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Van de redactie
‘s Morgens kijk ik op internet hoe ik op mijn 
plaats van bestemming ga komen. Ik heb 
geen auto, dus het wordt fiets en trein. 
De website van de NS geeft aan dat er 
wordt gewerkt aan het spoor: “rekening 
houden met overstappen en een extra reis
tijd van 30 minuten.” 

De overstap blijkt een hindernis erbij, want 
de aansluitende trein stopt niet op hetzelfde 
perron. Ik sleep mijn fiets, fototas, tele
scoop, verrekijker en mijzelf via naar urine 
stinkende liften door stationshallen en sjou
wend over trappen naar het juiste spoor. 
Daar rijdt de geplande aansluiting voor mijn 
neus weg. Dit betekent 30 minuten wachten 
op de volgende trein.  Het perron is lang, 
maar twee aangeschoten bierbuiken beslui
ten op de tegel naast mij nog een afzakker
tje te nemen. 

In de trein bemachtig ik een zitplek. Ik pro
beer mij af te zonderen van gekrijs, gekakel, 
gesmak, gesnotter, gedreun van muziek en 
de zwetende buurman die bijna op mijn 
schoot zit. Hij lijkt niet op Nick of Simon. 
De conducteur doet een poging een luid
ruchtige zwartrijder te bekeuren en de trein 
staat een minuut of tien stil op een verlaten 
station. Hierna mag ik eruit en is de uit
daging het vinden van het zuiltje om uit te 
checken. 

Maar dan fiets ik door de duinen van 
Castricum en sta ik even later in de herfst
zon oog in oog met de daar gesignaleerde 
blauwstaart. De kleine vogel is tijdens de 
trek van de Russische taiga naar Zuidoost 
Azië in Nederland beland. “Ach”, denk ik: 
“die heeft pas een reis achter de rug!”
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Foto voorplaat: Jan van der Zee

Vrijwel elk jaar doen honderden koperwieken zich als doortrekker op Terschelling tegoed aan de vele bessen: in het 
begin in de duinen waar ze zich tegoed doen aan de bessen van de hagedoorn, later komen ze dichterbij en eten 
ze hun buik vol aan bessen van de wilde kamperfoelie, jeneverbes en hulst. Bij een zachte winter zijn er enkele die 
proberen te overwinteren zoals de zachte winter van vorig jaar. De foto maakte ik op 9 januari 2010 in mijn voortuin. 
www.janvanderzeeterschelling.nl

www.haagsevogels.nl
mailto:dewulp@gmail.com
mailto:hvbleden@planet.nl
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Met een koude noordwester doet de herfst 
voor mij de negenenzestigste entree. Met 
elke windstoot verliest mijn esdoorn 
weer honderden verkleurde bladeren. 
’s Avonds is het niet duidelijk of het de 
spreeuwen zijn, of  het loof dat de boom 
verlaat. De spreeuwen vliegen kwetterend 
omhoog en vormen een samenhangende 
wolk die wendt en keert op ongehoorde 
commando’s. De bladeren dansen luchtig 
naar de aarde. Na een korte stilte keren de 
spreeuwen luidruchtig terug op de weer 
kalere takken. In de straat is het na een 
krakende septembermaand weer rustig. 
De jaarlijkse interactie tussen auto’s en 
vogels  is weer gestopt. Wekenlang kraak
ten de autobanden de duizenden hazel
noten die uit de bomen vielen. Kauwtjes, 
houtduiven en gaaien deden zich tegoed 
aan deze gedekte tafel. De herfst is het 
seizoen van afscheid, we hebben graan en 
dorre bladeren geoogst. Ook mensen zijn 
onderhevig aan dit proces. Zo namen we 
afscheid van onze bevlogen “hoffotograaf 
“ Henk Harmsen en onze vogelliefde op
wekkende Nan van Loon. Beiden werden 
onder een stralende zomerzon naar hun 
laatste rustplaats gebracht. 
Wij gaan verder, verder met vogels be
schermen tegen de vele belagers uit onze 
cultuur. Indien nodig met de wet in de 
hand. Ons bezwaar tegen de onthef
fing van het Ministerie van “Landbouw” 
voor het verontrusten van de op het dak 
broedende meeuwen in onze mooie stad 
achter de duinen, werd niet gehonoreerd. 
De rechters vonden het belang van de 
Gemeente Den Haag: het geruststellen 
van klagende burgers, groter dan het be
lang van de meeuwen om ongestoord te 
broeden. Positief is het ter beschikking 
stellen  van een afgedankt gebouwtje bij 

de Abraham Schierbeektuin (vogelrust
gebied) door het Groenbedrijf van de 
Gemeente. Na een grondige opknapbeurt 
kunnen we nu beschikken over een eigen 
vergaderruimte en een werkplaats voor 
het Veldwerk. Een excursie op de golf
links van de Amonsvlakte stelde ons ge
rust over de toekomst van de natuur al
daar. 
Van de vele happenings waar ik als P.R.
invaller aanwezig was, verdient het goed 
georganiseerde, supergezellige  Zuid
Hollandse Vogelfestival een bijzondere 
vermelding. Een nieuwe gemeentelijke 
nota “Dierenwelzijn” kon bij de dieren
beschermers geen genade vinden. In de 
speciaal georganiseerde commissieverga
dering kwam de wethouder behoorlijk 
onder vuur te liggen. Het wel of niet wet
telijk verantwoordelijk zijn voor de wilde 
dieren in onze stad werd hem figuurlijk 
met een brandijzer in het voorhoofd ge
perst. Hij siste niet en bleef koelbloedig 
op zijn standpunt staan. Wordt vervolgd.

Uw voorzitter,
Frederik Hoogerhoud

  
    Van de voorzitter

 Foto: Aletta de Ruiter



DOOR WIM KOOIJ

De pestvogel

Akelige beesten?
 Je zou haast de pest krijgen aan de vogel 
die je toch enigszins biologeert. Afgaande 
op de naamgeving zou je haast zeggen dat 
het akelige beesten zijn. De naam hebben 
zij gekregen, omdat ze vroeger daadwer
kelijk in verband werden gebracht  met 
die afschuwelijke ziekte die Europa tot 
in de 17e eeuw regelmatig teisterde: de 
pest. Pestvogels kwamen ook toen al in 
invasies naar onze streken. Vermoedelijk 
is het enkele keren voorgekomen dat er 
juist een pestvogelinvasie plaatsvond toen 
er een pestepidemie uitbrak. Sommige 
van onze voorouders, die wanhopig zoch
ten naar de oorzaak van het onheil, heb
ben gedacht dat uitgerekend deze vogels 
de boosdoeners waren en de pest hadden 
meegebracht. 

Ook andere rampen zouden de schuld zijn 
van de vogel die zo’n vrolijk rinkelend ge
luid produceert. Zelfs met de uitbraak van 
oorlogen werden ze in verband gebracht. 
In 1618  Nederland was al 50 jaar in oor
log met Spanje  ontbrandde ten oosten 
van ons land de Dertigjarige Oorlog. In 
dezelfde periode waren er plotseling veel 
pestvogels te zien, soms letterlijk op het 
strijdtoneel. In het Duits werden ze des
tijds “Kriegsvögel” (oorlogsvogels) ge
noemd. Kort daarna brak één van de laat
ste grote pestepidemieën in Europa uit. 

Het verband tussen de soort die in het Duits 
tegenwoordig “Seideschwanz” (zijdestaart) 
heet en de ziekte, was al veel eerder gelegd. 
Op een Boheems schilderij uit het mid
den van de 14e eeuw  staat Madonna met 
het kindje Jezus met een pestvogel in zijn 
hand afgebeeld. In dezelfde periode ging 
de streek gebukt onder de allergrootste 

 Foto: Caroline Walta

Je kent het verschijnsel misschien wel. 
Een vogel die je heel, heel graag eens zou 
willen zien maar die je om de één of an-
dere reden t-e-l-k-e-n-s  net weer  mist. 
Voor mij is (was) de pestvogel zo’n soort 
bij uitstek. Elke keer weer ging het net 
verkeerd. Je staat op de verkeerde post 
tijdens een herfsttrekonderzoek. Je splitst 
af tijdens een wandeling op Terschelling 
en neemt zelf de lange (maar pestvogel-
loze) variant. Je bent net een week op 
vakantie als een buurman ze in de tuin 
heeft waargenomen. of je hebt (meer-
malen) gewoon de botte pech dat je er-
gens langskomt en iemand vertelt “net 
een groepje gezien te hebben… ze kun-
nen niet ver zijn.” Je gaat nog eens terug 
naar die plek en nog eens. En nog eens. 
Maar zonder resultaat. De geschetste er-
varingen bestrijken een lang tijdsbestek. 
Van de periode van blonde krullenbol tot 
die waarin het grijs zich steeds nadruk-
kelijker gaat manifesteren. 
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pestepidemie die Europa ooit heeft geteis
terd. De pestvogel staat wellicht symbool 
voor de enorme onmacht die de bevolking 
destijds voelde tegen “de zwarte dood.” 
De Engelse naam, “Bohemian Waxwing,” 
grijpt ook al terug op deze tijd. Bij 
“Bohemian” ligt de associatie met het 
zojuist beschrevene voor de hand. Voor 
het tweede deel van de naam moeten we 
iets verder terug in de tijd. In het klas
sieke Griekenland sprak men immers van 
“Vonkenvogel”, omdat met de rode vleu
gelpuntjes  een soort lakplaatjes , brand 
zouden worden gesticht.
Waarom wil ik juist een vogel met een 
dergelijke besmette(lijke) reputatie zo 
graag zien? Niet zo zeer omdat ik, met alle 
respect voor de wanhoop van de mensen 
destijds, al deze associaties maar curieus 
vindt. Wel draagt deze geschiedenis bij tot 
een stuk mystiek die de soort omringt.

