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Van de redactie
Voor u ligt weer de ‘winterwulp’. Met in de 
veldwaarnemingen de eerste trekvogels, de 
uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie, be-
richt over wintervoer in het vogelasiel en een 
aankondiging van het ganzenweekeinde om 
overwinteraars in Friesland te gaan bewonde-
ren. Het zomerseizoen is nu écht voorbij.

Het eerste vleugje winter kreeg ik vandaag te 
zien. Op de fiets door de hagel naar Leiden, 
maar daar was dan de beloning in de vorm 
van...vijftien pestvogels. Ondanks de onvrien-
delijke naam, is het een schitterende verschij-
ning met zijn fluweel beige verenkleed, zwarte 
masker, roodbruine kuif en geel/zwart/rood 
gekleurde vleugels. Blijkbaar is het voedsel in 
hun leef- en broedgebied in Noord Europa 
schaars, want ze zijn al massaal in ons land 
waargenomen. 

De vogels communiceren met een roep als 
een rinkelend belletje. Zo lijken ze hun komst 
te willen aan- en afkondigen. Ze landen in een 
lijsterbesboom en met vier vogels aan één tros 
beginnen ze gulzig bessen te schranzen. Het 
‘gerinkel’ zwelt aan en alsof iemand een teken 
geeft, vliegt de hele groep op en verdwijnt uit 
het zicht. Verderop even uitbuiken, wellicht. 

Op de terugweg zie ik nog andere wintergas-
ten, namelijk koperwieken en kramsvogels. 
Ook kom ik langs ‘tafeltje-dek-je’, waar ooie-
vaars geregeld een gr/haantje meepikken. Er 
staan 32 vogels wat te kissebissen, scharrelen, 
poetsen, maar vooral te soezen: “Vogeltrek?! 
Nee... gewoon, trek!”

Helaas staan de jongen van Molen de Vlie-
ger, het nest dat ik van maart tot september 
heb geobserveerd, er niet tussen. Het trieste 
nieuws is dat de jongste ooievaar verzwakt 
in de sloot is verdronken, de middelste (ver-
moedelijk) aan inwendige bloedingen in het 
vogelasiel is overleden en de oudste geheel uit 
het zicht is verdwenen. Wel zijn pa en ma nog 
regelmatig in de buurt van de nestpaal. Mis-
schien wagen zij komend voorjaar een nieuwe 
poging? En leefden ze nog lang en gelukkig? 
Het kan wel, want tussen de groep staat ook 
een ooievaar met ring 1907. Die kreeg hij om 
als nestjong in 1993 en zoals een waarnemer 
op onze website meldt: “Een ouwe taaie dus 
van inmiddels 17 jaar oud.”
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foto voorplaat: Het bewijs dat je ook met een 
kleine pocketcamera mooie vogelfoto’s kunt 
maken. Deze imposante zilvermeeuw zat in de 
haven te wachten op binnenkomende boten 
met visvangst. 

Foto: Caroline Walta

  
    Van de voorzitter
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Druk, drukker, drukst. De afgelopen pe
riode was het continu spitsuur in mijn 
reeds gepensioneerde bestaan. Zelfs de va
kantie was niet zonder stress. Daarom leek 
mij een maandje retraite wel weer eens op 
zijn plaats. En tot rust komen doe ik het 
liefst in de bergen, waarbij de Pyreneeën 
mijn favoriet zijn. In de maand oktober 
kom je er weinig toeristen tegen, terwijl de 
temperatuur toch nog zeer aangenaam is. 
Mijn tentje stond afhankelijk van het weer 
afwisselend aan Franse en Spaanse zijde 
vanwaar ik, met de kijker in de aanslag de 
Europese trekvogels in colonnes de berg
passen zag passeren.

Wat ik me van te voren niet gerealiseerd 
had, was dat in deze streken in oktober 
het jachtseizoen volop gaande is. En dat 
die jacht als volksvermaak door heel veel 
mensen wordt beoefend. Aan Spaanse 
zijde werd ik het eerst opgeschrikt door 
de knallende knetters van de scherpschut
ters die het op de wilde zwijnen gemunt 
hebben. Overal bordjes langs de weg. De 
bergen zijn het domein van de jachtgroe
pen, dus is het behoorlijk riskant om daar 
wild te kamperen. Er zit maar één voor
deel aan voor een vogelliefhebber: de jacht 
trekt enorme hoeveelheden vale gieren en 
aasgieren aan. Ze worden gelokt door de 
ingewanden van de zwijnen die de jagers 
voor ze achterlaten. Zelden zoveel gieren 
bij elkaar gezien. Aan de Franse kant is het 
nu vooral de duivenjacht die overheerst. 
Op iedere col zie je groepjes mannen met 
de wijnfles en het jachtgeweer met hagel
patronen binnen handbereik. Op werke
lijk iedere groep duiven wordt geschoten 
en zeker de helft valt daarbij uit de lucht. 
Voor een vogelbeschermer is het niet om 
aan te zien en ik ben snel rechtsomkeert 
gegaan.

Beter is het in deze tijd af te reizen naar de 
Col d'Organbidexka. Een strategsche berg
pas die door de Franse Vogelbescherming 
per manent is afgehuurd en waar niet ge

jaagd mag worden. Het is oorspronkelijk 
een particulier initiatief van de Neder
lander Pierre Maréchal, dat nu door de 
Franse ornithologen omarmd en gekoes
terd wordt. Een imponerend gezicht om 
hier zonder schietgeluiden al die tien
duizenden trekvogels te zien overkomen. 
Honderden buizerden op één dag gezien, 
vannacht urenlang uit de slaap gehouden 
door overtrekkende kraanvogels die luid 
communicerend elkaar de laatste roddels 
vertelden. Althans zo klonk het.

Maar het zijn niet alleen de trekvogels die 
boeien. Elk dorp heeft hier nog grote zwer
men huismussen die zich verplaatsen van 
dak via struik naar de straat en vice versa. 
Alle plaatsen waar kruimels en zaadjes 
te vinden zijn, worden systematisch aan
gevlogen. Voor mijn eigen huishouding 
heb ik sinds enkele dagen een gevleugelde 
schoonmaakster die de tent schoonhoudt. 
Zodra ik me even omdraai, hipt mevrouw 
roodborst naar binnen en gaat aan de 
grote schoonmaak. Geen broodkruimel 
ontsnapt aan haar aandacht. Ik voel me 
als God in Frankrijk. En ondertussen wor
den mijn voorzitterschap en de actuele 
HVBzaken even waargenomen door de 
vicevoorzitter en de rest van het bestuur. 
Waarvoor zeer veel dank.

De groeten uit Verweggistan,
Frederik Hoogerhoud

  
    Van de voorzitter

Foto: Frederik Hoogerhoud



Tijdmachine
Op 17 januari 2006 zag ik een bonte 
kraai op het strand, niet ver van het 
Scheveningse Havenhoofd. Terwijl ik 
naar de tussen slingerend plastic rond
schuifelende vogel staarde, verdween ik 
plots in de tijdmachine om daar 32 jaar 
eerder uit te stappen.

Het was een stormachtige dag in 1974. 
Als jochie van 11 ging ik mee met één 
van de massaal bezochte jeugdexcursies.  
Ongeveer 25 jongens en 2 jonge leiders 
stapten in een gele NZHbus naar Hoek 
van Holland, om vanaf daar overhet 

strand terug te lopen. De jaarlijkse Hoek 
van Holland  Scheveningen  wandeling 
was een traditie waarbij je aan het einde 
werd geslagen tot "ridder in de orde 
van de strandloper". Een prachtige zil
vergekleurde schelp ging als relikwie 
mee naar huis. Maar voor het zover was 
moest er 15 kilometer gewandeld wor
den. Dat lukte niet iedereen. Deze keer 
was het zwaar, heel zwaar. Haarscherp 
kwam het beeld langs van de arme leider 
Rudi van der Mark, die geteisterd door 
de noordwestenwind de tweede helft van 
de wandeling met een jeugdlid op zijn 
rug voltooide. 

Het bonte verleden van de bonte kraai
DOOR WIM KOOIj

In nederland kennen we een bonte verzameling van kraaiachtigen, ook al zien de 
meeste soorten, behalve de Vlaamse gaai, er op een zwart-witfoto hetzelfde uit als
in kleur. De meeste kraaiachtigen zijn de afgelopen decennia in de Haagse regio 
algemener geworden, echter eentje uitgezonderd: de bonte kraai.

Foto: Gerard Visser
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Op de inmiddels door zandsuppletie 
onzichtbaar geworden strekdammen 
(het Nederlandse 'rotslandschap') waren 
er die dag volop steenlopers en paarse 
strandlopers aanwezig. Verder werden er 
een paar sneeuwgorzen gezien en tiental
len kuifleeuweriken (destijds een dood
gewone soort). Maar één waarneming is 
me vooral bijgebleven: een groep van 80 
bonte kraaien (met een enkele zwarte er
tussen). Ze stoorden zich in het geheel 
niet aan ons voorbijgangers. We moes
ten als het ware dwars door de vogels 
heen lopen, om met onze moe wordende 
benen de tocht te kunnen voltooien.

