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       Van de voorzitter

In mijn vorige voorwoord gebruikte ik de 
woorden “Zuinigheid met vlijt bouwt hui-
zen als kastelen”. Bij die woorden haak ik 
graag opnieuw aan, want commissies en 
bestuur werken hard aan het weer finan-
cieel gezond maken van onze vereniging. 
Na raadpleging van de adviescommis-
sie financiële zaken en in goed overleg 
met onder andere de commissies CEL en 
Veldwerk zijn forse stappen gezet naar een 
begroting met een gezonde basis.
De extraatjes waar wij aan gewend waren 
geraakt, zijn helaas geschrapt. En het be-
stuur heeft als werkgever ook een pijnlijk 
maar noodzakelijk besluit moeten nemen 
om het personeelsbestand van het asiel 
in te krimpen. Het moet nog maar eens 
gezegd worden: door het wegvallen van 
schenkingen en legaten is de vereniging fi-
nancieel in behoorlijk zwaar weer terecht-
gekomen. Ik wil iedereen die heeft meege-
dacht dan ook bedanken. Natuurlijk is de 
volgende stap dat de vereniging op zoek 
gaat naar andere bronnen van inkomsten. 
Maar alleen voldoende geld is nog niet de 
basis voor het voortbestaan van de HVB. 
Wij missen iets cruciaals in onze vereni-
ging, namelijk actieve jeugdleden. Als we 
om ons heen kijken, zien we hoe dat komt: 
internet, sociale media, smartphones en 
sport zuigen zoveel aandacht weg dat er 
geen tijd overblijft voor een vereniging 
als de onze. En dat is reuze jammer want 
zonder jeugdleden geen toekomst voor 
de HVB en zonder in de natuur geïnteres-
seerde jeugd zal bovendien de aandacht 
voor ons leefmilieu gaan afbrokkelen. 
Uit ervaring weten wij inmiddels dat de 
leeftijdsgroep van 8 tot 13 jaar openstaat 
voor prikkels vanuit de natuur. Zij willen 
nog ruiken, zien, voelen en proeven. Die na-

tuurbeleving voor de jeugd van 8 tot 13 is 
dan ook de rode draad in het manifest dat 
tijdens het festival is aangeboden aan lo-
coburgemeester en wethouder Onderwijs 
Ingrid van Engelshoven. Natuurlijk kan 
zij geen lesprogramma’s natuurbeleving 
voorschrijven. Maar wij willen gezamen-
lijk veel energie gaan stoppen in ‘groene 
samenwerking’ en in de doelstelling de ba-
sisscholen de natuur in te krijgen. 
Hebt u trouwens gezien waar de jeugd tij-
dens het festival naar toe trok? Inderdaad, 
onze knutselhoek, de telelenzen en vooral 
ook het ringen van vogels. De doe-activi-
teiten dus!
De HVB mag dan 90 jaar zijn maar aan 
ambitie geen gebrek. We kunnen terug-
kijken op een zeer geslaagd festival. Dank 
aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt: 
Festivalcommissie, medebestuursleden, 
vrijwilligers, excursie- en lezinghouders, 
standhouders en niet te vergeten onze 
gastvrouw van Staatsbosbeheer; DANK!

Adri Remeeus, voorzitter
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DOOR CAROLINE WALTA EN TOM LOORIJ

De Haagse Vogelbescherming bestaat in 
2015 90 jaar en vierde dit op zondag 4 ok-
tober in het Haagse Bos met een bijzon-
der succesvol verlopen Vogelfestival. We 
hadden schitterend weer en een overwel-
digende aanloop van belangstellenden. 
Speciale uitnodigingen waren vooraf 
gezonden aan alle actieve oudgedienden 
(bestuurs- en commissieleden) waarvan 
we het adres konden vinden. Dat leidde 
hier en daar tot uitgebreid herinneringen 
ophalen en hernieuwde kennismaking. 
Er waren gezellige kraampjes, natuurex-
cursies, verschillende lezingen, demon-
stratie vogels ringen en vooral allerlei 
kinderactiviteiten. Wat betreft dit laatste 
was het hartverwarmend te zien dat de 
knutselhoek de hele dag volledig vol zat 
met kinderen.

Haags vogelfestival: een daverend succes

Jeugdmanifest
We waren zeer vereerd met het bezoek 
van de wethouder van Kenniseconomie, 
Internationaal, Jeugd en Onderwijs / 
1ste locoburgemeester mevrouw Van 
Engelshoven, die uit handen van onze 
voorzitter, Adri Remeeus, ons jeugdmani-
fest in ontvangst wilde nemen. Hij legde 
in zijn toespraak er de nadruk op dat de 
jeugd moet proeven, ruiken, zien en voe-
len, wat natuurbeleving betreft. De HVB 
wil zich namelijk steeds meer met haar 
activiteiten richten op de jeugd en Adri 
vroeg de wethouder  met ons mee te den-
ken over hoe we de leeftijdsgroep 8 – 13 
jaar jaarlijks mee op pad kunnen nemen 
de natuur in. De wethouder nam vervol-
gens alle tijd voor een rondleiding over 
het festivalterrein. 

Het  bos in
Elk half uur vertrok er een excursie, niet 
alleen over vogels, maar ook over bomen 
en paddenstoelen. De belangstelling was 
zeer groot en van alle leeftijden. In een in-
ternationale stad als Den Haag, hadden 
we ook gezorgd voor een Engelstalige 
rondleiding. Maar liefst 30 vogelsoorten 
lieten zich zien en horen, waarbij de ijs-
vogel wel de waarneming van de dag was. 
Veel belangstelling en waardering van 
de deelnemers was er voor de excursie / 
workshop “fotografie” onder begeleiding 
van Frenk Volckmann en Frank Kremer. 
Spreekstalmeester Idde Lammers kon-
digde alle excursies, lezingen en de andere 
activiteiten aan. Hij deed dit met verve en 
een enthousiasme alsof hij nooit anders 
gedaan had. 

