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  Van de voorzitter

Druk, druk, druk
Na afgelopen zomer slapend een ener ve
rende operatie te hebben ondergaan en 
klaarwakker twee IJsselmeerstormen te 
hebben overleefd, keerde ik weer terug in 
het vogelbeschermersmétier.
De besluitvorming over de renovatie van 
ons vogelasiel kwam begin september in een 
stroomversnelling terecht. Alleen de muren 
blijven staan en het dak gaat over de hele 
lengte naar de maximaal toegestane hoogte 
van drie meter. De natte ruimten met an
tislipvloer komen rechts in het gebouw; 
kantoor, vogelopvang en onderkomen plus 
berging aan de linkerzijde. De ingeplande 
educatieve ruimte annex kantine verhuist 
naar het dak en vergt derhalve een ander 
traject in de vergunningaanvraag.
Onnodig te zeggen dat de verhuizing naar 
het tijdelijk onderkomen achter de rug 
moet zijn als de slopers het perceel be
treden. Onze facilitair beheerder Ruud van 
der Waard draait op volle toeren. Inmiddels 
is de vergunning voor de renovatie verleend.

De Boomkruiper
Voor een prikkie konden we 455 kg win
tervoer overnemen van een opgeheven 
asiel in Heerhugowaard. Samen met Ruud 
heb ik de schuur achter onze locatie De 
Boomkruiper aan de Laan van Poot opge
ruimd, zes containers aangeschaft en alles 
muisveilig opgeborgen. 
De weken 37 en 38 waren voor mij extra 
druk. Het dak van De Boomkruiper was 
aan vervanging toe. Een kwart van de 
steunbalken bleek tot bruin stof vergaan. 
Het renovatieproject betekende voor mij 
elke ochtend het ontsluiten van de opstal
len voor de timmerlieden/dakdekkers, kof
fie zetten en om 18.00 uur weer present zijn 
om af te sluiten. Het eindresultaat mag er 
zijn: het nieuwe dak ligt ‘op schot’ en water 
en bladeren stromen als een waterval aan de 
achterkant de tuin in.

Op 11 september toog ik met de secretaris 
naar de notaris om te tekenen voor een 
nieuw legaat. Op 14 september werd een 
HVBkraam bij de Vliegermolen ingericht, 
compleet met films over het vogelasiel en de 
Haagse ooievaars. Helaas waren er andere 
verlokkingen, waardoor de markt spaar
zaam werd bezocht.
Donderdag 18 september was de indruk
wekkend uitvaart van ‘good old’ Jan van 
der Slikke (HVB/IVN/KNNV). Daarna ver
trok ik spoorslags naar het Plein, waar het 
afscheid van stadsecoloog Ans Hendrikse 
plaatsvond.

Vogelrustgebied Marlot
Na twee jaar hakketakken over het beheer 
kon de Commissie Veldwerk eindelijk aan 
de slag met het vogelrustgebied Marlot. 
Een ploeg stoere veldwerkers met daartus
sen onze vicevoorzitter laadde twee aanhan
gers vol met een bonte verzameling hout 
en ijzer. Met drie uitladers in het voertuig 
was snel optrekken er niet bij. Vele handen 
hielpen met het renoveren en afwerken van 
de nieuwe schuilhut. Tussen de bedrijven 
door creëerde de nieuwe beheerder Marco 
Simonis een vijver naast de hut. Om wat 
meer licht in dit donkere bos te brengen 
moest er een flink aantal bomen worden 
uitgezaagd.   
Van het stadsdeel Scheveningen kwam het 
bericht dat de populieren rond het boom
valkennest in de 2e Sweelinckstraat aan een 
grote onderhoudsbeurt toe zijn. De familie 
Boomvalk zal tegen die tijd op weg zijn naar 
Afrika. Helaas zal in de nabije toekomst de 
nestboom moeten wijken omdat hij gevaar 
gaat opleveren voor het verkeer. Het is wel 
zaak dat er voor die tijd een alternatieve 
nestplaats wordt aangeboden.

Uw voorzitter, 
Frederik Hoogerhoud  



 
   Vogelasiel De Wulp  

Vogelasiel had druk en succesvol jaar 
DOOR RUUD VAN DER WAARD - FOTO’S: SHARON LEXMOND EN RUUD VAN DER WAARD

Toen het voorjaar aanbrak, ontwikkelde 
de natuur zich in een stroomversnelling. 
Het gonsde van de jonge vogeltjes, zowel 
in het groen als op het water. Wat dat 
laatste betreft werden er veel eendenjon
gen geboren, hetgeen tot gevolg had dat 
we enorme aantallen van deze pijltjes 
binnenkregen.
Sinds lange tijd mochten we dit jaar weer 

Jonge eendjes

eens een ijsvogel in het asiel begroeten. 
Dit ‘raamslachtoffer’ heeft enige dagen 
rust gekregen, maar toen we hem pro
beerden uit te zetten, mislukte dat in 
eerste instantie enkele malen. Hij wilde 
niet vliegen. Pas na drie pogingen ging 
hij op de vleugels en wist in het natuur
gebied van De Uithof zelfverzekerd zijn 
weg te vinden.

IJsvogel

Roofvogels
We hebben dit jaar weer diverse roofvo
gels in huis gehad. Zo hadden we bosui
len, een kerkuil, een steenuil en een rans
uil ter verpleging. Verder twee buizerds, 
een havik, een slechtvalk, twee sperwers, 
twee torenvalkjes en een kruising tus
sen een lannervalk en een giervalk. Deze 
laatste bleek geringd en eigendom van 
een valkenier te zijn. Het dier is na con
trole van de eigendomspapieren over

De oude situatie

Het jaar 2014 was voor ons vogelasiel aan de Heliotrooplaan zowel druk als succes-
rijk. Na een nagenoeg ijsvrije winter volgde een grandioos verlopend voorjaar, waarin 
de natuur zich uitstekend kon ontwikkelen. Na vier strenge winters was dit wel weer 
eens een verademing. Dit keer was er gelukkig geen wintervoedering nodig. 
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handigd aan de rechtmatige eigenaar.  
Alle andere roofvogels zijn na herstel 
gewoon weer in een passende omgeving 
vrijgelaten. Niet allemaal hebben ze het 
gered, maar dat is nu eenmaal het risico 
van die snelle jongens. Als ze een in
schattingsfout maken, kan het wel eens 
verkeerd met ze aflopen. 
Een buizerd die ik vrij ging laten in 
Solleveld was zo levenslustig, dat hij 
kans zag uit zijn transportcontainer te 
ontsnappen terwijl ik nog naar de locatie 
onderweg was. Ik had er overigens geen 
last van, want in onze ‘nieuwe Wulpauto’ 
(die prima bevalt) zit een geheel gesloten 
tussenschot waardoor een ontsnapte 
vogel nooit meer bij de chauffeur op 
schoot kan belanden, zoals in het ver
leden wel eens was gebeurd met een zil

vermeeuw. Toen ik in Solleveld was aan
gekomen en de beide achterdeuren had 
geopend, bleef de buizerd gewoon zitten 
alsof hij lak had aan zijn vrijlating. Ik 
heb hem er uit moeten jagen en dat ging 
niet van harte. Uiteindelijk vloog meneer 
op arrogante wijze weg.

Grote verbouwing
Als binnenkort de grote verbouwing in 
het asiel plaatsvindt, zullen we met mi
nimale bezetting kunnen doordraaien. 
Vanaf half november gaat de aannemer 
drie maanden aan de slag om de renova
tie uit te voeren waar we al jaren op heb
ben gewacht.
Al vanaf 2002 is er geen groot onderhoud 
meer gepleegd omdat het asiel volgens 
aanvankelijke plannen van de gemeente 
zou moeten worden verplaatst naar een 
andere locatie. Ondanks alle pogingen 
die daarvoor door de HVB ondernomen 
zijn, bleek die verhuizing financieel niet 
haalbaar en was er ook geen locatie be
schikbaar.
Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat 
het asiel toch aan de Heliotrooplaan 
mag blijven, waarna de architect aan de 
slag kon om tekeningen te maken voor 
een nieuwe inrichting. We zijn straks in 
één keer van al dat achterstallig onder
houd af. De ruimten worden efficiënter 
ingericht en dat zal voor de vogels én de 
verzorgers betere omstandigheden ople
veren. 

De winteropvang wordt tijdelijk gere
geld vanuit een portocabin die voor de 
deur komt te staan. Wat ons betreft mag 
het een hele zachte winter worden. 
Begin maart houden we Open Dag in 
een spiksplinternieuw gebouw.

Jonge bosuil

 
   Vogelasiel De Wulp  
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De Wulp is het beeldmerk van de bijna 
90-jarige Haagse Vogelbescherming. 
In 1970 gaf de vereniging (na 45 jaar 
geen lijfblad te hebben gehad) het eerste 
nummer van De Wulp uit, het tijdschrift 
dat later werd uitgebouwd tot het 
visitekaartje van de vereniging, maar toen 
nog in een heel eenvoudige losbladige 
uitvoering stak. Al snel verscheen de 
wulp ook op ons briefpapier als logo en 
nog later kreeg het vogelasiel in Meer en 
Bos ook die naam.
 
Wie op de naam De Wulp is gekomen, 
waarom voor deze vogel werd gekozen 
en hoe de keuze tot stand is gekomen, is 
helaas in de annalen van de Vereniging 
niet meer te achterhalen. We kunnen er 
wel naar gissen. Het gaat hier immers 
om een vogel die opvalt door zijn grootte 
en zijn jubelend geluid in het voorjaar. 
Het was in die tijd ook nog een heel alge
mene  en wellicht zelfs de meest opval
lende  soort in de duinen. Nu is hij in de 
duinen als broedvogel verdwenen.
Indertijd werd als logo gekozen voor een 
silhouet van een vliegende wulp. Het is 
bijzonder dat na bijna 35 jaar dit beeld
merk, misschien iets gestileerder uitge

voerd, nog steeds hetzelfde is als toen.
Het is daarom niet meer dan logisch dat 
we in dit blad geregeld aandacht beste
den aan de vogel die het symbool is ge
worden van de HVB. Ik deed dat al eer
der in een tweetal artikelen in dit blad: 
over zijn achteruitgang en over de jacht 
op wulpen in Frankrijk.

