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De barre winter van 2012 lokte bijzonder veel baard-
mannen naar de Rietputten in Vlaardingen. Op een zeer 
zonnige winterochtend in januari zat ik midden tussen 
zo’n zwerm vogels, die onafgebroken bezig was het 
zaadpluis uit de toppen van de rietstengels te peuteren.
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In de augustus-Wulp plaatste ik een op-
roep voor een nieuw Wulp-redactieteam. 
De stil gekoesterde hoop kwam uit, er 
meldden zich twee oudgedienden en een 
mogelijke hulp via PEP. De taakverdeling 
is op dit moment: Germaine Pasmans 
blijft de opmaak doen en good old Ap Mos 
tekent voor de eindredactie met inhoude-
lijke en tekstuele ondersteuning van Tom 
Loorij. Loes Loorij blijft trouw de correc-
ties doen. Rest ons dank te zeggen voor 
de tomeloze inzet van Caroline Walta, die 
24 Wulpen naar de drukpers bracht met 
de stille ondersteuning van professional 
Aletta de Ruiter. Veranderingen in haar 
werk- en privésfeer noopten Caroline om 
de eindredactie over te dragen, ze blijft 
overigens meewerken aan de website en de 
Wulpvulling. 
Het bestuur had het voornamelijk druk 
met de koersbepaling voor het vogelasiel. 
Het verkrijgen van een bouwlocatie en het 
plaatsen van een goedkoper gebouw zou 
binnen tien jaar al een financieel dilemma 
opleveren. Realiteit is dat er de laatste 
twee jaar geen substantiële legaten zijn ge-

doneerd aan onze vereniging en door een 
gebrek aan gekwalificeerde vrijwilligers 
wij tot professionalisering hebben moeten 
overgaan met de daaraan verbonden kos-
ten. Inmiddels hebben wij een brief doen 
uitgaan naar Burgemeester en Wethouders 
teneinde een verlenging van ons huurcon-
tract in Meer en Bos te verkrijgen en een 
vergunning om, zonder oppervlakte-uit-
breiding, een voor de Arbowet en de mi-
nisteriële vergunning eisen aanvaardbare 
renovatie van de huidige ‘opstanden’ uit te 
kunnen voeren. We hopen dat de huidige 
Asielbouwcommissie zich wil laten omdo-
pen tot Asielrenovatiecommissie maar dat 
is het minst drukkende probleem op dit 
moment. 
Op de 16e oktober was er een korte 
cere  monie in de asielkantine, de ‘Wijk-
vereniging Bloemenbuurt’ overhandigde, 
middels hun voorzitter, een cheque van 700 
euro voor de exploitatie van vogelasiel ‘De 
Wulp’. Dit was de opbrengst van een boe-
kenmarkt in de wijk. 

Traditiegetrouw hield de voorzitter zijn co-
lumn zo lang mogelijk achter, in de hoop 
op de valreep nog iets positiefs te melden. 
En ja hoor, zonet kregen we een notarieel 
verzoek om te tekenen voor een legaat van 
50.000,00 euro van een overleden lid. 

Met de hoop en het vertrouwen dat wij 
samen kunnen blijven vechten voor een vo-
gelrijke leefomgeving, verblijf ik nog even, 

uw voorzitter, 
Frederik Hoogerhoud

 
  Van de voorzitter

Natuurfotograaf Fred Hess spotte uw voorzitter
tijdens een demonstratie van Greenpeace



op het vinkentouw
Wanneer je ‘op het vinkentouw’ ver-
keert dan ben je ‘ongeduldig en gespan-
nen aan het wachten om iets te kunnen 
doen, of om een gelegenheid te kunnen 
waarnemen’. Aldus de Van Dale. De 
uitdrukking en betekenis zijn bij velen 
bekend. Maar dat geldt in veel mindere 
mate voor de gruwelijke achtergrond. 
In vroegere tijden werden vinken blind 
gemaakt om beter te kunnen zingen. De 
naïeve vink was zich echter in het geheel 
niet bewust van de drastische gevolgen 
van de ingreep, ook niet nadat deze had 
plaatsgevonden. Hij denkt vermoedelijk 
telkens dat het ‘nog donker’ is en gaat 
luidkeels zingen in afwachting van de 
dageraad. Aangezien de duisternis maar 
aanhoudt en aanhoudt gaat het vinkje 
meer zijn best doen, daarbij is hij zich 
onbewust van het feit dat het in zijn 
leven nooit meer licht zal worden. Aan 
zijn wijsje, de zogenaamde vinkenslag, 
komt intussen nauwelijks een eind. De 
vink die met zijn, ti, ti, ti ram sam sam 
ataswi niet van ophouden weet en maar 
doorgáát, is een vogel die uiteindelijk 
doorsláát. Dit heeft de ongelukkige 
vink ook nog een associatie opgeleverd 
waaruit weinig mededogen blijkt: een 

Vink: vertrouwde verschijning voor veels oortige vogelvrienden 
DOOR WIM KOOIJ

De vink is de bekendste soort uit de omvangrijke vinkenfamilie. Het is een vogel die 
al eeuwenlang dichtbij de mensen staat. Dat blijkt onder andere ook doordat ‘Vink’ 
na ‘Valk’ de in nederland meest voorkomende achternaam is die aan een specifieke 
vogel refereert. net als met valken maar ook bijvoorbeeld duiven werd er in een lang 
vervlogen verleden door mensen van alles met ze gedaan. Waarbij ik de stelling wel 
aandurf dat je als duif of valk destijds toch heel wat beter af was dan als vink….

‘blinde vink’ is immers iemand van veel 
woorden die nogal luidkeels worden uit-
gesproken, maar die tevens onlogisch 
redeneert. Het spreekwoord ‘doorslaan 
als een blinde vink’ getuigt dan ook niet 
bepaald van een diep respect voor het 
onschuldige vogeltje. En ook iemand 
die als ‘luistervink’ wordt betiteld krijgt 
dat doorgaans op bestraffende toon toe-
gevoegd. Van een heel andere orde is de 
‘slavink’. Die maakt niet zo veel kabaal, 
want daar weet de slager wel raad mee. 

Vinkenbanen
Voor zover bekend zijn aan het einde van 
de 16e eeuw voor het eerst zangwedstrij-
den voor vinken gehouden. Althans uit 
die tijd zijn de eerste beschrijvingen be-
kend. Dit gebruik werd destijds populair 
bij welgestelde burgers of hun personeel. 
Daartoe werden vinken gevangen tijdens 
de trek. Al snel kwamen er allerlei tech-
nieken beschikbaar, variërend van mist-
netten en slagnetten tot inloopkooien en 
lijmstokken. En wat te denken van ‘een 
rist’? Dat is de afgemeten hoeveelheid 
van vijftig met de kopjes in een wilgen-
tak geklemde vinkenlijkjes. Ik zou nog 
verder uitgebreid kunnen citeren uit het 
boek van Ignaz Matthey: Vincken moeten 
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Vink: vertrouwde verschijning voor veels oortige vogelvrienden 

vincken locken: vijf eeuwen vangst van zang-
vogels en kwartels in Holland, een boek van 
maar liefst 440 bladzijden waarin veel 
uiteenlopende aspecten van vogelvangst 
op zogenaamde ‘vinkenbanen’ aan de 
orde komen. Vinken werden destijds 
ook gegeten, vooral in tijden van hon-
gersnood en ze hadden zelfs enige tijd 
een reputatie als lekkernij. 
Tijdens de vorige eeuw werd de vinken-
vangst in de lage landen min of meer 
verleden tijd. In Nederland zijn er nog 
steeds diverse vinkenbanen, de dichtst-
bijzijnde bevindt zich in Meijendel, ten 
westen van de vallei. Tegenwoordig die-
nen deze vinkenbanen echter als ringsta-
tion ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek. Daarbij is er gelukkig van 
geen enkele gruwelijkheid meer sprake.

Celibatair gedrag
Het mannetje van de vink kenmerkt zich 
door een fraai roodachtig verenpak met 
grijsblauwe kop, het vrouwtje is hoofd-
zakelijk bruin, soms ook wat geelachtig 

gekleurd. Het behoeft weinig toelich-
ting dat vooral de mannetjes opvallen. 
Vrouwtjes worden nog wel eens met 
mussen verward. Opvallend bij vink-
achtigen is dat buiten het seizoen zich 
groepen vormen van alleen hetzelfde ge-
slacht. Aan dat gedrag refereert ook de 
Latijnse naam ‘coelebs’, dat zoiets bete-
kent als ‘in celibaat levend’.
Maar in het vroege voorjaar weten de 
heren en dames vinken elkaar uiteraard 
wel te vinden. Na de paring bouwen de 
ouders in spé tezamen een goed afge-
werkt komvormig nest van (korst)mos. 
Die nesten zijn vaak te vinden in heg-
gen en struiken maar in onze omgeving 
vooral ook in hoog opgaand geboomte 
in binnenduinbossen met veel beuken. 
Aan de voorkeur voor beukenbossen en 
het graag verorberen van beukennootjes 
dankt de vink ook één van zijn bijnamen: 
‘boekvink’. Een ‘boek’ is een ouderwets 
woord voor ‘beuk’. Het zeer beukenrijke 
landgoed Voorlinden aan de binnen-
duinrand is erg in trek bij de vink. Ter 
plekke werden vorig jaar maar liefst 13 
territoria geconstateerd. Ook in de aan-
grenzende villawijken in Wassenaar-zuid 
nestelen ze volop. Voor kleinere stads-
tuinen geldt, anders dan bijvoorbeeld 
roodborsten, dat broedgevallen slechts 
sporadisch voorkomen. Althans in de 
Randstad. Het nestje wordt door beide 
ouders zorgvuldig geprepareerd en be-
kleed met wol of veren. Vervolgens wor-
den daarin ongeveer vijf eieren gelegd. 
Zodra er jongen zijn worden deze voor 
een groot deel met insecten gevoerd, 
terwijl volwassen vinken hoofdzakelijk 
zaden eten. Echter insecten leveren meer 
eiwitten, die juist noodzakelijk zijn voor 
de groei van de jonkies. 
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Extreem grote trekgroepen
Het aantal broedparen van de vink is de 
laatste decennia in onze contreien aan-
zienlijk toegenomen. Dit volgde op een 
landelijke achteruitgang in de jaren ’60 
en ’70, toen het gebruik van zaadont-
smettingsmiddelen en insecticiden een 
mogelijke verklaring vormde voor de 
dip. De opwaartse beweging die volgde 
kwam niet zo zeer tot uiting in de stads-
parken en ander binnenstedelijk gebied. 
Cijfers die in het al die jaren nauwkeurig 
verrichte vogelonderzoek in Meijendel 
zijn verzameld kunnen echter wel als 
veelzeggend worden beschouwd. In 1984 
was er in het gehele duinterrein slechts 
sprake van één geregistreerd territorium. 
In 2012 waren dat er meer dan 300! Dat 
zijn 20 territoria per km2. Daarbij moet 
wel de kanttekening worden geplaatst 
dat er in die periode relatief weinig bin-
nenduinkavels werden geïnventariseerd. 
Maar dan nog moet rekening worden ge-
houden met een vertienvoudiging. Meer 
struikgewas en hoger worden van de al 
bestaande bomen is vermoedelijk de be-
langrijkste oorzaak van de toename.