Scandinavië
Het was vooral de omvang van de groep 
die imponeerde, want bonte kraaien 
kwam je destijds in de winter volop tegen. 
Op bijvoorbeeld het Nettenboetsterveld 
tussen de Zwolse Straat en de Watertoren 
gold de bonte kraai tussen november en 
maart als een vaste bewoner. Ook in de 
Binckhorst en bij vuilnisbelten hielden 
bonte kraaien zich maar wat graag op. 
Het zijn immers alleseters en opportu
nisten. Met aangespoelde zeedieren, ka
davers of planten weten ze wel raad. Ook 
menselijk afval wordt graag uitgeplozen 
in de hoop iets eetbaars te vinden, wat 
meestal gemakkelijk lukt.

Maar opeens waren de bonte kraaien 
weg. Of bijna weg. Wat is er gebeurd?
Bonte kraaien komen in grote delen van 
Europa volop voor. Over het voortbe
staan van de soort hoeven we ons dan 
ook geen zorgen te maken. Zolang men
sen afval laten slingeren zullen er kraaien 
zijn, in allerlei soorten en maten. Toch 
zien we in Nederland bonte kraaien van

daag de dag nauwelijks nog. De popula
tie die in de jaren 70 in zulke grote ge
tale bij ons overwinterde, betrof broed
vogels uit Scandinavië. Het lijkt erop 
dat hun nazaten het niet nodig vinden 
zich ver zuidwaarts te verplaatsen zodra 
de kou doorzet. Ze blijven nu hangen in 
Denemarken en in SleeswijkHolstein.
In Nederland worden overwinterende 
bonte kraaien alleen in de noordelijke 
provincies gezien. Het gaat dan vooral 
om solitaire vogels; (grote) groepen 
zwervende bonte kraaien worden zelden 
waargenomen. Heeft het milder wor
dende klimaat ermee te maken?

Gemengd
Zeer incidenteel blijft een bonte kraai in 
Nederland hangen om te broeden. Dat 
is dan haast zonder uitzondering op één 
van de Waddeneilanden. Doorgaans be
treft het dan een gemengd paar met een 
zwarte kraai. Dat is op zich niet vreemd: 
er is in Europa een aardige overlap van 
gebieden waar beide soorten voorkomen 
en daar vormen zich vaker gemengde 
broedparen. De kleurlingen die uit het ei 
kruipen vertonen dan overeenkomsten 
met beide ouders. Deze zijn dan wat don
kerder grijs en hebben meer zwart op de 
borst. Wetenschappers twisten zelfs of de 
bonte en zwarte kraai niet eigenlijk als 
één soort moet worden gezien. Ze kun
nen immers vruchtbare jongen voort
brengen. Bouw en grootte van de vogels 
zijn haast identiek. Maar de zilvergrijze 
veren op de achternek, mantel en onder
kant, in contrast met het gitzwart van 
de klauwen en snavel lijken de naamge
ving 'bonte' kraai te rechtvaardigen. De 
'zwarte' kraai is vooral toch erg zwart.  
Bonte kraaien zijn behalve qua uiterlijk 
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De Bomenkapper
De Bomenkapper kapt of snoeit uw boom veilig, voor 
een vriendelijke prijs en met aandacht voor het dier-
leven in uw tuin.

De Bomenkapper:
• kan voor u takkenrillen en houtstapels bouwen
• gebruikt alleen milieuvriendelijke brandstof en olie
• geeft ecologisch advies bij de keuze van een nieuwe 

boom en kan deze ook voor u planten.

Voor gratis en vrijblijvend 
advies over de mogelijkheden 
en een prijsopgave, 
neem contact op met

Peter Waenink
06-13752132
070-7852161

www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof
Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

 P. Beekhuizen, Stompwijk

C. Diepenbroek, Voorburg

R. Diepenbroek, Voorburg

S. Hulscher, Den Haag

E. Kooiman, Den Haag

R.A. Wuite, Den Haag

 nieuwe leden
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ook wel onderscheidend qua gedrag. 
Zeker in de winter zoeken ze elkaar op 
en leven dan, net als kauwtjes, in groe
pen. Bij zwarte kraaien is dat uitzonder
lijk. Qua geluid heeft de bonte kraai ook 
een net iets breder repertoire. Behalve 
het typerende krassende kraaiengeluid 
bedient deze 'zangvogel' (alle kraaien 
zijn eigenlijk zangvogels) zich van een 
soort 'oerioe'achtige toon. Dit gebrui
ken voor al de mannetjes om soortgeno
ten te attenderen op hun aanwezigheid. 

nu
Voor een grotere verblijvende groep in de 
regio moeten we terug naar 1995, toen 
Bram ter Keurs tussen Leidschendam en 
Voorschoten 12 stuks bij elkaar aantrof. 
De laatste jaren neemt het aantal waar
nemingen gaandeweg verder af. Zelf zag 

ik er nog een keer eentje rondstappen 
bij Madurodam, toen ik daar passeerde 
tijdens een rondje hardlopen maar 
ook dat is al weer bijna 4 jaar geleden. 
Incidentele waarnemingen zijn de laat
ste jaren nog gedaan bij Lentevreugd, in 
de Kijfhoek en de Horsten. Scherpe ogen 
signaleren nog heel soms een overvlieger 
bij de Vulkaan in het Westduinpark en 
eind 2007 verbleef één exemplaar daar 
nog een maand.

Blijf deze winter dus vooral om je heen 
kijken. Je weet nooit of de bonte verschij
ning opeens op je netvlies belandt. De 
kans wordt in onze omgeving alleen wel 
steeds kleiner. Maar het heeft iets troost
rijks dat je niet ver door Europa hoeft te 
reizen voor een zekere ontmoeting met 
deze brutale toegankelijke vogel.

nieuwjaarsreceptie

Het bestuur van de Haagse Vogelbescherming 
nodigt alle leden uit voor de nieuwjaarsreceptie.

U bent van harte welkom om
op zondag 9 januari van 
16.00 tot 18.00 uur op een 
succesvol nieuw vogeljaar te 
komen toasten. 

Het adres is: 
ATV Eigen Arbeid 
Zijdeweg 60
2245 BZ Wassenaar 
(zie kaartje)
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DOOR GERARD OuWENEEL 

Met de huidige apparatuur werd vo
gelfotografie zo simpel, dat thans 
velen ermee bezig zijn. Duikt er een 
zeldzame vogel op, dan duurt het niet 
lang of een slagorde vogelfotografen 
neemt voor anderen het zicht weg 
op het schepsel, hetgeen soms leidt 
tot irritaties. Natuurlijk, vanaf begin 
vorige eeuw was men bezig met het 
fotograferen van vogels. Zeker de eer
ste foto’s vervulden een belangrijke 
en onderschatte rol bij het uitdragen 
van de vogelbeschermingsboodschap. 
Voor het merendeel ging het toen om 
foto’s van vogels op of bij hun nesten, 
waarbij de fotografen eerst uitgebreid 
gingen tuinieren om vanuit de schuil
hut zicht te hebben op het broedsel. 
Frans Kooijmans, alias Kooij, fabri
ceerde zelf een telecamera, een gevaarte 
dat niet zou hebben misstaan op een 
kazerneterrein. Met deze vernuftige 
constructie voegde Kooij een nieuwe 
dimensie toe aan de Nederlandse vo
gelfotografie en slaagde hij erin voor 
zijn tijd voortreffelijke opnamen te 
maken van met name trekvogels en 

wintergasten, dus van soorten die 
voordien fotografisch vrijwel buiten 
bereik bleven. 

Die foto’s verschenen in binnen en 
buitenlandse boeken en tijdschriften. 
Die van de vorkstaartmeeuw van 13 
december 1929 in Scheveningen aan de 
monding van het Verversingskanaal, 
alsook van op De Beer gefotogra
feerde broedende lachsterns, kregen 
een plaats in het in 1954 verschenen 
boek ‘SeaBirds’ van James Fisher en 
R.M. Lockley. Trouwens, voor natuur
liefhebbers is de naam Kooijmans 
hecht verbonden aan wijlen De 
Beer. Aan vankelijk met de Club van 
Haagsche Trekwaarnemers en later 
met de Haagse leden van de Club van 
Nederlandse Vogelkundigen bezocht 
hij dit natuurmonument vaak. 
Net 20 jaar oud leverde hij foto’s 
voor en werkte hij mee aan ‘Het 
Vogel eiland’, een boek over De Beer. 
Driekwart eeuw later zouden zijn fo
to’s een vooraanstaande plaats inne
men in ‘Een eerste klas landschap’, Ed 

frans Kooijmans
pionier vogelfotograaf

Gebruiken wij het woord ‘pionier’ te lichtvaardig? Best mogelijk. om de 
verdiensten van de in 1997 overleden frans Kooijmans aan te geven, is 
‘pionier’ echter correct. 
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Buijsmans boek over de teloorgang van 
De Beer. Kooijmans’ vogel en land
schapsfoto’s werden onlangs dermate 
waardevol beoordeeld, dat de collec
tie een plaats kreeg in het Nederlands 
Fotomuseum in Rotterdam.