Vogels en techniek
Deze datum viel samen met Dierendag 
en het Nationaal Wetenschapsweekeinde. 
Op het eerste oog een vreemde combina-
tie, maar niets is minder waar. Zo kon ie-
dereen leren hoe vogels worden geringd 
voor wetenschappelijk onderzoek en was 
er een boeiende lezing over het volgen 
van roofvogels met behulp van de laatste 
GPS-technieken.  

Fotowedstrijd “Vogels in beweging”
Op het festival werd ook de uitslag be-
kendgemaakt van de fotowedstrijd die 
wij hadden uitgeschreven. De jury, be-
staande uit Bert Hoogerhoud en Marco 
Simonis had 6 prijswinnende foto’s uit-
gekozen die op het festival op een fraaie 
manier gepresenteerd werden. Ringfoto 
Focus en Han Bouwmeester hadden be-
langeloos de prijzen voor de fotowed-
strijd beschikbaar gesteld. Iedereen ge-

Foto: Boudewijn Schreiner

Turen door de telescopen

noot van de prachtige foto’s die de inzen-
ders gemaakt hadden (zie blz. 16 en 17). 

Lezingen
Lezingen werden verzorgd door bevlo gen 
vogelaars als Monique van den Broek, 
Caroline Walta, Willem van Manen (Sovon 
Vogel onderzoek) en Arjan Dwarshuis. 
Deze vonden plaats in de werkschuur 
van Staatsbosbeheer in de Koekamp. Alle 
lezingen waren volledig volgeboekt en 
vormden echte smaakmakers voor de be-
zoekers. 

Bekende Nederlanders
Ontzettend trots zijn we op de hulp 
van het beroemde vogelaars-paar Arjan 
Dwarshuis en Camilla Dreef. Arjan is 
bekend van het tv-programma ‘Man bijt 
Hond’ en hij wil in 2016 het wereldre-
cord vogels kijken gaan verbreken. In de 
serie ‘In de Ban van de Condor’ leerde hij 
Camilla kennen en daar sprong de vonk 
tussen de twee over. Samen leerden ze de 

Excursie in het Haagse Bos

Foto: C
aroline W

alta
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jonge festivalbezoekers de fijne kneepjes 
van het vogels kijken en twitchen (het ac-
tief zoeken naar bijzondere soorten). De 
animo voor deze excursie was groot en de 
energie spatte er vanaf. 

Dank aan iedereen
‘Last but not least’: het festival zou niet 
mogelijk geweest zijn zonder de tome-
loze inzet van de leden van onze Festival-
commissie. In de maanden van voorberei-
ding vooraf en op de dag zelf hebben zij 
bergen verzet. De commissie is Zeilstra en 
Partners zeer erkentelijk voor alle exper-
tise in de aanloop naar het festival en het 
zo frequent beschikbaar stellen van de 
vergaderruimte inclusief maaltijd, omdat 
de leden allemaal hongerig uit hun kan-
toren kwamen aangevlogen. 
Verder speciaal een groot woord van dank 
aan Staatsbosbeheer voor het beschik-
baar stellen van de terreinen en gebou-
wen, adviezen en uitleen van verrekijkers. 
Ook alle andere vrijwilligers, natuurorga-
nisaties en iedereen die is langs geweest... 
ontzettend bedankt voor de onvergete-
lijke dag!

We vertrouwen erop dat we nog 90 jaar 
met uw steun kunnen doorgaan met het 
beschermen van vogels en hun leefgebie-
den, maar vooral... met het samen delen 
en genieten van de natuur.

Nu de grootste drukte van de vogelopvang 
achter de rug was, werd het tijd om die be-
gunstigers in het zonnetje te zetten en spe-
ciaal uit te nodigen voor een rondleiding, 
enkele presentaties, een kop koffie met wat 
lekkers en natuurlijk een goed gesprek. Al 
ruim voordat de deuren geopend werden, 
meldden de eerste belangstellenden zich. 
Vanuit onze uitkijkpost op de eerste ver-
dieping snel de koffie aangezet en beneden 
kregen de vloeren nog een laatste dweil-
beurt. En het werd druk. Tussen 14.00 en 
17.00 uur was het een komen en gaan van 
geïnteresseerde mensen. Tot onze verras-
sing een zeer divers publiek dat ons het 
hemd van het lijf vroeg. 
Natuurlijk kregen de laatste jonge vogels 
alle aandacht, maar ook de 2 jan-van-gen-
ten die hun zwemrondjes in het diepe bas-
sin maakten, ontlokten verbaasde kreten. 
“Die vogels heb ik nog nooit gezien”, was de 
veelgehoorde kreet. “Klopt”, legden we uit. 
“Die leven op zee en komen alleen hier als 
ze toevallig ziek op het strand belanden”.
Rinse van der Vliet was zo vriendelijk om 
een ringdemonstratie te geven, want ook 
dat hoort bij het asiel. Vogelverzorgster 
Lizzy Looijestijn was onvermoeibaar om 
alle vragen te beantwoorden en liet zien 

hoe duiven tegenwoordig met de papspuit 
gevoerd worden. Bijna het hele bestuur was 
representatief aanwezig en Loes Jalink had 
alle luiken van het presentatiebord volge-
hangen met foto’s zodat ook de activitei-
ten die toevallig niet actueel in huis waren 
via het informatiebord te zien waren.

 
   Vogelasiel De Wulp  

Geslaagde donateursdag in vogelasiel
DOOR ALETTA DE RUITER

Speciaal voor de vaste donateurs hield vogelasiel De Wulp op 26 september jl. 
open huis. Het asiel heeft in de loop der jaren een relatie opgebouwd met ca. 450 
donateurs die jaarlijks een schenking doen ten behoeve van de vogelverzorging.