Niet één, maar acht
De naam Wulp is eigenlijk een beetje 
vreemd, alsof er maar één Wulp zou be
staan. Gebruikers van Europese vogel
gidsen weten wel beter: op de bladzijde 
waar de wulpen behandeld worden staan 
al drie soorten: behalve de ‘gewone’ 
wulp ook de regenwulp en de dunbek
wulp. Maar er zijn (of waren, daarover 
later meer) wel acht soorten wulpen. Als 
broedvogel zijn ze alle acht beperkt tot 
het noordelijk halfrond. Alle wulpen 
zijn echter trekvogels en de meeste soor
ten kunnen daardoor in de trektijd ook 
gezien worden op het zuidelijk halfrond.
Alle wulpensoorten hebben in grote lij
nen hetzelfde uiterlijk als onze ‘eigen’ 
wulp. Ze zijn allemaal beige, bruin of 
grijsachtig en zijn over hun hele lichaam 
gestreept en gevlekt. Geen enkele soort 
heeft echt opvallende kenmerken. De 
kruinstrepen van de regenwulp springen 
er nog het meest uit. Ze hebben ook al
lemaal een lange omlaag gebogen snavel 
en blauwgrijze vrij lange poten.
Behalve de streek waar ze voorkomen is 
het belangrijkste verschil tussen de acht 
soorten het verschil in grootte. De fami
lie van de wulpen behoort tot de grote 
soorten steltlopers. Onze eigen wulp is 
overigens niet de grootste en er is ook een 
wulpensoort die zelfs nog iets kleiner is 
dan de grutto. Ook de lengte van de sna

Wulpen 
in vele soorten

1
TEKST EN FOTO: TOM LOORIJ
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vel kan van soort tot soort aanzienlijk 
verschillen. Wat alle wulpensoorten wel 
gemeen hebben is de biotoop waarin ze 
leven en broeden en hoe ze voedsel zoe
ken en wat ze eten.

Bedreigd
Wulpen vormen ook de familie van de 
steltlopers met het hoogste percentage 
bedreigde en bijna bedreigde soorten. 
Maar liefst drie van de acht soorten staan 
op de Rode Lijst en van twee daarvan is 
het zelfs onduidelijk of ze inmiddels al 
niet zijn uitgestorven. Onze wulp staat 
hoog op de nominatie om binnenkort 
ook op die Rode Lijst terecht te komen. 

En drie van de andere vier soorten gaan 
aantoonbaar achteruit.
De regenwulp staat er relatief nog het 
best voor. Bescherming van alle wul
pensoorten ter wereld heeft daarom bij 
Birdlife International hoge prioriteit. Er 
wordt veel geld aan besteed en er wordt 
heel veel onderzoek verricht, al was het 
alleen al om de laatste exemplaren van 
die twee bijna uitgestorven soorten op te 
sporen.

In een serie van acht artikelen zal ik in de vol-
gende afleveringen van De Wulp alle wulpen-
soorten de revue laten passeren en iets over ze 
vertellen.

Regenwulpen op Bonaire
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DOOR DICK VAN RIETSCHOTEN

Het is niet moeilijk het hoogtepunt te be
noemen van de vogelliteratuur die dit jaar 
in ons land is verschenen. Liefhebbers 
praten er al weken likkebaardend over en 
velen hebben er al graag 129 euro voor 
over gehad om het aan te schaffen. Een 
flinke prijs, maar dan heb je ook wat. 
Natuurlijk gaat het hier om het kolos
sale werk Nederlandsche Vogelen, een schit
terend geïllustreerd bijna 11 kilo wegend 
boekwerk van 800 pagina’s, dat zijn oor
sprong heeft in de achttiende eeuw.
Het is een facsimileuitgave van een oor
spronkelijk in vijf delen uitgegeven en
cyclopedie van alle circa 200 vogels die 

destijds in Nederland (en Vlaanderen) te 
zien waren. Het eerste deel, met tekenin
gen en bijbehorende beschrijvingen op 
vellen van 55 bij 40 centimeter, verscheen 
in 1770 en het laatste in1829.

Kopergravures
De teksten waren van de hand van de 
remonstrantse Rotterdamse predikant 
Cornelis Nozeman, een groot liefheb
ber en kenner van vogels en vlinders die 
overigens al in 1786 overleed, en de arts 
Martinus Houttuyn die tevens biologie 
had gestudeerd. De tekeningen, stuk voor 
stuk juweeltjes, waren zeer nauwkeurig 
geëtste kopergravures die na het drukken 
al even nauwgezet met de hand werden in
gekleurd. De schepper van de meeste gra
vures was de Amster damse kunstenaar en 
boekverkoper Jan Christiaan Sepp. Later 
ging ook zijn zoon Jan meehelpen met 
graveren. De titelpagina van Nederlandsche 
Vogelen zegt over de illustraties: Alle naer ’t 
leeven geheel nieuw en naeuwkeurig getekend, 
in ’t koper gebragt en natuurlyk gekoleurd.

Pieter van Vollenhoven
De heruitgave van het indrukwekken de 
vogelboek, een initiatief van de Konink
lijke Bibliotheek en de Vlaamse uitgeve
rij Lannoo, heeft de harten van menig 
vogelliefhebber al op hol gebracht. Vele 
media besteedden er de afgelopen weken 
aandacht aan en in het tvprogramma De 
Wereld Draait Door kwam bij de bespre
king van het boekwerk prof. mr. Pieter 

Nederlandsche Vogelen
Een imponerend meesterwerk
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van Vollenhoven zelfs publiekelijk als vo
gelaar uit de kast. Van Vollenhoven stak 
de loftrompet over de tekeningen in het 
boek, maar merkte daar ook bij op dat 
er destijds ongetwijfeld heel wat vogels 
moesten zijn gevangen of afgeschoten 
om die gedetailleerde illustraties te kun
nen maken. Er bestond immers nog geen 
fotografie.

Museum Meermanno
Wie ook eens een aantal originele platen 
met kopergravures van Sepp wil zien, kan 
tot en met 4 januari nog terecht op de 
tentoonstelling Duizend jaar vogels in hon-
derden boeken in het museum Meermanno 

aan de Prinsessegracht 30 (’s maandags 
gesloten). Daar zijn, zoals de titel van de 
expositie al zegt, ook vogelboeken en –
afbeeldingen te zien die nog veel verder 
teruggaan in de tijd dan Nederlandsche 
Vogelen. Maar ook Donald Duck heeft een 
plaatsje in het museum gekregen.
Op de website van de Koninklijke Biblio
theek (www.kb.nl) kan men overigens 
in het hoofdstuk ‘Bladerboeken’ op z’n 
gemak alle illustraties van Sepp bekijken.

Meer informatie:
www.nederlandschevogelen.nl
www.kb.nl
www.meermanno.nl

Beste vogelwachters,

De Veldwerkcommissie heeft voor de ko-
mende maanden weer een aantal werkdagen 
gepland. Deze dagen zijn niet alleen bedoeld 
om noodzakelijke werkzaamheden te verrich-
ten, maar ook om collega-vogelwachters te 
ontmoeten en de reservaten te leren kennen. 
Er is voor iedereen wat te doen: zwaar of licht 
werk. Van alle vogelwachters wordt verwacht 
minimaal twee werkdagen te bezoeken. We 
beginnen om 9.30 uur met de werkbespre-
king en werkverdeling. Om ca 15.30 zijn we 
meestal wel klaar. Koffie en soep zijn aanwe-
zig, maar brood dienen de deelnemers zelf 
mee te nemen.

Zaterdag 22 november: André van der Laan-
tuin, Wijndaelerweg. Ingang aan de par-
keerplaats achter het BP tankstation aan de 
Ockenburghstraat.

Zaterdag 13 december: Dr. Abraham Schier-
beek tuin, Laan van Poot ter hoogte van de 
Boomkruiperlaan.

Vogelwachterswerkdagen 2014/2015

Zaterdag 10 januari 2015: 
Gravin van Bylandt Vogel-
reservaat. Aan het einde 
van het verharde deel van 
de Van Brienenlaan (zijstraat 
van de Waalsdorperlaan nabij de renbaan 
Duindigt) de auto parkeren, de gracht over-
steken (fietsers kunnen gewoon door), het 
eerste bruggetje rechts over, meteen linksaf 
en vóór de volgende brug rechtsaf.

Zaterdag 14 februari 2015: Reservedag
Dit is een werkdag voor het geval op een 
van bovenstaande dagen het werk niet kon 
worden afgemaakt of als in een ander vogel-
rustgebied onverwacht werk moet worden 
gedaan. 

Alleen bij extreme weersomstandigheden wordt 
een vogelwachterswerkdag afgeblazen.
Bij twijfel, of als je bijvoorbeeld de weg niet kunt 
vinden: 06-13752132 (Peter Waenink). 

Iedereen
kan 

meehelpen!
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Op het hoger gelegen stuk van de ‘motor’ 
zit een groep van zo’n 400 meeuwen. 
Bijna allemaal hebben ze donkere bo
venvleugels, bijna zwart: het zijn kleine 
en grote mantelmeeuwen. De kleine is te 
herkennen aan  hoe voor de hand lig
gend  het kleinere formaat en de gele 
poten. De grote is inderdaad fors (de 
grootste meeuw ter wereld!) en heeft 
vleeskleurige poten. Ertussen bevinden 
zich ook bruinige vogels: de jongen die 
dit jaar of vorig jaar zijn geboren. En 
dan zijn er nog enkele met meer grijs 
dan bruin. Die zijn al wat ouder, maar 
nog niet volgroeid. De grotere meeuwen
soorten hebben namelijk vier jaar nodig 
om tot hun volledige volwassen kleed te 
komen.

Gekleurde ringen
Mijn hart gaat sneller kloppen, want al 
gauw ontdek ik enkele meeuwen met 
een gekleurde ring aan de poot. In prin
cipe krijgen de vogels een metalen ring 
met inscriptie (vaak het land en een 
nummer), maar omdat die niet van een 
afstand is af te lezen, krijgen sommige 
eveneens een plastic ring om. Die valt 
op door de kleur en het grotere formaat. 
Daardoor is de code erop van veraf met 
een kijker of camera beter zichtbaar. Het 

Meeuwengroet uit Noorwegen
TEKST & FOTO’S CAROLINE WALTA

De laatste zaterdag van september fiets ik via Scheveningen met zijn nieuwe 
peperdure havenappartementen naar de uitgestrekte ongerepte Zandmotor tussen 
Kijkduin en Ter Heijde. Dit opgespoten stuk strand werd in 2011 aangelegd om onze 
kustlijn te versterken. Het is intussen een goede plek geworden voor meeuwen die 
tijdens de trek willen uitrusten. Een uitgelezen kans om te bekijken welke aantallen en 
soorten daarvan gebruikmaken. Zelf hoop ik op het zien van ge(kleur)ringde vogels.

aanbrengen van zo’n kleurring is spe
cialistisch werk en het materiaal is vrij 
prijzig. Vandaar dat niet iedere geringde 
meeuw er eentje krijgt. Vaak hangt het 
samen met een specifiek onderzoekspro
ject of een bepaalde broedkolonie.