Kooij werd geboren in Dordrecht. 
Hij groeide op in Den Haag, waar hij 
bijna zijn hele lange leven woonde en 
werkte. Tot op hoge leeftijd bleef hij 
actief in het veld, o.a. als medewerker 

van het Vogeltrekstation Meijendel in 
Wassenaar. Na zijn overlijden werkte 
zoon Roald zijn dagboeken uit. Het 
resultaat geeft een schitterend tijds
beeld uit de periode ruwweg van 
19301950 van een Hagenaar, die zijn 
hele leven als grootste hobby had het 
kijken naar en fotograferen van vo
gels rond Den Haag, in Nederland 
en daarbuiten tot op Groenland toe, 
waar hij al heen reisde in 1933. 

Samen met de Haagse Vogelbescher
ming wordt nu gestreefd naar een 
biografie(tje) over deze bijzonder 
veelzijdige Hagenaar, wiens foto’s 
nog steeds verschijnen bij natuurpu
blicaties die handelen over verleden, 
heden en toekomst. Mocht dit plan 
worden gerealiseerd en zijn er lezers 
van ‘De Wulp’ die samen met Kooij 
in het veld waren en aan hem herin
neringen hebben, dan houdt schrijver 
zich aanbevolen.

Lachsterns

Vogelasiel De Wulp genomineerd voor de 
Haagse hulde 2010: uw stem is nodig!

De gemeente Den Haag en HOF, Promotie Haags 
Vrijwilligerswerk reiken ook dit jaar de Haagse Hulde uit, een 
prijs voor vernieuwend vrijwilligersbeleid. Ons vogelasiel De 
Wulp is één van de genomineerden!

Breng op www.hofnet.nl uw stem uit op TWEE genomineerden uit de lijst. Uit de organi
saties met de meeste stemmen selecteert een jury de winnaars. De uitreiking van de prijs is 
tijdens de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december in het Atrium van het stadhuis.

Foto: Frans Kooijmans - www.natuurmonumentdebeer.nl
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Zinsbegoochelingen 

DOOR FENNIE StEENHuIS

Met schilderijen had ik het ook: ik had 
ooit een foto gezien van een schilderij 
dat ik mooi vond, dan stond ik in het 
museum en zag ik het ineens in het echt. 
Het was een feest van herkenning. Ja, 
het schilderij bestaat echt! Iets dergelijks 
overkwam mij als beginnend vogellief
hebber ook. 

Mogelijkheden genoeg om buiten de 
werkelijkheid vogels te leren kennen. Ik 
kocht boekjes, bekeek plaatjes en las de 
bijbehorende informatie, maar vooral 
zocht ik veel op internet. Tot dan had 
mijn vogelwereld bestaan uit koolmezen 
(de pimpelmezen waren me ontgaan), ek
sters en kraaien (kauwen waren voor mij 
waarschijnlijk ook kraaien). En 'rood
borstjes' natuurlijk. Maar opeens bleek 
de wijde vogelwereld heel wat veelzijdi
ger en kleurrijker te zijn. Uitentreuren 
speelde ik vogelquizzen op internet, die 
vogels toonden en vogelgeluiden lieten 

horen en vervolgens met vijf antwoor
den kwamen waar ik uit moest kiezen. 
Meestal speelde ik de quizjes tot ik in elk 
geval één keer alle vragen goed had. 

Toen ging ik op pad. En ineens bleek de 
winterkoning, de koperwiek, de staart
mees, ja zelfs het goudhaantje, echt te 
bestaan, ook buiten de boekjes en het 
internet! Het was een waar feest van 
herkenning. Sommige vogels vond ik 
op de foto al verschrikkelijk mooi, zoals 
bijvoorbeeld de tapuit. Eigenlijk kon 
ik mij niet voorstellen dat ik die vogel 
ooit in het echt zou zien. Maar op een 
goede dag zat ik op de blokken op het 
Zuiderhavenhoofd in Scheveningen en 
staken er opeens een vogelkopje en borst 
boven een van de blokken uit die toch 
werkelijk de mooie kleuren van een ta
puit hadden! Een moment later was het 
kopje verdwenen en vroeg ik me af of het 
soms een zinsbegoocheling was geweest. 
Gelukkig vloog de tapuit daarna, terwijl 
ik rustig was blijven zitten, nog twee keer 
op en kon ik zijn witte stuit goed zien. 
Hij gunde mij zelfs nog een vrij lange 
blik op hem toen hij even later stilzat. 
Ik heb ook veel plezier beleefd aan de fa
milie zwarte roodstaart en de twee witte 
kwikstaarten die een tijd op het haven
terrein zaten. Ook daar vlogen trouwens 
tapuiten rond, zo bleek. Intussen zong 
een roodborst in een klein boompje aan 
de overkant, tussen de paardenstaart, 
het hoogste lied. 

De mooiste 'zinsbegoocheling' tot dusver 
liet een goudhaantje mij ervaren. Tussen 
de blokken op het Zuiderhavenhoofd. Ik 
volgde ze met mijn ogen, maar opeens 
kwam er eentje heel dicht bij me vliegen 

Goudhaantje op de basaltblokken van het 
Zuiderhavenhoofd in Scheveningen, 11 oktober jl.

Foto: Adri de Groot - www.vogeldagboek.nl
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en ging een fractie van een seconde op 
mijn rechterschouder zitten! Toen was 
hij alweer weg. Was dat wel echt geweest? 
Een jongen die daar aan het werk was, 
zag me rondkijken en vroeg hoe die vo
geltjes heetten, want hij had ze ook ge
zien. Nou, dat kon ik hem vertellen, maar 
hoe zat het met mijn zinsbegoocheling? 
'Hij zat ineens op mijn schouder!' zei 
ik en wees voor de zekerheid naar mijn 
rechterschouder. 'Jazeker', zei hij ijverig, 
'vanochtend vloog er ook al twee keer 
eentje bij ons de keet binnen. Hij vloog 
een rondje en ging er weer vandoor!' 
Toen wist ik dat het geen zinsbegooche
ling was geweest. 
Toch fijn dat er op zo’n moment men
sen in de buurt zijn die je definitief uit je 
droom helpen. 

De foto:
... is gemaakt in Nederland (bij voorkeur 
in de Haagse regio), van een inheemse 
vogel en/of groep vogels in hun eigen 
omgeving (let op: de vogel(s) mogen hier
bij niet zijn verstoord)
... is gemaakt door de inzender, die lid is 
van de Haagse Vogelbescherming
... is in kleur, digitaal en de kwaliteit is ge
schikt voor druk (minimaal 300 dpi)

De jury:
Een deskundige jury beoordeelt alle in
zendingen en kiest voor twee covers een 
foto.

Aan alle actieve vogel-
wachters en tellers

Beste medevogelaars,

Begin december ontvangt u van mij 
de uitnodiging voor het inleveren van 
uw telgegevens over 2010. Een maand 
eerder dan u gewend bent, wil ik u -als 
lid van de veldwerkcommissie- alvast 
vragen uw verslag en ingevulde Excel-
tellijst bijtijds toe te zenden, zodat wij 
aan de slag kunnen met het samen-
stellen van het inventarisatierapport. 
Veel vogelplezier toegewenst en alvast 
fijne feestdagen gewenst!

Hartelijke groeten,
Ruud van der Waard

Oproep

De prijs:
Uw foto op de cover van de Wulp en een 
vergoeding van € 25, voor plaatsing.

Meedoen:
... mail uw foto naar dewulp@gmail.com 
(max. 4 foto's per persoon)
... geef hierbij een korte toelichting (max. 
50 wrd)
... vermeld uw naam, (email)adres, leef
tijd en woonplaats

Sluitingsdatum is 31 december 2010.

Uw foto op de cover van De Wulp?
Doe mee met onze wedstrijd en wellicht siert uw foto één 
van onze covers in 2011. Er zijn enkele voorwaarden:

De Wulp
41e jaargang nr. 4 - november 2010
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Het was voor de organisatie nog een hele 
toer om deze uitreiking tot het laatste toe 
geheim te houden, want de voorgaande 
speeches van voorzitter en asielbeheer
ster lieten al enige verrassing doorsche
meren. Wethouder Van Engelshoven 
had echter nog genoeg te benoemen en 
te huldigen, want wie vanaf 1987 het 
asiel heeft helpen opbouwen, kan bogen 
op een flinke staat van dienst. Wat de 
schare feestgangers in het asiel niet wis
ten, was dat Yvonne ook nog een staat 
van dienst als vrijwilligster bij het Rode 
Kruis, de egelopvang en als paddenover
zetster had opgebouwd.
Yvonne zelf was beduusd van zoveel 
hulde en aandacht, maar had gelukkig 
manlief achter de hand om haar dank
woord uit te spreken. Hieruit bleek 

maar weer eens dat ook vrijwilligers in 
hart en ziel de steun van het thuisfront 
goed kunnen gebruiken. Tom Peersman 
zag zijn vrouw 23 jaar lang elke dins
dag en zaterdagavond afreizen naar de 
Heliotrooplaan om de vogels te verzor
gen. Een opoffering die hij nu met een 
grote glimlach uitstraalde.