Lizzy Looijestijn met jan-van-gent

Zelf bestellen vogelkalender ’t Vogeljaar
Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen krijgen de vrijwilligers in 2016 geen vogelkalender 
meer cadeau van de vereniging. Wie de kalender toch graag zelf wil bestellen, kan dat doen bij 
uitgeverij ‘t Vogeljaar door overschrijving van €10,95 (inclusief €2 portokosten) op rekening 
IBAN: NL68 INGB 0000 0043 25 ten name van: Penningmeester van het Kalenderfonds, 
Boterbloemstraat 20, 5321 RR Hedel.

Foto: Rinse van der Vliet

Waarnemingslijst Haagse Bos
zondag 4 oktober 2015

IN/BIJ DE PLAS
Blauwe reiger (Grey heron)
Fuut (Great crested grebe)
IJsvogel (Kingfisher)
Kokmeeuw (Black-headed gull)
Krakeend (Gadwall)
Kuifeend (Tufted duck)
Meerkoet (Coot)
Slobeend (Shoveler)
Smient (Wigeon)
Tafeleend (Pochard)
Waterhoen (Moorhen)
Wilde eend (Mallard)
Zilvermeeuw (Herring gull)

IN HET BOS
Boomklever (Nuthatch)
Boomkruiper (Tree creeper)
Buizerd (Common buzzard)
Ekster (Magpie)
Gaai (Jay)
Glanskop (Marsh tit)
Grote bonte specht (Great-spotted woodpecker)
Halsbandparkiet (Rose-ringed parakeet)
Houtduif (Wood pigeon)
Kauw (Jackdaw)
Koolmees (Great tit)
Merel (Blackbird)
Pimpelmees (Blue tit)
Roodborst (Robin)
Vink (Chaffinch)
Winterkoning (Wren)
Zwarte kraai (Carrion crow)

Extra ALV op woensdag 18 november
We willen u nog even attenderen op de extra ALV die op woensdag 18 november ge-
houden wordt. Op die bijeenkomst zal het bestuur u informeren over de voorgenomen 
bezuinigingen en de begroting voor 2016. 
Plaats van samenkomst is ‘De Stal’, ATV Eigen Arbeid, Zijdeweg 60, 2245 BZ Wassenaar 
(einde Bezuidenhoutseweg achter restaurant De Landbouw - kaartje zie pag. 19). 
Aanvang 20.00 uur.
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DOOR ADRI REMEEUS

Over het algemeen kunnen wij terugkijken op een fraaie zomer. Mede vanwege het 
late voorjaar zijn enkele soorten nog laat tot broeden overgegaan. Zo werden er 
eind augustus nog pulli van de Krooneend gezien in Meijendel. In September was 
het echter koel en nat en voor de trekvogels zat de wind vaak in de verkeerde hoek 
(west tot noord). Dat in combinatie met veel bewolking drukte het aantal dagen 
met zichtbare trek. Niettemin viel er genoeg te beleven.

 
    Veldwaarnemingen  gezien in de regio tussen half juli en half  oktober 2015

We gaan er vandoor
Dat moeten de gierzwaluwen gedacht heb-
ben. Dat deze soort maar kort in ons land 
verblijft is bekend, maar een naar zuid 
trekkend aantal van ruim 2000 boven de 
Vulkaan, tussen 15 en 20 juli, is opmer-
kelijk. Ook kokmeeuwen trekken in juli en 
augustus steevast in soms grote aantallen 
naar zuid over strand en zeereep. In hun 
kielzog bevinden zich regelmatig zwart-
kopmeeuwen; op 3 augustus trokken er 9 
naar zuid over het strand bij Wassenaar. 
Verrassend was de fraaie reuzenstern die op 
die dag eveneens naar warmere oorden on-
derweg was. Op 20 augustus vloog er ook 
nog een langs de Vulkaan. 

Wij gaan ruien
De duinmeren van Meijendel herbergen in 
juli en augustus grote aantallen eenden, 
die daar hun slagveren verwisselen. Hun 
vliegvermogen is dan tijdelijk beperkt, dus 
de rust van de duinmeren is dan een veilige 
plek. Een integrale telling op 21 augustus 
leverde 393 tafeleenden, 387 kuifeenden en 
319 krooneenden op. Op die dag liet ook de 
visarend zich weer zien, naar zuid. 

Schaarse trekkers
Een andere soort die langs de kust naar het 
zuiden vliegt is de duinpieper. Deze soort 

broedt niet bij ons, maar kleine aantal-
len trekken elk najaar naar zuid, meestal 
over de zeereep; over augustus en septem-
ber werden er zo’n tien gemeld. Datzelfde 
geldt voor de ortolaan; in ons land uitge-
storven als broedvogel, de eerste trok dit 
najaar op 22 augustus langs de Vulkaan en 
de laatste op 4 oktober over Meijendel.
Op 23 augustus trokken een zwarte ooie-
vaar en een roodpootvalk over de Vulkaan. 
Tevens gingen er 5 wespendieven naar zuid 
gevolgd door nogmaals 8 wespendieven op 
30 augustus, evenals 19 bruine kiekendieven; 
wat oostenwind al niet teweeg kan brengen!
Een andere soort die in het najaar regelma-
tig opduikt is de draaihals, altijd schuw en 
onopvallend, maar soms op onverwachte 
plekken (zoals op 1 september bij de Shell 
aan de Volmerlaan in Rijswijk). 
Een beetje meer aanlandige wind in sep-
tember bracht prompt enkele zeevogels 

binnen gezichtsveld, namelijk twee grauwe 
pijlstormvogels op 4 september en een vaal 
stormvogeltje op 6 september, beide gezien 
vanaf de Vulkaan.