Wanneer we echt veel vinken in korte 
tijd willen zien dan moeten we even-
eens in de duinen zijn maar vooral in 
het najaar. De vink is weliswaar een zo-
genaamde ‘breedfronttrekker’, dat wil 
zeggen dat ze redelijk gelijkmatig ver-
deeld over land trekken, maar langs de 
Noordzee treedt niettemin enige stu-
wing op. Daarbij komt dat vinken over 
met bomen of struiken begroeide gebie-
den lager vliegen dan boven steden of 
grasland. Daar trekken ze vaak zo hoog 
over dat ze buiten het zicht blijven van 
waarnemers. Vooral in oktober kan het 

aantal doortrekkende exemplaren boven 
onze duinen extreem oplopen. Zo wer-
den in oktober 1987 binnen een tijds-
bestek van minder dan 3 etmalen op 
de Vulkaan in het Westduinpark bijna 
200.000 doortrekkende exemplaren ge-
teld. Meer recent maakt het dagtotaal 
van 165.428 (!) waarop de teller bleef 
staan op 4 oktober 2010, veel indruk. 
Die dag was het 22 graden en kwam de 
wind uit het zuidoosten. Ook tijdens de 
recorddagen in 1987 was de temperatuur 
rond de 20 graden en was er zuidenwind.
En nu, bij afronding van dit artikel, op 
22 oktober, is het bijna recordwarm 
voor deze datum. Ik stond vanochtend 
bij zonsopgang 10 minuten stil in het 
Westbroekpark en telde ruim 800 over-
trekkende vinken. Een blik op een paar 
waarmeningen-sites geeft aan dat van-
ochtend op plaatsen langs onze duin-
rand ook al meer dan 30.000 exemplaren 
zijn geteld. Er stond een stevige zuiden-
wind waar de vinken massaal tegenin 
vlogen.

Zou het zomaar zo kunnen zijn dat vin-
ken meer dan andere soorten zuidwaarts 
trekken wanneer de temperatuur on-
verwacht aangenaam is? Vinden ze het 
misschien prettige omstandigheden om 
dan juist vlieguren te maken? En dat ze 
zich daarbij door forse tegenwind in het 
geheel niet laat afleiden? Tja, die enkele 
observaties van mij hebben totaal geen 
wetenschappelijke waarde, dat weet ik. 
Maar ook al hadden ze dat wel: na ant-
woorden op bepaalde vogelvragen ont-
staan er altijd weer nieuwe vragen. En 
dat is dan weer wel een sluitend ant-
woord op de vraag waarom de vogel-
hobby nooit gaat vervelen.

6



I N  M E M O R I A M

Jacobus Johannes van der Graaf

Op 30 augustus 2013 was Coos van der Graaf 
zo moe dat het leven hem echt te veel werd en 
hij afscheid moest nemen van zijn levensgezel-
lin Elly. Zijn oude vrienden bij de HVB had 
hij vlak ervoor nog via uw voorzitter laten 
groeten toen die in het verpleeghuis waar Coos 
de laatste jaren verbleef een lezing hield over 
de Ooievaarsfilm. Coos leefde helemaal op en 
vertelde zijn huisgenoten nog enthousiast  over 
zijn eigen natuurbelevenissen. Gedurende zijn 
lange leven – hij werd 93 jaar –  hield hijzelf ook 
vaak lezingen over de vogelreizen die hij samen 
met broer Aad maakte. Dat reisavontuur was 
begonnen bij de HVB, waarvan ze als 10 en 
12-jarige jongens al lid waren. Eerst dicht bij 
huis, maar na de oorlog ging het de hele wereld 

over om overal naar vogels te kijken. Alleen 
Australië stond nog op hun verlanglijstje, daar 
is het nooit van gekomen. Daarnaast gingen ze 
ook altijd nog mee met de HVB-excursies. De 
laatste 10 jaar, toen de mobiliteit moeilijker 
werd, kon dat niet meer. Maar zolang het kon 
kwam hij nog graag op de reünie die jaarlijks 
in november gehouden wordt. Coos heeft met 
stip de langste staat van dienst binnen de HVB. 
Alles bij elkaar is hij 83 jaar lang lid geweest. 
In 2000 ontving hij een Gouden Wulp voor zijn 
verdienste als lezinghouder. We wensen zijn 
vrouw Elly alle sterkte met dit toch nog plotse-
linge afscheid.

Frederik Hoogerhoud

Hou jij van vogels, ben je niet vies van hard werken en heb je zin om in een leuk en afwisselend 
team terecht te komen? Dan is dit je kans! We zoeken vrijwilligers die minstens 1 dagdeel per 
week willen meehelpen in het vogelasiel. 

Wie ben jij? 
Ben je tenminste 16 jaar oud?  Gezond en goed ter been? 
Voel je je verantwoordelijk?  Ben je zorgzaam? 
Hou je van gezelligheid? 

Kom dan eens langs om kennis te maken! 
Heliotrooplaan 15, 2555 AM Den Haag, tel. 070-3231568 
vogelasieldewulp@gmail.com  /  www.vogelasieldewulp.nl 

Vrijwilligers gezocht

Vogelasiel de Wulp vangt zieke, gewonde en verweesde wilde vogels op. Ze worden verzorgd en verpleegd en daarna gezond weer in de natuur vrijgelaten. 
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 19: de nachtzwaluw

eenderde in Noord-Brabant. De overige 
broedparen zijn verspreid over Drenthe, 
Overijssel en Limburg. In de jaren 50 en 
60 van de vorige eeuw waren er nog 1.500 
tot 2.000 broedparen. Daarna kelderde 
de stand snel, van 1.000 rond 1975, via 
500 tot 800 in 1985 tot een dieptepunt in 
de jaren 90 van slechts 450 tot 600 paar. 
Complete gebieden werden daarbij geheel 
of nagenoeg geheel ontvolkt, waaronder 
ook het duingebied. In de jaren 20 van 
de vorige eeuw werd de nachtzwaluw im-
mers nog tot ‘algemene broedvogel’ in de 
duinen ten noorden van Den Haag gere-
kend. In 1948 broedden er nog drie paar-
tjes in Ockenrode. Maar na 1962 werden 
er geen broedende nachtzwaluwen meer 
gemeld uit het duingebied. Wel waren er 
in de jaren 80 en 90 enkele gevallen van 
snorrende mannetjes in het broedseizoen 
die op een territorium zouden kunnen 
duiden. De belangrijkste oorzaak van deze 
forse achteruitgang is vegetatiesuccessie 
in zijn broedbiotoop. Heidevelden groeien 
dicht door opslag van grove den en andere 
boomsoorten. Daarnaast vergrassen veel 
heidevelden waardoor het insectenaanbod 
vermindert. Ook werd een ander systeem 
van bosonderhoud ontwikkeld. In plaats 
van kaalkap waardoor kapvlaktes ontston-
den, werd bos uitgedund. Die kapvlaktes 
vormden echter een prima broedbiotoop 
voor de nachtzwaluw. Steeds meer voor 
nachtzwaluwen geschikte terreinen leden 
onder een toenemende recreatiedruk. De 
nachtzwaluw houdt echter van rust en is 
erg verstoringsgevoelig. Dat de stand de 
laatste 20 jaar weer is toegenomen komt 
vooral door effectieve beheersmaatregelen 
in door nachtzwaluwen bezette gebieden. 

Vogels van de nederlandse Rode lijst

Eerst maar even een bekentenis: tot op heden 
heb ik nog nooit een nachtzwaluw in Neder-
land gezien. Nu gebiedt de waarheid wel te zeg-
gen dat ik daar ook nooit echt mijn best voor 
heb gedaan. In de eerste plaats ligt het dichtst-
bijzijnde gebied om hem te treffen op de Veluwe, 
toch een flink eind van het Haagse vandaan en 
in de tweede plaats zou je dan, om de trefkans te 
verhogen, op zijn minst in de avonduren moe-
ten vertrekken. En daar ben ik een te luie voge-
laar voor (natuurlijk had ik ook een tijdelijke 
woon- of verplaats op de Veluwe kunnen kie-
zen). Toch heb ik wel degelijk twee nachtzwalu-
wen gehoord en gezien en wel op 27 mei 2010 ’s 
middags om 12.15 uur op het heetst van de dag 
op Mallorca! Mijn enige waarneming en foto’s 
als bewijs! Daarmee logenstraft hij zijn naam 
dus volledig. 