Handige Noorse website
In verschillende landen worden verschil
lende kleuren gebruikt en met mijn kij
ker zie ik al de nodige zwarte ringen. 
Deze vogels zijn geringd in Noorwegen! 
Met de telescoop lees ik de code af (veelal 
een combinatie van 3 tot 5 letters en/of 
cijfers). Meestal geef je je waarneming 
van zo’n ring door per email, maar de 

Volwassen grote mantelmeeuw met zwarte ring 
JH420 uit Noorwegen (Vest-Agder). Deze vogel 
draagt aan de andere poot een minuscule datalogger, 
waardoor zijn reizen precies zijn te volgen.
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Noren hebben er een indrukwekkende 
website voor: www.ringmerking.no. Je voert 
de kleur en het nummer van de plastic 
ring in, samen met de datum en plaats 
waar je de vogel hebt waargenomen en 
je krijgt direct de ‘life history’ in beeld. 
Hierin staat wanneer en waar de meeuw 
precies is geringd en op welke leeftijd. 
Vervolgens zie je een meestal indrukwek
kende opsomming vanuit welke landen 
de vogel nog meer is gemeld, vaak met 
foto’s, zoals ‘jouw’ meeuw in een Noorse 
haven of op een Frans strand. 

Overwinteraars
De grote mantelmeeuwen die wij hier in 
de winter zien, broeden in de zomer op 
de rotsachtige kusten van o.a. IJsland, 
Noorwegen, Finland, Ierland en Groot
Brittannië. In Nederland nestelt zo’n 25 
paar. Niets in vergelijking tot het aantal 
dat binnen onze land en zeegrenzen 
overwintert: zo’n 100.000, dat wil zeggen 

Jonge grote mantelmeeuw met zwarte ring JY996. 
In juni 2013 geringd als Noors kuikentje en een 
half jaar later al een bezoek gebracht aan Frankrijk 
(Pas-de-Calais).

20 procent van de NoordAtlantische 
populatie! Denkt u daar eens aan als u 
een groep meeuwen op het strand treft. 
Vaak lopen mensen er dwars doorheen 
of laten ze hun hond erop los. Langs 
onze drukke kust zijn maar weinig plek
ken waar de vogels voor, tijdens en na 
hun reis kunnen rusten. Door de versto
ring moeten ze telkens opvliegen en een 
nieuwe rustplek zoeken, wat veel energie 
kost. 

Zie de meeuwen niet als plaaggeesten die 
uit vuilniszakken eten, op de boulevard 
een patatje meepikken en zo luidruchtig 
zijn. Als bij u het eten op tafel staat, blijft 
u daar toch ook niet naar kijken? De 
meeuw kan misschien niet zingen, maar 
heeft een keur aan roepen en als u dat in 
de stad hoort, woont u toch even gratis 
aan de haven! 

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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DOOR MARCO SIMONIS

Als nieuwe beheerder van vogelrustgebied 
Marlot zal ik me bij dezen even voorstel
len. Marco Simonis is de naam, 41 jaar en 
van beroep lakschadespecialist van boten, 
caravans en auto's. Ik ben geboren in een 
‘vogelaarsfotografiefamilie’. Op zondag 
werd er samen met de buren altijd een 
wandeling door het Zuiderpark gemaakt 
om op zoek te gaan naar de grote groep 
ransuilen die daar altijd overwinterde. 
Soms waren er wel meer dan zestig exem
plaren, die bij schemer uitvlogen. Een 
prachtig schouwspel.
Al snel ging ik met mijn buurjongen 
Ronald Messemaker, die nu boswachter 
in De Wieden is, op eigen houtje naar 
de uilen om braakballen te zoeken. Die 
deden het goed bij een spreekbeurt. Ook 
werden we lid van de HVB en vrijwilli
ger bij de vogelopvang van mevrouw De 
Groot en later bij vogelasiel De Wulp. 
Daarnaast gingen we op jeugdexcursies 
en deden een nestkastenproject in de 
Heimanshof.

Digitale camera
Helaas is deze hobby in onze puberteit 
verdrongen door andere interesses. Maar 
door de komst van de digitale camera heb 
ik mijn vroegere liefhebberij als vogelaar 
in 2009 weer opgepakt. En toen ik werd 
benaderd door Caroline Walta of ze mijn 
foto’s van ijs en sneeuwgorzen voor het 
blad De Wulp mocht gebruiken, ben ik 
ook maar weer lid geworden.

Nadat ik in De Wulp een cursus voor 
vogelwachter aangekondigd had gezien, 

Herstel van vogelrustgebied Marlot

moest ik toch wel even nadenken of ik 
dat zou doen. Maar omdat Marlot bijna 
mijn achtertuin is en ik er zoveel moois 
zie, dacht ik: ‘Waarom niet? En het zou 
leuk zijn als mijn waarnemingen zou
den kunnen worden gebruikt.” Toen 
bleek dat de cursus ook nog eens in de 
Heimanshof werd gehouden, midden in 
het vertrouwde Zuiderpark, voelde het 
weer net als vroeger.

Teller
Na de afronding van de cursus wilde 
Boudewijn Schreiner mij zo snel moge
lijk inzetten als teller in Marlot. Daarom 
gingen we op een middag even het gebied 
in. Ik liet hem de spechten zien, waaron
der ook de groene, en de sperwer, buizerd, 
grauwe vliegenvanger, braamsluiper en 
even later ook een bosuil. En niet te ver
geten de eekhoorntjes.
Helaas moet je tijdens het inventariseren 
ook minder mooie plekjes in kaart bren
gen, waar constant honden lopen. Maar 
midden in park Marlot ligt het vogelrust
gebied waar het miegelt van de vogels. 
Daar was ik eigenlijk nog nooit in ge
weest. Tijdens mijn eerste telling rond het 
hek ontdekte ik een groot gat, waardoor 
ik stiekem naar binnen kroop. Tot mijn 
verbazing kwam ik ontzettend veel rom
mel tegen. Ik heb dit toen meteen door
gegeven aan Boudewijn.
Na een aantal weken benaderde Boudewijn 
me of ik zin had om beheerder te worden 
van dit kleine vogelrustgebied. Dat was 
een buitenkans die ik meteen met beide 
handen heb aangenomen.
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Opruimactie
Maar voor ik aan de slag kon, moest er 
eerst worden opgeruimd. Het rustgebied 
heeft de afgelopen weken al een aardige 
makeover gehad en we hebben bijna 14 
kuub afval afgevoerd. Over het aantal 
manuren zullen we het maar niet heb
ben. Het eerder door Rogier en Ap Mos 
geplaatste nieuwe hutje kreeg een schut
kleur en duurzame dakbedekking.
Bij dezen wil ik graag alle helpers be
danken, onder wie Jaap Zoet, Boudewijn 

Schreiner, Aletta de Ruiter, Frederik 
Hoogerhoud, Adri Remeeus, Eric Wisse, 
Ruud van der Waard, Frank Kremer en 
verder degenen die ik vergeet (sorry). Alle
maal hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Toch staan er nog wat grote projecten in 
de planning. Er moeten flink wat exoten 
worden verwijderd en in december gaan 
er vier grote bomen uit om meer licht in 
het gebied te krijgen. Er komt dus nog 
wel een werkdag met vrijwilligers aan.

De opruimactie in volle gang. Tweede van links is beheerder Marco. 

Minder insecteneters door gif Imidacloprid
Insectenetende vogels als de boerenzwaluw, spreeuw en veldleeuwerik gaan sterker achteruit in 
gebieden waar hoge concentraties van het insectenbestrijdingsmiddel Imidacloprid in het opper-
vlaktewater zitten. Dit is gebleken uit een onderzoek door biologen van de Radboud Universiteit 
in Nijmegen en SOVON. De onderzoeksresultaten zijn in juli in het wetenschappelijk tijdschrift 
Nature gepubliceerd. Imidacloprid (een zogeheten neonicotinoïde) is het meest gebruikte anti-
insectengif ter wereld. Vogelbescherming Nederland heeft naar aanleiding van het rapport een 
verbod op het gebruik van Imidacloprid bepleit.

Foto: Boudewijn Schreiner
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Zaterdag 29 november 
SOVON-dag vanaf 09:30 uur
Ede, zalencentrum De Reehorst (op loop
afstand van het station)

Zaterdag 13 december
Wandeling in het Balijbos 
Lange ochtendexcursie **(zie kader)
Na een lange periode van afwezigheid in ons 
excursieprogramma wordt het tijd het jong
ste bos in de regio weer eens te bezoeken. 
De Balij is een bos in Zoetermeer dat begin 
jaren negentig is aangelegd. Samen met het 
Bieslandse Bos vormt De Balij een stukje 
groen tussen Zoetermeer en Delft dat zich 
gestaag ontwikkelt. Afhankelijk van de tijd 
maken we misschien nog een korte wandeling 
door een ander nieuw gebied.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 27 december
Rondje Zuid-Holland
Dagexcursie met vervoer **(zie kader)
Zoals gebruikelijk aan het einde van het jaar 

een gevarieerde excursie langs enkele natuur
gebieden in ZuidHolland om te kijken welke 
soorten wintergasten we tegen komen. De tocht 
dient tevens om het excursiejaar gezellig af te 
sluiten.
Leiding: Jaap Zoet  (06 5460 8658)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het con
tactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 10 januari
Hoeksche Waard 
Dagexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)
We rijden naar Strijen waar wij de excursieleider 
ontmoeten. Vandaag bezoeken we diverse mooie 
gebieden in de Hoeksche Waard, waarbij we op 
zoek gaan naar onder andere de dwerggans. Ook 
maken we kans een zeearend te zien. Tijdens 
deze excursie wordt een aantal flinke wandelin
gen gemaakt.
Leiding: Peter de Barse
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het con
tactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 17 januari
Wintergasten in de Delta 
Dagexcursie met eigen vervoer **(zie kader)
In deze tijd is in de ZuidHollandse en Zeeuwse 
Delta de kans het grootst op het waarnemen van 
wintergasten zoals ganzen, steltlopers en een
den. Zeker als er vorst is trekt er van alles vanuit 
de noordelijke provincies naar Zeeland.
We maken een rondje over GoereeOver flakkee 
en SchouwenDuivenland en bezoeken verschil
lende gebieden, afhankelijk van waar de ganzen 
zich bevinden. Hopelijk vinden we ook meer bij
zondere ganzen zoals rietgans, sneeuwgans en 
bijvoorbeeld roodhalsgans.
Leiding: Nicolette Rab (06 1843 6925)
Tijdstip: 8.30 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 info in het kader op de vol
gende pagina.
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hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het con
tactadres
Kosten: Vervoer