Steeds meer waarnemingen
Over een ontmoeting met dit geheimzin
nige wezen dat op onverwachte momen
ten naar onze contreien vliegt ben ik tel
kens optimistisch gebleven. Daar was ook 
alle reden toe, immers het aantal pestvo
gels dat jaarlijks onze kant opkomt lijkt 
gaandeweg wat toe te nemen. Het grootste 
invasiejaar van de laatste eeuw was 1965
1966. In die winter kwamen er meer dan 
10.000 vogels  naar Nederland. En moge
lijk nog veel meer. Daarna volgden ech
ter heel wat jaren waarin er niet of nau
welijks pestvogels werden waargenomen. 
Ze komen vooral onze kant op, zo is lang 
verondersteld, in jaren dat het in hun 
broedgebied Siberië in de winter meer 
dan Siberisch koud is. Hoewel de winters 
in het begin van deze eeuw (ook) in Siberië 
minder koud waren, kende juist het laat

ste decennium in onze regionen heel wat 
goede pestvogeljaren. Zowel 20042005 
als 20052006 kent scores van boven de 
25.000 vogels. 

De herfst van 2010 begon eveneens 
stormachtig, tenminste afgemeten naar 
het aantal gemelde pestvogels. Vooral uit 
de omgeving van Leiden kwam al vroeg 
in oktober haast een lawine van waarne
mingen binnen. Mijn oudste daar stu
derende dochter zoek ik regelmatig op. 
Voordat ik afreisde, was dat vaak aanlei
ding om eens te kijken waar ze nu weer 
zaten: van de Groenoordhallen tot de 
Hortus Botanicus en allemaal straatjes 
waarvan ik voorheen nooit had gehoord. 
Met enige regelmaat ging ik even koeke
loeren en mijn oren spitsen. Wie weet… 
soms ging opeens de adrenaline sneller 
stromen als ik bovenin een lijsterbes wat 
zag of hoorde scharrelen, maar dan was 
het toch weer een groepje spreeuwen. Of 
het was mijn fantasie.

Ook vanuit het Haagse werden op de eigen 
site www.haagsevogels.nl de nodige waarne
mingen gemeld. Zoals vanaf 21 oktober 
toen ze in de Libellenvallei in Meijendel 
werden gesignaleerd. Arno Izaaks schreef: 
“De pestvogels zaten in een boompje zo’n 
30 meter achter het ruiterpad en waren 
van dichtbij te bekijken: acht stuks met 
goed licht erop!” Dat lezend transfor
meerden mijn hartslagen tot een soort 
van hartaardbevingen. Er kwamen nog 
veel meer meldingen uit de duinen in de 
twee maanden die volgden. En wat was ik 
toen vaak in de duinen. En wat heb ik in 
die tijd veel vogels gezien. En wat had ik 
er de pest over in dat er nooit een pest
vogel bij zat! Nou ja, laat ik ook niet te 
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veel overdrijven. Want zelfs een duindag 
zonder ook maar één vogel, ongeacht het 
seizoen, is een genot voor alle (zes) zin
tuigen.

En toen…
Het jaar 2010 ging de spreekwoordelijke 
boeken in als jaar waarin ik de pest vogel 
wéér had gemist. De zo hoopvol en vroeg 
invallende invasie leek na de flitsende 
start wat tot stilstand te zijn gekomen. 
Maar toen gebeurde het alsnog.  Ik was 
op het verste punt van een lange hard
loopronde die ik altijd in dit jaargetijde 
een keer pleeg te doen. Eerst via de dui
nen en dan langs de Raaphorstlaan tus
sen Wassenaar en Voorschoten verder lo
pend, net als de januarizon (al dan niet 
zichtbaar) ondergaat. Deze keer hing er 
een fraaie nevel toen ik de ingang van 
de Horsten letterlijk links liet liggen. 
Opeens vloog uit een populier een grote 

groep spreeuwen op, die onmiddellijk 
mijn aandacht trok. Bovenin een els ble
ven nog net enkele vogels zitten. 
Ik sloop naderbij. Ze waren duidelijk 
lichter en zalmkleurig. En de koppe
tjes leken niet helemaal rond. Opeens 
was glashelder wat mij overkwam. Toch 
duurde het nog een paar seconden voor
dat ik echt goed besefte wat er aan de 
hand was. Jawel, eindelijk zag ik twee van 
die gekuifde Siberische vrienden, waarop 
ik al zo lang had gewacht! Tezamen met 
een paar vinken zaten ze daar. Ik kon het 
niet geloven. Ademloos keek ik omhoog. 
Niet zo moeilijk trouwens, want na nau
welijks een halve minuut vlogen ze weer 
op, de Horsten in. 
Maar daarmee waren ze niet weg, zo bleek 
terwijl ik nog bijna een uur doordraafde. 
Het beeld, de prachtige lichtval en ja, de 
mystiek, het is voor altijd op mijn harde 
schijf opgeslagen.

Foto: C
aroline W

alta

Pestvogelinvasie in Pijnacker, eind oktober 2010
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Nieuwjaarsreceptie

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

U bent van harte welkom om op 
zondag 8 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)

Er zijn enkele voorwaarden.

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

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

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 woorden)
... vermeld uw naam, (email)adres, 
leeftijd en woonplaats

Sluitingsdatum is 31 december 2011.

Uw foto op de cover van De Wulp?
Doe mee met onze wedstrijd en wellicht siert uw 
foto één van onze covers in 2012!
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25 februari: er zit al enige tijd een nijlgans 
op een boomnest in het Marinipark in 
Den Haag ZuidWest.
4 maart: het boomnest is verlaten; er ligt 
nog 1 ei op het randje; in het Marinipark 
lopen 2 volwassen nijlganzen met 10 jon
gen (pulli).
6 maart: man + vrouw + 9 jongen
7 maart: man + vrouw + 8 jongen
13 maart: man + vrouw + 7 jongen
26 april : vrouw zit weer op hetzelfde nest 
in de boom; man zit op de uitkijk op de 
lantaarnpaal, zo heeft hij zicht op het 
vrouwtje en op de 7  jongen (nu 8 weken 
oud), die op het talud van de Langestede 
foerageren.
26 mei: vrouw zit nog steeds in het boom
nest, bij de man zijn nog 4 jongen aanwe
zig (de 3 andere op eigen poten?).
31 mei: het boomnest is leeg! In het 
Marinipark vrouw met 13 pulli, vermoe
delijk vandaag uit ei. Als man in de buurt 

nijlgans in de ban van de ring
TEKST EN FOTO’S WIM KOLBER

Iedereen kan zich wel een beeld vormen van de nijlgans. Maar hoe goed ken-
nen we hem eigenlijk? Zo heeft er een nijlganzenpaar een territorium in het 
Marinipark en de vijver aan de langestede/winkelcentrum De Stede in Den 
Haag. Ik gun u een kijkje in mijn dagboek van het afgelopen jaar.

van vrouw met de pulli komt, begint pa 
op z’n nageslacht in te hakken tot grote 
woede van ma (vastgelegd op foto). De 
aanwezige kleine mantelmeeuwen en 
zilvermeeuwen zien alles likkebaardend 
aan. Ondertussen verdedigt pa ook het 
lege boomnest tegen andere nijlganzen. 
De gevolgen blijven niet uit:
1 juni: vrouw + 9 pulli
3 juni: vrouw + 6 pulli
4 juni: vrouw + 4 pulli; pa heeft nu meer 
aandacht
9 juni: man + vrouw + 2 pulli
10 juni: er landt een vreemde nijlgans op 
het boomnest in het Marinipark; de ou
ders van de twee overgebleven pullen die 
met z’n vieren op de Langestede staan, 
vliegen onmiddellijk naar de boom… de 
twee pullen alleen achterlatend tussen de 
meeuwen! De pullen piepen en blijven bij 
elkaar. De oudervogels jagen de indrin
ger uit de boom en vliegen uiteindelijk 

Nijlgans in het boomnest Heftig tafereel: pa hakt in op eigen jongen
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naar de jongen die inmiddels in het water 
dobberen. Als het gezin is herenigd, ste
ken ze de straat over en gaan eten in het 
Marinipark.
18 juni: man + vrouw + 2 pulli
19 juni: man + vrouw + 1 pul
9 juli: man + vrouw + 1 pul
18 juli: in het Marinipark zie ik man + 
vrouw + 1 pul (zo’n 7 weken oud). 
Tot mijn grote verbazing dragen de man 
en de pul nu pootringen (foto 4)! Man: 
links een blauwe ring met letter L, rechts 
een witte ring met cijfer 3 (=BLW3); pul: 
links een blauwe ring met letter L, rechts 
een witte ring met cijfer 2 (=BLW2).

De kleurringen zijn afkomstig van een project van Frank Majoor. Het project is gestart in 2009 in 
Arnhem en kreeg een vervolg in Amsterdam. Dit jaar is begonnen met het ringen van nijlganzen in 
Den Haag: Zuiderpark en de wijk Bouwlust, gebieden waar veel nijlganzen voorkomen.

Ziet u een nijlgans met (kleur)ringen? Mailt u de gegevens dan aan f.majoor5@upcmail.nl:
 datum (evt. tijd)
 locatie (straatnaam of coördinaat).
 ring linkerpoot: de kleur en een cijfer of letter
 ring rechterpoot: de kleur en een cijfer of letter 
Frank heeft de kleuren blauw (B), wit (W), en geel (Y) (=yellow) gebruikt.

Na uw melding ontvangt u een overzicht over desbetreffende nijlgans, met o.a. ringdatum, leeftijd en 
plekken waar de nijlgans nog meer is gezien.

Meer informatie, met onder andere foto’s een filmpje waarop u het ringen kunt zien (en dat dat nog 
niet meevalt!): www.frankmajoor.nl

Tot nu toe zijn er bij Frank Majoor nog geen terugmeldingen van BLW2 binnengekomen.
Kijk naar hem uit en geef het door!

22 juli: aan de Langestede zie ik het 
gezin weer, man (BLW3) + vrouw + 1 pul 
(BLW2). 
25 juli: in de boom en op de lantaarnpaal 
zit een nijlgans. De ringen zijn handig, 
want nu zie ik dat dit een vreemd paar 
is. Het gezin met de geringde man en de 
geringde pul is namelijk aanwezig op de 
Langestede. Als de man de indringers in 
de gaten krijgt, schreeuwt hij wel, maar 
onderneemt verder geen actie.
28 juli: in de Langestede zie ik man + 
vrouw maar géén pul.
26 augustus: wederom op deze locatie 
man + vrouw, maar pul niet meer gezien.