Maar snel naar de vogel als Rode Lijst 
soort. Hij staat als kwetsbaar te boek als 
vrij zeldzame soort die sterk in aantal is 
afgenomen. Momenteel telt de populatie 
zo’n 1.000 broedparen, de grootste dicht-
heden, goed voor ruim eenderde van het 
totaal, inderdaad op de Veluwe, maar ook 

VOGELPOSTZEGEL UIT DE COLLECTIE VAN TOM LOORIJ
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De vogel blijkt snel positief te reageren 
als opslag op heideterreinen wordt verwij-
derd, begrazing plaatsvindt om vergras-
sing tegen te gaan en bepaalde terreinen 
worden afgesloten voor publiek. De groei 
is dus vooral te danken aan een toename 
in gebieden waar voor deze soort gerichte 
beheersmaatregelen worden uitgevoerd. 
Daarnaast speelt een rol dat we de laatste 
jaren meer relatief warme zomers gekend 
hebben. Hierdoor is er een groter aanbod 
aan grote insecten, goed voor de overle-
vingskans van de jongen. Ook komen er 
hierdoor meer vervolglegsels. De nacht-
zwaluw is wat dit betreft een vrij bijzon-
dere vogelsoort. Bij zo’n vervolglegsel ver-
zorgt het mannetje dan het grootbrengen 

De uitreiking van de Penning vond plaats 
op zaterdag 21 september jl., de dag dat 
de Stichting Egelopvang Den Haag haar 
25 jarig bestaan vierde. Aan het einde van 
de feestelijke, zonnige dag zorgde wet-
houder Henk Kool voor een verrassing 
door bij de gelegenheid te verschijnen. 
Deze verschijning had een speciaal doel. 

van de jongen uit het eerste legsel terwijl 
het vrouwtje de eieren bebroedt van het 
tweede legsel. Dat is echter alleen maar 
mogelijk als de weersomstandigheden 
gunstig zijn. Dat de nachtzwaluw positief 
reageert op voor hem gunstige beheers-
maatregelen geeft hoop dat de soort bin-
nen afzienbare tijd van de Rode Lijst van 
bedreigde vogelsoorten kan worden afge-
voerd. Wel zou het daarbij fijn zijn als hij 
ook gebieden zou herbezetten waar hij in 
de loop van de jaren verdwenen is. Wel-
licht kunnen we hem dan ooit ook weer 
in onze Haagse duinen tegenkomen. En 
dat maakt het dan voor een luie donder 
als ik een stuk gemakkelijker om hem 
eens spotten! 

Stadspenning voor loes Jalink
De Stadspenning van de gemeente Den Haag werd bij het 25-jarig 
bestaan van de Egelopvang toegekend en uitgereikt aan loes Jalink. 

Loes Jalink is de penningmeester van de 
Egelopvang. Zij kreeg de stadspenning 
uitgereikt omdat zij, zoals het op de of-
ficiële oorkonde staat: 

“Gedurende 25 jaar met veel enthousiasme en 
grote toewijding zich heeft ingezet als penning-
meester, eerst bij de Haagse Vogelbescherming 
en vervolgens bij de Stichting Egelopvang Den 
Haag en daardoor een positieve bijdrage heeft 
geleverd aan het welzijn van vele inwoners in 
Den Haag op basis van vrijwilligheid” 

Loes is, naast penningmeester van de 
Egel opvang ook lid van de PR-commissie 
van de Haagse Vogelbescherming. 
De vereniging is dan ook trots haar bin-
nen de gelederen te hebben.  Foto: Doreen Burras
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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
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Zomerkost 
DOOR YVONNE VAN DER PITTE 

Dit koude voorjaar ben ik voor het eerst 
doorgegaan met het voeren van de vogels 
en zelfs bij zonnig weer in juli en augus-
tus hingen er op meerdere plekken in de 
tuin pinda’s, die tot mijn verrassing druk 
bezocht werden door talloze vogels. Het 
leek wel hartje winter. Vooral de pimpel-
tjes waren prominent aanwezig. 
In de broedtijd had ik aangepast voer op-
gehangen, maar toch vroeg ik me af of 
er nog wel naar insecten zou worden ge-
zocht en ook of er risico zou bestaan op 
obesitas, want dat wilde ik niet op mijn 
geweten hebben. 
Ik nam voor alle zekerheid contact op 
met de Vogelbescherming maar die verze-
kerden mij dat ik goed bezig was en dat ik 
me nergens zorgen over hoefde te maken. 
De vogels waren nu in de rui en konden 
een steuntje in de rug goed gebruiken. Ik 
hoopte maar dat ze het bij het juiste eind 
hadden. 
Als ik buiten was hoorde ik vaak zo’n sna-
veltje zachtjes op de pinda’s tikken. De 
grote bonte specht met een luide toon, de 
meesjes heel discreet.
De zomer verstreek en tijdens de warme 
dagen begin september zat ik in de tuin te 
lezen en legde mijn boek even terzijde om 

helemaal op te gaan in de lome sfeer van 
rust die voor dit seizoen zo kenmerkend 
is. Alhoewel... rust? Ik keek omhoog naar 
de diepblauwe hemel en daar buitelden 
hele kleine stipjes door elkaar heen: het 
waren huiszwaluwen op insectenjacht. 
Ik bleef gefascineerd kijken maar kreeg 
pijn in mijn nek en toen ik mijn hoofd 
weer liet zakken zaten ze op de uitkijk, 
doken plotseling met grote snelheid over 
het grasveld, fladderden even waarbij 
ze bijna tot volledige stilstand kwamen 
en vlogen vervolgens weer terug in het 
groen om aldaar hun gevangen prooi op 
hun gemakje te verorberen. Het was een 

komen en gaan van meesjes. Ze deden me 
denken aan grauwe vliegenvangers die 
ook zo bedreven zijn in het vangen van 
insecten vanaf een hoge uitkijkpost. Een 
wervelende duikvlucht, een vlinderach-
tige gefladder en tjoep, weer terug naar 
af. De pinda’s hingen er verlaten bij want 
al die meesjes waren druk op insecten-
jacht, evenals de libellen, de roodborstjes 
en de zwaluwen. 

Nee, van rust was in mijn tuin helemaal 
geen sprake. Het bruiste er van leven. De 
enige die er op die lome nazomermiddag 
lui bij zat was ik. En ik genoot.

 Foto: Hetty Mos

 Foto: Bert Achterkamp
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Via een vrijwilliger, die de ooievaars in het 
Vondelpark in Amsterdam volgt, kreeg ik 
een tip: Naturalis, het natuurhistorisch 
museum in Leiden, heeft belangstelling 
voor dode ooievaars. Direct stuurde ik 
een bericht aan alle ooievaarsdeskundi-
gen en aan het Vogelasiel De Wulp in Den 
Haag. Dat krijgt via de dierenambulance 
zieke en gewonde vogels aangeleverd. Het 
is natuurlijk de bedoeling dat deze vogels 
worden opgelapt, maar dat is niet altijd 
mogelijk. 

Wat doe je met een dode vogel? 
Als iemand een gewonde of dode vogel 
ziet, kan hij dat melden bij de dierenam-
bulance of het Vogelasiel. Medewerkers 
komen het dier ophalen en ze kijken of 
het dier nog te redden is. Mocht de vogel 
al dood zijn, dan leggen zij hem in de koe-
ling en na 24 uur in de vriezer. 

Jonge Rijswijkse ooievaar 
Deze zomer werden op het ooievaars-
nest bij Centrum Don Bosco aan het 
Julialaantje in Rijswijk twee ooievaars ge-
boren. Een van hen klapte na uitvliegen 
tegen een raam. De bewoner daar belde 
de dierenambulance, die het jong naar 
Vogelasiel De Wulp bracht waar de vogel 
kort na aankomst overleed. Na een tele-
foontje werd de dode ooievaar op gehaald 
door een medewerker van het museum 
Naturalis. 

Wat doet het museum met dode dieren? 
In Naturalis staan vogels en zoogdieren 
opgesteld in de zogenaamde ‘oerparade’ 
een dierentuin van dode dieren. Maar dit 
mu¬seum is vooral een onderzoeksin-
stituut. Het bezit een tweehonderd jaar 
oude verzameling. Bijvoorbeeld een hele 
reeks opgezette vlinders, van dezelfde 
soort. Of een hele la met alleen maar 
spreeuwen. Door jarenlang te verzame-
len, kan er worden vergeleken. Zijn al die 
spreeuwen hetzelfde of zijn er minieme 
verschillen? Zo ja, hoe komt dat? Is er 
soms sprake van een soort van evolutie?
 
Prepareren dode ooievaar 
Elke maand kan publiek meekijken hoe 
een dood dier geprepareerd wordt. In 
september was “onze” ooievaar aan de 
beurt. In de ‘Live science’ zaal is de pre-
parateur bezig met een mesje. Als ik bin-
nenkom zitten er zo’n twintig belang-
stellenden. Vooral de jongetjes kijken 
ademloos toe. “Wat hebt u gestudeerd?” 

 
   natuurrubriek

TEKST EN FOTO’S: MONIqUE VAN DEN BROEK 

In huiskranten heeft u kunnen lezen over ooievaars in Mariahoeve: in het voorjaar, als de 
ooievaarsparen weer terugkomen op hun nest. In de zomer als de jongen op het punt staan 
uit te vliegen. En in januari wanneer de wintertelling plaatsvindt. En wanneer blijkt dat er 
helaas weer ooievaars zijn doodgegaan, wat gebeurt er dan met die overleden vogels? 

ooievaars na hun dood nog nuttig voor onderzoek
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   natuurrubriek

ooievaars na hun dood nog nuttig voor onderzoek

vraagt een jongen van een jaar of zeven. 
De preparateur: “Ik studeerde biologie 
en heb mijzelf het prepareren aange-
leerd.“ Hij meet de snavel, de hoogte van 
de vogel en de lengte van vleugelpunt tot 
vleugelpunt. Ondertussen moppert hij 
een beetje dat het jong heel veel vet heeft. 
Dat vergemakkelijkt het snijden niet. 

omringende landen. Ook Zuidoost-Azië, 
Tropisch Amerika en West-Afrika zijn 
sterk vertegenwoordigd. 
Een deel van de collecties wordt tentoon-
gesteld in het museum, het meeste wordt 
bewaard voor wetenschappelijk onder-
zoek. Daarnaast is dit nationaal erfgoed, 
bestemd voor toekomstige generaties. 

Meer informatie over Naturalis en ‘Live Science’ 
op www.naturalis.nl 

Wat gebeurt er met de dode ooievaar? 
De vogel wordt niet opgezet in Naturalis, 
maar bewaard in de grote toren van twin-
tig verdiepingen. Het geraamte maakt 
plaats voor een zogenaamde balg waar-
door het lijf makkelijker in een smalle 
lade past. Op deze manier kunnen er 
meer dieren worden bewaard, dan wan-
neer ze allemaal in een natuurlijke hou-
ding zouden worden opgezet. 

oog in oog met wereldverzameling  
Naturalis verzamelt, bewaart en be-
studeert dieren, planten en stenen. In 
200 jaar is samen met het Zoölogisch 
Museum Amsterdam en het Nationaal 
Herbarium Nederland een collectie op-
gebouwd van 37 miljoen objecten. In 
de collectie ligt de nadruk vooral op de 
Nederlandse natuur en die van de ons 

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
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Voerrekje 
Vogels zijn in de winter 
blij met pinda’s, maar ook 
met een oude boterham. 
Daarvoor kun je een handig 

rekje maken. Van twee balkjes,  twee stukjes 
volièregaas en wat spijkertjes maak je er een. 
 