Zondag 1 februari 
Willeskop (Lopikerwaard)
Lange ochtendexcursie **/***(zie kader)
In de wonderschone Lopikerwaard is in 2002 
een vogelgebied ontstaan dat bij velen nog on
bekend is. Boerenland heeft plaats gemaakt 
voor moerasgebied met twee waterplassen. Er 
bevinden zich een uitkijksteiger en een uit
kijktoren, vanwaar we een mooi uitzicht heb
ben over het gebied dat de naam Willeskop 
kreeg. Het is een eldorado voor ganzen, eenden 
en zwanen en ook de roofvogels (slaapplaats 
Blauwe Kiekendief) laten zich vanaf de houtka
des mooi observeren. 
Leiding: Ton Haase (06 1272 1879)
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het con
tactadres
Kosten: Vervoer   

Zaterdag 14 februari
Verrassingstocht
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer**(zie kader)
Deze ochtend bezoeken we één of meerdere ge
biedjes in de regio. De beslissing waar we heen 
gaan, is afhankelijk van waar op dat moment 
een bijzondere soort of misschien wel meer
dere bijzondere soorten zitten. Uiteraard dient 
waarneming.nl ons bij het maken van de keuze. 
Leiding : André Kommer (06 411 53 365)
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het con
tactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 28 februari
Hollandse Biesbosch
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer**(zie kader)
We gaan een uur varen (12.30  13.30) met de 

fluisterboot De Halve Maen door de kreken 
van de Hollandse Biesbosch. We zien bever
nesten en hopen de bevers zelf ook tegen te 
komen. Aan wintergasten geen gebrek in deze 
waterrijke en beboste omgeving. Misschien 
is zelfs een zeearend te zien. Op de heenweg 
nemen we een kijkje in de grienden van de 
Oude Maas (Heinenoord, Kuipersveer en het 
Zuiddiep bij de polder Groot Koninkrijk).
Leiding: Henk Wardenaar (06 44 670 470)
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer, kosten toltunnel bij ‘sGra
vendeel (2 euro) en de vaartocht van € 11,50 
p.p. De entreeprijs voor de boot vóór 14 fe
bruari storten op rekening
NL57 INGB 0002 7184 86 van Ver. Vogel
bescherming ‘sGravenhage e.o. afd. Excursie.

Zaterdag 14 maart 
Landje Boer Geijsel en Polder Ronde Hoep
Dagexcursie met eigen vervoer **(zie kader)
Wij brengen een bezoek aan het Landje van 
Boer Geijsel bij Ouderkerk a/d Amstel, in
middels beroemd vanwege zijn grutto’s en 
met name IJslandse grutto’s. Daarnaast be
zoeken we de nabijgelegen oude polders 
Ronde Hoep en de Bovenkerker Polder, be
kend vanwege de weidevogels. Een wande
ling door polder Groot Mijdrecht mag op 
zo’n dag zeker niet ontbreken. Gedurende 
deze dag wordt er bijzondere aandacht be
steed aan het determineren van weidevogels 
en steltlopers. 
Leiding : André Kommer (06 411 53 365)
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: Deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

 
    Dag(deel)excursies
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Contact: Telefoon: 070-354 89 74   /  e-mail: hvbex-
cursies@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 an-
ders 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 ex-
cursie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden in-
gevuld. 
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer aan-
geven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen; of dat u met een 
deelnemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is 
€ 0,08 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 kos-
ten zijn verbonden die moeten worden overge-
maakt, dient u het aangegeven bedrag te storten 
op IBAN NL75 INGB 0002 7184 86 t.n.v. 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 wel-
kom!
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.

 
   Meerdaagse reis                                                               CEL lezingen  

Voorjaarsreis naar 
de Elbe van 3 tot 
en met 9 mei 2015
Op zondag 3 mei 2015 rijden we naar het 
Duitse plaatsje Gartow bij de Elbe voor een 
week vogelen in de uiterwaarden, weilan
den en bossen aldaar. We verblijven in een 
eenvoudige accommodatie: vakantiebunga
lows die we met zijn vieren delen. Ontbijt 
op de camping, lunchpakket mee en dine
ren in een restaurant in de omgeving. Naam 
van het verblijf: Feriendorf Gartow (zie 
www.feriendorf-gartow.de). Op zaterdag 9 mei 
rijden we weer terug.
Het Elbegebied vormde de grens tussen 
Oost en WestDuitsland. Daardoor zijn veel 
na tuurgebieden bewaard gebleven. Ook dit 
rijke en afwisselende gebied is nog in zijn 
oorspronkelijke staat. Wat kunnen we daar 
te zien krijgen? Zwarte en rode wouw, raven, 
misschien de zeearend, maar ook kraanvo
gels en (zwarte) ooievaars. Voorts komen er 
de wielewaal en klauwier voor.
De kosten voor deze week hebben we vrij 
laag kunnen houden: € 495 allin, waarbij je 
de maaltijden op de heen en terugweg zelf 
verzorgt. Ook de consumpties tijdens het 
verblijf zijn voor eigen rekening.
Elke deelnemer dient zelf zorg te dragen 
voor handdoeken etc., een geldig reisdo
cument en annuleringsverzekering. Het 
bedlinnen wordt verzorgd. De reis wordt 
uitgevoerd volgens de voorwaarden van 
het huidige HVBreglement. Wie het eerst 
komt, het eerst maalt.
Bij inschrijving betaalt u € 95 (Bankrekening 
NL57 INGB 0002 7184 86 van Ver. Vogel
bescherming ‘sGravenhage e.o. afd. 
Excursie) en het restant vóór 1 april 2015.
Reisleiding: Henk Wardenaar en Jan 
Pietersen
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Maandag 19 januari, 20.00 uur
Onderwerp: Florida, USA
DOOR: COR VISSER EN PIETER VAN DER LUIT

Cor Visser is een geboren en getogen 
Amsterdammer. Zijn liefde voor de natuur 
houdt niet op bij vogels. Ook libellen, vlin
ders, insecten, zoogdieren en paddenstoe
len fotografeert hij met veel plezier. Dat 
fotograferen Cor goed afgaat is te zien op 
zijn website www.digitale-natuurfotografie.nl
Samen met Pieter van der Luit, oprichter 
van ‘vogelreisbureau’ Inezia Tours, houdt 
Cor een lezing over Midden en Zuid
Florida.

Maandag 16 februari, 20.00 uur
Onderwerp: Hoe kun je het fotograferen 
van vogels verbeteren?
DOOR: HANS OVERDUIN

Hans Overduin is een bevlogen reiziger, 
vogelaar en fotograaf. Tijdens zijn om
zwervingen bezocht hij inmiddels vele 
landen en gebieden, van Spitsbergen tot 
Antarctica, en van Costa Rica tot Taiwan. 
Maar ook thuis in Den Haag gaat er eigen
lijk geen dag voorbij zonder dat de kijker 

of camera ter hand wordt genomen.
Het fotograferen zelf kreeg hij thuis met 
de paplepel ingegoten. Sinds zijn achtste 
jaar is hij al in de weer met spiegelreflex
camera’s. Zijn ervaringen wil hij met ons 
delen met tips en prachtige foto’s. Op zijn 
website www.hansoverduin.nl kun je alvast 
een staaltje van zijn kunnen zien. Kijk ook 
op www.ineziatours.nl

Maandag 16 maart, 20.00 uur
Onderwerp: Belize
DOOR: COR VISSER EN PIETER VAN DER LUIT

Pieter van der Luit begon met vogelen op 
zijn zevende toen hij tijdens een wande
ling in de Oostvaarderplassen veel vogels 
zag die hij nooit eerder had gezien. Pieter 
heeft vele jaren ervaring in het toerisme en 
maakte als klant en begeleider tientallen 
natuurreizen. Samen met Cor Visser geeft 
hij een lezing over een nieuw vogelreisge
bied: Belize in MiddenAmerika. 
Er zijn in Belize meer vogelsoorten te zien 
dan in bijna elk ander land van Midden
Amerika, namelijk zo’n 500 soorten. 
Binnenkort meer informatie over deze reis 
op de website www.ineziatours.nl

Lezingenprogramma 1e kwartaal 2015
(Benoordenhuis, Bisschopstraat 5)

              
 aan alle vogelwachters en tellers

            Beste medevogelaars,

Begin december ontvangt u van mij weer de uitnodiging voor het inleveren van uw telge-
gevens over 2014. Als lid van de commissie die het inventarisatierapport vervaardigt wil ik 
u alvast vragen uw verslag en ingevulde Excel-tellijst bijtijds toe te zenden. Op die manier 
kunnen we zo snel mogelijk beginnen met het samenstellen van het inventarisatierapport. 
Veel vogelplezier en alvast fijne feestdagen gewenst!

                                                Hartelijke groeten, Ruud van der Waard

OPROEP

 
   Meerdaagse reis                                                               CEL lezingen  
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Een overeenkomst tussen de drie inva
siegasten is de verrassende tamheid. Of 
dat ze vaak plotseling in een grote groep 
komen aanvliegen en geweldig druk kun
nen doen. Zo kun je van het ene op het 
andere moment worden geconfronteerd 
met een luidruchtige familie kruisbek. 
Veelal blijven ze in hoge naaldboomtop
pen rondhangen, maar ook dan blijven 
ze door hun drukke gedrag niet onopge
merkt. Ze voeden zich in de tussentijd op 
acrobatische wijze, fladderend van kegel 
naar kegel. Tussendoor strijken ze soms 
neer op de grond. Vooral als er een plasje 
water in de buurt is, neemt die kans met 
sprongen toe.