Meer over nijlganzen te weten komen.... ...met het ringproject van Frank Majoor
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I N  M E M O R I A M

Henk Harmsen 
(1940-2011)

Bijna alle mensen hebben een relatie met een speciaal persoon; een man of een vrouw en hopelijk 
met zichzelf. Henk Harmsen had een heel duidelijke relatie met zichzelf en daarbuiten met het 
fenomeen natuur. 
Aanvankelijk waren het de vogels, de vrijbuiters van het luchtruim, die zijn interesse hadden. 
Maar langzaamaan werden het toch meer de presentie van het natuurlijke gedrag en de feno-
menologie van alle dieren die hem boeiden en die hij met de hem beschikbare technologie en tijd 
probeerde vast te leggen. De schoonheid en de puurheid van vogels en dieren in het algemeen 
gaven hem een levensinvulling. Hij deelde dit graag met zijn zielsverwanten en die vond hij bij 
de Haagse Vogelbescherming.  

Vanaf zijn geboorte gehandicapt met zijn doofheid, moest hij leren leven zonder geluid. Het  
visuele was het enige communicatiemiddel. Zijn ogen registreerden haarfijn wat goed voelde. 
Zijn eenzaamheid, opgelegd door een wereld van stilte, wist hij door wilskracht en aanpassings-
vermogen zodanig op te lossen, dat zijn boodschap “kijk toch eens hoe mooi die koolmeesjes zijn!” 
bij iedereen binnenkwam. Hij was een pionier, die met de hem beschikbare middelen onze bood-
schap als vogelbeschermers ondersteunde.

Zijn handicap als niet-horende was op een bepaalde manier ook een voordeel. Hij keek beter en 
zag meer details dan de gemiddelde waarnemer. Hij zag ondersoorten waar wij uitsluitend de 
soort herkenden. Zelfs vanuit zijn laatste woonplek in het verpleeghuis meldde hij via het perso-
neel dat er een Daurische kauw tussen het groepje kauwjes in het bos van Oosterbeek zat. Dat 
hebben we toen snel op de website gezet.
Voor de Haagse Vogelbescherming was Henk vanaf 1979 dé Hoffotograaf. We waren verrast 
door de bijzondere kwaliteit van de foto’s. Toen was fotograferen nog een andere kunst dan in 
het huidige digitale tijdperk. Kennis en geduld waren zijn troeven. Totdat hij door pech en voort-
schrijdende technologie werd ingehaald. 

Achteraf gezien was zijn, aanvankelijk met enig voorbehoud aanvaarde, Gouden Wulp in 2004 
een late waardering voor zijn voorbeeldfunctie. Henk vond het niet zo nodig, maar toen die 
Gouden Wulp na zijn ongeluk was zoekgeraakt, was hij toch teleurgesteld dat het eremetaal  
weg was.
Beste Henk, door je ongeluk zagen we je nog maar zelden bij de vereniging. Maar we konden wel 
af en toe nog even bij je op bezoek. Ook dat is nu voorbij. We gunnen je je rust, maar we zullen 
je heel erg missen. 

Namens het bestuur,
Frederik Hoogerhoud en Aletta de Ruiter
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    Vogelasiel De Wulp

DOOR RuuD VAN DER WAARD

oké, de deur staat hier altijd open 
voor iedereen, maar dat moet natuur-
lijk niet te letterlijk genomen wor-
den. Afgelopen zaterdag 15 oktober, 
kwam er een dame langs met een ei 
dat ze had gekregen van een collega. 
Alleen ze wist er geen raad mee en 
had besloten het bij ons af te leveren. 

Het was een roomwit ei van circa 16 bij 9 
centimeter en het had een gewicht van 765 
gram. Ja, ik heb het gewogen, want hier 
wilde ik het fijne van weten. De eerste sug
gestie was, dat het een struisvogelei zou 
zijn, maar daar is het te klein voor. Toen 
werd er gedacht aan het ei van een emoe, 
maar die zijn groen. Uiteindelijk kwam ik 
er met behulp van internet achter dat het 
een ei van een nandoe moest zijn.

Vreemde vogel

doe drie tenen heeft in plaats van twee 
en dat de seksen nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden zijn. 
Een overeenkomst met de struisvogel is 
weer, dat nandoes contact met vijanden 
vermijden door weg te rennen. Ze kunnen 
ook niet vliegen. Hun vleugels gebruiken 
ze wel om van zich af te slaan als ze in het 
nauw worden gedreven. Dit kan een aan
valler flink verwonden, want aan iedere 
vleugel zit een klauw. 
Nandoes hebben hoofdzakelijk bruine 
bevedering met een wit onderlichaam. 
Enkele eeuwen geleden waren nandoes 
zeer algemeen, maar ze hebben zwaar te 
lijden gehad van de jacht (met name voor 
hun veren) en de zich uitbreidende land
bouw.
Het vrouwtje legt tot vijftig (!) eieren in 
een grondnest, dat door verschillende 
soortgenoten wordt gebruikt. Vervolgens 
broedt het mannetje de eieren uit. Ook 
brengt hij de kuikens groot, wat ongeveer 
zes weken in beslag neemt. Mannetjes en 
vrouwtjes vormen geen blijvende paren. 

Aangezien het ei dat bij ons is gebracht 
langere tijd niet bebroed is, is het niet 
levensvatbaar. Eén van onze vrijwilligers 
had daarom het idee om het leeg te blazen 
en te beschilderen, zoals een Russisch ei.
Met zo’n formaat zou er een flink kunst
werk op kunnen.

Foto: National Geographic

Foto: Hans Goeijenbier

De nandoe (rhea americana) is een Zuid
Amerikaanse loopvogel. De vogels trek
ken al grasetend over open vlaktes, veelal 
in het gezelschap van andere grazers. Een 
nandoe lijkt uiterlijk veel op een struisvo
gel, maar is beduidend kleiner en lichter. 
Een volwassen nandoe is ongeveer 100 tot 
120 cm lang en 20 tot 40 kg zwaar (struis
vogel: 200 cm en 100 kg). Andere verschil
len met een struisvogel zijn, dat een nan
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 11: De velduil
vliegvlugge jongen. Die laatste waren het 
mooist; je pakte ze op, ging in het helm 
liggen en zette er één op je borst en begon 
hem te aaien. En het jong begon letterlijk 
een uiltje te knappen…De oude vogels mi
auwden in de lucht of zaten in de buurt 
op een duintje de zaak te bekijken. Wie 
het niet geloven wil: de uitgebreide film
rapportages die mijn vader ervan maakte 
liggen nog bij mij in huis…Ik vertel deze 
anekdote nu met het schaamrood op de 
kaken, onvoorstelbaar hoe je in die tijd 
met vogels en nesten omsprong. Maar ja, 
de velduil was toen ook zo’n algemene 
vogel op Ameland, ik vond in mijn oude 
aantekeningen terug dat wij in 1970 op 
onze manier zo in een paar dagen twaalf 
broedparen lokaliseerden! 

En nu staat hij in de Rode Lijst als ern
stig bedreigd te boek met 30 paar in heel 
Nederland en een afname van 90%. Maar 
voor die jaren zestig staan 200 tot 300 
paar vermeld, niet alleen op de wadden
eilanden, maar ook elders in Nederland. 
Alleen al in Oostelijk Flevoland waren 
er toen 60 nesten. De velduil speelde 
toen dankbaar in op de pioniersvegeta
tie in de drooggevallen polder. Hetzelfde 
deed hij tussen 1945 en 1952 in de 
Noordoostpolder. In 1948 werden daar 
eens 2000 exemplaren geteld en in 1952 
200 broedparen! Tussen 1980 en 2000 
werden alle broedplaatsen op het vaste
land verlaten en na 2000 broedt hij alleen 
nog regelmatig op Texel, Terschelling en 
Ameland in een beetje wisselende aantal
len, afhankelijk van de jaarlijkse muizen
stand.

Vogels van de nederlandse Rode lijst

In de jaren 60 van de vorige eeuw gingen 
mijn ouders en ik bijna elk jaar in het 
voorjaar een paar dagen naar Ameland. 
Meestal zo rond Hemelvaartsdag of 
Pinksteren. De duinen waren toen nog 
vrijwel overal vrij toegankelijk; je kon er 
vrij rondstruinen. En dat deden wij dan 
ook. Een van onze doelsoorten was stee
vast de velduil. We wisten precies waar we 
ze moesten zoeken: in het hoge helmgras 
op de dijken rond de duinvalleien of in 
de lage kruipwilgvegetatie. Je schrok je 
soms een hoedje, maar iedere keer was 
het een fantastisch moment wanneer zo’n 
uil vlak voor je voeten op nog geen twee 
meter van je vandaan opvloog. En dan 
lag daar dat nest met vier tot zes room
witte eieren. Maar nog mooier als er jonge 
uilskuikens in lagen. We vonden ze in alle 
leeftijden: van kleine donsjongen tot bijna 

VOGELPOSTZEGEL uIT DE COLLECTIE VAN TOM LOORIJ
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Zowel in de duinen als in andere biotopen 
waar hij vroeger broedde is de verruiging 
van de lage vegetatie de belangrijkste oor
zaak. Hierdoor nemen de woelmuizen in 
aantal af, het stapelvoedsel van de velduil. 
Moerassen, hoogveen en heidegebieden 
zijn ongeschikt geworden door dicht
groeien met bos en verdroging. In de mo
derne akkerbouw en graslanden is voor 
de vogel eigenlijk geen plaats meer. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden 
kan de pioniersvegetatie wellicht enig soe
laas bieden, maar als deze weer dichtgroeit 
zal de velduil ook weer verdwijnen. De si
tuatie in Nederland staat overigens niet 
op zich: ook elders in NoordwestEuropa 
is de stand hard achteruitgegaan, hetgeen 
de herintroductie bemoeilijkt. 