Ook meer landinwaarts gebeurde wat
Inmiddels bivakkeerde in de Duiven-
voordse polder vanaf eind augustus een 
onvolwassen purperreiger, die daar tot 
begin oktober bleef. Op de Starrevaart 
pleisterden op 29 augustus maar liefst 14 
zomer talingen. Door de hoge waterstand 
echter was het aantal steltlopertjes be-
perkt. Een rode wouw trok op 29 september 
over de Duivenvoordse polder.

Twee soorten springen eruit
Huiszwaluw en bladkoning waren bepalend 
dit najaar. Tot eind september trokken 
grote aantallen (soms groepen van 300) 
huiszwaluwen door langs de kust en vaak 
bleven zij langdurig rondvliegen op zoek 
naar voedsel boven de duinmeren en de 
weiden. Opmerkelijk is overigens dat op 
diverse plekken in september huiszwaluwen 
nog jongen aan het voeren waren. 
Dan de bladkoning; de eerste in onze regio 
werden al op 9 september gemeld. Het zou 
de opmaat worden naar een invasieachtig 
voorkomen gedurende september en ok-

tober. Tot in stadsparken werden zij aan-
getroffen. Meestal zijn zij tijdens de trek 
einzelgänger, die zich vaak aansluiten bij 
groepjes mezen en goudhaantjes.  

Op weg naar oktober...
tekent zich een invasie van zwarte mezen af. 
Deze vogels zijn altijd afkomstig uit het 
verre oosten van Europa; een goed broed-
seizoen en voedselgebrek zetten periodiek 
een massale wegtrek in beweging. Het is 
altijd weer een belevenis om deze fragiele 
mezen over open land of van struik naar 
struik te zien vliegen. Ook het goudhaantje 
is bezig aan een sterk trekseizoen, met op 
7 oktober 150 trekkend langs de Vulkaan. 
Opmerkelijk, want de afgelopen jaren 

Schaarse soorten volop, maar de grote  trek blijft nog uit

goudhaan

bladkoning

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

zwarte mees

waren er juist weinig goudhaantjes op trek, 
in tegenstelling tot vuurgoudhaantjes.
Tot nu toe is de zichtbare dagtrek door de 
verkeerde windrichting langs de kust on-
dermaats. Want waar blijven de kramsvo-
gels, koperwieken en kepen? 

Ten slotte...
nog enkele bijzonderheden: een cetti’s 
zanger op 28 september in Starrevaart, 
een noord se nachtegaal op 29 september in 
Meijendel, de eerste grote pieper naar zuid 
op 30 september (Vulkaan) en een roodkeel-
pieper over de duinen op 5 en 9 oktober.

Foto: Boudewijn Schreiner

Foto: Frank Kremer

Foto: Frank Kremer
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Al vele jaren volg ik de lotgevallen van 
de spreeuwtjes die in mijn naaste omge-
ving broeden. Terwijl er vroeger meestal 
3 paartjes waren en er meestal ook nog 
een tweede broedsel op volgde, beperkte 
het gebeuren zich dit jaar tot één paartje 
en een vervolgbroedsel zat er niet in. Een 
derde spreeuwtje, een mannetje, bleef 
een poosje zingen en posten op het dak. 
Het was een genot om hem te zien en te 
horen maar hij wist met al zijn inspan-
ningen géén vrouwtje aan te trekken en 
gaf het op. Jammer! Helaas weten we dat 
het niet zo goed gaat met onze spreeu-
wen en dat ze in aantal achteruitgaan.

Maar wát geniet ik telkens weer van het 
sierlijke aan- en afvliegen als de jonkies 
gevoerd worden. En wat zit ik in span-
ning als er kauwtjes en eksters op de loer 
zijn. Op 23 mei zijn ze uitgevlogen maar 
dat heb ik niet mogen meemaken omdat 
ze die eerste sprong in de ruimte waar-
schijnlijk kort na zonsopgang hebben 
gemaakt. 

Na 27 mei heb ik geen spreeuw meer ge-
zien in mijn tuin en dan ontbreken ze 
voor de rest van de zomer. Waar zijn ze? 
Hebben de jonkies het gered? Op derge-
lijke vragen krijg je nooit een antwoord.
Maar in het najaar komen ze weer te-
voorschijn en dan fleur ik weer helemaal 
op. Dit jaar zag ik er vanaf 20 september 
regelmatig een aantal rondvliegen in de 
naaste omgeving van mijn huis. Op 25 
september zat ik rond 10.30 uur koffie 
te drinken in de voorkamer en zag ik 

de takken van de conifeer heftig heen 
en weer zwiepen. De zon scheen op de 
boom. En jawel, daar verschenen tussen 
de groene takken 2 prachtig goud ge-
spikkelde spreeuwtjes die druk aan het 
foerageren waren. Op de vruchtjes of op 
insecten? Ik weet het niet. Maar het deed 
me goed ze weer van zo dichtbij te zien. 
Die boom groeit vlak naast hun broed-
plaats onder het dak. Is hier sprake van 
territoriaal gedrag in het najaar?  Is dat 
al een voorbode van wat er de komende 
lente gebeuren gaat? Dat is wat spreeu-
wen zo boeiend maakt. Altijd rijzen er 
weer nieuwe vragen en wordt je nieuws-
gierigheid opnieuw geprikkeld.