Vakantieherinnering
Wanneer je dat voor de eerste keer te zien 
krijgt, blijft dat nog decennia lang in je 
geheugen gegrift staan. Zo verging het 
mij althans na een dergelijke ontmoe
ting met vijf mannetjes en vier vrouwtjes 
kruisbek in vakantiepark Twenhaarsveld 
nabij Holten. Dat is dé herinnering van 
die vakantie gebleven. 
Als wat overvoede dikke vinken stap

DOOR WIM KOOIJ

De drie invasiegasten die iedere zichzelf respecterende vogelaar op zijn lijst moest 
hebben waren vroeger de notenkraker, de pestvogel en…. de kruisbek. Om ze 
daadwerkelijk te zien moest je altijd wel een beetje geluk hebben. Die kom je immers 
niet elk jaar tegen. Ook je geboortejaar moet enigszins ‘meezitten’. Zo zijn grote en 
kleine invasies van notenkrakers de laatste tientallen jaren steeds zeldzamer aan het 
worden. Wat de kruisbek betreft is de trefkans daarentegen juist toegenomen. Het 
is bovendien de enige van bovengenoemd trio die tevens als broedvogel in Nederland 
voorkomt, na een invasiejaar zelfs in forse aantallen.

ten ze parmantig in het rond. Ik vond 
het zelfs wel een komisch plaatje en het 
riep bovendien associaties op met kleine 
papegaaien of parkieten. De kleur helpt 
daar ook bij. Volwassen mannetjes zijn 
opvallend steenrood. De vrouwtjes heb
ben weliswaar een wat groenbruinige 
schutkleur, maar zijn niettemin markant. 
En dan is er nog die opmerkelijke snavel 
waaraan de soort zijn naam dankt. De bo
venste en onderste snavelhelft kruisen el
kaar daadwerkelijk. Hiermee beschikken 
ze over een effectief middel om zaden uit 
dennen en sparappels te peuteren.

Voordeel
Ik herinner me ook een tamelijk bijde
hand commentaar, ooit gegeven door een 
deelnemer van destijds een jaar of twaalf 
tijdens een jeugdexcursie in Meijendel. 
Opeens stonden we oog in oog met zo’n 
‘kipkip’ roepend groepje. Ik begon braaf 
met mijn uitleg wat het voordeel zou zijn 
van die curieuze snavelvorm, waarna de 
jongen droogjes vroeg: ‘Als dat zo han
dig is, waarom hebben andere vogels die 
graag in een naaldbos wonen dat dan niet? 

Een kruisbek in ’t vizier: onvergetelijk plezier
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kruisbekken in de Haags regio. Vooral in 
de Ganzenhoek en Duinrell was de kans 
op een treffen groot. Met enige regelmaat 
waren daar groepen van rond de twintig 
exemplaren te bewonderen. Bosrijke ge
bieden in het midden en oosten van ons 
land waren nog veel beter bedeeld. 
Na zo’n invasiejaar blijven er vooral op 
de Veluwe en in Drenthe veel broedvo
gels hangen. Soms loopt dat op tot in 
de honderden. Ook het broedseizoen 
2014 lijkt daar goed te hebben uitgepakt. 
Incidenteel komt het ook tot een broed
geval in onze omgeving. In 1991 werden 
in Meijendel zelfs drie kruisbekterritoria 
geregistreerd. 
Bijzonder aan de kruisbek is het wel erg 
lange broedseizoen, namelijk vrijwel het 
gehele jaar. Dat heeft mogelijk met het 
zeer regelmatige voedselaanbod van den
nenkegels te maken. Een broedpiek is er 
trouwens wel: die valt in het zeer vroege 
voorjaar.

Grote Kruisbek 
Het jaar 2013 is ook nog eens een inva
siejaar geweest voor de in onze contreien 
veel zeldzamere grote kruisbek. Bij De 
Vulkaan werden vooral in oktober van 
dat jaar forse aantallen waargenomen, 

En hoe komt het trouwens dat als dit een 
voordeel is er maar zo weinig kruisbek
ken in het bos zijn?’ Mijn antwoord dat er 
in de bossen in het hoge Scandinavische 
noorden wél veel kruisbekken leven, over
tuigde hem niet erg, geloof ik.

Invasies
Invasies van kruisbekken worden vaak 
veroorzaakt door voedselgebrek in het 
‘thuisgebied’. Een andere reden kan 
zijn een uitzonderlijk goed broedjaar. 
Uiteraard kunnen deze twee factoren el
kaar ook versterken. Opvallend zijn inva
sies die voor 80 procent bestaan uit jonge 
vogels. Theorieën over de oorzaak daar
van schieten alle kanten op: van domi
nantie en intolerantie van de oudervogels 
tot meer avontuurlijke neigingen van de 
jonkies. Extreme kou en voedselschaarste 
in de vaste broedgebieden lijkt wel altijd 
de doorslaggevende rol te spelen voor het 
feit dat ze onze kant op komen. Maar er is 
nog veel onduidelijk.

Invasiejaar 2013
Feit is dat 2013 gold als een heus invasie
jaar voor kruisbekken. Signalen vanuit 
Falsterbo, de vermaarde vogeltelplek in 
ZuidZweden, wezen daar die zomer al op. 
In augustus werden er opeens tien keer 
zo veel zuidwaarts vliegende kruisbekken 
waargenomen als normaal. Verspreid over 
Nederland volgden kort daarna meldin
gen vanaf allerlei plekken, aanvankelijk 
vooral van telposten langs de kust. Weer 
iets later regende het waarnemingen van 

Een kruisbek in ’t vizier: onvergetelijk plezier

tekening Frederik Hoogerhoud
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Haagse Vogelbescherming gaat de wijk in 
met als hoogtepunt 22 oktober toen 
maar liefst 63 exemplaren in zuidweste
lijke richting passeerden.

Hoe omvangrijk de invasie werkelijk was, 
is moeilijk vast te stellen. Door de flinke 
overeenkomsten tussen beide soorten 
zullen wellicht veel grote kruisbekken 
voor ‘gewone’ zijn aangezien. Op het ge
luid is het onderscheid overigens gemak
kelijker te maken dan op het gezicht, 
want dat de ene groter is dan de andere 
valt pas echt op als je ze naast elkaar ziet. 
Maar vocaal zijn de verschillen opval
lender. In het bijzonder tijdens de vlucht 
produceert ‘de grote’ een hardere en wat 
lagere toon met een soort uklank. Maar 
ja, ook dat verschil valt meer op als je ze 
direct na elkaar hoort.

Dit najaar lijkt het niet nodig ons zor
gen te maken over het onderscheid tus
sen de twee vogels. Grote kruisbekken 
blijven vooralsnog uit onze regio weg. 
De gewone wordt echter wel geregeld ge
zien. Vooral vanaf De Vulkaan zijn weer 
aardig wat trekkers gezien en ook vanuit 
Berkheide zijn er tamelijk veel waarne
mingen gemeld. Dus houd je ogen, maar 
vooral ook je oren open. Want hoor je 
‘kip, kip’, dan kun je vrijwel zeker den
ken: ‘Ik heb je!’

DOOR FLORIS DE BOER 

De Commissie Public Relations van de 
Haagse Vogelbescherming heeft dit jaar 
een begin gemaakt met wat je een ‘wijk- 
en buurtaanpak’ zou kunnen noemen. 
Daarbij komen een aantal ideeën en 
verlangens samen.

We kunnen het eigenlijk niet uitstaan 
dat onze leuke vereniging elk jaar toch 
weer minder leden telt dan het jaar er
vóór. Gelukkig is er ook wel nieuwe aan
was, maar toch niet genoeg om het na
tuurlijk verloop bij te houden. 
We zijn niet de enige organisatie die dat 
lot treft. Ook omroeporganisaties, poli
tieke partijen, kranten, tijdschriften en 
vakbonden kachelen zachtjes achteruit. 
Daar staat tegenover dat de aanhang van 
sport en beroepsverenigingen steeds 
groter wordt.

Ledenwerving en naamsbekendheid
De eerste reden om het eens op een an
dere manier te proberen is dus ledenwer
ving.
De tweede reden is naamsbekendheid. 
Wat vogelbescherming is, dat weten de 
meeste mensen wel. Maar dan denkt men 
doorgaans aan de landelijke organisatie 
Vogelbescherming Nederland. Veel men
sen uit de Haagse regio blijken echter on
kundig te zijn van het feit dat er ook een 
plaatselijke/regionale zelfstandige  ver
eniging voor vogelbescherming bestaat, 
die een scala aan activiteiten ontplooit. 

M.M.F. Dijkstra, Den Haag
H. Wempe, Den Haag
E. Salverda, Den Haag
T. de Nennie, Den Haag

  Nieuwe leden
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Haagse Vogelbescherming gaat de wijk in 
Wij als Commissie PR, en de Commissie 
Excursies en Lezingen met ons, beseffen 
dat we wijsheid noch waarheid in pacht 
hebben. In het verleden is met wisselend 
succes al heel wat geprobeerd op het vlak 
van ledenwerving, enthousiasmering en 
vergroting van de naamsbekendheid. We 
kozen ditmaal voor een experimentele 
werkwijze: elke keer een nét weer wat 
ander format, zodat we er lerenderwijs 
achter kunnen komen hoe we ons draag
vlak bij de bevolking kunnen verste
vigen.
Wat wij op de geplande wijkbijeenkom
sten aanbieden is een soort drieluik. We 
vertellen ‘leuke dingen over gewone vo
gels’, daarna presenteren we één vogel 
die voor de wijk in kwestie bijzonder is 
en we sluiten af met een powerpointpre
sentatie over de HVB zelf.

Lage opkomst in Rijswijk
De eerste presentatie vond plaats op 
22 mei in Rijswijk, in wijkgebouw Ster
voorde. Het was de dag van de Europese 
Verkiezingen, maar de lage opkomst zal 
daar niets mee te maken hebben gehad. 
Die verkiezingen hadden trouwens zelf 
ook een bedroevend lage opkomst. In 
traditionele zin hadden wij onze presen
tatie goed voorbereid: aankondigingen 
in stads en streekpers, folders in de eta
lages van de buurtwinkels, enzovoorts. 
De Oud-Hagenaar publiceerde zelfs het 
complete persbericht. Toch was de op
komst onder de maat: slechts zeven aan
wezigen. Geen lucky shot dus. 

Succes in de Vruchtenbuurt
De tweede bijeenkomst was op 
zondagmiddag 31 augustus in de 
Vruchtenbuurt. Dit keer kozen we 
voor intensieve samenwerking met 
de wijkvereniging. We deden een paar 
dingen anders: geen vrij entree, maar 
een toegangsprijsje, een beetje vertier 
in de vorm van een quiz, gebak bij de 
koffie en zo meer. Die aanpak bleek 
te werken! Buiten onszelf waren er 
dertig bezoekers. Dat schept hoop 
voor de toekomstige bijeenkomsten. 
In november is Mariahoeve aan de 
beurt. 

Dank
Tot slot een woord van dank aan Henk 
Slegten, die in Rijswijk de Slechtvalk 
in het zonnetje zette, en aan Martin 
van de Reep die in de Vruchtenbuurt 
boeiend de Gierzwaluw presenteerde.