Uit de omgeving van Den Haag is slechts 
één gedocumenteerd broedgeval uit 1958 
bekend. De oude avifauna’s uit het begin 
van de 20ste eeuw maken ook geen melding 
van broedgevallen. En heden ten dage is 
het met al die vogelaars in het duin, bijna 
onmogelijk dat een broedpoging gemist 
wordt. De velduil jaagt immers ook over
dag en je hoeft dus niet in de schemering 
op pad. Evenals 50 jaar geleden is de beste 
kans nog steeds Ameland, maar dan rus
tig uitkijkend op een duintopje langs het 
fietspad totdat je er een ziet vliegen en niet 
meer struinend door het duin. De laatste 
zin in de beschrijving van de Rode Lijst 
luidt: ”Vermoedelijk is gebrek aan rust 
plaatselijk ook nadelig voor de velduilen”. 
Die opmerking kan ik dus in mijn zak  
steken…

N.B.: De afgelopen weken zijn er in de Haagse 
duinen regelmatig velduilen gezien; kijkt u op 
onze website en in de rubriek veldwaarnemin
gen op pagina 20.

(Geen) hoop 
voor de tapuit?
DOOR YVONNE VAN DE PITTE

In De Wulp van augustus 2010 schreef 
ik over een door Dunea opgezet expe-
riment met nestkasten voor tapuiten in 
het duingebied van Meijendel. onlangs 
nam ik hierover contact op met Hans 
lucas die mij vertelde over de ervaringen 
die zijn opgedaan met de nestkasten in 
het voorjaar van 2011.

Zes paar tapuiten toonden belangstel
ling voor een nestkast. Dit waren vooral 
jonge vogels. Er was territoriumstrijd, 
er werd gebaltst, de tapuiten wipten de 
nestkasten in en uit. Maar helaas, na 
een aantal weken zijn de vogels toch 
weggetrokken.

Het blijft gissen naar de oorzaken. Het 
was een uitzonderlijk droog voorjaar 
(weinig insecten?) gevolgd door een pe
riode met juist veel regen. Er zou ook 
sprake kunnen zijn geweest van versto
ring door konijnen en grazers. De nest
kasten liggen namelijk op begraasd en 
onbegraasd gebied.

Gelijksoortige experimenten in Frank
rijk en NoordHolland zijn wel ge
slaagd.
Het experiment wordt voorlopig nog 
niet stopgezet en het is afwachten wat 
er volgend voorjaar gaat gebeuren.
 
We blijven de ontwikkelingen met be
langstelling volgen.
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Eén gulden
“Ja, mijn moeder heeft ons lid gemaakt 
toen ik tien was. Mijn broer Aad was 
twaalf en we waren allebei geïnteresseerd 
in vogels en de natuur. Ik kan me nog 
herinneren dat het bestuur moeite had 
om voor ons de contributie vast te stellen. 
Uiteindelijk werd het een gulden per jaar. 
Dat was in 1930 en de HVB was net vier 
jaar daarvoor opgericht. Het was natuur
lijk helemaal geen club voor de jeugd, we 
gingen gewoon op excursie met de vol
wassenen. De tijd van Jan Pieter Strijbos, 
daar heb ik veel van geleerd.”

Door die mix van jong en oud leerden 
Koos en Aad wel op avontuur gaan. Want 
ze gingen niet alleen mee op dagexcur
sies, maar ook op reis naar Texel en de 
ZuidHollandse eilanden. “Ik kan me wel 

herinneren dat we voor school en werk
tijd tijdens een excursie in het Haagse Bos 
vaak de koningin tegenkwamen die dan 
in een rijtuig haar ochtendritje maakte. 
Wuifde ze altijd statig naar ons en wij 
natuurlijk netjes teruggroeten. Ik heb het 
natuurlijk over Wilhelmina. In die tijd 
kon een koningin nog gewoon zonder be
waking tussen het volk door rijden.”

Jongensavontuur
Wat betreft de sfeer tijdens de excursies 
is er in al die jaren niet zo veel veranderd, 
vindt Koos. “Er gingen in het begin wat 
weinig vrouwen mee, dat werd later wel 
beter.” Koos herinnert zich nog de ge
zichten, maar van de vele namen schieten 
zo gauw alleen Jeanne Koops en boezem
vriend Karel Ente te binnen. “De tijd voor 
de oorlog stond vooral bol van jongens
avontuur. Het was een hechte vrienden
club van zo’n 10 tot 14 personen die er 
met elkaar opuit trokken. Alhoewel de ex
cursies en reizen later wat luxer werden, 
is die sfeer altijd heel vriendschappelijk 
gebleven.” 

“Aad en ik gingen natuurlijk ook samen 
op pad. Naar de duinen of De Beer met 
het pontje van Prins, we overnachtten 
daar bij de bewaker van het terrein. Maar 
we gingen ook op de fiets verder het land 
door. En na de oorlog maakten we reis

HVB Book of records: Koos van der Graaf
DOOR ALETTA DE RuITER

Het lijkt een ongelofelijke prestatie, maar Koos van der Graaf heeft het op zijn 
dooie akkertje gedaan: 81 jaar lid zijn van de Haagse Vogelbescherming. Als ik 
hem opzoek en meld dat ik er een artikeltje over wil schrijven voor De Wulp be-
gint hij te glunderen. Dat is leuk!

 Foto: Aletta de Ruiter

14



jes naar Turkije om de vogeltrek te spot
ten. De oorlog was een lastige periode 
om naar buiten te gaan. We waren op een 
leeftijd dat de Duitsers ons zochten voor 
de Arbeitseinsatz. Maar na de bevrijding 
hebben we dat ingehaald. Ik ben zo’n 
beetje de hele wereld over gereisd om naar 
vogels te kijken. Voor de vereniging hield 
ik daar lezingen over. Alleen Australië 
staat nog op mijn wensenlijstje.” Hij grin
nikt bij het idee om nog eens op reis te 
kunnen. Broer Aad is er helaas niet meer 
om het avontuur te delen. 

oude bekenden
Koos zelf is nu 91 en niet meer zo goed 
ter been. Omdat de verzorging thuis een 
probleem werd, woont hij tijdelijk in 
verpleeghuis Duinstede in Wassenaar. 

Hij vindt het er matig gezellig, thuis zou 
natuurlijk fijner zijn, maar de verzorging 
werd te zwaar voor zijn vrouw Elly, die 
toch ook al in de tachtig is. Hij legt zich 
erbij neer. Je moet je schikken in de reali
teit vindt hij. 

De laatste acht jaar is Koos niet meer mee 
op reis of excursie geweest, maar hij kijkt 
elk jaar uit naar de reünie van de HVB
reizen die half november gehouden wordt. 
“Ik heb alle lidmaatschappen opgezegd, 
maar van de HVB blijf ik lid tot de laatste 
snik. Daar heb ik zoveel goede herinnerin
gen aan.” Koos kreeg in 2000 een Gouden 
Wulp voor zijn inzet als lezinghouder. Hij 
zou het fijn vinden om nog eens bezoek te 
ontvangen van oude bekenden. Zijn adres 
is Deijlerweg 208 in Wassenaar.

ooievaars wintertelling 2012
Iedere winter probeert STORK, Stich
ting Ooievaars Research en Knowhow, 
een beeld te krijgen van de ooievaars 
die overwinteren. U kunt helpen door 
uw waarnemingen van ooievaars door 
te geven tijdens de landelijke telling in 
het weekeinde van 14 en 15 januari. 

STORK ontvangt graag informatie over 
het aantal ooievaars, het tijdstip en de 
plek waar u ze gezien heeft. Daarnaast 
is STORK altijd blij met ringaflezin
gen. Zo komt de stichting steeds meer 
te weten over welke ooievaars ervoor 
kiezen de winter in Nederland door te 
brengen. 

Op de website www.ooievaars.eu vindt 
u t.z.t. een speciaal emailadres om uw 
meldingen door te geven. Hier kunt 
u nu ook de resultaten vinden van de 
succesvolle telling van vorig jaar.

Medewerkers van de Haagse Vogel
bescherming zijn op zondag 15 januari 
aanwezig op het veld naast het wandel
pad door Reigersbergen (tussen Huis 
ten Bosch en Marlot). Wij geven u dan 
graag meer informatie over de ooievaar 
en u kunt de aanwezige vogels door de 
telescoop bekijken. 
Kijk in december voor het laatste 
nieuws ook op www.haagsevogels.nl
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Contactadres CEL: tel. 070 354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl 
Zie verder “Het Kader” aan het einde van het overzicht.

Zaterdag 26 november 2011
De Zandmotor bij Ter Heijde
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer *** 
(zie kader)
Bij Ter Heijde is “De Zandmotor” aangelegd, 
een groot schiereiland van zand. Het  is de 
bedoeling dat door wind, golven en stroming 
het zand zich de komende 20 jaar langs de 
kust van ZuidHolland verspreidt. Het zal 
daar nieuw strand en duin vormen ter be
scherming van de kust. Wij maken een wan
deling over het strand en zullen onze kennis 
van meeuwen opfrissen. Bovendien kunnen 
nieuwe gebieden altijd verrassende waarne
mingen opleveren.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 09.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats bij eindpunt RR 
4 Uithof, Den Haag
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 10 december 2011
De Groene Jonker en Zaans Rietveld in 
de buurt van Alphen a/d Rijn
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ** 
(zie kader)
Zowel De Groene Jonker als het Zaans Rietveld 
zijn tamelijk nieuwe natuurterreinen. Meestal 
komen we er in het voorjaar, maar nu willen 
we kijken welke vogels er ‘s winters verblijven. 
Het terrein kan nu nogal drassig zijn (reke
ning houden met schoeisel). Zaans Rietveld 
maakt deel uit van de provinciale ecologische 
hoofdstructuur en vormt een belangrijke eco
logische verbinding met andere waterrijke 
terreinen in de regio. De natuur bestaat uit 
nat en bloemrijk grasland, sloten, rietland en 
langs de randen opgaande beplanting. Het 
terrein biedt een plek aan verschillende dier
soorten, zoals libellen, waterspitsmuizen en 
weidevogels.

Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Woensdag 28 december 2011
Vogelgebieden Zuid-Holland
Dagexcursie met eigen vervoer *(zie kader)
Aan het einde van dit vogeljaar is het een goede 
gewoonte het jaar af te sluiten met een gezel
lig dagje vogelen in ZuidHolland en mogelijk 
toch leuke overwinteraars waar te nemen.
Leiding: Ria den Heijer
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 7 januari 2012
Vaartocht over het Haringvliet – Hollands 
Diep
Dagexcursie met eigen vervoer * (zie kader)
Grote aantallen ganzen, eenden en steltlopers 
overwinteren in dit gebied. Staatsbosbeheer 
beheert de platen, slikken en grasgorzen en 
organiseert een boottocht hierlangs. De bos
wachter is ook aan boord en zal uitleg geven 
over de waar te nemen vogels. Met een beetje 
geluk worden zeearend en slechtvalk gezien.
Leiding: Jaap Zoet
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname voor 17 december op
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer + kosten vaartocht € 25,00

  
   Dag(deel)excursies

Belangrijke mededelingen:
•	Bij	verhindering	dit	graag	uiterlijk	48 uur voor de excursie laten weten
•	Met	ingang	van	1	maart	zijn	de	kosten	van	eigen	vervoer	gewijzigd	van	e 0,06/km naar e 0,08/km
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   Dag(deel)excursies

Zondag 15 januari 2012
De polder bij Arkemheen 
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Wij zullen een flink stuk wandelen in de pol
der die tot één van de oudste van Nederland 
behoort. Er is kans op het zien van kleine 
zwanen die hier overwinteren. Verder willen 
we de nieuwe vogelkijkhut bij Eemnes be
zoeken, waar we vrij uitzicht hebben over het 
Eemmeer.
Leiding: Ton Haase
Tijdstip: 08.30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 21 januari 2012
Zeeland en Goeree–overflakkee
Dagexcursie met 1 of 2 busjes * (zie kader)
De Zeeuwse en Hollandse delta is altijd een 
goed gebied voor o.a. overwinterende gan
zen, eenden en steltlopers. Wij zullen een 
aantal gebieden bezoeken onder andere op 
Goeree, de Brouwersdam en plan Tureluur 
(Prunjepolder), afhankelijk waar recent bij
zondere waarnemingen zijn gedaan.
Leiding: Nicolette Rab
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Opgave en kosten: Opgave door overmaking 
van € 27,50 op rekening 271.84.86 van de 
Haagse Vogelbescherming, afdeling excursies 
onder vermelding van “Zeeland”. Het bedrag 
dient uiterlijk 30 december 2011 op de reke
ning te staan. Deelname op volgorde van ont
vangst van betaling.

Zaterdag 4 februari 2012
Gebieden langs het Hollands Diep aan de 
Zuid-Hollandse kant
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
In plaats vanaf de boot verkennen we nu de ge
bieden vanaf de wal. In de winter zijn de gebie
den langs het Hollands Diep en de Biesbosch 
uitstekende plekken om wintergasten te ob
serveren. We bezoeken o.a. de Oosterse Bekade 
Gorzen, Hoogezandse Gorzen, Oeverlanden 
Hollands Diep. En als de tijd het toelaat het 
Oude Land van Strijen waar jaarlijks dwerg

ganzen overwinteren. 
Leiding: André Kommer 
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Vrijdag 10 februari t/m maandag 
13 februari 2012
Ganzen weekeinde in Friesland
Meerdaagse excursie met 2 busjes **
Vorig jaar is ons ganzen weekeinde in Fries
land geteisterd door 4 dagen lang windkracht 
9. Van het oorspronkelijke programma kwam 
weinig terecht. Dit jaar een nieuwe poging om 
de ganzen waar te nemen die hier met tien
duizenden overwinteren. Maximaal 16 deel
nemers
Leiding: Nicolette Rab
Meer informatie op pagina 19

Zaterdag 25 februari 2012
Alblasserwaard
Dagexcursie met eigen vervoer */** (zie kader)
Wij maken een rondje door de Alblasserwaard 
zoals eerder in 2008. Langs de Lek via de 
Donkse Laagte (ganzengebied) via kleine 
polder weggetjes op zoek naar misschien nog 
overwinterende klein en wilde zwanen.
Leiding: Ton Haase / Nicolette Rab
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 10 maart 2012
Tholen en St. Philipsland (Zeeland)
Dagexcursie met eigen vervoer*** (zie kader)
We maken per auto een rondje over de dijken 
van St. Philipsland. Op het programma staan 
bezoeken aan de Rumoirtschorren, Sluis en de 
Bruintjeskreek. Daarna rijden we naar Tholen 
waar we de leukste gebiedjes van dit voorma
lig eiland bezoeken. 
Leiding: André Kommer
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer 17



Contact: Telefoon: 070354 89 74 
                email: hvbexcursies@live.nl
Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelolaan 
948, 2544 GK Den Haag, telefoon: 070367 25 85
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij NSstation 
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 deel
nemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is
€ 0,08 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 kosten 
zijn verbonden die moeten worden overgemaakt, 
dient u het aangegeven bedrag te storten op rekening
nummer 271.84.86 van Haagse Vogelbescherming, 
afdeling excursies. Annuleringen schriftelijk of tele
fonisch 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/Reizen (augustus 2011). Dit 
reg lement 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. N.B. verzoek in de auto’s niet 
te eten en/of drinken.
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.

CEl lezingen
Maandag 16 januari 2012
Spreker: Marcel van der Tol
Onderwerp: De Cevennes, een streek in
 Frankrijk
Marcel is vicevoorzitter van de vogelwerk
groep Zoetermeer, vogelaar en fotograaf. 
In Nederland is hij vooral bekend om de 
resultaten die hij met het digiscopen weet 
te bereiken. Voor hem is het een uitda
ging om met de toch wel wat beperkte di
giscoopmiddelen een maximaal resultaat 
te bereiken. Zijn telescoop en bijpassende 
compactcamera neemt hij daarom altijd 
op zijn vogeltochten mee, vaak dicht bij 
huis, maar ook met enige regelmaat in 
het buitenland. De afgelopen jaren heeft 
hij onder andere tweemaal de Cevennes, 
tweemaal Lesbos en éénmaal Helgoland 
bezocht. Hij neemt ons mee in zijn rond
reis door de tijd, zowel dichtbij huis als 
verder weg en zal zijn vogelontmoetingen 
met ons delen, maar ook vertellen over 
de manier waarop de foto’s tot stand zijn 
gekomen.

Maandag 20 februari 2012
Spreker: Kees Mostert 
Onderwerp: Een videopresentatie over 
vogels en hun verschijnselen 
Vogel(verschijnselen) en andere dier
groepen in Den Haag en ruime omge
ving gedurende het seizoen met onder 
meer speciale aandacht voor de zeetrek.

Alle lezingen worden gehouden in 
Het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, 
2595 XH Den Haag en beginnen stipt 
om 20.00 uur.

  
                                    lezingen                                                         Meerdaagse reizen
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                                    lezingen                                                         Meerdaagse reizen

De hele ZuidWesthoek is ganzengedoogge
bied. Rond Workum is later op de middag 
de slaaptrek van enorme grote groepen te 
zien die in het IJsselmeer overnachten.
Het Lauwersmeergebied is behalve voor 
ganzen, met o.a. de dwerggans, ook een 
overwinteringsgebied van veel roofvogels 
zoals zeearend en slechtvalk.
De noordkust met de schorren van Wierum 
is de plek voor sneeuwgorzen en strandleeu
weriken. Wij gaan op zoek naar de kleine 
rietganzen, roodhalsgans en sneeuwgans.
Het is de bedoeling om al deze gebieden te 
bezoeken, maar het programma hangt af 
van waar de ganzen gezien zijn en, uiter
aard, het weer. 
Door de ligging van onze accommodatie 
in het noorden van Friesland, kunnen wij 
ruime aandacht aan de noordkust beste
den, zoals het Noorderleeg, Paessens en 
Moddergat, maar ook het Lauwersmeer en 
Gaasterland.

Periode: 10 t/m 13 februari
Verblijf: groepsaccommodatie De Blik vaart 
in St. Annaparochie 
(www.deblikvaart.nl)

De woning bestaat uit een grote leefkeu
ken en een ruime woonkamer. Er zijn acht 
slaapkamers en vier badkamers. Er zijn een 

ligbad, whirlpool, infraroodcabine en zon
nehemel aanwezig. Beneden is alles gelijk
vloers en rolstoeltoegankelijk. Boven en be
neden is vloerverwarming. De slaapkamers 
zijn ruim met allemaal éénpersoonsbedden, 
inclusief beddengoed.
Ontbijt en lunch verzorgen wij zelf, het 
diner wordt verzorgd (catering). 

Kosten: € 245,00 exclusief het diner op de 
terugreis.

Aanmelding: door storting van een aanbe
taling van € 50,00 op rekening 271.84.86 
van de Haagse Vogelbescherming, afde
ling excursies, onder vermelding van 
“Ganzenweekeinde”.
Deelname op volgorde van aanmelding en 
ontvangst van aanbetaling. Het restantbe
drag dient voor 31 december 2011 betaald 
te zijn.

Deelnemers/verzekering: maximaal 16 
deelnemers (2 busjes). Het Deelnemers
reglement augustus 2011 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@ziggo.nl

Ganzenweekeinde 
10 t/m 13 februari 2012

Vorig jaar is ons ganzenweekeinde in friesland geteisterd door 4 dagen lang 
windkracht 9. Van het oorspronkelijke programma kwam weinig terecht en 
hoewel wij zeker ganzen hebben gezien, konden wij geen bijzondere soort spotten. 
Dit jaar een nieuwe poging om meer van de ganzen waar te nemen die hier met 
tienduizenden overwinteren.