Stadsspeld voor Yvonne Peersman
DOOR ALEttA DE RuItER

op zaterdag 2 oktober vierde Yvonne Peersman haar voorlopige afscheid als 
vrijwilligster van Vogelasiel De Wulp. "Voorlopig", omdat ze na 23 jaar vogels 
verzorgen in ons vogelhospitaal graag nog een lijntje openhoudt als invalkracht. Haar 
afscheid werd dan ook gevierd als een feestje, waarbij Yvonne aan alle kanten in het 
zonnetje en de bloemen werd gezet. Sluitstuk van de middag was een bezoek van 
mevrouw Van Engelshoven, wethouder van onderwijs en bibliotheken, die Yvonne als 
blijk van grote waardering de Stadsspeld toekende. 

Foto’s: Ab Mos
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“Verrassing”
Zaterdag 2 oktober werd ik naar het 
vogel asiel gelokt om een afscheidsborrel te 
drinken. Voor mij eigenlijk heel on logisch, 
omdat ik me niet meer voor een vaste dag 
of avond wilde laten inroosteren, maar mij 
had voorgenomen om bij drukte of bijzon-
dere momenten toch het asiel te blijven steu-
nen. Dus ik zag het niet als een afscheid.

Tijdens mijn binnenkomst viel mij al op, 
hoe groots men voor mij had uitgepakt, 
bloemen, planten, drank, snacks, enzo-
voort... Tot mijn grote vreugde was niet 
alleen de huidige ploeg aanwezig, maar 
kwamen ook oud-asielmedewerkers gedag 
zeggen.

Geheel onverwachts kreeg de borrel een 
officiële wending. Nadat ik door verschil-
lende mensen op lovende wijze was toege-
sproken, werd ik uitgenodigd de Stadsspeld 
van Den Haag in ontvangst te nemen.

Hoewel ik heel trots ben de Stadsspeld te 
mogen dragen, heb ik toch niet het gevoel 
dat het werk in het asiel zwaar of moeilijk 
was of een erge opoffering . Met plezier heb 
ik het altijd gedaan en het heeft mij veel vol-
doening geschonken.

Hierbij wil ik ook alle medewerkers waar-
mee ik in de afgelopen 25 jaar heb samen-
gewerkt, heel erg bedanken!

Met vriendelijke groet
Yvonne Peersman

Penningmeester
Het bestuur van de 
Haagse Vogel bescher-
ming is op zoek naar 
een penningmeester 
die i.s.m. de andere 
bestuursleden zorg wil 
dragen voor het finan-
ciële beleid van de ver-
eniging.

Gezocht wordt naar iemand 
•	met inzicht en ervaring 
 in financiële zaken
•	gevoel voor collegiale 

samenwerking
• (bij voorkeur) enige 

bestuurservaring

De financiële administratie 
is onlangs volledig gereor-
ganiseerd en versterkt met 
een boekhouder. De werk-
zaamheden nemen enkele 
uren per week in beslag.

Indien u geïnteresseerd 
bent, kunt u contact 
opnemen met de secretaris 
Aletta de Ruiter, 
tel. 06-44 985 456. 

Vacature
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Het Vogelkabinet
DOOR NICO DE HAAN (ontvangen van Noor Gietema & Hetty Mos)

ook in vogelland is het kabinet rond. 
Alle ministers zijn door het goudhaantje beëdigd.

Algemene Zaken Vlaamse gaai Slim en ijverig

Defensie nijlgans Assertief

jeugd en Gezin Kauw Sociaal en trouw

Sociale Zaken Spreeuw Wijzen elkaar de weg, slapen 
samen

Buitenlandse Zaken Wielewaal Is alleen in de zomer hier

Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport Witte kwikstaart Uitstekend hardloper

justitie oehoe Wijsheid

Economische Zaken Torenvalk Jaagt alleen als het zinvol is

Verkeer en Waterstaat Blauwe reiger Verstand van nat (vis) en droog 
(muizen)

Landbouw, Natuur en Visserij Grauwe gans Kampioen benutting landbouw 
en natuur

Ontwikkelingssamenwerking ooievaar Veel internationale ervaring

Financiën Staartmees Geluid: ping, ping, ping

Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties Scholekster Broedt overal en heeft een verre 

neef

Integratie en Wijkverbetering Huismus Kampioen integratie

Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen Zwarte Kraai Slimste van allemaal

Volkshuisvesting ruimtelijke 
ordening en milieu Boomklever Timmerman en metselaar 

tegelijk

14



De gehele zuidwesthoek van Friesland is 
'ganzengedooggebied'. Rond Workum 
is later op de middag de slaaptrek te 
zien van grote groepen ganzen die in 
het IJsselmeer gaan slapen. Wij gaan 
op zoek naar de dwerggans, kleine riet
gans, roodhalsgans en sneeuwgans. Het 
Lauwersmeer is behalve voor ganzen 
ook een overwinteringsgebied van veel 
roofvogels, zoals de zeearend en slecht
valk. De noordkust, met de schorren van 
Wierum is de plek voor sneeuwgorzen 
en strandleeuweriken. Het is de bedoe
ling gebieden als Noorder leeg, Paessens, 
Moddergat, Lauwersmeer en Gaasterland 
te bezoeken, maar het programma hangt 
af van de vogels (ganzen) en het weer.

Periode 
vrijdag 4 t/m maandag 7 februari 2011

Verblijf
De Blikvaart in St. Annaparochie. 
Woning met een ruime woonkamer en 
grote leef keuken. Er zijn 8 tweepersoons
kamers, 4 badkamers. Hier is een ligbad, 
whirlpool, infraroodcabine en zonne
hemel aanwezig. Beneden is alles gelijk
vloers en rolstoeltoegankelijk. Boven 
en beneden is vloerverwarming. De 

slaapkamers zijn alle voorzien van twee 
éénpersoonsbedden. Ontbijt en lunch 
verzorgen we zelf; de warme maaltijden 
gaan via de catering.

Kosten
€ 215, per persoon, inclusief bedlinnen, 
energiekosten en eindschoonmaak; ex
clusief lunch op de heenreis en diner op 
de terugreis.

Aanmelding
Door storting van € 55, op rekening 
271.84.86 van Haagse Vogelbescherming, 
afdeling excursies, o.v.v. 'Weekend 
Friesland'. Deelname op volgorde van 
binnenkomst van de aanbetaling. Het 
restant dient vóór 31 december 2010 
ontvangen te zijn. 

Deelnemers/verzekering
Maximaal 16 deelnemers (2 busjes). Het 
Deelnemersreglement augustus 2006 is 
van toepassing. Annulerings/reis en 
bagageverzekering zelf verzorgen.

Contactpersoon en leiding
Nicolette Rab, tel. 070 355 6283 /
06 18 436 925 
of email nicsvg@wanadoo.nl

naar jarenlange traditie, gaan wij weer naar friesland om te genieten van 
o.a. de ganzen die hier met tienduizenden overwinteren. 

Ganzenweekend 
februari 2011

Foto: Caroline Walta
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Contactadres CEL: tel. 070 354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl (alleen gebruiken 
voor aan- en afmeldingen voor excursies)

Voor een toelichting verwijzen wij u naar “Het Kader”, na het overzicht van deze excursies.

Zaterdag 11 december 2010
De Banken / strand bij ‘s-Gravenzande
Lange ochtend excursie met eigen vervoer***
Bij de Banken worden regelmatig bij
zondere waarnemingen gedaan. Verder 
zullen het strand bij ‘sGravenzande en 
de duinen bij Hoek van Holland worden 
bezocht. Deze laatste zijn tamelijk nieuwe 
duinen, waar de natuur een opmerkelijke 
ontwikkeling doormaakt.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Woensdag 29 december 2010
Vogelgebieden Zuid-Holland
Dagexcursie met eigen vervoer*
Aan het einde van dit vogeljaar is een 
goede gewoonte het jaar af te sluiten met 
een gezellig dagje vogelen in ZuidHolland 
en mogelijk leuke overwinteraars waar te 
nemen.
Leiding: Ria den Heijer
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 8 januari 2011
Westerpark en Balijbos in Zoetermeer
Ochtendexcursie met eigen vervoer**
Wij gaan zien welke vogels er zo dichtbij 
een stad en in jonge bosaanplant in de 
wintertijd verblijven.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 15 januari 2011
langs het Markermeer 
Dagexcursie met eigen vervoer**
Wij kijken langs de rand van het Marker
meer van Holysloot tot Enkhuizen, op 
zoek naar overwinterende watervogels. 
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 8.00 uur, let op afwijkende tijd!
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Donderdag 20 januari 2011
Kijfhoek en Bierlap
Lange ochtendexcursie***
De bedoeling is deze wandeling door het 
gebied eens per twee maanden te herha

  
   Dagdeelexcursies

LET OP: wegens verbouwing is de parkeer-
plaats bij het Ministerie van Landbouw op de 
Bezuidenhoutseweg niet beschikbaar - nieuw 
tijdelijk verzamelpunt is Station Mariahoeve 
aan de kant van Voorburg (Appelgaarde).
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len, om de vogels in alle seizoenen te kun
nen waarnemen.
Leiding: Corrie Ammerlaan
Tijdstip: 9.30 uur tot ongeveer 12.30/13.00 
uur.
Verzamelpunt: parkeerplaats Kievitsduin 
Meijendel (Meijendelseweg, Wassenaar) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: toegang Kijfhoek & Bierlap met 
dagkaart of passepartout

Zaterdag 22 januari 2011
Zeeland 
Dagexcursie met 1 of 2 busjes */**
De Zeeuwse delta is altijd een goed gebied 
voor bijvoorbeeld overwinterende ganzen 
en steltlopers. Wellicht kunnen we een 
zeearend waarnemen.
Leiding: Nicolette Rab
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres.
Opgave en kosten: Opgave door overma
king van € 27,50 op rekening 271.84.86 
van de Haagse Vogelbescherming, af
deling excursies onder vermelding van 
“Zeeland”. Het bedrag dient uiterlijk 3 
januari 2011 op de rekening te staan. 
Deelname op volgorde van betaling.