Mijn spreeuwenjaar
DOOR YVONNE VAN DE PITTE

Ik ben benieuwd……. Maar eerst moe-
ten ze de winter zien door te komen 
en ik hoop dat ze die glansrijk zullen 
doorstaan en dat ik ze als vanouds in 
het vroege voorjaar weer zal mogen ver-
welkomen. Dit jaar waren ze zelfs op 25 
februari alweer luidruchtig aanwezig. 
Zullen ze ondanks hun achteruitgang 
toch weer van de partij zijn? Het ant-
woord op díe vraag hoop ik u volgend 
jaar te kunnen geven.

jonge spreeuwen

Foto: Tom Loorij
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soort. Het broedbiotoop bestaat uit grote 
open vlakten van allerlei aard, liefst met 
zo weinig mogelijk bomen en hoge strui-
ken. Bijzonder is, omdat de grond ter 
plekke van zijn nest vaak heel koud is, dat 
hij een stevige bodem van nestmateriaal 
aanbrengt om zijn eieren beter te isoleren.
Afhankelijk van de taxonomische criteria 
worden er 3 tot 7 verschillende onder-
soorten onderscheiden.
Uitgaande van het grootste aantal komen 
er in Amerika twee van elkaar gescheiden 
ondersoorten voor, in Alaska en rond de 
Hudsonbaai. Het zijn de enige ondersoor-
ten die in het veld eenvoudig herkenbaar 
zijn omdat ze een bruinige stuit in plaats 
van een witte hebben. 
De 3 ondersoorten in Siberië (respectie-
velijk in Kazachstan, Centraal en Oost 
Siberië) vormen geheel afzonderlijke po-
pulaties waartussen een niemandsland is 
waar geen regenwulpen broeden. 
In Europa komen twee ondersoorten 
voor, de nominaat vorm in Scandinavië 
en Rusland en de IJslandse ondersoort die 
ook op de Faeröer en de Schotse eilanden 
broedt. Door de opwarming van de aarde 
broedt er tegenwoordig zelfs een klein 
aantal op de oostkust van Groenland.
De regenwulp is een super-trekvogel. Hij 
legt op de trek gigantische afstanden af 
en komt als overwinteraar op alle conti-
nenten behalve Antarctica voor. Zo over-
winteren de vogels uit Alaska en Canada 
tot in het uiterste puntje van Vuurland. 
De Europese vogels kan je terugvinden 
tot in Zuid-Afrika. De Siberische onder-
soorten bevolken buiten de broedtijd alle 
kusten van Zuid-Azië, maar ook die he-
lemaal van Tasmanië en Nieuw-Zeeland.
Ook in Nederland komt hij alleen op 
doortrek voor met twee duidelijke pieken, 

één in april en mei en de andere in juli en 
augustus. De voorjaarspiek is duidelijk 
groter dan de zomerpiek, iets dat we ook 
hier bij Scheveningen langs de kust zien. 
Tussen september en maart is slechts bij 
uitzondering een regenwulp in Nederland 
waar te nemen. De meeste pleisteren in 
noordoost-Nederland, met name Drenthe 
waar ook flinke grote slaapplaatsen zijn. 
De laatste jaren is er een verschuiving 
waarneembaar naar Friesland en het 
Waddengebied. Uit Sovon-tellingen van 
die slaapplaatsen blijkt dat het in de pe-
riode 1976-1980 om 23.000 tot 32.000 in 
het voorjaar en 8000 tot 9000 in de zomer 
ging. In 2012 werden bij zo’n telling langs 
de Friese kust ca. 19.000 regenwulpen ge-
teld in het voorjaar. De getelde aantallen 
kunnen van jaar op jaar echter sterk fluc-
tueren; de oorzaak hiervan is niet duide-
lijk. De grote aantallen uit de vorige eeuw 
worden echter waarschijnlijk niet meer 
gehaald. 
Bij Birdlife International staat de regen-
wulp als niet bedreigd te boek. Dat geldt 
overigens voor de wereldpopulatie als ge-
heel. Wel is namelijk vastgesteld dat de 
aantallen in sommige regio’s afnemend 
zijn. In andere regio’s is de stand echter 
stabiel of gaat hij in aantal licht vooruit. 
Er lijkt ook een verschuiving aan de gang 
te zijn naar noordelijker gelegen broedge-
bieden.

De Regenwulp
Numenius phaeopus

De regenwulp dankt zijn wat vreemde 
naam aan het volksgeloof dat wanneer 
regenwulpen luid roepend overvliegen, 
er regen op komst is. En inderdaad 
is dit zo gek nog niet, want bij een 
naderend regenfront kunnen veel 
vogels, waaronder de regenwulp, 
roepend verder vliegen op zoek naar 
beschutting tegen de regen.

Hoewel de meeste niet-vogelaars in 
Nederland waarschijnlijk nooit een re-
genwulp gezien hebben, zullen velen de 
naam toch wel kennen van het beroemde 
boek van Maarten ’t Hart: “Een vlucht 
regenwulpen”. Toen de moeder van de 
hoofdpersoon, ook Maarten geheten, 
stierf zag Maarten een vlucht regenwul-
pen overvliegen. De schrijver vermeldt 
dat het een ‘grijze dag’ was. Opvallend 
is dat hij er in zijn boek van spreekt dat 
Maarten ze alleen zag, maar niet dat hij 
ze hoorde. Regenwulpen maken in de 