             Voorjaarsweekeinde Zeeuws-Vlaanderen
Nicolette Rab is bezig met de voorbereiding van deze reis voor de periode 4 t/m 7 mei 2012. 
Het verblijf zal zijn in Schoondijke, onder Breskens. De kosten zullen € 258, p.p. bedragen. 
Meer informatie volgt op de website en tijdens de reünie meerdaagse excursies.

Aankondiging
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Gezien in de regio  half juli – half oktober 2011
DOOR TOM CLAESSENS

Op 19 september kreeg een aantal leden 
van de vereniging een nuttige les “waarne
men” van Eduard Opperman tijdens zijn 
lezing in het Benoordenhuis. Het was een 
gelegenheid waarbij de oorzaak van de 
door mij in de vorige Wulp uitgesproken 
“afgunst” op zoveel ervaren waarnemers 
door allerlei voorbeelden wat concreter 
werd: het is ook niet gemakkelijk dat 
waarnemen en de valkuilen zijn talrijk. 
Boeiend is het zeker, zo bleek die avond 
aan de hand van de Nederlandse steltlo
pers. Al blijft voor mij naast het echte, al 
dan niet trefzekere, waarnemen ook het 
simpele kijken en  onwetend  genieten 
van al dat vogelmoois een heerlijke bezig
heid.

In deze verslagperiode was ongetwijfeld 
de visarend de ster van de show. Op 30 
augustus werd hij (of zij) voor het eerst 
gemeld vanaf het Panneduin in Meijendel 
en daarop volgden nog veel andere mel
dingen door tal van waarnemers, de laat
ste op 2 oktober. Was het steeds dezelfde 
visarend? Een enkele maal wordt melding 
gemaakt van een juveniel; andere meldin
gen waren onbestemd. Ook in Meijendel 
werden wespendieven gezien en voor het 
laatst op 10 september gemeld. Het be
trof een paartje dat daar gebroed heeft 
en twee jongen heeft groot gebracht. Een 
paartje bruine kiekendieven werd samen 
met drie jongen op 15 juli gezien boven 
de Starrevaart. Een blauwe kiekendiefvrouw 
werd op 24 september waargenomen bij  
het Panneduin in Meijendel. Boomvalken 
werden herhaaldelijk en nog steeds in 
grote aantallen bij de Prinsenberg in 

Meijendel gezien, zoals 20 exemplaren op 
2 september, maar ook nog op 4 oktober 
boven het Benoordenhout. De slechtvalk 
lijkt een stadsvogel geworden: op 19 en 
27 augustus en 8 oktober werd hij vanuit 
het centrum (op de kerk in de Parkstraat 
o.a.) gemeld. Van de roofvogels werden 
verder in Meijendel met regelmaat sper-
wers en haviken gemeld. Zelf zag ik, maar 
meldde niet op de site, 2 mooie juveniele 
buizerds naast elkaar op een tak op de 
Waalsdorpervlakte. In oktober nam het 
aantal buizerds boven Meijendel weer 
toe, waaronder ook een prachtig licht 
exemplaar. 

Opvallende waarnemingen op de site 
waren: een grauwe franjepoot op 29 juli op 
de Starrevaart, een grote jager op 5 augus
tus langs de kust bij Wassenaar, een wie-
lewaal op 14 augustus in Leidschendam, 
3 zwarte ooievaars boven Meijendel op 25 
augustus en, weliswaar net buiten “ons” 
gebied, in Delft op 16 september een 
kleinste jager. Ook bijzonder was de waar
neming van een baardmannetje in de 
Starrevaart op 25 september. En dan mijn 
eigen waarneming van een velduil op 2 ok

  
    Veldwaarnemingen

velduil, een prachtige nagedachtenis aan de fotograaf

 Foto: Henk Harmsen



  
    Veldwaarnemingen

tober in de Kijfhoek. Gelet op mijn erva
ring met waarnemingen ben ik daarover 
wat wantrouwig, maar na bestudering 
van enige vogelboeken toch betrekkelijk 
zeker en nadat ik op www.waarneming.nl 
gezien had dat deze vogel (waarnaar ik in 
de duinen van Texel avonden lang tever
geefs  heb gezocht) ook elders in de Zuid 
Hollandse duinen was waargenomen, heb 
ik de waarneming toch gemeld. Tot slot 
in deze categorie een tiental kruisbekken 
waargenomen op de Waalsdorpervlakte 
op 5 oktober.

Scheveningen en dan in het bijzonder de 
havenhoofden zijn, vooral in de trektijd, 
altijd goed voor mooie waarnemingen. 
Zo werden daar gemeld: op 31 juli een 
drieteenmeeuw en veel steenlopers in pracht
kleed; op 22 augustus een aantal drieteen-
strandlopers; op 27 augustus grote sterns, 
noordse sterns, visdiefjes en een (vermoede
lijk Groenlandse) tapuit; een bontbekplevier 
op 31 augustus; op 9 oktober daarnaast 
nog een zeekoet, een dwergmeeuw en oever-
piepers, op 10 en 11 oktober respectievelijk 
een rotgans en een noordse stormvogel en op 
13 oktober een zwarte zee-eend.

In deze periode waren er 10 meldingen 
van waarnemingen van de ijsvogel, veelal 
op geheel verschillende plaatsen. Alleen 
drie meldingen bij de Starrevaart kun
nen op dezelfde vogel betrekking heb
ben. De Starrevaart blijft sowieso een 
aantrekkelijk vogelgebied. Naast de 
reeds genoemde vogels werden gemeld: 
een zomertaling; zwarte ruiters, oeverlopers, 
kemphanen, groenpootruiters, lepelaars, grote 
zilverreigers, rosse stekelstaarten, pijlstaarten, 
krakeenden, goudplevieren, dodaars, wulpen 
en op 25 september al een groot aantal 

smienten. Krooneenden daarentegen werden 
niet uit de Starrevaart maar uit Meijendel 
gemeld. Vlakbij de Starrevaart werd op 
24 augustus en op 15 en 26 september 
een Cetti’s zanger waargenomen en dicht 
daarbij in de Leidschendammerhout op 
2 september 15 paapjes, een aantal tapuiten 
en een roodborsttapuit. We hoefden deze 
zomer echter niet zo ver te gaan. Op het 
Malieveld kwam zoveel water te staan dat 
het op 16 juli aantrekkelijk was voor vis-
diefjes en op 18 juli voor een oeverloper en 
een groot aantal scholeksters.

Lepelaars zijn al genoemd bij de Starrevaart. 
Vermelding verdient echter nog dat er op 
en rond 19 juli ook een foeragerend in het 
weiland bij Reigersbergen werd waargeno
men. Toch wel erg dicht bij de bebouwde 
kom. Maar daarnaast maakten zij in sep
tember en oktober vooral indruk door op 
hun trek in grote groepen langs de kust  
te vliegen. Ooievaars zijn gebruikelijke ver
schijningen geworden in onze regio maar 
vallen toch op als zij in grote aantallen 
foerageren op de weilanden, zoals in de 
Duivenvoordse polder (9 september) en 
langs de Raaphorstweg (1 oktober). Grote 
zilverreigers werden vanaf 20 juli ook met 
regelmaat en op verschillende locaties 

velduil in vlucht boven de Haagse duinen afgelopen 
oktober

 Foto: John van der Graaf
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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

 nieuwe leden
M. de Ru, Den Haag
D. Knigge, Den Haag
A.B.M. van Vliet, Leidschendam
P. Jouvenaar, Den Haag
K. Elders, Den Haag
P. van Hees, Den Haag
I.D. Borgers, Den Haag
L. van de Wege, Alphen aan den Rijn
A. Sinke, Den Haag
J. Engels, Monster
C. Hiemstra, Den Haag
A. Barends, Den Haag
E. van Wijk, Den Haag
B.A.M. van Vonderen, Den Haag
M. Slaman, Kwintsheul
W.C.J. Dijkhuizen, ’sGravenzande
B. Wieles, Leidschendam
David Nutters, Den Haag (jeugdlid)
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waargenomen. Een kleine zilverreiger werd 
op 26 juli bij De Banken gezien.

Het getuigt wellicht van te weinig respect 
om wat resteert onder de noemer “diver
sen” te brengen, maar ik doe het toch 
maar: de gele halsbandparkiet die tussen zijn 
vele groene soortgenoten bij de Hofvijver 
werd opgemerkt op 15 juli; de tjiftjaf die 
op 16 augustus de zon bezong; de ge-
kraagde roodstaarten die op 25 augustus in 
het Westduinpark, op 27 september in de 
Horsten en op 29 september in Wassenaar 
werden gezien; de zwarte roodstaart die bij 
de De Constant Rebecquestraat ook op 
27 september en de gele kwikstaart en de 
glanskop die op 13, respectievelijk 19 sep
tember in Clingendael werden waargeno
men; de kleine bonte specht die op 24 sep
tember aan de Pompstationsweg werd 
gehoord  nooit eerder daar gezien of 
gehoord zo werd erbij vermeld; de groene 
specht op 25 september bij de Uithof en 

de grote gele kwikstaart bij het Aloysius 
College. Op 28 en 29 september deden 
uitbundig zingende boomleeuweriken, 
o.a. in de Kijfhoek, de waarnemers volop 
aan de lente denken, maar op 3 oktober 
overtuigde een groep in Benoordenhout 
overvliegende koperwieken toch echt van 
de komst van de herfst. Rond 13 oktober 
werd in Meijendel ook de trek van vinken, 
sijzen, roodborsttapuiten en de eerste krams-
vogels gemeld.

Ten aanzien van de website met waarne
mingen van onze vereniging is dit over
zicht zo behoorlijk compleet. Het is leuk 
en stimulerend om via de website mee te 
leven met het enthousiasme van de leden 
die er in onze regio opuit trekken. Ik kan 
het bezoeken van de website van harte 
aanbevelen.  Maar er zijn zeker nog veel 
meer waarnemingen geweest; laat ons ook 
daarin delen op de webpagina “waarne
mingen” van www.haagsevogels.nl.

  
    Veldwaarnemingen

Onze voorzitter Frederik Hoogerhoud is 
eveneens een getalenteerd tekenaar. Zo be
schildert hij keramiek en heeft hij speciaal 
voor de fondsenwerving van het nieuwe 
vogelasiel een tegel met ooievaarsafbeel
ding gemaakt. 