Donderdag 27 januari 2011
Amsterdamse Waterleidingduinen
Dagexcursie met eigen vervoer ***
De bedoeling is deze keer de wandeling 
van een andere ingang te beginnen, dan 
de gebruikelijke ‘Oase’.
Leiding: Corrie Ammerlaan
Tijdstip: 9.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 

Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: toegang met dagkaart bij de au
tomaat (denk aan muntgeld) en vervoer

Vrijdag 4 februari t/m maandag 
7 februari)
Ganzenweekeinde in friesland
Meerdaagse excursie met 2 busjes**
Leiding: Nicolette Rab
Meer informatie op pagina 15.

Zondag 20 februari 2011
De Bossen van Austerlitz
Dagexcursie met eigen vervoer***
Een nieuw gebied waar wij willen kijken 
wat er in het bos leeft in februari. 
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 5 maart 2011
De Hoeksche Waard
Dagexcursie met eigen vervoer***
Wij zitten dan midden in de wintergasten 
zoals dwergganzen in het Oudeland van 
Strijen. Er is aan het Hollandsch Diep 
een nieuw natuurgebied aangelegd dat we 
zullen bezoeken.
Leiding: Peter de Barse (Vogelwerkgroep 
Hoeksche Waard)
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

  
   Dagdeelexcursies
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CEl lezingen
Maandag 17 januari 2011 
“Ganzen in Nederland”
Door: Phil Koken, lid van de Vogel
wacht Utrecht

Maandag 21 februari 2011 
“De grienden bij Ridderkerk - 
beheer en natuurwaarde”
Door: Sander Elzerman, lid van de 
Natuurvereniging Ridderkerk

Alle lezingen worden gehouden in ‘Het 
Benoordenhuis’, Bisschopstraat 5, 2596 XH 
Den Haag en beginnen stipt om 20.00 uur.

Contact: telefoon: 070-354 89 74 
                e-mail: hvbexcursies@live.nl
Penningmeester CEL: jan Pietersen, Hengelolaan 
948, 2544 GK, Den Haag, telefoon: 070-367 25 85
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij NS station 
Mariahoeve aan de kant van Voorburg (Appelgaarde, 
volg borden P+R), tenzij anders genoemd.
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op 
te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij 
anders genoemd). Deelname is naar volgorde van 
opgave.
Mocht u na opgave onverhoopt verhinderd zijn, 
dan vernemen wij dit graag uiterlijk 48 uur voor de 
excursie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden 
ingevuld. 
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer aan-
geven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen; of dat u met een 
deelnemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is 
€ 0,06 per kilometer, af te rekenen met de chauffeur.
Om het milieu te sparen, rijden wij met zo weinig 
mogelijk auto’s.
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kos-
ten zijn verbonden die moeten worden overge-
maakt, dient u het aangegeven bedrag te storten 
op rekeningnummer 271.84.86 van Vereniging voor 
Vogelbescherming Den Haag e.o., afdeling excursies. 
Annuleringen schriftelijk of telefonisch meedelen aan 
de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van de 
nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies (2006). Dit reglement kunt u 
opvragen bij de penningmeester.
Jongeren: Op alle excursies zijn ook jongeren 
welkom!
Zwaarte excursies:
   * lichte wandeling, geen conditie vereist
  ** flinke wandeling, enige conditie vereist
 *** lange wandeling of meerdere wandelingen, 

conditie vereist
**** zware wandeling(en) in moeilijk/ruig terrein
Terugkomsttijden 
ochtend: tussen 12.30 en 13.00 uur
lange ochtend: tussen 14.00 en 14.30 uur
dag: tussen 17.30 en 18.00 uur
Eten en drinken: Neem iets te eten en drinken mee 
voor onderweg, daar er niet altijd een uitspanning 
kan worden bezocht.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoeisel 
en regenkleding mee te nemen. In de winter warme 
kleding en handschoenen. In de zomer ademende 
kleding in lagen met voldoende bedekking tegen 
felle zon en evt. insecten. Bij voorkeur niet te felle 
kleuren.

Er zijn pestvogels in Nederland! 
Deze foto is begin november 
genomen in Pijnacker.
Foto: Cobi & Bert Greve uit Leidschendam.
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             DOOR YVONNE VAN DE PIttE

Dit voorjaar broedden er weer twee paar spreeuwen onder 
de dakpannen van het huis van mijn buren en ik heb het spannende proces van 
hofmaken van het ouderpaar tot uitvliegen van de jongen mogen meemaken. 
Ik vroeg me af of het dezelfde spreeuwen waren, die zich tijdens de afgelopen 
lange strenge winter dagelijks te goed deden aan het voer dat ik gul strooide en 
ophing en dat even snel verdween als het geld dat ik ervoor neertelde uit mijn 
portemonnaie. Als de jongen zijn uitgevlogen, verdwijnt dat spreeuwenvolkje 
en trekt het de wijde wereld in. Dan is het afwachten tot ze besluiten dat het 
weer tijd is om dit adresje op te zoeken.

Alhoewel er altijd veel gevleugelde gasten mijn tuin met een bezoek vereren, 
mis ik die spreeuwtjes heel erg. Ondanks de houtduiven, kauwtjes, zwarte 
kraai, ekster, kool, pimpel en staartmezen, merel, heggenmus, roodborst en 
winterkoning. Ook af en toe Vlaamse gaaien, een puttertje, tjiftjaf, goudhaan
tjes en een keer zelfs een goudvink op de vlinderstruik. En vooral niet te verge
ten de zanglijster die mij vele zomeravonden tijdens de schemer vanaf een hoge 
zangpost op een jubelende aria trakteerde.

Maar waar zijn die spreeuwtjes? Die schitteren door afwezigheid.

Op een zonnige ochtend eind september kijk ik uit mijn slaapkamerraam en 
het is zover! Daar zijn ze! In de berk, wiens bladeren inmiddels goudgeel zijn 
gekleurd, zit er zo'n vijftal te flonkeren in het zonlicht. Blijdschap en opluch
ting! De hele winter zullen ze mijn tuin met hun bedrijvig gedribbel, gebabbel 
en gefluit opfleuren. Een blij weerzien dat zo'n najaarsdag een gouden randje 
geeft.

Spreeuwen... 
waar zijn ze?
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DOOR MuRIEL KOMMER

Op 26 september klokslag 11.00 uur 
staat de kraam gereed naast boerderij 
Meijendel. Gelukkig is het droog en beter 
weer dan voorspeld. De eerste gasten die 
we op bezoek krijgen zijn leden van IVN, 
KNNV, Dunea en Staatsbosbeheer. Ook 
zij hebben hier één of meerdere stands. 

Inmiddels is Loes met de kinderen aan 
het knutselen: egeltjes van klei boetseren 
en prenten inkleuren. Onze voorzitter 
Frederik Hoogerhoud is eveneens van de 
partij. Hij heeft een 'ooievaar' meegeno
men, die als eyecatcher van de stand van 
de Haagse Vogelbescherming dient. 

In de namiddag komt er een waterig zon
netje om de hoek kijken. De kinderen zijn 
flink aan de slag en er komen steeds meer 

Verslag van de Meijendeldag

belangstellenden. Folders vinden gretig 
aftrek. Hopelijk heeft deze activiteit weer 
voor een aantal nieuwe leden gezorgd. Wij 
vonden het in ieder geval een geslaagde 
dag!

  
Van de PR Commissie

Foto’s: Muriel Kommer
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Gratis 
vogelavond met 
nico de Haan

op vrijdag 19 november 
organiseert de Haagse 
Vogelbescherming samen 
met Zeiss optiek een bij-
zondere vogelavond.

Nico de Haan geeft een 
presentatie met een vo-
gelquiz, waarmee u een 
verrekijker kunt winnen. 
na de pauze toont hij een 
film over roofvogels.