Heeft u ideeën over (maximaal 6) 
wijken/buurten die in 2015 aan de 
beurt zouden kunnen komen? Meld 
het aan via florisdeboer@hotmail.com
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Najaarstrek ondanks lange nazomer
‘tijdig’ op gang gekomen
DOOR ADRI REMEEUS

 
    Veldwaarnemingen gezien in de regio tussen eind juni en half  oktober  2014

Na een zachte winter en dito voorjaar 
volgde, afgezien van een dipje in 
augustus, een prima zomer die zowaar 
aanhield tot begin oktober. Vogels 
onderweg naar het zuiden lieten 
zich echter niet door het behaaglijke 
septemberweer tegenhouden, maar onze 
lokale stadsvogels waren er toch wel wat 
door in de war gebracht. Zo werd er in 
Voorburg op 1 oktober een meerkoet 
broedend op vier eieren aangetroffen. En 
op 2 oktober zwom een vrouwtje van een 
wilde eend met vijf jonkies rond op de 
vijver van de Raaphorst, tussen de daar 
al overwinterende smienten!

De ijsvogel is een goede soort om mee te 
beginnen. In het vorige verslag meldde ik 
dat er in onze regio 15 territoria van deze 
soort waren. Daar kunnen er inmddels 
nog zo’n vijf aan worden toegevoegd. Als 
je trouwens bedenkt dat de meeste paar
tjes probleemloos drie legsels wisten groot 
te brengen, hoeft het geen betoog dat het 
in deze verslagperiode buiten moeilijker 
was om ijsvogels te missen dan om er een of 
meer te zien.
Ook de wespendief was in de zomer weer 
trouw aanwezig. Deze late broeder heeft 
op zeker twee plekken in het Wassenaarse 
gebroed en gelet op de voedselvluchten 
van de ouders waarschijnlijk ook met suc
ces.
De drie kruisbekken die op 25 juni over 
Solleveld trokken, gevolgd door achttien 
stuks op 5 juli over trektelpost De Vulkaan, 
leken een invasie in te luiden, maar de in

tocht zette niet door. De roodkopklauwier 
die op 26 juni in Solleveld werd opgemerkt 
bleek een rode pootring te dragen en moet 
dus beschouwd worden als een escape.

De steltlopers komen los
Inmiddels is het eind juni en volop zomer, 
maar uit het noorden komen de eerste 
steltlopers alweer langs om bij ons te 
rusten tijdens hun trek naar het zuiden. 
Vooral in Starrevaart waren grote aantal
len aanwezig. Zo werden er op 14 juli meer 
dan 500 scholeksters, meer dan 300 wul-
pen en ruim 100 grutto’s geteld. Ook over 
Meijendel was de steltlopertrek inmiddels 
op gang gekomen, met op 27 juni 1 bos-
ruiter en 16 witgatjes in zuidelijke richting 
koersend. Een goede ‘vondst’ was die van 
het vrouwtje koningseider dat op 28 juni 
langs het Scheveningse havenhoofd zwom.
Vermeldenswaard is ook de reuzenstern 
die op 1 juli Starrevaart aandeed. Lepelaars 
wisten eveneens hun weg naar Starrevaart 
te vinden; op 11 juli werden er dertig ge
teld. Memorabel is de gestreepte strandlo-

Wespendief

Foto: Bert Hoogerhoud
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per, die van 24 t/m 29 juli in Starrevaart 
zijn voedsel zocht. De steltlopers werden 
aangevuld met enkele soorten meeuwen 
die bij ons normaal gesproken voorna
melijk de winter doorbrengen. Vanuit het 
Kaspische Zeegebied kwam op 14 juli een 
pontische meeuw bij Starrevaart buurten. 
Twee dagen eerder werd er ook een geel-
pootmeeuw gesignaleerd, wiens brongebied 
de Middellandse Zee is. 
De eerste paarse strandloper van het ‘najaar’ 
werd op 31 juli gezien op de Scheveningse 
havenhoofden.

Reigerbonanza in Meijendel
Vanaf eind juli werden enkele duinmeren 
drooggelegd om ze te schonen. Het wa
terniveau zakte langzaam. Vissen die in 
de knel kwamen, werden door professio
nele vissers gevangen en elders losgelaten, 
maar vele vissen raken toch opgesloten in 

naar voor hen geschikt voedsel. Er waren 
uiteindelijk bijna twintig groen pootruiters 
en zo’n vijftien witgatjes aanwezig en verder 
kleinere aantallen zwarte ruiters, tureluurs, 
bontbekplevieren en bonte strand lopers.

Krooneenden
In augustus kwamen er als gevolg van de 
vakanties en het minder fraaie weer gedu
rende enkele weken wat minder meldin
gen binnen. Maar zeker de moeite waard 
waren de 9 purperreigers die op 2 augustus 
in noordelijke richting over De Vulkaan 
vlogen.
Een eendentelling in Meijendel op 27 au
gustus leverde het spectaculaire aantal 
van 278 krooneenden op, waarschijnlijk de 
grootste concentratie van Nederland!
Op 21 augustus en 2 september trok steeds 
een reuzenstern langs De Vulkaan. Ook de 
eerste grote gele kwikstaart trok daar zuid
waarts. Een grauwe franjepoot bivakkeerde 
op 27 en 28 augustus in Starrevaart. En op 
27 augustus trok een Morinelplevier over 
Meijendel, waar een groep van 28 buizerds 
de thermiek opzocht om eveneens op trek 
te gaan.

Zwarte ooievaar en zwartkop
Op 5 september had een zwarte ooievaar 
zijn weg gevonden naar een droogvallend 
duinmeer in Meijendel. Bijna twee weken 
vrat hij daar zijn buik vol, alvorens hij zijn 
weg naar het zuiden vervolgde. 
Langzamerhand begonnen doortrekken  
de paapjes en tapuiten weer de duinen en 
polders te bevolken. Zoals gebruikelijk 
doken er in de eerste helft van september 
links en rechts enkele draaihalzen op. Eén 
had zelfs de Koekamp uitgekozen in zijn 
zoektocht naar mieren.
De zwartkop was werkelijk bijzonder talrijk 
dit najaar, kennelijk het resultaat van een 
goed broedseizoen. Meestal verlaat deze 

Witgatje

een steeds beperktere hoeveelheid water. 
Daar wisten de reigers wel raad mee. Het 
aantal blauwe reigers in het duingebied bij 
Meijendel liep op tot zestig. Deze groep 
werd aangevuld met 1 purperreiger, 3 kleine 
zilverreigers en 5 grote zilverreigers, een spec
taculair gezicht.
Ook steltlopers vonden de droogvallende 
meertjes interessant; niet om te vissen, 
maar om in de modderlaag op zoek te gaan 
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Witkruintapuit

Foto: André Kommersoort onopvallend zijn broedgebied, maar 
nu was er duidelijk zichtbare struiktrek. 
Hoogtepunt was een groep van veertig op 
4 september bij Meijendel. Ook vuurgoud-
haantjes deden van zich spreken; hun ijle 
roepjes klonken met regelmaat uit het du
instruweel en zij lieten zich van tijd tot tijd 
fraai zien.
Elk jaar wordt er uitgekeken naar de vis-
arend en vanaf half september liet deze 
majestueuze vogel zich fraai zien. In 
Starrevaart was er geruime tijd eentje 
vissend aanwezig en er kwamen diverse 
meldingen van doortrekkers langs De 
Vulkaan, bij de Zandmotor en boven de 
Bosjes van Poot. Tegen het einde van de 
maand verscheen er ook een exemplaar in 
Meijendel en in De Horsten.
Omdat het een goed muizenjaar is ge
weest, hebben de velduilen een goed broed
seizoen gehad. Doortrekkers werden vanaf 
17 september met enige regelmaat gemeld 
vanaf De Vulkaan en in Meijendel, tot twee 
per dag. Soms streek er een neer.

Trektellen op De Vulkaan
Eerstelingen van ijsgors en sneeuwgors gaven 
eind september al aan dat herfst en win
ter dichterbij komen, maar het waren 
vooral de toenemende aantallen van alge
menere soorten die het herfstgevoel com
pleet maakten. Zo was 28 september op 
De Vulkaan een gedenkwaardige dag met 
naar zuid trekkend onder andere 21.121 
graspiepers, 245 holenduiven en 110 boomleeu-
weriken. Een trekkende buidelmees was een 
fraaie aanvulling. De trektellers van De 
Vulkaan zagen die dag over zee ook een 
grote jager. 
Traditioneel meldde zich eind september 
de eerste bladkoning: op 28 en 29 september 
was er een nabij De Vulkaan. De trek van 
bladkoningen zette door in oktober en in de 
eerste week van deze maand werden er di

verse gemeld, en niet alleen in de duinen, 
want op 2 oktober werd er eentje gezien in 
vogelreservaat Oosterbeek. 
Inmiddels trokken er ook enkele grote pie-
pers door. Op 3 en 4 oktober vloog een rood-
keelpieper over Meijendel, waar op 3 oktober 
tevens een roodpootvalk werd opgemerkt. 
Een roze spreeuw was op dezelfde dag een 
verrassing voor de tellers op De Vulkaan.

Witkruintapuit
Dit alles bleek echter slechts de opmaat 
naar een onvergetelijke trekdag op 4 ok
tober, toevallig samenvallend met Euro
birdwatch. Hier volgen enkele hoogte
punten van trektelpost De Vulkaan: 1 rode 
wouw, 1 velduil, 18891 zanglijsters, 2 klapek-
sters, 49479 vinken; op 5 oktober volgden er 
nog 75 lepelaars. Op laatstgenoemde datum 
hielden zich maar liefst 3 bladkoningen op 
in Meijendel.
En alsof dat nog niet genoeg was, werd 
tussen eind september en half oktober in 
en rond Oegstgeest een witkruintapuit ge
signaleerd. Zeer uitzonderlijk, zeker voor 
Nederland!  
De herfsttrek begon dus veelbelovend. 
Verdere resultaten worden uiteraard in de 
volgende Wulp uit de doeken gedaan. Maar 
dan hebben we de lente alweer in zicht! 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact op-
nemen met Adri Remeeus: aremeeus@ziggo.nl.

 
    Veldwaarnemingen
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    Veldwaarnemingen

Sovonvoorzitter Theo Verstrael zette in 
een korte uitleg de verdiensten van Adri 
op een rij. Nooit eerder was de jury zo 
snel tot een unaniem oordeel gekomen 
om de keuze op dezelfde persoon te 
laten vallen.