Vogeltrek 
Elk najaar trekken vele vo gel-
soorten weg omdat ze bij ons in 
de winter geen voedsel meer vin-
den. Rood borstjes die wij in de 
winter zien  zijn niet dezelfde als die ’s zomers 
in onze tuin komen. Die trekken naar het 

warme zuiden, terwijl hun 
plaats hier wordt ingenomen 
door de roodborstjes uit het 
noorden. Ook bij de wilde 
eend is dit het geval. 

Fins meisje van 9 wint prijs met foto 
Nina maakte een foto van ruziemakende 
Vlaamse gaaien in de winter. Daarmee won ze 
de tweede prijs in de wedstrijd ‘wildlife pho-
tographer of the year’. Vlaamse gaaien eten in 
strenge winters noten die ze in het najaar heb-
ben verstopt. Ze kunnen hun verstopplekken 
zelfs onder de sneeuw terugvinden.

Lekkere trek 
Snij 100 gram gepelde beukennoten niet al 
te fijn. Hou 30 hele nootjes apart voor de 
afwerking. Doe 130 gram bloem, 100 gram 

koude boter, 80 gram 
gezeefde basterdsuiker 
en 1,5 gram zout in een 
kom. Snij de boter met 
twee messen in kleine 
stukjes en kneed dan 
met de hand tot een mooie klont. Kneed 
de gemalen beukennootjes door het deeg. 
Laat dit, in aluminiumfolie, 30 minuten in 
de koelkast afkoelen. Rol uit tot een plak 
van ongeveer een halve centimeter dik. Snij 
nu rondjes, bijv. met een glas en leg ze op 
een met boter besmeerde bakplaat. Druk op 
ieder koekje enkele hele nootjes. Klop 1 ei 
en bestrijk daarmee ieder koekje. Bak ze in 
een voorverwarmde oven van 175 graden in 
ongeveer 20 minuten licht bruin. Strooi er 
als ze nog lauw zijn wat poedersuiker over. 

Zoek de 6 verschillen....

 
    Jeugdpagina                        DOOR MARIANNE HOEING

Het is nog herfst. Maar de winter is in aantocht. Daarom 
in deze jeugdpagina ideetjes voor de herfst en de winter. 

oplossing in de volgende Wulp
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DOOR CAROLINE WALTA 

Het is zondagmiddag 29 september. 
Mijn vriend en ik zitten thuis na te ge-
nieten van de vogelavonturen die wij het 
weekeinde hebben beleefd: van het afle-
zen van meeuwenringen, het redden van 
een in prikkeldraad verstrikte knobbel-
zwaan, tot het fotograferen van de hop 
in een Katwijkse woonwijk. 

De telefoon piept en we krijgen bericht 
van vogelaars die boven Wassenaar een 
zeearend zien zweven. In een reflex grij-
pen we onze verrekijkers en stormen we 
het balkon op.  Ik woon aan de rand van 
Den Haag in een flat vier hoog, dus het 
zou mogelijk kunnen zijn dat we een 
glimp van deze imposante verschijning 
opvangen. 
In de lucht boven het oude CBS-gebouw 
doemt een grote roofvogel op. Het zal 

toch niet? Ja, ja, ja, het is ‘m, de zeearend. 
De vliegende deur. Hij komt recht op de 
flat af. In dalende lijn. Ik schiet de kamer 
in en pak mijn camera. Vlak boven het 
balkon cirkelt de vogel nog even rond, 
alsof hij me de kans wil geven een mooie 
foto te maken. 
Door de korte afstand kunnen we het  
verenkleed van de zeearend goed zien. 
De staart is bruin en nog niet wit. Dit 
betekent dat het een nog jong exemplaar 
is, waarschijnlijk in zijn of haar tweede 
jaar. Zwe(r)vend boven het landschap 
speurt de vogel naar een gebied om te 
overwinteren. 

Even later wint de zeearend hoogte en 
zweeft hij boven de skyline van Den Haag 
uit beeld. En voegen wij weer een avon-
tuur aan onze vogelbelevenissen toe. 

Vliegende deur boven Haags luchtruim
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Zaterdag 30 november 2013 
SoVon-dag in de Reehorst, Ede. 
Dit is geen evenement of excursie van de HVB. 
Kijk voor meer informatie op www.sovon.nl 
(kopje: Actueel/Nieuws) 

Zaterdag 7 december 2013 
oegstgeest vogel-wandeling rond de 
Klinkenbergerplas, daarna een bezoek aan 
het park leeuwenhorst te noordwijkerhout. 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer * 
Diverse watervogels, roofvogels en spechten, 
Leiding: Maarten Souverijn (M 06 20 07 53 33)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres 
Kosten: vervoer 

Zaterdag 14 december 2013 
Zeeland Brouwersdam + Plan Tureluur/ 
Schelphoek, de Punt van Westerschouwen.
Dagexcursie met eigen vervoer * 
Op zoek naar de ganzen en andere wintergas-
ten. We maken een bekend rondje via Stellen-
dam, Kop van Goeree, de Brouwersdam (eer-
ste duikers en IJseenden) naar omgeving van 
Zierikzee met de inlagen en de Prunjepolder. 
De uiteindelijke route zal mede bepaald wor-
den door al eerder gedane waarnemingen. 
Leiding: Nicolette Rab (M 06 18 43 69 25) 

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

Vrijdag 27 december 2013 
Rondje Zuid-Holland 
Dagexcursie met eigen vervoer ** 
Afsluiting van het jaar door een rondje door 
Zuid-Holland te maken en te zien wat er aan-
wezig is in de verschillende polders en natuur-
gebieden. 
Leiding: Ria den Heijer
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres 
Kosten: vervoer

Zaterdag 11 januari 2014 
Rondvaart Hollands Diep 
Dagexcursie met eigen vervoer en een vaartocht met 
de rondvaartboot van SBB* 
Het Hollands Diep is bij uitstek het gebied 
voor watervogels, maar ook roofvogels zijn 
vaak aanwezig in een hoge boom of in een 
elektriciteitsmast. De vaartocht biedt een af-
wisseling van landschappen. 
Leiding: Jaap Zoet (M 06 54 60 86 58) 
Tijdstip: 08.30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer en kosten boot (€ 25,-).

Zondag 19 januari 2014 
Aalkeetbuitenpolder 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ***
We maken een wandeling rond de Aalkeet-
buitenpolder waar we langs de weilanden 
lopen en ook de watervogels zullen zien. Een 
mogelijkheid om bijvoorbeeld roerdomp, 
kleine rietgans en slechtvalk te zien, is niet 
uitgesloten. 
Leiding: Ton Haase (M 06 12 72 18 79) 
Tijdstip: 08.30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-

 
    Dag(deel)excursies

Contactadres Commissie Excursies & lezingen: 
tel. 070-354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl

Heeft u zich opgegeven voor een excursie, maar 
bent u verhinderd? Meld het direct (uiterlijk 48 
uur vooraf) om de mensen op de wachtlijst gele-
genheid te geven mee te kunnen gaan.

Het mobiele telefoonnummer van de excursielei-
der is weergegeven om in geval van nood en alleen 
op de dag zelf te kunnen bellen. Aanmelding en 
wijzigingen zoals gebruikelijk doorgeven aan het 
contactadres. Geef bij uw opgave ook uw mo-
biele nummer door.

Kijk voor meer informatie in het kader op pag. 18.
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hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres 
Kosten: vervoer 
 
Zondag 2 februari 2014 
Hollandse Biesbosch (Biesboschcentrum 
Dordrecht) 
Hele dagexcursie met de fluisterboot en eigen vervoer** 
De fluisterboot De Halve Maen maakt een 
“snerttocht” door de Hollandse Biesbosch 
van 12.30 tot 15.00 uur. Een gids met kennis 
van het gebied is aan boord en er wordt snert 
geserveerd. We varen tot in alle uithoeken van 
dit unieke gebied en hopen veel watervogels 
te zien. Tijdens de aanrijroute verkennen we 
in de Alblasserwaard de Hooge boezem van de 
Overwaard en de Nederwaard bij Kinderdijk. 
Leiding: Henk Wardenaar (M 06 44 67 04 70) 
Tijdstip: 10.00 uur, 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave:. uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: fluisterboot (€ 15,60 per volwassene 
en € 11,70 voor 65+) en vervoer 

Vrijdag 7 februari t/m zondag 9 
februari 2014 
Ganzenweekend friesland 
Lang weekend met busje(s), zie de aankondiging el-
ders in De Wulp** 
Scherpenzeel, de voormalige herberg De 
Landerij, is onze uitvalsbasis voor excursies. 
Het waternatuurgebied Rottige Meente ligt in 
de achtertuin en het Gaasterland ligt in de na-
bijheid. De polders met de ganzen liggen niet 
ver weg. 
Leiding: Jaap Zoet (M 06 54 60 86 58) en Jan 
Pietersen (M 06 19 41 81 22), 
Tijdstip: 09.00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg), 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven door 
storting van € 60,-
Kosten: zie elders: € 260,-.