Aanvang: 20.00 uur (19.30 uur zaal 
open), einde ± 22.00 uur

Locatie: Bergkerk, Daal en Bergselaan 
50A, 2565 AE Den Haag

Entree: gratis

Haagse vogels bij de politie   
DOOR LOES jALINK

Onverwacht kwam een vraag van Politie
bureau Scheveningen, of we zaterdag 9 ok
tober met een kraam op hun jaarlijkse open 
dag konden staan. Ik had zelf wel tijd en één 
persoon van de Egelopvang kon me een deel 
van de dag helpen. Dus op naar Scheveningen 
in afwachting van wat komen zou. 
We kregen twee grote tafels in de kantine, 
naast de kraam van Dunea met twee bos
wachters en tegenover het handhavings
team van de politie met onder andere één 
boswachter. Verder was er een grote tafel 
met knutselen van de Politie. Wij verdeelden 
onze tafels in één voor de Egelopvang en één 
voor de Haagse Vogelbescherming.
Er kwamen veel ouders met kinderen en 
tot onze verbazing kenden de meeste de 
Egelopvang wél, maar de Haagse Vogel
bescherming, en ook Vogelasiel De Wulp, 
niet. We hebben veel folders kunnen uitde
len met de informatie van de open dagen. De 
verkopen vielen tegen en als ze ons volgend 
jaar weer vragen en we kunnen, dan is een 
knutselkraam met enkele folders en kleur
platen een effectievere optie.

De laatste happening van dit jaar is de slot
dag van het programma van de Haagse 
Natuurverkenners: het jaarlijkse Natuur- en 
Techniekspektakel op 28 november in het 
Atrium van de Haagse Hogeschool. Hier 
zullen we voor het eerst ook een tafel kun
nen bemensen om kinderen activiteiten te 
laten doen als: vogelplaten kleuren; vinger
vogels knutselen en vogelvoer van dennen
appels maken. We kunnen hierbij nog een 
paar handen gebruiken. Wie een dagdeel wil 
meehelpen, is van harte welkom (tel. 070
368 1303 of email l.jalink@hotmail.com).

  
Van de PR Commissie

Help de vogels straks 
de winter door!

Vogelasiel de Wulp 
verkoopt weer 

wintervoer
Dagelijks af te halen tijdens de openings  tijden 

van het asiel (9.00-17.00 uur).
Gezien onze beperkte kasmiddelen 

verzoeken wij u contant en het liefst met gepast 
geld te betalen. 

Alle opbrengsten komen ten goede 
aan het Vogelasiel. 

Dank u en tot ziens!
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DOOR tOM LOORIj

Deel 8: 
Grote zilverreiger

De grote zilverreiger heeft een kos
mopolitische verspreiding en komt, 
behalve op Antarctica, in alle wereld
delen voor. Veruit de meeste zitten in 
de (sub)tropische regio. De vogels aan 
de Neusiedler See zaten bijna aan het 
noordelijkste puntje van hun versprei
dingsgebied als broedvogel. Tot 1978, 
want in dat jaar werd het Nederland met 
het eerste vastgestelde broedgeval in de 
Oostvaardersplassen. In de jaren ervoor 
werden er wel steeds vaker grote zilvers 
gezien. In mijn ‘Kist’ veranderde de sta
tus van “dwaalgast 7 keer” in de jaren 
zestig tot “zeldzame onregelmatige 
gast” eind jaren zeventig. Dit zijn vo
gels die uit de Neusiedler See afkomstig 
zijn; de kolonie groeide daar namelijk 
flink en buiten het broedseizoen gingen 
de vogels steeds verdere omzwervingen 
maken.

Tropische verschijning in nederland
Kennelijk vonden ze in Nederland bio
toop dat veel gelijkenis vertoont met dat 
in Oostenrijk. Inmiddels komen elders 
in Europa hier en daar ook steeds meer 
grote zilverreigers tot broeden, maar het 
blijft voorlopig nog een erratisch gebeu
ren. De meest stabiele vestiging bevindt 
zich in de Camarque in ZuidFrankrijk. 
Ook in Nederland zou het nog tot 1991 
duren voordat hij een jaarlijkse broedvo
gel wordt. Tot die tijd waren er ook hier 
alleen maar incidentele gevallen, vrijwel 
allemaal in de Oostvaarderplassen en 
een enkele keer in het Naardermeer en 
de Nieuwkoopse Plassen. Pas sinds de 
21ste eeuw zit er vaart in de groei en steeg 

Vogels van de nederlandse Rode lijst
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In 1964 ging ik met mijn ouders 
(mijn vader was ook vogeltjesgek) op 
vakantie naar de neusiedler See op 
de grens van oostenrijk en Hongarije. 
Vooral om vogels te kijken. Ik weet 
nog wat een geweldig gezicht wij het 
vonden, daar die grote zilverreigers 
langs de zoom van het riet te zien 
banjeren. 
Daarna ben ik er nog verschillende 
keren geweest en iedere keer maakten 
die vogels indruk. 
Het waren tropische verschijningen. 
En dat klopt wel een beetje.

uIt DE POStZEGELCOLLECtIE VAN tOM LOORIj



het aantal broedparen van 12 in 2000 tot 50 
in 2002. Daarna bleef het op dit aantal han
gen. In De Wieden vestigden zich ook enkele 
paren. In 2006 was er een eenmalige explo
sieve toename van de kolonie in Flevoland 
tot meer dan 100 paar. Maar het jaar daarna 
verslechterden de omstandigheden sterk en 
viel het aantal meteen terug naar het oor
spronkelijke niveau. 

Gevoelig
De grote zilverreiger staat op de Rode Lijst 
te boek als een “gevoelige” soort. Dat zal 
voorlopig ook wel zo blijven. Er is maar 
één echte grote kolonie en dat maakt hem 
kwetsbaar, zoals het geval in 2006 heeft 
aangetoond. Kennelijk heeft hij elders in 
Nederland nog steeds onvoldoende opti
maal broedbiotoop, een eerste vereiste voor 
risicospreiding, gevonden om daar te neste
len. En dan te bedenken dat hij in de win
termaanden alle tijd neemt om overal rond 
te kijken. Opvallend voor zo’n warmtemin
nende soort is hij namelijk winterhard en 
blijft het merendeel van onze broedvogels 
gewoon in eigen land. Elk jaar worden er in 
het hele land honderden gezien. In de omge
ving van Den Haag waar de Duivenvoordse 
en Veenzijdse Polder en het aangrenzende 
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landgoed De Horsten elke winter bijna 
zekerheidjes zijn om er een te zien. Maar 
op Reigersbergen wordt de vogel even
eens regelmatig gezien.

Slaapplaatsen
Minder bekend is misschien dat de grote 
zilverreiger er gezamenlijke slaapplaatsen 
op nahoudt. Die worden door SOVON al 
enkele jaren geteld. Er zijn er nu al meer 
dan 100 in kaart gebracht en dat aantal 
groeit nog steeds. Het aantal vogels dat 
daarvan gebruikmaakt varieert van en
kele stuks tot enkele tientallen, maar er 
zijn er ook waar meer dan 100 vogels de 
nacht doorbrengen. Het tellen van die 
slaapplaatsen is een uitstekende manier 
om een goede indruk te krijgen van het 
aantal overwinterende vogels in ons land. 
Want ondanks hun opvallende verschij
ning kan je ze toch heel gemakkelijk mis
sen wanneer ze door een slootje lopen en 
net helemaal verborgen zitten achter de 
hoge oever. Vaak zitten ze ook zo ver van 
de weg af, dat je ze niet kan waarnemen. 
Maar toch zijn ze er. Uit de slaapplaatstel
lingen blijkt dat er inmiddels al meer dan 
1600 grote zilverreigers in de winter in 
ons land verblijven! 

Vrijwilliger catering
De veldwerkcommissie is op zoek naar een opvolger van Nastja Duijsters voor 
de catering op de vogelwachterwerkdagen. 
Deze taak die al sinds 2001 door Nastja wordt gedaan, bestaat uit het inkopen 
van “koek en zopie”, het zetten van koffie, alsmede het transport van de servies-
kist op de werkdagen die ongeveer vijf keer per jaar plaatsvinden. 
Neem voor meer informatie contact op met Nastja Duijsters, tel. 070-323 5513

OPROEP
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Als ze nog donzige pluizebollen zijn, 
houden we ze lekker warm onder een 
lamp. Binnen een maand laten we ze in 
ons ondiepe bassin dagelijks badderen 
onder het wakend oog van een vrijwilli
ger. Dit is niet alleen om hun zwemkun
sten te ontwikkelen, maar ook om ze te 
stimuleren hun verenkleed waterdicht te 
poetsen. De groep knobbelzwaanjongen 
die gemiddeld per jaar met zijn tienen 
in ons asiel verblijven, groeien erg hard. 
Ze eten emmers vol kroos en krijgen een 
diep bassin met vlonder tot hun beschik
king om de zwemspieren te oefenen. 
Vanaf dit moment betekent het voor ons 
dat we de zware klus hebben ze eens in 
de twee à drie dagen uit bad te halen en 
dit voor ze te verschonen.