Wulpen 
in vele soorten

3
DOOR TOM LOORIJ

vlucht namelijk een heel kenmerkend 
geluid dat klinkt als bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi 
(7 keer). Daaraan kan je zelfs ‘s avonds 
in het donker horen dat er regenwulpen 
overvliegen.
De regenwulp is een van de drie middel-
grote wulpensoorten en onderscheidt 
zich van de gewone wulp door kleiner for-
maat, duidelijk kortere poten en een klei-
nere, meer geknikte dan gebogen snavel. 
Die snavel maakt dat zijn voedsel voor 
een groter deel bestaat uit diertjes die hij 
gewoon van de grond oppikt. De regen-
wulp is ook de enige wulpensoort met 
een echt opvallend kenmerk, namelijk de 
kruinstrepen op de kop die bij alle andere 
wulpensoorten ontbreken.
De regenwulp heeft na de gewone wulp 
veruit het grootste verspreidingsgebied 
van alle wulpen als broedvogel; het strekt 
zich over drie continenten uit, behalve 
over Europa en Azië ook over Noord- 
Amerika. Met 1 tot 2,3 miljoen broedpa-
ren is hij wel de meest talrijke wulpen-
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Het was een bont geschakeerd gezelschap 
dat eind 2014 binnenfladderde in de ver-
gaderzaal van ons kantoor aan de Haagse 
Prinsessegracht. Aanleiding voor het be-
zoek: de HVB bereikte in 2015 de respec-
tabele leeftijd van 90 jaar en dat moest 
worden gevierd! Het bestuur had besloten 
tot ‘de organisatie van een Vogelfestival 
in het Haagse Bos en het uitbrengen van 
een Jubileumboek’. Dat was de opdracht 
aan Adri Remeeus en Wim Kooij, lijst-
duwers van de werkgroep Vogelfestival. 
Al snel strikten ze Frank Kooper als een 
zorgvuldige secretaris, Caroline Walta, 
Marco Simonis, Rob ter Ellen en sluime-
rend HVB-lid Foeke Zeilstra. In volgende 
vergaderingen sloten Loes Jalink, Veronica 
van Berkel en Harriët Kolber zich aan, 
waarmee de hoeveelheid girl-power sterk 
toenam. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het 
een aantal vergaderingen duurde voordat 
deze verzameling eigenzinnige types tot 

Eén festival, tien kikkers 
en honderden blije gezichten
DOOR FOEKE ZEILSTRA

een harmonieus samenwerkende eenheid 
was gesmeed. Aan goede wil en  positieve 
instelling geen gebrek, maar iedereen bleek 
bij de term Vogelfestival andere ideeën in 
zijn hoofd te hebben. En omdat de werk-
groepleden geen doetjes zijn, werden de 
ideeën met veel kracht en overtuiging naar 
voren gebracht. Pas toen na een paar ver-
gaderingen de opzet van het festival hel-
der werd, plaats en datum waren gekozen, 
groeide de doelgerichtheid en werden de 
specialisaties binnen de werkgroep steeds 
beter zichtbaar. 

Kruiwagen vol kikkers
Op een natuurlijke manier werden de 
taken verdeeld. Frank groeide uit tot werk-
groepjurist. Marco’s technisch en fotogra-
fisch talent kwam uit de verf. Caroline, 
multi-inzetbaar, onderscheidde zich met 
veel ideeën over de invulling van het pro-
gramma, schrijfvaardigheid en gevoel voor 
publiciteit. Rob ter Ellen stond garant 

voor fraaie vormgeving van flyers en affi-
che. Veronica’s organisatietalent was zeer 
welkom en door de pragmatische inzet van 
Loes Jalink en Harriët Kolber werd het con-
tact met vrijwilligers en vogelasiel gelegd 
en behouden. Foeke bemoeide zich met 
het uitnodigen van de burgemeester, mai-
lingen aan 167 basisscholen met flyers en 
affiches naar 267 scholen en verzond pers-
berichten aan alle media in en rond Den 
Haag. Wim Kooij belichaamde de ‘voice 
of reason’ en was een vaardig taxateur van 
wat wel of niet haalbaar was en natuurlijk 
was er Adri, de voorzitter van de werk-
groep. Hij bereidde de vergaderingen voor, 
loodste ons door de agenda, bewaakte de 
voortgang en het budget. Bovendien hield 
hij - en dat is met een kruiwagen vol kik-
kers een hele prestatie - de werkgroep bij 
elkaar.  
Merkwaardig genoeg was het niet het pro-
gramma met sprekers, deelnemers, publi-
citeit en de locatiekeus die de meeste ver-
gadertijd in beslag nam. In tegendeel, daar 
waren we juist snel uit. De sprekers waren 
al snel enthousiast en werden vlot vastge-
legd. In de maandelijkse werkgroepverga-
deringen - in totaal waren het er 11 - ging 
de meeste tijd zitten in organisatorische en 
logistieke zaken. 

Logistiek vreet tijd
Wat vergde dan wel veel tijd? Op het ge-
bied van de logistiek was er de huur van 
marktkramen, een aggregaat voor de 
stroomvoorziening, legertenten, tafels en 
stoelen, een spreekgestoelte, microfoons, 
luidsprekers enz. Hoewel Wim Kooij op 
statistische gronden stellig beweerde dat 
het nooit regent op zondag 4 oktober, 
hebben we lang gefilosofeerd over wat we 
zouden doen bij regenachtig weer: nog 

meer tenten, rijplaten, paraplu’s… 
Frank onderscheidde zich door met enge-
lengeduld de gemeentelijke vergunningen-
bureaucratie te lijf te gaan en door onmid-
dellijk na iedere vergadering van de werk-
groep een actielijst te verspreiden. 
De afstemming met Staatsbosbeheer - de 
terreineigenaar - liep van meet af aan op 
rolletjes en groeide uit tot een hartelijke 
samenwerking, maar vergde veel tijd en 
aandacht van Adri. Het werven van vrijwil-
ligers is met verve ter hand genomen door 
Veronica. Voor de tientallen vrijwilligers 
en standhouders waren er lunchpakket-
ten, verse koffie en thee. 
De deelnemers aan de informatiemarkt 
kregen vooraf een informatiepakket, par-
keerkaarten voor op het terrein van SBB 
en een plattegrond kaartje met daarop 
‘hun’ kraam. Het opbouwen van de ten-
ten, het neerzetten van de marktkramen, 
het plaatsen van een Dixie-wc en het aan 
het eind van de zondag weer afbreken van 
dat alles, was een klus van jewelste waarbij 
veel vrijwilligers zich verdienstelijk hebben 
gemaakt.  
Onze doelstelling was om naast leden, 
oudgedienden en relaties van de HVB, veel 
jeugd in de leeftijd van 8 tot 13 naar het fes-
tival te lokken. Gezien de gezellige drukte 
in de door Loes en Harriët bezette activi-
teitenkraam zijn we daar goed in geslaagd. 
En dit alles - en nog veel meer - is opge-
nomen in een fraai draaiboek waaraan 
Veronica en anderen veel, heel veel uren 
hebben besteed. En dan was er de EHBO. 
Vanaf vroeg in de ochtend tot het eind 
van de middag waren twee EHBO-ers aan-
wezig. Maar goed ook trouwens, want er 
heeft zich één slachtoffer gemeld: een jon-
getje was uitgegleden en in de brandnetels 
gevallen en had au!  