Zaterdag 15 februari 2014 
oude land van Strijen en Hoekse Waard 
Dagexcursie met eigen vervoer ***
Deze winterexcursie brengt ons naar verschil-

lende natuurgebiedjes op het eiland Hoekse 
Waard. We maken onder andere een wande-
ling langs de Oeverlanden Hollands Diep en 
gaan op zoek naar dwergganzen in het Oude 
Land van Strijen. Het zijn gebieden waar we 
bij uitstek talloze wintergasten zullen observe-
ren. De determinatie van ganzen en roofvogels 
staan bij deze excursie hoog op de ranglijst. 
Leiding: André Kommer (M 06 41 15 33 65) 
Tijdstip: 08.30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres 
Kosten: vervoer 

Zaterdag 22 februari 2014 
Meijendel 
Lange ochtendexcursie *** 
We maken een wandeling door bos-en duinge-
bied en de zeereep op zoek naar verschillende 
bos-, duin-en zeevogels 
Leiding: Maarten Souverijn (M 06 2007 5333) 
Tijdstip: 08.30 uur 
Verzamelpunt: boerderij Meijendel 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres 
Kosten: geen
 
Zaterdag 8 maart 2014 
landje van boer Geijsel en polder Ronde 
Hoep 
Dagexcursie met eigen vervoer **
We brengen een bezoek aan het Landje van 
boer Geijsel, inmiddels beroemd vanwege 
zijn grutto’s en met name IJslandse grutto’s. 
Daarnaast bezoeken we de oude polders 
Ronde Hoep en de Bovenkerker Polder, be-
kend vanwege de weidevogels. Een wandeling 
door Polder Groot Mijdrecht mag op zo’n dag 
zeker niet ontbreken. Gedurende deze dag 
wordt aandacht besteed aan het determineren 
van weidevogels en steltlopers, die zojuist zijn 
teruggekeerd uit de overwinteringsgebieden. 
Leiding: André Kommer (M 06 41 15 33 65), 
Tijdstip: 08.30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres 
Kosten: vervoer
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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 zijde Appelgaarde (Voorburg), 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 over-
gemaakt, dient u het aangegeven bedrag te stor-
ten op rekeningnummer 271.84.86 van Haagse 
Vogelbescherming, afdeling excursies. Annuleringen 
schriftelijk of telefonisch meedelen aan de penning-
meester.
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 kle-
ding en handschoenen. In de zomer ademende kle-
ding in lagen met voldoende bedekking tegen felle 
zon en evt. insecten. Bij voorkeur niet te felle kleuren.

 
    Dag(deel)excursies                  CEl lezingen                    Meerdaagse reis

Maandag 20 januari 2014
Spreker: Eduard Opperman
Onderwerp: Vogeltrek Eilat
Eilat is voor vogelaars een begrip en niet 
onterecht. Gelegen in de uiterste zuid-
punt van Israël is dit één van de beste 
plaatsen ter wereld voor de vogeltrek. 
En dit wordt gepresenteerd door de spe-
cialist van zowel de vogeltrek als Eilat, 
Eduard Opperman.

Maandag 17 februari 2014
Spreker: Laurens Steijn
Onderwerp: Western Pacific Odyssee
Verslag van een schitterende expeditie 
cruise voor zowel vogelaars als geïnte-
resseerden in walvissen in de zuidelijke 
Stille Oceaan. Afgelegen archipels met 
unieke flora en fauna die de meeste na-
tuurliefhebbers alleen maar uit de boe-
ken kennen!.

Maandag 17 maart 2014
Spreker: Menno van Duijn
Onderwerp: Finland en Noorwegen
Fotoverslag van een reis naar het noor-
den van Europa. Veel soorten die wij in 
Nederland tijdens de trek of in de win-
ter tegenkomen, brengen in Finland en 
Noorwegen hun jongen groot.

De lezingen worden gehouden in  
“Het Benoorden huis”, Bisschopstraat 5, 
2596 XH Den Haag en beginnen stipt 
om 20.00 uur. 

Tussentijds is er een korte pauze en ge-
legenheid tot het drinken van een kopje 
koffie, thee of fris. 

Eindtijd is ca. 22.00 uur
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    Dag(deel)excursies                  CEl lezingen                    Meerdaagse reis

Al vele jaren gaan we in het begin van 
het jaar naar Friesland om ganzen te zien 
en de laatste tijd was dat veelal een lang 
weekend in het noordelijke gedeelte van 
die provincie. Dit keer gaan we naar de 
zuidwesthoek en wel een weekend (van 
vrijdagmorgen 7 tot en met zondag 9 
februari 2014), zodat er op de maandag 
weer gewoon gewerkt kan gaan worden. 
We verblijven in Groepsaccommodatie 
“De Landerij” in Scherpenzeel, een voor-
malige herberg met 10 slaapkamers, een 
professionele keuken, een gezellige zaal 
met houten vloer, houtkachel en gezel-
lige bar met tap. De Landerij ligt in het 
natuurgebied de Rottige Meenthe, in de 
nabijheid van de Weerribben en vele an-
dere natuur/ ganzengebieden. 
We gaan met max. 2 busjes = 16 perso-
nen vrijdagmorgen om 09.00 uur vanaf 
parkeerplaats station Mariahoeve, zijde 
Appelgaarde (Voorburg). Neem zelf een 
lunchpakket mee voor onderweg. De 
overige ontbijten en lunches verzorgen 
we zelf, terwijl de diners op vrijdag/za-

Ganzenweekend naar friesland
Vrijdag 7 februari t/m zondag 9 februari 2014 

Tradities mogen best gehandhaafd blijven, vonden wij, toen gesproken werd over de 
(meerdaagse) excursies voor 2014, zeker toen wij dachten aan de vele (duizenden?)
 ganzen, die de komende winter waarschijnlijk afgeschoten zullen worden. 

terdag mogelijk “gecateerd” worden. Er 
zijn 8 slaapkamers met elk 2 bedden en 
eigen douche en toilet. Er zijn eventueel 
nog 2 slaapkamers, met elk 2 bedden, die 
de sanitaire voorzieningen moeten delen. 
Eindschoonmaak is inbegrepen, even-
als het bedlinnen. (Bad)handdoeken zelf 
meenemen. Voor alle verdere bijzonder-
heden zie www.delanderijscherpenzeel. 
Prijs: € 260,– p.p. Lunch op heenweg en 
eventueel diner op terugreis, evenals alle 
consumpties onderweg, voor eigen re-
kening; dit geldt ook voor alle alcohol. 
dranken. Badlinnen zelf meenemen. 
Inschrijving door storting van € 60,– 
op rekening nr. 271 84 86 t.n.v. Haagse 
Vogelbescherming, afd. Excursies, Den 
Haag. Het restant dient vóór 15 januari 
2014 te zijn overgeschreven. 
De excursie wordt uitgevoerd op de gel-
dende voorwaarden voor meerdaagse rei-
zen/excursies. Reis-, annulerings-, baga-
geverzekering zelf verzorgen. 
Verdere informatie via hvbexcursies@live.nl 
of 070 367 25 85/06 19 41 81 22. 

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van de Haagse Vogelbescherming 
nodigt alle leden uit voor de nieuwjaarsreceptie.
U bent van harte welkom om op zondag 5 januari van 
15.00 tot 17.00 uur op een succesvol nieuw vogeljaar te 
komen toasten. 

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

LET OP!
gEwiJZigdE TiJdEN
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Verheugend is dat maar liefst 7 tellers 
aan de slag gingen in gebieden die relatief 
zwak in MUS vertegenwoordigd waren. 
Hiermee werd een meer evenwichtige ver-
deling van de getelde gebieden bereikt. 
Toch blijven de echt stedelijke gebieden 
een aandachtspunt. Mede door het grote 
aantal tellers zijn er ook nog nooit zo-
veel vogels geteld: 16.200 van 91 soor-
ten. Er werden overigens in 2013 geen 
nieuwe soorten voor MUS in de Haagse 
regio gemeld, zodat het totaal aantal ver-
schillende soorten op 119 blijft staan. 
De meeste exemplaren werden geteld in 
Duttendel, 628 stuks, vooral door een 
grote groep gierzwaluwen die daar rond-
vloog. De Vogelwijk deed zijn naam eer 
aan door een tweede plaats met 590 stuks 
en dit was met 54 soorten ook de soor-
tenrijkste wijk. De beste Rijswijkse wijk 
was de omgeving van De Put (5de met 
542 stuks) en de beste wijk in Voorburg 
was Essesteijn met 475 stuks op de acht-
ste plaats. Leidschendam en Wassenaar 
scoren beduidend lager en komen niet in 
de top-10 voor.

Weinig grote groepen 
Zeer opvallend was dat in 2013 maar drie 
groepen van meer dan 100 vogels werden 
gemeld, twee keer van de gierzwaluw en 
één keer van de kauw. In 2012 werden 
maar liefst 10 van zulke groepen waar-

genomen van diverse soorten. Dit had 
grote gevolgen voor de aantallen van de 
meest talrijke soorten. Gecorrigeerd voor 
het grotere aantal getelde gebieden heb-
ben kauw en houtduif (wel nog steeds de 
nummers 1 en 2 op de ranglijst) hierdoor 
een flinke veer moeten laten met respec-
tievelijk 16% en 30% minder getelde exem-
plaren. De grootste daling was er echter 
bij de halsbandparkiet: 39% minder. Deze 
soort duikelde dan ook van de 4de naar 
de 8ste plaats in de top-10. Alleen rond 
de slaap¬plaats in de Hofvijver werd nog 
een grote groep van 60 stuks gezien. De 
kauw was door het kleiner aantal grote 
groepen ook minder dominant aanwe-
zig. Slechts in 44% van de getelde gebie-
den werd hij het meest gezien tegen 53% 
in 2012. Kauw, houtduif en merel blijven 
overigens de drie soorten die in alle ge-
telde gebieden werden gezien. In 2013 
heeft de ekster zich daarbij gevoegd ter-
wijl de koolmees daarentegen juist in één 
gebied werd gemist. 

Meeuwen 
De zilvermeeuw handhaafde zich op 
plaats drie in de top-10 van meest waar-
genomen soorten. Ondanks dat er weinig 
grote groepen werden geteld was het aan-
tal, gecorrigeerd voor het groter aantal 
gebieden, even hoog. Het is een typisch 
Haagse vogel, vooral in Scheveningen en 

MUS*-project 2013 breekt record
DOOR TOM LOORIJ

In 2013 heeft een record aantal deelnemers in de Haagse regio geteld voor MUS: 
maar liefst 50 postcodegebieden werden geteld waarmee 58% van het telgebied wordt 
bestreken. Dat zijn er negen meer dan in 2012 en ook vijf meer dan in het topjaar 
2011. Drie tellers moesten om gezondheidsredenen helaas afhaken, maar we konden 
wel voor 12 gebieden nieuwe mensen verwelkomen. 