Na ongeveer twee maanden zijn de laatst 
binnengebrachte jongen ook groot ge
noeg om hun plaats in de grote buiten

Zwaantjes vanuit het asiel naar de 
plas in Madestein

wereld te kunnen nemen zonder de da
gelijkse zorg van ouderdieren. Er wordt 
overgegaan tot het zoeken naar een 
geschikte plas of sloot, waarin zij vol
doende voedsel kunnen vinden en waar 
geen botulismegevaar dreigt. Bovendien 
willen wij toezicht op ze kunnen houden 
om ze enigszins te beschermen tegen ge
varen van buitenaf. Hiervoor wordt de 
sloot of plas, met toestemming van de 
gemeente, omheind.

DOOR RuuD VAN DER WAARD

Zo rond juni raken wij weer vertederd door de binnenkomst van jonge knobbelzwaan-
tjes in het vogelasiel. Sommige die worden binnengebracht, zijn door hun ouders 
verstoten. Helaas geeft dit vaak aan, dat het jong niet levensvatbaar is; ze hebben een 
slechte groei of een zwakke weerstand. Deze jongen vallen dan ook snel af.

Zwanekroost eet veel kroos.

Foto: Hans Goeijenbier

Foto: Ruud van der Waard
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Een impressie uit de vrijwilligersnieuwsbrief 
van 22 augustus jl.
De jonge knobbelzwanen die onder dagelijks toezicht in een 
omheinde sloot in Madestein zijn uitgezet, hebben het vorige 
weekend erg bont gemaakt. Tot onze grote schrik kozen zij 
hun vrijheid ver voordat zij daar klaar voor waren en zwier-
ven zij gevaarlijk los rond in de naastgelegen sloot. Met 
gevaar voor eigen droge kleding zijn ze dapper uit die sloot 
gehaald. Door samenwerking van Lily, Astrid, Hans en Ruud, 
die daarna in allerijl de gevonden ontsnappingsroute heeft 
afgesloten.
Alle jonge zwaantjes, 13 in totaal zijn door ons daar weg-
gevangen en geëvacueerd naar een andere vijver in Madestein, 
waar ze in alle rust kunt rondzwemmen, badderen, eten en 
rusten.
Deze weesjes kunnen nog steeds niet vliegen en de vijver 
heeft een hoge houten beschoeiing, waardoor ze er dus niet 
uit kunnen. Een vlonder naar de kant maakt het voor hen mo-
gelijk om toch op het droge te kunnen komen naar een klein 
met gaas afgezet stukje grond. Hier kunnen ze rusten en hun 
verenkleed verzorgen, wat juist o zo belangrijk is.
Het gaat goed met ze, want ze hebben al het kroos in deze 
vijver inmiddels al weggevreten, wat voor ons weer extra 
werk betekende, doordat we moesten gaan bijvoeren met kroos 
uit andere sloten. Gaandeweg zullen ze volgroeid raken, 
ieder zal zijn eigen weg vinden. De eerste proefstart op-
stijg pogingen zijn al gedaan en als dat lukt raken we er 
steeds weer een of twee kwijt.
Als slecht nieuws moet ik helaas melden, dat ook de vos hun 
aanwezigheid heeft opgemerkt en inmiddels al 3 zwaantjes 
voor zijn rekening heeft genomen. Soms zit het mee en soms 
zit het tegen...

N.B.: wist u al van onze nieuwe website? www.vogelasieldewulp.nl! 

Op het droge om de veren goed te kunnen poetsen
Foto: R

uud van der W
aard

  
    Vogelasiel De Wulp
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Gezien in de regio
Rondom Den Haag, half juli – half oktober 2010
DOOR ANDRé LEEGWAtER

De zomer van 2010 kan de boeken in als 
een met twee gezichten; het eerste deel 
was vrolijk en zonnig (juli!), het tweede 
deel somber en nat. Ook de nazomer 
mocht geen naam hebben en zo zitten 
we eigenlijk al een tijdje met najaarsweer 
opgescheept. Al zaten er af en toe heus 
nog wel eens aardige dagen tussen, zeker 
voor ons vogelliefhebbers.

Want we zijn er de afgelopen tijd met 
z’n allen veel opuit geweest! Lekker veel 
meldingen op de site. Vooral de roof
vogels zijn populair. De wespendief 
spant de kroon met vele waarnemingen 
in met name Meijendel, maar ook de 

Duivenvoordse polder. Er werd melding 
gemaakt van drie waarschijnlijke broed
gevallen. 

Opvallend was ook het smelleken, dat 
vanaf begin september enkele keren 
werd gezien in Meijendel. De slechtvalk 
was traditiegetrouw weer te bewonde
ren in hoofdzakelijk de Duivenvoordse 
polder. Mooie meldingen zijn altijd de 
visarend (2x Duivenvoordse polder en 
1x Meijendel) en de zwarte wouw (1x 
Meijendel). Bruine en blauwe kiekendief, 
boomvalk, torenvalk, buizerd, havik en 
sperwer completeren het Haagse roof
vogelarsenaal. Roepende bosuilen blijven 

  
    Veldwaarnemingen

Doortrekkende draaihals bij Molen de Vlieger op 4 september jl.

Foto: Caroline Walta



leuk om te horen in de stad, maar rond
uit spectaculair zijn twee waarnemingen 
van een velduil, beide in Meijendel.
Doordat het duinwaterbedrijf bezig is 
enkele duinmeren uit te baggeren en 
ze daartoe heeft drooggelegd, waren er 
in september enkele steltlopers te zien 
die zelden in de duinen neerstrijken: 
groenpootruiter, zwarte ruiter, krom
bekstrandloper, kleine strandloper, ka
noet en bonte strandloper. Deze waren 
ook te zien bij de Starrevaart, als daar 
het waterpeil tenminste niet al te hoog 
stond.
Vanaf eind juli worden de eerste grote 
zilverreigers weer gemeld, met een maxi
mum van 16 (!) exemplaren in Meijendel. 
De bij ons schaarse purperreiger is drie 
keer gezien. Maar veruit de meest ge
melde ‘hoogpotige’ is toch wel de vogel 
die ons stadswapen siert, de ooievaar. 
Met name het nest bij molen De Vlieger 
in Voorburg werd minutieus in de gaten 
gehouden. Drie jongen vlogen uit.
Tot slot een afdelinkje ‘te kust en te keur’. 
Enkele bij ons tamelijk schaarse vogels 
die zijn gemeld: bonte vliegenvanger, 
kleine bonte specht en baardmannetje. 
En zeer schaarse tot zelfs vrij zeldzame 
trekkers die ik hier voor het gemak ook 
maar even op een hoop veeg: een draai
hals bij molen De Vlieger in Voorburg, 
een klapekster en ijsgors in Meijendel, 
en een kleinste jager bij de Wassenaarse 
slag.
Al met al toch weer een mooi lijstje met 
soorten, de hier onvermelde ‘gewone’ 
soorten niet te na gesproken. Ook als uw 
melding er dit keer niet is uitgelicht, blijf 
uw waarnemingen doorgeven op www.
haagsevogels.nl. Kom nu maar op met die 
wintergasten!

  
    Veldwaarnemingen

natuurlinks
Interessante en leuke internetsites over de 
natuur en vogels in het bijzonder. Uw tips 
zijn weer welkom voor de volgende Wulp, 
dank u!

www.vogelasieldewulp.nl 
 Ons vogelasiel heeft een eigen website! 

Zeer actueel met o.a. de patiënt van de 
maand en ehbotips, erg handig als u 
bijvoorbeeld een vermoeide trekvogel 
vindt.

www.vogelkijkcentrum 
 De website van Nico de Haan bestaat 10 

jaar, daarom korting op de diverse cur
sussen.

www.devogelaars.web-log.nl 
 Benieuwd naar verslag en foto’s van onze 

excursies? André en Muriel Kommer ver
zorgen het op hun web log.

   De Haagse
Vogelbescherming wenst u

  prettige feestdagen 
en een gezond en 
  vogelrijk 2011
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DOOR PEtER WAENINK

De vogelwachters van de Haagse Vogelbescherming doen in de winter onderhouds
werk in de vogelreservaten. Het is ook voor nietvogelwachters mogelijk (in be
perkte aantallen) hieraan mee te werken. De werkzaamheden bestaan uit snoeien, 
houtrillen bouwen, opruimen etc. Zowel lichamelijk uitdagend als licht werk. 

Aanvang 9.30 uur, meestal tot ca. 15.00 uur. Koffie en soep zijn aanwezig, brood 
zelf meenemen. Het is een mooie gelegenheid om de vogelreservaten en de vereni
ging te leren kennen. 

Heeft u belangstelling? Meld u zich dan aan bij Peter Waenink (op werkdagen), tel 
070399 4610 (op de dag zelf bij vragen over bijvoorbeeld het vinden van de weg 
mobiel 0613 752 132).

N.B.: Alleen bij extreme weersomstandigheden kan een vogelwachterswerkdag afgeblazen worden.

✔	 Zaterdag 20 november 2010: Dr. Abraham Schierbeektuin
 Ingang: Laan van Poot, tegenover de Boomkruiperlaan. 