Verkrijgbaar in kleur (€ 30,) en Delfts 
Blauw (€ 25,). De tegel zelf is wit en het 
formaat is 15 x 15 cm. Het geheel is gegla
zuurd en kan dus prima ter decoratie in 
keuken, badkamer etc. worden gebruikt.
Iedere tegel is persoonlijk door Frederik 
beschilderd, ze zijn dus allemaal uniek!

      Haags ooievaarstegeltje bouwsteen voor
  nieuw vogelasiel

SInT/KERST

CADEAU

TIP!

De bestelling wordt per
soonlijk bezorgd in regio 
Den Haag en Noord
Scheveningen. De op
brengst komt ten goede 
aan de nieuwbouw van 
het vogelasiel.

Verkrijgbaar via Frederik Hoogerhoud, tel.: 
06 41 271 531 / 070 385 6118 (boodschap 
inspreken), email: frederik@hoogerhoud.nl
Ook verkrijgbaar bij Vogelasiel De Wulp 
(adres zie pag. 31 van deze Wulp) en Gall 
& Gall (De Eerensplein Bezuidenhout).
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Van de PR Commissie

Wat was en wat komen gaat
DOOR LOES JALINK  FOTO’S BOuDEWIJN SCHREINER

Op 11 september was de jaarlijkse 
natuurfeestdag in Meijendel van 
Dunea. Hier waren alle groenverenigin
gen actief aanwezig. Wij hebben ons be
perkt tot een grote kraam samen met de 

Egelopvang, waarmee wij regelmatig bij 
dit soort evenementen zijn. Bij ons kon
den kinderen o.a. kleuren, kleien en ui
lenballen pluizen. Het waaide wel, maar 
gelukkig bleef het die zondag praktisch 

Op 4 september organiseerden wij het Vogelfestival, in samenwerking met Ringfoto 
Focus. Deze keer bij natuurgebied De Banken tussen Monster en ‘sGravenzande. Er 
waren excursies bij de plas en verschillende soorten verrekijkers en telescopen konden 
uitgeprobeerd worden. Binnen was er een gezellige informatiemarkt, winkeltje en hier 
konden kinderen volop knutselen. Helaas was er zeer onstuimig weer voorspeld. Hoewel 
op de dag zelf van windhozen en regenbuien geen sprake was, hadden wij minder bezoe
kers dan bij het vorige festival.

Ringfoto Focus, Opticron, Swarovski Optik en HHS Delfland 
doneren e 1.000,- voor de nieuwbouw van het Vogelasiel
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Van de PR Commissie

droog. Een aantal kinderen was erg geïnte
resseerd en is lange tijd bezig geweest.

Op 16 oktober organiseerde het Zuid
Hollands Landschap voor de donateurs een 
Boswachtersdag, deze keer op het land
goed Ockenburgh. We bouwden twee kra
men op: één voor PR en verkoop en één voor 
knutselen voor kinderen. We waren net op 
tijd klaar, want de eerste mensen stroomden 
om 11.00 uur al het terrein op. Er waren di
verse natuurorganisaties aanwezig en er wer
den demonstraties gehouden met paarden 
en schapen. Bij ons is het de hele dag druk 
geweest en de extra hulp van de Egelopvang 
was zeer welkom. Hoewel ik dacht genoeg 
mee te hebben genomen, waren we na een 
paar uur door onze voorraad klei en den
nenappels (om met pindakaas en zaad win
tervoer van te maken) heen. Er waren echter 
nog voldoende kleurplaten en vogelfoto’s 
om zelfgemaakte kaarten mee te maken. 
We hebben veel folders van de vereniging en 
van het asiel kunnen uitdelen, enkele exem
plaren van ons boek ‘Broeders, Trekkers en 
Dwalers’ en zelfs een kunsthars mus voor 
het asiel verkocht. Frederik en Aletta waren 
er om excursies te geven.

Op 23 oktober vierde dierenarts dr. Breuk 
zijn 25-jarig jubileum met een groot fes
tijn in de zalen van het ADO stadion. Mijn 
collega’s van de Egelopvang konden geluk
kig voor mij inspringen, want wegens ziekte 
moest ik helaas verstek laten gaan.

Zondag 27 november is de jaarlijkse afslui
ting van het jaar voor de natuurverkenners 
met het natuur en Milieuspektakel in het 
atrium van de Haagse Hogeschool. Net zoals 
vorig jaar hebben we hier de gelegenheid de 
kinderen uitgebreid te laten knutselen, kleu
ren e.d. 

Voor 2012 staat er 
op het programma:
Iedere eerste zondag van de maand 
van 13.00 tot 16.00 uur: open middag 
in Vogelasiel De Wulp

31 maart: speurtocht van Scouting die 
ook langs het vogelasiel komt, waar 
een deel van de opbrengst ook voor 
bestemd is

April (datum nog niet bekend): 
Haagse Bosdag 

30 april: traditiegetrouw staan wij 
weer met een informatiekraam op 
de Gera  niummarkt op het Lange 
Voorhout

April/mei: Parkenwandeling van 
Haags Milieu Centrum

Waarschijnlijk laatste zondag 
van mei: Dag van het Park in o.a. 
Zuiderpark

Juni: ooievaarsexcursies naar de 
nesten in Den Haag en Voorburg en
misschien daaraan voorafgaand ook 
weer een lezingavond 

Juli: het jaarlijkse Rozenfeest in het 
Westbroekpark

September: natuurfeestdag van 
Dunea in Meijendel 

november: Slotdag van de 
natuurverkenners

Komt u een kijkje nemen? 
Of gezellig meehelpen?
Tot ziens!
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De tellers
De meeste tellers hebben alle drie de tel
ronden kunnen doen; slechts één de eer
ste niet, 5 de tweede niet en 6 de derde 
niet. Dat laatste kwam met name door de 
slechte weersomstandigheden in de be
trokken telperiode. 
Er is een hele leuke mix van ervaren en 
minder ervaren tellers ontstaan. Van alle
bei 14 en de andere 18 hebben een gemid
delde telervaring. Over de gehele Haagse 
regio genomen is het geen probleem als 
er wat tellers met minder ervaring bij zit
ten. Wel moet bij vergelijking van postco
degebieden onderling hiermee rekening 
worden gehouden.

Resultaten
In totaal werden er bijna 15.500 vogels 
waargenomen van 87 verschillende soor
ten. Van 13 soorten echter slechts één 
exemplaar. Hieronder een lepelaar, een 
goudvink en een slechtvalk. Evenals vorig 
jaar werden van de kauw veruit de meeste 
exemplaren gezien, bijna 1900 stuks. In 
ca. een derde van alle telgebieden stond 
hij nummer één. De halsbandparkiet (in 
2010 nog 4e) rukte op naar de tweede plaats 
met ruim 1300 stuks. Dat kwam vooral 

door de waarneming van grote groepen 
parkieten in de Stationsbuurt (331 stuks), 
Wassenaar (200) en Zeeheldenkwartier 
(100). Houtduif en gierzwaluw bezetten 
de derde en vierde plaats. Er werden naar 
verhouding wat minder gierzwaluwen ge
zien en ook in wat minder postcodegebie
den dan in 2010. Dat komt waarschijnlijk 
vooral doordat de derde telling van som
migen (letterlijk) in het water is gevallen. 
In Duinoord, het Regentessekwartier en 
de Vogelwijk was de gierzwaluw de meest 
getelde soort.
De zilvermeeuw is de merel gepasseerd en 
opgerukt naar de vijfde plaats. De kleine 
mantelmeeuw nam in aantal sterk toe en 
staat nu 10e. Vooral in het centrum van 
Den Haag en in Escamp komen grote 
groepen meeuwen voor. In Leyenburg 
was de zilvermeeuw zelfs de meest getelde 
soort en in het Wateringse Veld de kleine 
mantelmeeuw.
Verder zijn er naar verhouding meer 
stadsduiven gezien, in drie van de zes ge
telde gebieden in het Centrum de meest 
getelde soort. Er werden wel minder 
(dakbroedende) scholeksters geteld. Dat 
is wellicht het gevolg van de afnemende 
landelijke trend bij deze soort.

MUS-project ook in 2011 groot succes
DOOR TOM LOORIJ

Het MUS-project van SoVon is in de Haagse gelederen duidelijk aangeslagen. 
Vrijwel alle 35 tellers uit 2010 hebben ook in 2011 weer meegedaan. Daarnaast 
werden er voor 2011 maar liefst 12 nieuwe tellers gevonden, wat het aantal 
getelde postcodegebieden op 45 bracht! Dat betekent dat meer dan de helft van 
alle (87) postcodegebieden in Den Haag en randgemeenten is geteld. Een geweldige 
prestatie! Alle deelnemers worden dan ook van harte bedankt voor hun medewer-
king. Toch blijven enkele postcodegebieden zwak vertegenwoordigd. Voor 2012 is 
dus dringend enige versterking nodig.
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De strenge winter heeft het aantal blauwe 
reigers niet noemenswaardig laten dalen. 
Wel lijkt er een geringe afname van kleine 
zangvogels. Een uitzondering daarop is 
de vink waarvan er in 2011 veel meer wer
den geteld dan in 2010.

De huismus
Met de huismus is het in Den Haag nog 
steeds droevig gesteld. Werden er in 2010 
in 15 van de 35 postcodegebieden mus
sen gezien, in 2011 was dat in 18 van de 
45. Verheugend was dat in twee nieuwe 
telgebieden zelfs groepjes van meer dan 
10 exemplaren huismussen werden ge
zien, namelijk in het Laakkwartier en 
Belgisch Park. Verder werden er grotere 
groepjes gezien in de Stationsbuurt, de 
Schilderswijk, het Regentessekwartier en 
in Leidschendam. In de andere 12 gebie
den ging het echter maar om één of enkele 
exemplaren. Op de ranglijst van meest 
waargenomen soorten zakte de huismus 
twee plaatsen naar de 19e plaats. Hij werd 
voorbijgestreefd door de Canadese Gans 
die steeds meer in de Haagse regio wordt 
gezien (in Leidschenveen en Bouwlust 
zelfs de meest waargenomen soort) en 

de spreeuw. Dat laatste is verheugend; 
er werden (na correctie voor het aantal 
postcodegebieden) maar liefst 20% meer 
spreeuwen gezien dan in 2010 en ook in 
beduidend meer postcodegebieden dan 
in 2010 (84% tegen 71% in 2010).