*MUS= Meetnet Urbane Soorten20



in enkele wijken met stedelijk karakter 
als Oostbroek, het Regentessekwartier 
en het Laakkwartier werden grote aantal-
len gemeld. Op een enkele uitzondering 
na werden in de randgemeenten uiterst 
bescheiden aantallen gemeld; in en-
kele wijken hier zelfs geen enkele zilver-
meeuw. Het aantal kleine mantelmeeu-
wen in MUS groeit gestaag verder met 
12% ten opzichte van 2012. Topwijken 
zijn de Molenwijk, Leyenburg-oost en 
het Regentessekwartier. Deze soort is 
kennelijk minder gebonden aan de kust. 
Scheveningse wijken hebben slechts 
kleine aantallen en grotere aantallen wer-
den juist in enkele wijken van Voorburg, 
Leidschendam en in Ypenburg gemeld. 
Was in 2012 de zilvermeeuw nog maar in 
vier en de kleine mantelmeeuw in twee 
wijken de meest getelde soort, in 2013 
bedroeg dat respectievelijk zeven en vier.

Huismus
De achteruitgang van deze soort is in 
2013 min of meer tot stilstand geko-
men. In alle gebieden die zowel in 2012 
als in 2013 zijn geinventariseerd zijn de 
aantallen nagenoeg gelijk gebleven. In 
Laakkwartier-oost zijn zelfs 36 mussen 
gezien tegen in 2012 slechts 13, waarmee 

dit de grootste ‘kolonie’ is die in MUS 
geteld werd. Interessant is dat maar liefst 
in 9 van de 12 voor het eerst getelde ge-
bieden huismussen zijn gesignaleerd 
en soms zelfs in behoorlijke aantallen. 
De bekende kolonie in Duindorp valt 
in zo’n nieuw telgebied en voor MUS 
werden er daar 35 exemplaren gezien. 
Hetzelfde aantal werd vastgesteld in Oud-
Scheveningen, ook zo’n wijk die nieuw is 
in MUS. Twee andere wijken die nieuw 
waren, de Molenwijk en Leijenburg-oost 
waren goed voor respectievelijk 20 en 15 
huismussen. In totaal werden er in 24 van 
de 50 onderzochte wijken huismussen ge-
signaleerd.

Andere zangvogels
Zangvogels worden nogal eens onderbe-
licht in het MUS-project omdat grote en 
opvallende vogels meestal de boventoon 
voeren en in grotere aantallen aanwezig 
zijn. De merel staat echter op een stevige 
5-de plaats en wordt in alle getelde gebie-
den gezien. De koolmees is de 7-de in de 
top-10 en is op een gebied na, in alle post-
codegebieden gesignaleerd. Beide soorten 
zijn qua aantal redelijk stabiel. De derde 
zangvogelsoort, de pimpelmees, vinden 
we terug op plek 15. In 2013 zijn er hier 
duidelijk meer van waargenomen dan in 
2012. De winterkoning op plaats 17 had 
ongeveer even hoge aantallen als in 2012 
en heeft kennelijk weinig te lijden gehad 
van de koude winter. Van enkele andere 
zangvogelsoorten werden er van de vink 
en gaai in 2013 duidelijk meer geteld dan 
in 2012, terwijl ook heggenmus en rood-
borst licht in aantal toenamen. De zwart-
kop is de enige algemene zangvogel die 
in 2013 ten opzichte van 2012 qua aantal 
flink achteruit ging.

zilvermeeuw

 Foto: Bert Hoogerhoud
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Gezien in de regio - half juli tot half oktober 2013

DOOR TOM CLAESSENS

Het gaat goed met de zeearend in 
Nederland: vier broedgevallen waren er 
dit jaar. En één vloog er naar Voorburg 
om zich daar door Caroline op haar bal-
kon te laten bewonderen en om haar een 
afscheidsgroet te brengen als redacteur 
van De Wulp. Dat was op 29 september 
en dat lijkt me wel een mooie waarne-
ming om dit verslag mee te beginnen. 

Veel andere waarnemers moesten – of 
moet ik zeggen: mochten? – zich tevreden 
stellen de waarneming van een visarend. 
Elf maal werd die tussen 29 augustus 
en 26 september gemeld. Meestal vanuit 
Meijendel, maar ook vanuit Wassenaar 
en de Starrevaart. Het is mij niet duide-
lijk of er meer exemplaren waren of dat 
het steeds dezelfde is. Wespendieven, die 
in de vorige periode al vaak gezien wer-
den, werden nu twaalf maal gemeld, soms 
met twee of drie samen en het laatst op 
31 augustus. Ook hiervan kwamen de 
meeste waarnemingen uit Meijendel, 
maar daarnaast waren er meldingen uit 
de Veenzijdse- en Duivenvoordse polders 
en ook vanuit de stad. Een ruigpootbuizerd 
werd op 1 oktober boven Loosduinen 
gezien. Van haviken waren er geregeld 
waarnemingen in deze periode, evenals 
van sperwers, waarvan 2 juvenielen wer-
den waargenomen in het Haagse Bos 
en 3 in de Nieuwe Scheveningse Bosjes. 
Slechtvalken werden in de gehele periode 
op min of meer vaste plaatsen boven de 
stad gezien; boomvalken in Meijendel en 
Wassenaar, de laatste op 24 augustus en 
verder meerdere malen bruine kiekendie-

 
   Veldwaarnemingen

drieteenstrandloper

ven, buizerds en torenvalken verspreid in de 
regio. Dat waren de gemelde roofvogels 
in deze periode. 
Ooievaars worden in onze regio met grote 
regelmaat waargenomen. In deze peri-
ode waren het vooral de opgroeiende en 
uitvliegende jongen, o.a. bij Molen de 
Vlieger in Voorburg en het nest bij de 
Starrevaart, die aandacht kregen op de 
website. Ook de waarneming van grote 
zilverreigers wordt nu veelvuldig op de 
website gemeld, vaak in de Veenzijdse en 
Duivenvoordse polder en omgeving. De 
purperreiger die daar op 2 augustus wordt 
gezien is wel een bijzondere gast en dat 
geldt ook voor de kleine zilverreiger die zich 
op 2 september op de Starrevaart liet zien, 
in gezelschap van o.a. twee zwarte zwanen. 
Een roerdomp werd in deze periode maar 
eenmaal gemeld en wel op 12 september 
vanuit de Starrevaart; niet dus in deze 
periode vanuit Meijendel. Lepelaars zijn 
vooral voor bezoekers van de Starrevaart 
bekende verschijningen. Ze houden zich 
daar in grote groepen (op 23 juli met 
meer dan 70) op, maar op 10 augustus 
werd er ook een in het Wilhelminapark 

 Foto: Hetty Mos



Gezien in de regio - half juli tot half oktober 2013

DOOR TOM CLAESSENS

 
   Veldwaarnemingen

in Rijswijk gezien. Wel uitzonderlijk was 
de zwarte of heilige ibis die op 29 augustus 
tussen de lepelaars op de Starrevaart liep. 
Op 8 en 11 oktober werd een groepje 
van 6 zwarte ibissen in de polders tussen 
Stompwijk en de Starrevaart waargeno-
men. 
De Starrevaart blijft gelukkig een rijk 
vogelgebied. Heel bijzonder daar was de 
aanwezigheid van een kleine geelpootruiter, 
die door verschillende waarnemers werd 
gezien tussen 1 en 5 september en op de 
website ook mooi werd beschreven. Ook 
het porseleinhoen werd daar dit jaar weer 
waargenomen evenals een groenpootrui-
ter. Verder werden er verspreid over deze 
periode vanuit de Starrevaart oeverlopers, 
kleine plevieren, kemphanen, zwarte ruiters, 
tureluurs, grutto’s, een witgatje, goudplevie-
ren, watersnippen, een bosruiter, bonte strand-
lopers, een rosse stekelstaart en een pijlstaart 
gemeld op de website. Een goudplevier werd 
op 23 juli ook gezien in de Duivenvoordse 
polder tussen de kieviten en de spreeuwen, 
terwijl op 10 augustus een rosse grutto 
werd gemeld op de Zandmotor, waar ook 
2 steenlopers, 40 grote sterns en 17 visdieven 
werden geteld. Op 3 september kwam 
er een melding van een paarse strandloper 
binnen uit Scheveningen, waar ook 2 
drieteenstrandlopers en een bonte strandlo-
per liepen. In de Duivenvoordse polder 
werd verder op 19 juli nog een groep van 
64 wulpen gezien en op 8 september een 
regenwulp. Op 22 juli werd op de website 
melding gemaakt van een grote groep van 
50 gierzwaluwen, die zich kennelijk aan 
het voorbereiden waren op hun vertrek. 
Ze zijn daarna ook niet meer gemeld. 
Andere zangvogels die gemeld wer-
den waren: een appelvink op 16 juli in 
Wassenaar, een groep zwarte mezen op 20 

juli bij het Duinrelbos en op 30 augustus 
in de Ganzenhoek, een bonte vliegenvanger 
bij Duindigt op 16 augustus, puttertjes 
bij Houtrust, in het Benoordenhout – 
samen met een groepje sijzen – en in het 
Kruisvaarderspark in Rijswijk, paapjes in 
Kijfhoek en Bierlap op 24 augustus, op 25 
en 26 augustus in Lentevreugd en op 12 
september in Loosduinen, tapuiten op 28 
augustus in Kijkduin, op 3 september op 
het zuidelijk havenhoofd in Scheveningen, 
op 12 september in Lentevreugd en de 
Leidschendammerhout, op 18 septem-
ber in een weiland bij Stompwijk en op 
27 september in Meijendel. Opvallend en 
verheugend was het grote aantal meldin-
gen van ijsvogels: niet minder dan 19 maal 
trof ik die op de website, soms met twee 

ijsvogel

 Foto: Rogier Mos

samen en onder andere waargenomen in 
Meijendel, in de Duivenvoordse polder 
en de tankgracht achter Clingendael. Het 
zullen niet allemaal verschillende vogels 
zijn maar volgens Charles Destree zou-
den er nu toch minstens 8 exemplaren in 
onze regio zijn, zo meldt hij op de web-
site op 10 oktober. Een dag eerder maakte 
hij melding van de aanwezigheid van 12 
groene spechten verspreid in onze regio. 
Witte kwikstaarten waren er onder andere 
in de Duivenvoordse polder, maar een 
grote gele kwikstaart vloog op 22 septem-
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ber boven het Spuiplein en op 11 oktober 
boven de Archipelbuurt. Een gekraagde 
roodstaart werd gemeld vanuit Meijendel 
op 19 september, maar in dat gebied wer-
den blijkens de “kleine lettertjes” op de 
website in deze periode meer gekraagde 
roodstaarten gezien en bovendien grote 
bonte spechten, staartmezen, een glanskop, 
een tureluur, een braamsluiper, boomleeuwe-
riken, een goudvink, een groenling, graspie-
pers en een fitis terwijl op de plassen tafe-
leenden, kuifeenden, dodaars en krooneenden 
aanwezig waren. Zeker een uitzonderlijke 
waarneming was die van een roze spreeuw, 
tussen andere spreeuwen op een weilandje 
bij de vogeltrektelpost in Katwijk op 22 

 
   Veldwaarnemingen

september. De waarneming van baard-
mannen zien we ook niet vaak gemeld op 
onze website, maar op 6 oktober werd een 
groep van 16 gezien bij Solleveld en op 12 
oktober een groep van 12 in Meijendel. 
Resten dan nog de meldingen van “onze” 
vier raven op 19 augustus en 5 oktober 
in de Duivenvoordse polder, waar op de-
zelfde dag ook een grote groep (60) smien-
ten was neergestreken, van een vuurgoud-
haan op 3 oktober in het park Oostduin 
en van een onfortuinlijke grote jager die 
op 14 september ernstig verzwakt bij de 
Wassenaarse slag werd aangetroffen en 
door de dierenambulance naar het vogel-
asiel is gebracht. 