Marco Simonis (l) en Rob ter Ellen (met toeter)
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Uitslag fotowedstrijd ‘vogels in beweging’ 
t.g.v. het 90-jarig jubileum van de Haagse Vogelbescherming

 1  holenduif - Gerard van Zeele  2  ralreiger - Eduard Opperman  3  steenuilen - Boudewijn Schreiner

 4  drieteenstrandloper - Annelies het Hooft  5  roodpootvalken - Sahsa Bijkerk  6  ijsvogel - Ron van Rijn
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De Haagse Vogelbescherming organiseert elk jaar in haar vogelrustgebieden werkdagen. 
Niet alleen vogelwachters zijn welkom, ook andere geïnteresseerden kunnen een dag komen 
meewerken: aanmelden bij Peter Waenink, 06-13752132, bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 
uur. De werkzaamheden bestaan uit snoeien, zagen, houtrillen en wigwams bouwen, nest-
kasten onderhouden en wat er verder ter plekke nodig blijkt. We beginnen om 9.30 uur met 
een werkbespreking: op tijd komen is daarom belangrijk. Om ca. 15.30 uur zijn we meestal 
wel klaar. Voor koffie en soep wordt gezorgd. Brood meenemen is verstandig vanwege de 
lichamelijke arbeid bij soms lage omgevingstemperatuur. Er wordt echter niet alleen maar 
gewerkt, er is ook tijd voor gezelligheid en kennismaken met gelijkgezinden.

Vogelwachterswerkdagen 2015/2016

De Haagse Vogelbescherming ontvangt op generlei wijze enige structurele subsidie 
voor haar werk en is grotendeels afhankelijk van de contributies en giften van haar 
leden. Zij is een non-profit organisatie met ANBI-status, dat wil zeggen dat giften en 
legaten voor de belasting aftrekbaar kunnen zijn. 
Indien u van mening bent dat wij goed werk verrichten dat het waard is financieel te 
ondersteunen, vragen wij u een (periodieke) schenking te overwegen of de vereniging 
in uw testament op te nemen. 
Uitgebreide informatie over schenkingen vindt u op onze website: www.haagsevogels.nl 
onder het kopje Vereniging bij Schenken aan de Haagse Vogelbescherming. 
U kunt ook voor meer informatie contact opnemen met onze administrateur, de heer 
Rob de Jong (telefoon 070 352 2940); hij helpt u graag verder.

Schenken of nalaten aan de Haagse Vogelbescherming

Zaterdag 19 december 2015: Dr. Abraham 
Schierbeektuin. Ingang: Laan van Poot, 
tegenover de Boomkruiperlaan.

Zaterdag 9 januari 2016: André van der 
Laantuin, Wijndaelerweg. Ingang aan de 
parkeerplaats achter het BP tankstation 
aan de Ockenburghstraat.

Zaterdag 30 januari 2016: Dr. Abraham 
Schierbeektuin

Zaterdag 20 februari 2016: Reservedag
Voor als op een van bovenstaande dagen 
het werk niet af komt of in een ander 
vogelrustgebied onverwacht werk moet 
worden gedaan. 

Alleen bij extreme weersomstandigheden 
wordt een vogelwachterswerkdag afge-
blazen. Bij twijfel, of als je bijv. de weg 
niet kunt vinden: 06-13752132 (Peter 
Waenink). Strandloper op straat  DOOR YOLANDE DE KOK

Op 25 augustus om kwart voor 8 ‘s morgens zag ik 
een bonte strandloper in zomerkleed op de oprit van 
één van de huizen aan de Hoornse Hop. De vogel foe-
rageerde tussen de klinkerstenen, precies zoals bonte 
strandlopers normaal op het strand foerageren. Hij 
was in het geheel niet schuw. Hij naderde mij tot een 
meter afstand en liep, al foeragerend, voor mij langs 
de straat op en een andere oprit op. 

Op 24 augustus ‘s avonds had het hard gestormd en waarschijnlijk is de vogel uit de koers 
geraakt. Dit was ook de mening van Sovon, die op de melding via twitter reageerde. Ook 
kwam de vraag of hij wel gezond was omdat hij immers niet wegvloog. Maar met de snel-
heid waarmee hij liep en de soepele manier waarop hij foerageerde, maakte hij een heel 
fitte indruk. Tussen de klinkers moet zeker genoeg voedsel te vinden zijn geweest (insecten, 
zaadjes) en het lijkt erop dat hij van de plek waar hij heen was gewaaid optimaal heeft ge-
profiteerd en daarom niet direct wegvloog.
Dat de vogel mij naderde was bijzonder gedrag voor een bonte strandloper, dat je meer van 
een drieteenstrandloper of van een kanoet zou verwachten.

De bijeenkomst geldt tevens als afsluiting 
van ons jubileumjaar en kent daarom een 
bijzondere gebeurtenis: de presentatie 
van het HVB-jubileumboek 1925-2015.
Als alles goed gaat, strikken we een hoog-
waardigheidsbekleder die het eerste boek 
in ontvangst mag nemen. Voor het luttele 
bedrag van € 14,50 wordt uzelf de trotse 
eigenaar van dit standaardwerk. 