✔	 Zaterdag 11 december 2010: André van der laan Tuin
	 Wijndaelerweg. Ingang aan de parkeerplaats achter het BP tankstation aan 
 de Ockenburghstraat.

✔	 Zaterdag 15 januari 2011: Vogelrustgebied Henk van Dongen
	 Aan het einde van de Van Brienenlaan (auto’s hier laten staan!) de tankgracht 

oversteken, dan via het eerste bruggetje links 
 Park Oosterbeek ingaan, links aanhouden en na 
 ongeveer 75 meter is de ingang van het vogelrust
 gebied aan de linkerkant.

✔	 Zaterdag 12 februari 2011: 
 Dr. Abraham Schierbeektuin
	 Ingang: Laan van Poot, tegenover de Boomkruiperlaan.

Werken in het vogelreservaat

OPROEP
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In zeven natuurdocumentaires spelen de 
duinen een grote rol, maar in elke film 
duiken weer vogels op. Tussen 1978 en 
1983 maakten wij opnamen voor 'Vier 
Duindagen'. Onze schuilhut stond 
middenin de kolonie. Zo gauw wij erin 
zaten, kwamen de jonge meeuwen van
uit de struiken naar hun ouders. Op de 
achtergrond is te zien dat één jong opge
geten wordt door oude een zilvermeeuw. 
Tapuiten had ik nog nooit gezien. Toen 
Jan in een schuilhut zat om stormmeeu
wen te filmen, zat ik een eind verder om 
me heen te kijken. In een konijnenhol 
schoot een klein vogeltje met voer naar 
binnen: een tapuit. 

In 'Duinbehoud' filmden we kiekendie
ven op de Waddeneilanden en een sper
wer in Solleveld. 
Voor de film 'Vrije Vogels' stond het 
schuil hutje enkele seizoenen in de sprang 
tegenover een abeel in Meijendel. Na 
een groene specht, had daar een zwarte 
specht een nesthol gehakt. "Volgend jaar 

opletten", zei Jan "want daar komt vast 
een kauwtje in." En dat was zo. Met de 
kauwen kwam ook een stel grote bonte 
spechten in dezelfde boom. Die beelden 
vormden een mooie basis voor de ideeën 
van Franciscus. De slangearend, die zich 
in 2006 weken lang liet zien in Meijendel, 
is vastgelegd in onze laatste film 'Zand, 
Wind, Water'. 

Kortom, 184 minuten film geschoten 
over een periode van dertig jaar, nu op 
één DVD. Deze geschiedschrijving van 
het duin is leuk uit nostalgische overwe
gingen en interessant als referentiebeeld 
voor natuurbeheerders. 

Dunea heeft de digitalisering van dit 
project financieel ondersteund. De DVD 
(Nederlands/Engels) is te koop voor €10 
bij het bezoekerscentrum Meijendel tel. 
070511 7276 open van 1 november tot 1 
april, di t/m vr: 10.00 tot 16.00 , zo: 10.00 
tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie 
op www.natuurfilm.com.

Drie decennia duinen op DVD
DOOR MONIquE VAN DEN BROEK

Geen natuurgebied is de afgelopen decennia zo sterk 
veranderd als het Hollands duingebied. Zo broedden 
er 30 jaar geleden nog enorme kolonies meeuwen 
in de duinen en is er nu geen meeuw meer te zien. 
Het verdwijnen van het konijn deed de duinen dicht-
groeien en bracht grote grazers in het natuurbeheer. 
De methodiek van waterwinning veranderde sterk. 
na jarenlang verdroging en vastlegging kwamen er 
nieuwe duinvalleien en mocht het zand weer stuiven, 
planten verdwenen, andere kwamen terug. De duinen van nu, zijn niet die van vroeger. 
Verdwenen zijn ze echter niet. Dankzij 30 jaar noeste filmarbeid van Jan van den Ende 
(1922-2008) en mijzelf, is er nu een uniek document. 

Jan en Monique aan het werk in de duinen.

Foto: www.natuurfilm.com
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Zoek de goede biotopen en win een boekenbon

Biotoop VoGElnAAM Vogelachternaam

1. Boom Arend

2. Bos Hoen

3. Gras Koet

4. Rots Leeuwerik

5. Veld Plevier

6. Strand Pieper

7. Zee uil

8. Steppe Zwaluw

9. Water Mus

In het eerste rijtje staan 9 “biotooptypen” en in het tweede rijtje 9 “vogelachterna
men”. Aan u om de goede achternaam bij elk van de biotooptypen te plaatsen zodat er 
9 vogelnamen worden gevormd. Als u het goed gedaan hebt, hebt u alle woorden uit 
het eerste en uit het tweede rijtje één keer gebruikt. Al hebben we een gras, een boom 
en een waterpieper en een veld, een boom en een strandleeuwerik, enz. toch is maar 
één goede oplossing mogelijk!
Stuur uw oplossing (1. Boom …, enz.), per post (Tom Loorij, Rozentuin 31, 2272 XA 
Voorburg) of per email (tloorij@xs4all.nl) vóór 15 januari 2011 naar Tom Loorij. Vergeet 
niet uw volledige naam en adres te vermelden. Onder de goede oplossingen wordt een 
boekenbon van € 25, verloot.

De oplossing van puzzel 3 was:

1ste rijtje: stormmeeuw (in de andere namen zit nog een tweede vogelnaam verstopt)
2de rijtje: kleine plevier (de andere vogels hebben een vrijwel zwart-wit verenkleed)
3de rijtje: fuut (de andere vogels zijn allemaal typische zomergasten)

We hebben wel een aantal oplossingen in de juiste richting ontvangen, alleen de 
goede zat er niet bij. Er is dus geen prijswinnaar. Maar niet getreurd, dit is uw 
(nieuwe) kans om de boekenbon te winnen!

NIEUW!
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Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Marianne Hoeing penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
ton Haase lid
Idde Lammers lid
Rogier Mos lid
Veronica van Berkel lid

Correspondentieadres bestuur:
Altingstraat 12, 2593 SX  Den Haag

Rekeningnummer penningmeester 358.61.85

Commissie Excursies en lezingen
Contactpersoon:
Muriel Kommer, tel. 070 - 354 89 74
E-mail: hvbexcursies@live.nl

Commissie Veldwerk
Contactpersoon:
Boudewijn Schreiner, tel. 070 - 350 53 88

Verenigingswinkel
Contactpersoon:
Riet Langenhuizen, tel. 0174 - 21 38 25
trompstraat 17, 2684 XC  ter Heijde/Monster
Rekeningnummer 203.19.03 t.n.v. verkoop en 
publiciteit Haagse Vogelbescherming

Vogelasiel “De Wulp”
Heliotrooplaan 15, 2555 MA  Den Haag
telefoon: 070 - 323 15 68
B.g.g.:     0174 - 21 38 25
Rekeningnummer: 509.26.75
E-mail: vogelasieldewulp@gmail.com

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en 
vogelbescherming kunt u bij ons terecht via 
e-mail info@haagsevogels.nl of telefoonnummer 
0174 - 21 38 25

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende milieuzaken 
(bijv. kap- en snoeiwerk in de broedtijd)
kunt u contact opnemen met 
- Frederik Hoogerhoud: 06 - 41 27 15 31
- Ruud van der Waard:  06 - 47 46 01 59
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Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

open elke 1e zondag van de maand in 
het vogelasiel 

van 13.00 tot 16.00 uur. 

Div. vogelkijkgidsjes v.a. ......................................................9,95
Vogels op en rond de voederplank ............................12,50
Haymans vogelgids in handig zakformaat
  (vernieuwde uitgave) ........................................................14,95
Cd’s vogelgeluiden v.a. .....................................................10,95

Dvd’s vogels rondom ons huis  per stuk .....................24,95
“Onze roofvogels en uilen”
“Onze meeuwen en sterns”
“Onze eenden”
“Zwanen en wilde ganzen”

“Vogels onder dak” boekje met alle informatie 
  over nestkasten ...................................................................12,50
Nestkasten van hout ..............................................................8,00
Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ..........................1,00
Div. modellen nestkasten op bestelling; bouw-
tekeningen, zie onze website

Mokken zwaluwen en ijsvogel  .........................................5,00
Raamstickers per vel (3st. A4)wit en zwart .............2,00
Gekleurde raamvogels per vel A4 ..................................2,00
Div. vogelherkenningsplaten A4 .....................................0,50
Div. vogelkaarten v.a. ............................................................0,50

Kwartetspel vogels  .................................................................6,95
Kaartspel vogels  ......................................................................5,95

Draagtas ongebleekt katoen Vogelasiel De Wulp/
Haagse Vogelbescherming ................................ 3,50

Diverse wisselende cadeauartikelen

Het jaarlijks inventarisatierapport voor leden gratis
Voor niet-leden ..........................................................................4,50
Af te halen bij het vogelasiel

Heeft u buiten bovengenoemde openingstijd iets nodig, 
dan kunt u telefonisch contact opnemen met 
0174 - 21 38 25

Voor informatie kunt u ook terecht op de website: 
www.haagsevogels.nl onder het menu-item “vereniging”

NIEUW!