Einde Project!
DOOR WIM VAN YPEREN

Volgens afspraak met de Gemeente 
haalde de brandweer vandaag – op mijn 
verzoek – de nestkast uit de lichtmast 
op het voormalige Norfolkterrein. 
Daarmee komt er een definitief einde 
aan het Project Nestkast Torenvalken 
Duindorp 2013.
Of er volgend jaar een vervolg komt 
is nog niet zeker. De Gemeente wil 
hem zéker niet in dezelfde mast en het 
Hoogheemraadschap reageerde nog 
niet inhoudelijk op mijn vraag of hij 
soms in hun ontluchtingspijp mag 
komen.
We zullen zien; wie dan leeft...... enz.
Dank voor de belangstelling c.q. mede-
werking en tot later.

kiekjesdief.nl/scheveningse-torenvalken
info@kiekjesdief.nl

De Egelopvang heeft momenteel veel 
jonge egeltjes en zoekt tijdelijk extra hulp voor 
de verzorging. Met name op woensdag- en don-
derdagochtend zijn er vrijwilligers uitgevallen 
en hebben we nu voor de komende 2-3 maan-
den dringend mensen nodig. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
Nell de Vries, tel: 070-3521478 Ook kunnen we hulp 
gebruiken met kranten vouwen voor in de hokken. 
Het gaat hierbij om van oude grote kranten 
a. onderleggers in de hokken te maken 
b. van tabloids puntmutsen als slaapplek te vouwen 
c. kranten in reepjes te scheuren als los materiaal 

voor de egels.

wij zoeken 
helpende handen!
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   Vogelasiel De Wulp               DOOR RUUD VAN DER WAARD                                                                                                                                                      

Deze haaks op onze kust staande wind 
deed nogal wat vogels in de problemen 
raken en onbedoeld op het land terecht 
komen. Gestrand op het strand, maar 
ook elders kwamen vogels terecht waar 
ze zeker niet thuis horen. Zo hebben we 
twee jan van genten binnen gekregen die 
uitgeput in het duin gevonden waren 
door boswachters. Na aansterken en 
enige weken rust konden ze  weer uit het 
asiel weg. Ze zijn naar Ecomare op Texel 
gebracht, van waaruit ze uiteindelijk hun 
vrijheid zullen krijgen (zie ook onze web-
site hierover). Vogelasiel De Wulp heeft 
onvoldoende voorzieningen voor derge-
lijke vogels. 

gekregen. De ander is helaas de volgende 
dag gestorven. Volgens onze ringer was 
dit pas de derde keer hier in Nederland 
dat deze soort hier geregistreerd en ge-
ringd is. Wat deze vogel onderscheidt 
van de gewone aalscholver is zijn kleinere 
postuur, licht doorlatende pootjes, iets 
meer voorhoofd en slechts 12 staartveren 
in plaats van de 14 die de gewone aal-
scholver heeft. 
Ook zijn er drie noordse stormvogels 
binnen gebracht. Door de storm waren ze 
het binnenland ingeblazen. Deze vogels 
waren uitermate verzwakt. Twee hebben 
het om diverse redenen niet gehaald. De 
derde is langzaam maar zeker herstel-
lende. Verder hadden we nog  een grote 
mantelmeeuw (1e kalenderjaar) binnen, 
eveneens een echte bijzonderheid. Hij is 
geringd en weer vrijgelaten.

najaarstrekslachtoffers
De najaarstrek brengt ook altijd weer 
de nodige uitvallers naar ons asiel. Zo 
hebben we alweer enkele zanglijsters en 
bonte vliegenvangers binnen gehad. Er 
zal nog wel het nodige aan “vreemd spul” 
binnenkomen, het is immers altijd weer 
een verrassing. Ook leuk waren de goud-
haantjes en zelfs de vuurgoudhaantjes. 
Ze zijn zó klein en wegen helemaal niets, 
maar het leeft en trekt toch ook naar het 
zonnige zuiden. Ze waren tegen een raam 
gevlogen en daardoor tijdelijk versuft.  Na 
een ochtend rust en warmte knapten ze 
weer op en in de namiddag vlogen ze weer 

Herfst in het vogelasiel
De intrede van de herfst bracht alweer de nodige problemen met zich mee. 
Er kwamen voornamelijk  trekvogels en ook al wat stormslachtoffers in het vogelasiel 
binnen. In september raasde er enige dagen een noordwesterstorm. 

jan van gent

Een grote jager (1e kalenderjaar) werd 
uitgeput  in de stad gevonden en bij ons 
ingeleverd. We hebben hem enige weken 
verzorgd maar uiteindelijk wilde hij niet 
opknappen en is hij toch gestorven. Dat 
was wel weer jammer natuurlijk. Ook 
hebben we twee kuifaalscholvers binnen 
gehad. Beide waren jonge vogels. Ze zijn 
geringd en één heeft de vrijheid terug-

 Foto: Hetty Mos
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uit. We hebben een vuurgoudhaan in een 
takkenril naast het asiel losgelaten en mi-
nutenlang kunnen observeren en foto’s 
kunnen maken terwijl het beestje volop 
op zoek was naar kleine eetbare insecten . 
Ze trekken zich niets van onze aanwezig-
heid aan. Het is wel moeilijk om scherpe 
foto’s te krijgen van die kruimeltjes. Ze 
zijn voortdurend in beweging en de au-
tomaat van de camera die  scherp stelt op 
harde lijnen, heeft moeite met de zachte 
vage vormen van dit vogelverenpakje. 

Na enige dagen wind en regen komen er 
in deze tijd van het jaar altijd jonge duif-
jes binnen druppelen. Duiven trekken 
zich niet veel aan van de seizoenen. Ze 
broeden het hele jaar door, tot wel zeven 
legsels per jaar. 
De houtsnippen-migratie is ook al weer 
in volle gang en worden ook weer als 
raam slachtoffer binnen gebracht. Zolang 
er niets kapot is aan de snavel, ogen of 
vleugels hebben ze, na een etmaal in een 
verduisterd verblijf met tuinaarde op de 
bodem waar bladeren en regenwormen 
inzitten, een goede kans om zich buiten 
in een bossige omgeving weer zelf te red-
den. 
Ook de egels hebben het moeilijk en dan 
wel voornamelijk de jonge egels. We van-
gen er iedere week wel weer een paar op. 
De egelopvang is immers maar een paar 
uur per dag open en alles wat buiten die 
uren wordt gevonden, brengt de dieren-
ambulance bij ons voor tijdelijk verblijf. 
De volgende ochtend worden ze dan 
opgehaald door een medewerker van de 
egelopvang. 
Deze tijd van het jaar worden de jonge 
zwaantjes vaak door hun ouders wegge-
jaagd, om voor zich zelf te gaan zorgen. 

Dit wekt onder het publiek nogal eens 
emotionele gevoelens op, maar het is de 
natuur van de soort. Het kan er soms be-
hoorlijk heftig aan toe gaan. Wij krijgen 
ze vaak in het najaar binnen en als ze op-
geknapt zijn gaan ze er ook weer snel uit. 

onderhoudsklussen
Ondanks al deze perikelen is de herfst 
doorgaans een rustiger periode in het 
asiel. Dan kan ik mij weer meer focussen 
op het onderhoud . De grote schoonmaak/
ontsmetting is weer begonnen en oprui-
men, repareren en vernieuwen is waar de 
aandacht naar uit gaat. Desondanks doen 
zich steeds weer incidenten voor. Iets 
waar je niet op rekent, vraagt ineens alle 
aandacht en je planning ligt weer in dui-
gen. Zo begaf de vuilwaterpomp van de 
buitenvolières het. Enfin, waadpak aan, 
met een noodvoorziening de put leegzui-
gen en dan te water gaan om de pomp op 
het droge te krijgen. Enig onderzoek en 
een telefoontje leerde mij de juiste keuze 
te maken. Vervangen zou ca. € 1400,- 
gaan kosten, maar bij nader onderzoek 
kon volstaan worden met het vervangen 
van de startcondensator. De medewerker 
van de pompenfabriek HOMA-pompen 
uit Gorinchem wist mij goed te infor-
meren en heeft mij na het weekend het 

noordse stormvogel
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bewuste onderdeel overhandigd. Op de 
vraag wat dan de kosten zouden zijn, 
kreeg ik als antwoord: “Een warme hand 
is al voldoende”. Je snapt zeker wel dat ik 
me dat geen twee keer heb laten zeggen 

Ruud op zoek naar de schat

en dat ik hem, bij die overdracht een dui-
delijk teken van mijn dankbaarheid heb 
gegeven in de vorm van een flinke doos 
Merci chocolade. De pomp draait weer 
en de kosten zijn uitgebleven, gelukkig! 
Andere tegenvallers zijn een lekkage in 
de CV-installatie en op de een of andere 
manier was de vriezer voor de visvoorraad 
uitgevallen. Jammer van het voorraadje 
vis dat verloren dreigde te gaan. Maar het 
grootste deel bleek nog goed en kan nog 
gebruikt worden. Was wel weer een sme-
rig schoonmaak klusje. 