Adri werd in het juryrapport geroemd 
om onder meer:
 zijn onafgebroken, ruim 40 jaar lang 

inventarisaties in het duin
 al zijn andere inventarisaties in zowel 

andere gebieden als voor andere fauna 
en floraaspecten 

 zijn onvoorstelbaar grote kennis van 
vogels (blijkend ook uit het meermalen 
traceren van moeilijk herkenbare zeer 
zeldzame dwaalgasten als de woestijn
grasmus)

 zijn vele bestuurlijke activiteiten
 zijn profilering als echte groene milieu 

Adri Remeeus 
Sovon vrijwilliger van het jaar

Tijdens de halfjaarlijkse vergadering van de 
Vogelwerkgroep Meijendel werd ons bestuurslid 
Adri Remeeus door Sovon in het zonnetje gezet. 
Tot zijn eigen grote verrassing was hij de winnaar 
uit een groep van 9 kandidaten die waren voorgedragen 
als ‘Vrijwilliger van het jaar’. Adri, die de vergadering 
moest voorzitten, was hierdoor compleet overrompeld. 
Dunea liet spontaan een borrel uitrijden en van echt 
vergaderen is het nauwelijks nog gekomen.

‘no impactman’ (voor zijn inventari
saties legt hij eindeloze afstanden per 
fiets af)

 zijn omvangrijke hoeveelheid publica
ties in onder andere Limosa en Hol
lands Duin

 
Mooi dat Theo ook afsloot met als ‘last 
but not least reden’:  omdat het gewoon 
zo’n ontzettend aardige kerel is…..
 
Het bestuur van de HVB is er ontzettend 
trots op dat we Adri ook in ons midden 
hebben als energiek, ervaren en daad
krachtig bestuurslid.

Proficiat met deze zeer verdiende onder
scheiding.

Je medebestuursleden,
Frederik, Aletta, Tom en Wim

Foto: Aletta de Ruiter
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groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

www.birdingbreaks.nl • T ( 020) 779 20 30 • E info@birdingbreaks.nl

Vraag de gratis reisgids 2015 aan 
via brochure@birdingbreaks.nl   

Kijk op www.birdingbreaks.nl voor 
het reisprogramma 2015 en 2016!

Reis in 2015 

met ons mee!
60 groepsreizen
15 fotoreizen
40 expeditiecruises
5 weekenden in Nederland

Vogel- en natuurreizen naar 
wereldwijde bestemmingen

Reisgids 2015
Vogel- en natuurreizen naar wereldwijde bestemmingen

groepsreizen • cruises • fotoreizen • individuele reizen

9e reisjaar

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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Het is wel even opletten, want de Afri
kaanse wielewaal (Oriolus auratus) komt 
hier ook en veel vaker voor. Hij lijkt op de 
Europese wielewaal, maar is nog uitbun
diger goudgeel en heeft een zwart Zorro
achtig masker. De Afrikaanse wielewaal 
is zelfs te zien in Bamako, de hoofdstad 
van Mali. Bamako is sowieso een stad met 
veel vogels, zeker in de beboste delen. In 
mijn tuin in Bamako komt een grote ver
scheidenheid aan vogels op bezoek, ook 
sommige trekvogels; zo heb ik hier al eens 
een keer een hop waargenomen.
De verleiding is groot om nu verder te 
schrijven over de vogels rondom mijn 
huis, maar dit verhaal is vooral bedoeld 
om informatie te geven over het enorme, 
indrukwekkende gebied dat de Malinese 
binnendelta van de Niger is.

Een delta van levensbelang
De Niger is een fascinerende rivier. Hij 
begint in het WestAfrikaanse kustland  
Guinee, stroomt in noordoostelijke rich

ting naar buurland Mali en gaat dan met 
een boog zuidwaarts richting Nigeria, 
waar hij in een brede delta in zee uit
mondt. De rivier heeft echter ook een bin
nenlandse delta, en wel in het midden van 
Mali. Deze uitwaaiering van de rivier, over 
een areaal zo groot als heel Nederland, 
vormt een enorm migratiegebied: vogels, 
maar ook mensen trekken hier naartoe en 
weer vandaan met het wisselen van de sei
zoenen en de waterstand. Deze Malinese 
rivierdelta is van levensbelang voor die
ren en mensen.

Het water in de binnendelta bereikt zijn 
hoogste niveau in de periode november
januari. Trekvogels uit WestEuropa, 
maar ook vanuit Scandinavië en Oost
Europa, vliegen hierheen als het in het 
noorden te koud wordt en er te weinig 
voedsel is. Via een barre, gevaarlijke tocht 
komen zij terecht in dit gebied, dat welis
waar geen luilekkerland is, maar waar ze 
meestal wel voldoende voedsel vinden.

TEKST EN FOTO’S: KLAAS TJOELKER 

Mali, het land waar ik sinds bijna vier jaar woon, is een belangrijke bestemming en 
doortrekland voor trekvogels uit Nederland. Als vogelliefhebber kom ik hier dus ook 
goed aan mijn trekken. Met af en toe een bijzonder extraatje, zoals het horen en zien 
van een wielewaal. Toen dat gebeurde, beleefde ik soortgelijke emoties als Wim Kooij 
in het februarinummer van De Wulp over zijn confrontatie met een wielewaal beschreef. 
Het overkwam mij in de omgeving van het stuwmeer van Sélingué in een gebied dat niet 
eens dicht bebost is. Ik was er niet op voorbereid. Volkomen onverwacht hoorde ik de 
onmiskenbare welluidende roep van de wielewaal. Het gebladerte was niet erg dicht, 
waardoor ik hem vrij gemakkelijk in de kijker kon krijgen.

Binnendelta Mali:
Vogelmigratiegebied zo groot 
als Nederland
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Trekkers en blijvers
Zelfs kleine dreumesen als de gele kwik
staart, de rietzanger en de kleine kare
kiet leggen de lange tocht van Nederland 
naar Mali af. Daarnaast komt een aantal 
eendensoorten (waaronder de zomerta
ling), reigers, roofvogels en steltlopers 
hier overwinteren. En er zijn natuurlijk 
de vogels die hier het hele jaar door ver
blijven, zoals de Afrikaanse aalschol
ver, de Afrikaanse slangenhalsvogel, de 
bonte ijsvogel en nog vele andere.
Wanneer de trekvogels hier in het najaar 
aankomen, zijn de regens nog in volle 
gang en zelfs daarna stijgt het water in 
de delta nog een tijdje door. Het totale 
wateroppervlak kan uiteindelijk meer 
dan 36.000 km² beslaan. Toen ik in de 
gelegenheid was dit gebied te bezoeken, 
verraste dat mij nog het meest: dat er 
zulke enorme watervlakten bestonden 
in de Sahel, op de rand van de woestijn 

die Sahara heet. Toen Mali nog niet werd 
geteisterd door binnenlands geweld heb 
ik in een februarimaand met een kleine 
groep onder leiding van de organisatie 
Wetlands International door dit gebied ge
varen.

Steltlopers
In februari begint het waterpeil in de 
binnendelta al te zakken, maar nog niet 
genoeg om de steltlopers in grote con
centraties bij elkaar te brengen op plaat
sen waar je als mens gemakkelijk kunt 
komen. Tijdens onze tocht zagen we wel 
grote vluchten steltlopers in de verte, 
maar van dichterbij kregen we slechts 
een paar soorten te zien, in de vlucht, 
op de oevers of op de droge vlakten. Het 
waren voornamelijk steltkluten, groen
pootruiters, poelruiters en verschillende 
soorten kieviten.
Reigers waren in grote hoeveelheden 

Steltkluten
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een vogel die in heel Mali (en elders in 
Afrika) zo algemeen is dat ik vaak niet 
eens meer de moeite neem mijn kijker 
erop te richten. Toch is het fascinerend 
om deze vogel eens een tijdje te volgen 
in zijn acrobatische vlucht. Vooral zijn 
luchtgevechten met de schildraaf leveren 
een spannend schouwspel op. 
De ranke Afrikaanse zwaluwstaartwouw 
verrast weer op een andere manier. Deze 
vogel kun je eerder in drogere steppen 

aanwezig, vooral zilverreigers in drie 
formaten (de kleine, de middelste en de 
grote), maar ook de zwarte reiger, de pur
perreiger en de blauwe reiger. Van een an
dere reigersoort verstoorden we helaas de 
dagrust: de kwakken zijn immers nacht
vogels die overdag in grote kolonies in de 
bomen slapen. Ze hebben het overigens 
wel rustiger sinds de toeristen uit Mali 
wegblijven vanwege de burgeroorlog en 
de negatieve reisadviezen.

Kiekendieven en zwarte wouwen
In de binnendelta barst het aan het begin 
van het jaar van de bruine kiekendieven, 
vooral in de met bourgou (een rietsoort) 
begroeide watervlakten. De grauwe kie
kendief komt hier trouwens ook voor, 
maar minder talrijk dan de bruine. 
Ook de zwarte wouw was tijdens onze 
tocht in groten getale aanwezig, zij het 
dan vooral boven land. Dit is trouwens 

Grote zilverreigers

Aalscholvers en reigers
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verwachten, maar toch liet hij zich tijdens 
onze boottocht ook een paar keer zien. In 
zijn rankheid doet hij soms bijna aan een 
stern denken.

Vogels eruit, mensen erin
Hoewel de immense watervlakte van de 
binnendelta het meest opvalt, liggen 
er natuurlijk droge gebieden omheen. 
Wanneer de regens zijn opgehouden, 
daalt het waterpeil overal en blijven al
leen de rivier en de meren bestaan. De 
droge vlakten beslaan dan uiteindelijk 
het grootste deel van het gebied. Tegen 
die tijd vinden grote volksverhuizingen 
plaats. De trekvogels vertrekken naar het 
noorden en de mensen trekken het ge
bied binnen. 

Als eersten komen de nomadische vissers 
van het Bozovolk aanvaren. Wanneer het 
water op z’n hoogst staat is het onmoge
lijk om hier te wonen en te vissen, maar 
wanneer het water begint te zakken instal
leren ze zich op de eilandjes die als eerste 
droogvallen. Ze vangen vissen, maar ook 
wel vogels. Als de vangst binnen is geven 
ze per mobiele telefoon door dat deze 
door handelaars kan worden opgehaald. 
Vissen (en vogels) worden dan afgevoerd 
naar de dichtstbijzijnde plaats, Mopti, en 
vandaar weer verder naar andere plaatsen 
en vooral hoofdstad Bamako.
Weer iets later trekt het Peulvolk, voor
namelijk bestaande uit veehouders, het 
gebied binnen, waarbij hun vee de rivier 
zwemmend oversteekt. Dat is een indruk
wekkend gezicht. Aan de vaste wal vreet 
het vee eerst nog gras, maar daarna voedt 
het zich met wat overblijft van de plan
tengroei nadat het water is weggetrokken. 
Die planten bestaan vooral uit het eerder
genoemde bourgou.