Hoewel ca. de helft van de postcode
gebieden in de Haagse regio geteld wordt, is 
hier en daar wel uitbreiding gewenst omdat 
de getelde gebieden niet gelijkmatig over 
de stadsdelen zijn verdeeld. Zo ontbreken 
volledig tellingen uit Moerwijk (postcode 
253..) en het Transvaalkwartier (postcode 
257..).Ook in het Laakkwartier (252..) is 
slechts postcode 2522 bezet. Daarnaast 
hebben de tellers van de postcodegebieden 
2512 (Centrum), 2592 (Mariahoeve) en 
2597 (Duttendel) aangegeven in 2012 niet 
meer beschikbaar te zijn. Om de continuïteit 
in de tellingen te waarborgen is ook hier een 
nieuwe teller dringend gewenst. Je behoeft 
niet per se in het betreffende postcodege
bied woonachtig te zijn (wel handig voor de 
afstand tot huis en de terreinkennis). 
En tellers die het leuk vinden en nog wat 
tijd over hebben mogen er best nog een ge
bied bij nemen! Aanmelden bij Tom Loorij 
(tloorij@xs4all.nl). 

      Oproep 
aan alle actieve vogelwachters en tellers
Beste medevogelaars,

Begin december ontvangt u van mij de uitnodiging voor het inleveren van uw telgege
vens over 2011. Als lid van de Veldwerkcommissie en commissie Inventarisatierapport, 
wil ik u alvast vragen uw verslag en ingevulde Exceltellijst bijtijds naar mij toe te zen
den. Dan kunnen wij aan de slag met het samenstellen van het inventarisatierapport. 
Veel vogelplezier en alvast fijne feestdagen toe gewenst.

Hartelijke groeten, Ruud van der Waard
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We beginnen om 9.30 uur met een werk
bespreking: op tijd komen is daarom be
langrijk. Om ca 15.30 uur zijn we meestal 
wel klaar. Voor koffie, thee en soep wordt 
gezorgd. Brood meenemen is verstandig 
vanwege de lichamelijke arbeid bij soms 
lage omgevingstemperatuur. Er wordt 
echter niet alleen maar gewerkt: er is ook 
tijd voor gezelligheid en kennismaken 
met soortgenoten.

Zaterdag 19 november 2011: 
Dr. Abraham Schierbeektuin
Laan van Poot, t.o. de Boomkruiperlaan

Zaterdag 17 december 2011: 
Vogelrustgebied Gravin van Bylandt
Aan het einde van de Van Brienenlaan 
(auto’s hier laten staan!) de tankgracht 
oversteken. 
Na ± 75m rechtsaf het bruggetje over en 
meteen naar links. Vóór het volgende 

Vogelwachterswerkdagen 2011/2012
De Haagse Vogelbescherming organiseert elk jaar in haar vogelrustgebieden 
werkdagen. niet alleen vogelwachters zijn welkom, ook andere geïnteresseerden 
kunnen een dag komen meewerken. De werkzaamheden bestaan uit snoeien, 
zagen, houtrillen en wigwams bouwen, nestkasten onderhouden 
en wat er verder ter plekke nodig blijkt. 

Aanmelden bij Peter Waenink, 
0613 752 132*, 
bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur.
Alleen bij extreme weersomstandighe
den kan een vogelwachterswerkdag af
geblazen worden.

* dit telefoonnummer kunt u ook gebruiken 
bij twijfel over wel of niet doorgaan of als je 
bijvoorbeeld de weg niet kunt vinden.

bruggetje rechtsaf. Het toegangshek be
vindt zich aan het einde van dit pad.

Zaterdag 14 januari 2012: Dr. Abraham 
Schierbeektuin
Laan van Poot, t.o. de Boomkruiperlaan. 

Zaterdag 11 februari 2012: Reservedag
Voor als op een van bovenstaande dagen 
het werk niet af komt, of in een ander 
vogelrustgebied onverwacht werk moet 
worden gedaan. 

 Een leuke reactie na de excursie in Vogelrustgebied ockenburgh

Beste Hetty en Loes,
 
Nogmaals dank voor de geweldige excursie van vorige week. Wij hebben 
genoten. Er staat een leuk verslag op onze website met mooie foto’s. 
Kijk bij www.ockenrode.nl onder updates.

Hartelijke groet,
Regina van Rijckevorsel
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I N  M E M O R I A M

Nan van Loon
(1926-2011)

Ergens in de jaren tachtig leidde ik een excursie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Onder de deelnemers bevond zich een kleine maar zeer kordate dame die haar omgeving met 
een kritische blik opnam en beoordeelde. In haar heuptasje vermoedde ik geen lippenstift of 
andere maskeringen. Autopapieren, sleutels, een portemonnaie, pen en papier, ze was goed 
georganiseerd. In de loop van de dag bleek het tasje ook nog een flinke voorraad vraagtekens 
te bevatten, niets werd zomaar voor gegeven aangenomen. 

Gezellig pratend verdween ze naar de achterhoede en miste daardoor een ijsvogel. Met de 
jaren werd haar aanwezigheid in onze organisatie steeds prominenter. Organiseren was 
haar ding, ingewikkelde excursies naar verre vogelgebieden, Nan zorgde dat alles perfect 
geregeld  werd, niets werd aan het toeval overgelaten. Als ze eens niet direct een oplossing 
had voor een probleem, deed ze geen onbezonnen dingen of uitspraken maar sprak resoluut 
“Dat leggen we even in de week”. Op Nan kon je blindvaren. “Ik doe het op mijn manier”, 
daar kon je maar beter niet aan tornen. Toen haar mobiliteit afnam organiseerde ze speciale 
excursies voor de ouderen. In 1999 vond het bestuur dat Nan maar eens gelauwerd moest 
worden, een Gouden Wulp prijkte voortaan op haar revers. 

Rond haar tachtigste levensjaar werd ze wat kribbig, ze moest leren leven met de idee dat ze 
aan scherpte verloor, ook de benen wilden niet meer zo goed mee. Een stok en wat gemopper 
werden haar vaste begeleiders. Als ik haar op straat weer eens tegenkwam ging het gemopper 
al gauw weer over op vogelavonturen, dan begonnen haar ogen weer te glanzen en vielen 
de jaren van haar af. We namen warm hartelijk afscheid en het leek of ze minder zwaar op 
haar stok leunde.

De vaste excursiegangers zullen haar stem horen in de wind over Zeeuwse schorren en wat 
gemopper in de achterhoede als het pad omhoog gaat door het mulle zand. Nan had, net als 
wij, geen vleugels, toch kon ze vliegen met de vogels en daar nam ze ons graag in mee, dat 
was haar leven.

Ik wens de nabestaanden veel sterkte met het idee dat Nan ons ontvlogen is.

Namens het bestuur,
Frederik Hoogerhoud
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    Vogelpuzzel

Welke soort in welk land?

Kroeskoppelikaan
Purperkoet
Smyrnagors
Waterrietzanger
Provençaalse Grasmus
Oeraluil
Grote Trap
Harlekijneend
Lepelaar

De oplossing van puzzel 7 was:
1ste rijtje: bergeend (in de andere namen zitten alleen vlakke biotopen)
2de rijtje: klapekster (de andere vogels hebben een gevorkte staart)
3de rijtje: zilvermeeuw (de andere vogels zijn holenbroeders)
De winnaar is Piet Wetsteijn uit Den Haag. Hij krijgt de prijs thuisgestuurd.

Stuur uw oplossing (kroeskoppelikaan in …, enz.), per post (Rozentuin 31, 2272 XA 
Voorburg) of per email (tloorij@xs4all.nl) vóór 15 januari 2012 op naar Tom Loorij. 
Vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden. Onder de goede oplossingen 
wordt een boekenbon van € 25, verloot.

Nederland
Finland
GrootBrittannië
IJsland
Roemenië
Belarus
Italië
Griekenland
Spanje

Wilt u ook 
kans maken op de 

boekenbon?
Doe mee...

Veel puzzelplezier!

Naar welk van de landen in het 
tweede rijtje zou u gaan om de 
soorten in het eerste rijtje met re-
delijke zekerheid te zien; elk land 
mag slechts één keer genoemd 
worden. Let op: soms gaat het om 
een eiland dat bij dat land hoort!

Timmerman
gezocht De Haagse Vogelbescherming is op 

zoek naar een timmerman 
die het leuk vindt om als medevrijwilliger te helpen met het 
maken van nestkasten. De verschillende soorten nestkasten zul
len onder andere worden gebruikt in onze vogelrustgebieden. 
Verder zijn ze bestemd voor de verkoop, waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan de vereniging. 
Er is een prachtige klusruimte en het benodigde gereedschap (in
clusief zaagmachine) beschikbaar in het “Veldwerkhok” aan de 
Laan van Poot. 

Komt u ons enthousiaste team van vrijwilligers versterken? 
Neem dan contact op met Frederik Hoogerhoud, tel. 06 41 271 531
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    Vogelpuzzel

Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Rob de Jong penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
Ton Haase lid
Idde Lammers lid
Rogier Mos lid
Tom Claessens 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
Email: 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
Email: vogelasieldewulp@gmail.com
Website: www.vogelasieldewulp.nl

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en 
vogelbescherming kunt u bij ons terecht via 
email 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. 

Beeld Mus door kunstenaar Loek Bos
Opbrengst voor nieuwbouw asiel
 kunsthars. ...............................................................................41,75
 brons. .................................................................................... 285,00

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 nietleden ..........................................................................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 menuitem “vereniging”

NIEUW!

mailto:hvbexcursies@live.nl
mailto:vogelasieldewulp@gmail.com
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