Blijf ook onze website www.vogelasieldewulp. nl 
bekijken, we proberen deze toch ook actueel te 
houden. 

De vogelwachters van de Haagse Vogel-
bescherming verrichten in de winter on-
derhoud in de vogelreservaten. Het is 
ook voor niet vogelwachters mogelijk om 
(in beperkte aantallen) hieraan mee te 
werken. De werkzaamheden bestaan uit 
snoeien, houtrillen bouwen, opruimen 
etc. Zowel lichamelijk uitdagend als licht 
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Werken in de natuur in Den Haag
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 
vereniging te leren kennen.
Belangstellenden kunnen zich per werk-
dag opgeven bij Peter Weanink, telefoon 
070-399 46 10.

Zaterdag 23 november 2013: dr Abraham Schierbeektuin
Laan van Poot 105, ingang bij de groenpost van de gemeente Den Haag
Veel werk te verrichten

Zaterdag 21 december 2013: André van der Laantuin
Wijndaelerweg. Ingang aan de parkeerplaats achter het BP-tankstation aan de 
Ockenburghstraat.

Zaterdag 18 januari 2014: gravin van Bylandt Vogelreservaat
Aan het einde van de Van Brienenlaan (auto’s hier parkeren) de tankgracht overste-
ken, eerste bruggetje rechts over, linksaf en voor de volgende brug rechtsaf.

Zaterdag 15 februari 2014: Reservedag
Voor als op een van bovenstaande dagen het werk niet af komt of als in een ander 
vogelrustgebied onverwacht werk moet worden gedaan.

Alleen bij extreme weersomstandigheden wordt een vogelwachterswerkdag afgeblazen.
Bij twijfel of als je de weg niet kunt vinden: 06-13752132 (Peter Waenink).
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Winterkoningen 
DOOR YOLANDE DE KOK 

De winterkoning wordt geen winterko-
ning genoemd omdat hij de vorst van 
vorst en sneeuw zou zijn. In de harde win-
ter hebben de winterkoningen het juist 
zwaar. Dicht opeen kruipen ze, om zich 
warm te houden. En omdat vooral insec-
ten hun voedsel zijn, hebben ze honger 
als het sneeuwt. De winterkoning wordt 
winterkoning genoemd, omdat hij de 
hele winter door zingt. In de stille weken, 
als andere vogels zwijgen, behalve dan de 
roodborst en de kraai, hoor je op winterse 
wandelingen de winterkoning. En je hoeft 
daar niet eens ver voor te gaan: ook in de 
plantsoenen zingen ze en in de groenstro-
ken langs de kerkhoven. Soms laten ze 
zich ook zien : een klein bruin vogeltje met 
een opwippend staartje. De winterkoning 
heeft een onmiskenbaar silhouet. Het is 
onrechtvaardig dat een vogel die ons in 
de winter zoveel vreugde brengt, zelf juist 
zoveel van de winter heeft te lijden. Een 
boze winterkoning was de eerste die dat 
ook met zoveel woorden zei. Hij zei het 
tegen de winter en tegen de boze maand 
januari en tegen de sneeuw. Sneeuw is 
vluchtig als waterdamp en de woorden 
van de winterkoning lieten nog minder 
sporen na dan de afdruk van zijn pootjes.  
Maar januari is een serieuze maand, 
die zich niet zomaar laat tegenspreken. 
“Ik dood niemand,” zei Januari. “En 
dat de Dood graag komt als ik er ook 
ben, kan ik niet helpen. Ik probeer juist 
licht te brengen in de winter. Je vriend 
de koolmees waardeert dat: die begint 
te zingen als ik er ben. Is het misschien 
jaloezie, winterkoning, die jou doet 
spreken? Ben je boos dat als ik er ben, 

jij niet meer de enige bent die zingt?”  
De winter koning was zo verontwaardigd 
dat zijn staartje op en neer wipte en dat 
zijn stem uitschoot naar een andere, ho-
gere toon. “Jij bent een valse en gemene 
maand en ik begrijp niet dat het jaar met 
jou wil beginnen. Je laat je dagen lengen, 
zodat we allemaal hopen op de lente. 
Sommige vogels geloven je zo op je mooie 
ogen, dat ze al gaan nestelen. Soms krui-
pen eendenkuikens al uit een ei. Wij win-
terkoningen broeden nooit als jij er bent, 
wij kennen je al langer. Terwijl jouw dagen 
lengen, zakt jouw temperatuur. De grond 
bevriest, de struiken liggen vol sneeuw en 
net voor de winter ten einde is, sterven 
de winterkoningen bij bosjes: niet eens 
van de kou, maar van de honger.” “Jullie 
sterven in elk geval zingend,” zei Januari.  
Zoveel valsheid maakte de winterkoning 
nog bozer. De winter, die het boze vogel-
tje met overslaande stem hoorde zingen 
en met trillend staartje heen en weer zag 
springen, besloot de winterkoning te 
troosten. “De meesten van jullie sterven 
deze maand toch helemaal niet,” zei de 
winter. “Jullie zingen nog en springen 
nog en beginnen met een nest, als Januari 
al  ten einde is. En jij bent zo te zien een 
bijzonder krachtig vogeltje. Jij haalt de 
lente wel.” De winterkoning was verbaasd 
dat de winter met zulke milde woorden 
sprak. Hij zong voluit van vreugde en 
toen het nog veel kouder werd, en hij 
met andere winterkoningen dicht opeen 
in een boomholte zat en ze moeite moes-
ten doen om nog een eetbaar spinnetje 
of een torretje te vinden, zong hij nog 
steeds “jij haalt de winter wel, ik haal de 
winter wel” en zo zong hij de hele winter 
door. 

Verhaal is opgenomen in de bundel De Kwakende Koe,  
fabels en duinverhalen. ISBN 9789051798470
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Toen het stukje in De Wulp en op de 
website maar 5 aanmeldingen opleverde, 
is besloten een persbericht uit te sturen. 
Dit is opgenomen door het Zuid-West 
nieuws en de Posthoorn, wat vele reacties 
opleverde, zodat er nu een wachtlijst van 
meer dan 30 personen is. 
Het weer was ons gunstig gezind, zodat 
Hetty de mensen rustig alles kon vertellen 
en laten zien over de Vogelrustgebieden 
en dit gebied in het bijzonder. De vo-
geltuin bevindt zich in deze tijd van het 
jaar in een ‘junglestadium’, want in het 
broedseizoen worden alleen de paden die 
nodig zijn om de vogelzang in de tuin te 
horen geknipt, zodat brandnetels, bra-
men en springbalsemien een hoogte van 
een meter of twee kunnen bereiken. Eind 
augustus wordt begonnen met snoeien, 
zodat er al een vak geschoond was en het 
verschil met de nog niet gesnoeide strui-

ken goed te zien is en er licht en lucht in 
de vakken kan komen. Gelukkig waren 
de paden langs het buitenhek al gebos-
maaid, zodat vrijwel alle hoeken van de 
tuin goed te bereiken waren en ook het 
verschil te zien was met de paden die nog 
niet gedaan zijn. De vogeltuin stamt uit 
1927 en is daarmee het oudste vogelrus-
tgebied van Nederland. Hij is aangeplant 
met voornamelijk meidoornheggen die 
jaarlijks met de hand gesnoeid moeten 
worden. 

Loes Jalink en Hetty Mos 

Rondleiding Abraham Schierbeek Vogeltuin

Uw foto op de cover van De Wulp?
Doe mee met onze wedstrijd en wellicht siert uw foto één van onze covers in 2014!
Voorwaarden
De foto:
- is gemaakt in Nederland (bij voorkeur in 

de Haagse regio), van een inheemse vogel 
en/of 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 ge-
schikt voor druk (minimaal 300 dpi).

De jury
Een deskundige jury beoordeelt alle inzen-
dingen.

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.

De sluitingsdatum is 31 december 2013.
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Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Rob de Jong penningmeester
Tom Claessens secretaris
Rogier Mos lid
Peter Leyenaar 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:
Loes Jalink, tel. 070 - 368 13 03
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.: 070 - 368 13 03
Rekeningnummer: 509.26.75
E-mail: vogelasieldewulp@gmail.com
Website: www.vogelasieldewulp.nl

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en 
vogelbescherming kunt u bij ons terecht via 
e-mail info@haagsevogels.nl of telefoonnummer 
06 - 46 42 68 09

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende milieuzaken 
(bijv. kap- en snoeiwerk in de broedtijd)
kunt u contact opnemen met 
- Frederik Hoogerhoud: 06 - 46 42 68 09
- Ruud van der Waard: 06 - 47 46 01 59
- Martin van de Reep (Leidschendam-
  Voorburg): 06 - 55 78 10 30
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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    (prijs incl. verzendkosten)

- kunsthars  ...............................................................................41,75
- brons  .................................................................................... 285,00

Div. vogelkijkgidsjes v.a. ..................................................... 9,95
Cd’s vogelgeluiden v.a. .....................................................10,95

Diverse CD’s en DVD’s over vogels  ............................ 24,95

DVD “Ooievaars Natuurlijk”, 
vijf Haagse natuurdocumentaires verzameld  ...... 10,00

“Vogels onder dak” boekje met alle informatie 
 over nestkasten .....................................................................12,50
Nestkasten van hout ............................................................. 8,00
Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ..........................2,00
Div. modellen nestkasten op bestelling; bouw-
tekeningen, zie onze website

Mokken met diverse vogelafbeeldingen  klein  ....... 4,50
                                                          groot  ........ 5,50
Papieren servetjes met vogelafbeeldingen  .............. 2,50
Raamstickers per vel (3st. A4)wit en zwart ............ 2,00
Div. vogelherkenningsplaten A4 .................................... 0,50
Div. vogelkaarten v.a. ........................................................... 0,50
Finstick, handig “statiefje” om uw verrekijker
op te monteren (zie foto op onze website)  ...................... 6,50

Dominospel vogels  ............................................................ 14,50
Memospel vogels  ................................................................ 14,95

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 
070 - 368 13 03

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

 

NiEUw!

NiEUw!
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