Verdwenen toerisme
Vanwege de conflictueuze situatie in 
het noorden van Mali worden reizen 
naar heel Mali nu al een paar jaar afge
raden. Voor de vogels in de binnendelta 
is het daardoor rustiger, maar voor veel 
Malinezen is het een ramp. Mensen die 
de kost verdienden in of dankzij het toe
risme raakten hun bron van inkomsten 
kwijt, ook al is de deltastreek meestal ver 
verwijderd gebleven van het strijdtoneel. 
Eigenwijze toeristen die ondertussen 
toch komen, mogen erop rekenen dat ze 
met open armen door de plaatselijke be
volking worden ontvangen.

Er bestaan nog geen veldgidsen voor de 
Malinese binnendelta. Het dichtst in de 
buurt komt Birds of Western Africa door 
Nik Borrow en Ron Demey, ook in het 
Frans verschenen onder de titel Guide des 
oiseaux de l’Afrique de l’Ouest. Daarnaast 
hebben enkele Nederlandse auteurs een 
prachtig boek gemaakt over de hele Sahel
zone, met inbegrip van de binnendelta, 
onder de titel Living on the edge:wetlands 
and birds in a changing Sahel. De schrijvers 
Leo Zwarts, Rob Bijlsma, Jan van der 
Kamp en Eddy Wymenga hebben jaren
lang veldwerk gedaan in deze streek en 
weten waar ze het over hebben.

Reacties naar: klaas.tjoelker@gmail.com

Luchtgevecht zwarte wouw 
en schildkraai
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‘Kemphanenwei’ bij Marlot 
In de lenteuitgave van 1926 van het 
blad De Levende Natuur, dertig jaar eer
der opgericht door Jac. P. Thijsse, is op 
pagina 63 onder de kop Een interessante 
waarneming het volgende te lezen:

Nabij ‘t viaduct over den Leidschen 
Straatweg is een wei, bij ons “Kemp-
hanen wei” genoemd vanwege de kemp-
haantjes die er elk jaar komen, waar 
altijd wel iets aardigs of interessants is te 
zien. Aan het begin staat een cafeetje, of 
liever een boerderij, waar we onze fiets 
mogen stallen. 

De bijdrage wordt vervolgd met de ver
melding van een waargenomen buizerd 

met een duif als prooi, die door een 
havik wordt belaagd. Het stuk is ge
schreven door J. Kist, de latere redacteur 
van Elseviers vogelgids. 

De inleidende zinnen over de ‘kempen
plek’ bij het viaduct – ter hoogte van 
Marlot  zijn opvallend, omdat die wei 
tot eind vijftiger/begin zestiger jaren 
nog steeds in gebruik was. Dat weet ik 
uit eigen waarnemingen. Vroegere ver
meldingen van die kempenarena was ik 
niet eerder tegengekomen. Misschien 
iets voor het Haagse archief? 

C. van Deursen
Aerdenhout
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DOOR YOLANDE DE KOK

Wie gierzwaluwen wil bestuderen, kan dat 
rustig doen vanaf een terras met een glas 
trappist of vanuit een zolderkamer in de 
stad. Zo beschrijft stadsecoloog Remco 
Daalder dat in zijn boek De Gierzwaluw. 
Ook de huiszwaluw kan vanaf een com
fortabel zitje in de buitenlucht worden ga
degeslagen. In de tuin bijvoorbeeld, zoals 
de bekende vogeltrekdeskundige Theunis 
Piersma doet in zijn boek Zwaluwen van 
Gaast.
Wie echter de rotgans in zijn broedbiotoop 
bezig wil zien, moet onaangenamere expe
dities ondernemen. Barwolt Ebbinge doet 
daar verslag van in De Rotgans, al wordt wel 
duidelijk dat hij veel plezier beleeft aan 
het jagen met een net (om vogels te kun
nen wegen en ringen) op de toendra’s van 
Siberië.

Lemmingcyclus
De Rotgans is het meest wetenschappelijke 
van het genoemde trio recent verschenen 
boeken waarin telkens één vogel centraal 
staat. De grafieken en wiskundige vergelij
kingen in De Rotgans kun je echter gerust 
overslaan zonder dat je de lijn van het ver
haal kwijtraakt. 
Het door Ebbinge beschreven onderzoek 
richt zich met name op de populatiedy
namiek van de rotgans. Het is onder vo
gelaars algemeen bekend dat de jaarlijkse 
lemmingcyclus een bepalende invloed 
heeft op het broedsucces van rotganzen. 
Maar ook de Taimyrmeeuw, de sneeuw

uil en de middelste jager blijken voor de 
populatiegroei van de rotgans van belang. 
Zoals sommige rotganzen in de nabijheid 
van Taimyrmeeuwen broeden, die hen 
beschermen (tegen de vos) maar ook be
dreigen (door een ei of kuiken te roven), 
broeden andere ganzen graag in de nabij
heid van de sneeuwuil. Maar de sneeuwuil 
broedt alleen in ‘goede’ lemmingjaren. 
Ook hij is trouwens bedreiger en bescher
mer tegelijk, waarbij de aanvallen van de 
middelste jager op de sneeuwuil bescher
mend zijn voor de rotgans.

Slapen in de lucht
De Gierzwaluw en Zwaluwen van Gaast (oor 
spronkelijke Friese titel: Sweltsjes fan Gaast) 
zijn geen verslagen van een langdurig 
onderzoek, zoals De Rotgans, maar vlot 
leesbare verhalen met enkele verrassende 
feiten en vragen. Slapen gierzwaluwen en 
huiszwaluwen werkelijk in de lucht, zoals 
wordt aangenomen? Om afkoeling in de 
koude luchtlagen te voorkomen, trekt de 
gierzwaluw zijn pootjes onder de buik en 
heeft de huiszwaluw bevederde poten. Als 
de gierzwaluw werkelijk in de lucht slaapt, 
heeft hij dan dezelfde stadia van slaap als 
andere dieren (de ‘slow wave’slaap, waar
bij één hersenhelft actief kan blijven, en 
de REMslaap waarbij beide hersenhelften 
slapen) of kan hij zonder REMslaap?
Uit Sweltsjes fan Gaast (dat zich afspeelt 
rond het Friese dorp Gaast aan de weste
lijke IJsselmeerkust) leerde ik bovendien 
hoe de kikker de snelheidswedstrijd van de 
huiszwaluw heeft kunnen winnen.

Leuke en waardevolle informatie
over zwaluwen en rotganzen

 Remco Daalder - De Gierzwaluw. Uitgeverij Atlas/Contact 2014. Prijs: 24,99 euro (ook als e-book voor 14,99)

 Barwolt Ebbinge - De Rotgans. Uitgeverij Atlas/Contact 2014. Prijs: 34,99 euro (ook als e-book voor 14.99)

 Theunis Piersma - Zwaluwen van Gaast (vertaling van Sweltsjes fan Gaast). Uitgeverij Bornmeer 2014. Prijs: 15 euro.
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Vier van de zes spechtensoorten
winnen in Nederland terrein 
DOOR DICK VAN RIETSCHOTEN

Goed en slecht nieuws van de vogelpopu
latieanalisten van Sovon. Eerst het posi
tieve nieuws: Het gaat over het algemeen 
weer goed met de spechten in Nederland, 
zo bleek uit de voorlopige telresultaten 
voor de nieuwe Nederlandse vogelatlas. 
De tellingen begonnen in het najaar van 
2012 en eindigen komende zomer.
Vier van de zes spechtensoorten die in ons 
land als broedvogel voorkomen, nemen 
de laatste jaren na een dip weer in aantal 
toe. Daarbij gaat het om de kleine, mid
delste en grote bonte specht en de groene 
specht. De grote bonte specht drong rond 
de eeuwwisseling zelfs al door tot de wad
deneilanden. De toename houdt verband 
met de aanleg van nieuwe bossen en sin
gels en met het ouder worden van be
staande bossen.
 
Draaihals
Ten aanzien van de zwarte specht spreekt 
Sovon van een ‘licht afnemende lande

lijke trend’. Ernstiger is het gesteld met 
de draaihals, die als broedvogel in ons 
land in tamelijk rap tempo verdwijnt. 
Begin vorige eeuw was de draaihals in 
bepaalde landsdelen nog een algemeen 
voorkomende vogel. Na de oorlog ging 
het echter bergafwaarts. Van de honder
den broedparen die men gewend was aan 
te treffen, waren er in de jaren zeventig 
nog maar 125 à 250 over. Begin deze eeuw 
was dat geslonken tot 50 à 65 paren en 
in 2012 stelden de tellers nog maar twaalf 
territoria vast.
Dit jaar zijn er slechts vier broedgevallen 
waargenomen: drie in Drenthe en één op 
de Veluwe. Laatstgenoemde vondst werd 
gedaan bij de controle van een nestkast 
voor koolmezen. Daarin bleek zich zo
waar een aantal draaihalseieren te bevin
den, waaruit zeven vogels voortkwamen. 
Dankzij extra beschermende maatregelen 
tegen boommarters konden ze gezond en 
wel uitvliegen.

Welkom op de nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van de Haagse Vogelbescherming  nodigt alle 
leden uit voor de traditionele nieuwjaarsreceptie.
U bent van harte welkom om op zondag 4 januari 2015 van 
16.00 - 18.00 uur op een succesvol nieuw vogeljaar te komen toosten. 

Het adres is: ATV Eigen Arbeid 
Zijdeweg 60, 2245 BZ Wassenaar 
(Achter restaurant De Landbouw) - zie kaartje
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Adressen
Bestuur 
Frederik Hoogerhoud voorzitter
Adri Remeeus vice-voorzitter
Wim Kooij penningmeester
Aletta de Ruiter secretaris
Tom Loorij lid

Correspondentieadres bestuur:
Altingstraat 12, 2593 SX Den Haag

Rekeningnummer penningmeester 
IBAN: NL12 INGB 0003 5861 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
IBAN: NL31 INGB 0002 0319 03
t.n.v. verkoop en publiciteit Haagse 
Vogelbescherming

Vogelasiel De Wulp
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon: 070 - 323 15 68
IBAN: NL83 INGB 0005 0926 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

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 renovatie asiel       (prijs incl. verzendkosten)

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

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

Diverse 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 ...........................................................  10,00

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

Geheim Oorlogsdagboek 1940-1945 ......................... 13,50

Diverse wisselende cadeauartikelen
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’

Achterpagina met de klok mee:  knobbelzwaan, fazant, krooneend, meerkoet, halsbandparkiet, 
juveniele stormmeeuw, groene specht, torenvalk - middenfoto: brandganzen
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