Wat de Haagse Vogelbescherming in al 
die jaren heeft betekend voor de vogels 
wordt pas echt duidelijk als u dit boek 
van kaft tot kaft heeft uitgelezen. 
“Hoe een kleine club uitgroeide tot een 
brede organisatie met voor ieder wat wils. 
Maar ook een inzage in alle perikelen die 
de vereniging heeft moeten doorstaan.
Successen, betrokkenheid, kennis, eigen-

wijsheid en trots strijden op de pagina’s 
om voorrang. Verder is het vooral een 
boek vol herinneringen en een genoegen 
om te lezen en te herkennen”. Warm aan-
bevolen bij alle leden van de HVB. Wees er 
snel bij want de oplage is beperkt.

U bent van harte welkom van 15.00 tot 
17.00 uur om deze presentatie samen met 
ons bij te wonen. 
Plaats van samenkomst is 
‘De Stal’, 
ATV Eigen Arbeid, 
Zijdeweg 60, 
2245 BZ Wassenaar 
(Einde Bezuidenhoutseweg 
achter restaurant 
De Landbouw).

Nieuwjaarsreceptie op zondag 10 januari 2016
Alle leden van de HVB zijn weer van harte uitgenodigd op de traditionele nieuwjaarsreceptie. 
Ook deze keer weer in De Stal van Eigen Arbeid.

Foto: Yolande de Kok
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Maar op één soort, eigenlijk wel de 
droomvogel bij uitstek, hebben we des-
tijds tevergeefs gewacht: de appelvink. 
Deze supervink, en met die benaming 
doel ik op zijn postuur en zijn uitstra-
ling, maakte destijds een verpletterende 
indruk op ons. Die roestbruine kop van 
het mannetje en die enorme snavel waren 
vooral enerverend. Die laatste is immers 
een stuk “gereedschap” waar een kraai ja-
loers op kan zijn. De appelvink had een, 
wat zal ik zeggen, haast hypnotiserende 
invloed op ons.
Mijn hartslag vloog omhoog zodra er 
een groepje kwam aanvliegen. Een man-
netje verraadde gemakkelijk zijn identi-
teit door de sneeuwwitte eindband aan 
zijn staart. Zeker als de zon erop scheen 
was zo’n ontmoeting een betoverende er-
varing. Maar “onze” appelvinken waren 
destijds geweldige teasers, want we zagen 
er eigenlijk nooit eentje van dichtbij. Ze 
bleven doorgaans hoog in het beuken-
groen zitten. 

Wanneer je beschikt over enige empathie 
dan kun je je vermoedelijk wel voorstel-
len wat er in mij omging toen ik bij-
gaande prachtfoto te zien kreeg van een 

appelvink genomen bij een drinkvijvertje 
in…… het Van Dongen Vogelrustgebied 
in Oosterbeek aan de grens van onze be-
bouwde kom en gewoon op een kwartier-
tje wandelen van huis. Natuurlijk wilde ik 
er alles van weten.
Reden om met fotograaf en beheerder 
van genoemd rustgebied, Boudewijn 
Schreiner, op een koude maar zonovergo-
ten herfstzaterdag af te spreken. Ik ont-
moet hem terwijl hij mij opwacht voor 
het “andere” lustoord voor vogels dat hij 
beheert: het Van Bylandt Vogelrustgebied. 
En daar gaan we dan. Via smalle hazen-
paadjes door hoogopgaand struikgewas 
bezoeken we beide reservaten. Tussen de 
eerste van de vele prachtframbozen loop 
ik nog net niet letterlijk over een heg-
genmus heen. Een late zwartkop vliegt 
even verderop heen en weer tussen twee 
kardinaalsmutsen. Boudewijn lijkt haast 
bij elke struik een vogelverhaal te hebben, 
zoals die waar hij twee weken eerder nog 
een bladkoning zag.

Sinds de jaren 80 is Boudewijn als vogel-
wachter actief, eerst als teller in het St. 
Hubertuspark, daarna breed inzetbaar 
op allerlei terreinen. Hij is het langst zit-

tende lid van de Commissie Veldwerk. 
Hoewel “zitten” niet de eerste associatie 
is die je krijgt bij Boudewijn. Sinds 15 jaar 
beheert hij nu beide vogelrustgebieden in 
Clingendael/Oosterbeek en samen met 
partner Ingrid Megens zorgt hij voor een 
uitgebalanceerd evenwicht in de aanwe-
zige vegetatie. In alle jaargetijden komen 
hier vogels aan hun trekken die zich op de 
rest van het landgoed minder comforta-
bel voelen. In de winter zijn er soms heel 
veel lijsterachtigen. Boudewijn dacht wel 
eens dat alle merels van het landgoed zich 
hier tegelijk verzamelden, maar bijvoor-
beeld ook de koperwiek komt graag op 
bezoek. Een vaste wintergast is de hout-
snip. De gegarandeerde rust zou deze 
soort het gevoel moeten geven zich in een 
klein walhalla te bevinden hoewel recent 
toch de vos al enkele malen in reservaten 
op bezoek is geweest.

Maar hoe zit het nu met die appelvink? In 
de jaren 80 vervijfvoudigde de stand van 
deze voorheen in heel Nederland schaarse 
soort, in de toenmalige kerngebieden 
Veluwe en Drenthe. In het westen begon 
de soort zich pas als blijvende soort in 
bossen te manifesteren na de eeuwwis-
seling. Doorgaans was dat vooral buiten 
het seizoen, ook al vestigde de soort zich 
vanaf 2001 in Meijendel als vrijwel jaar-
lijkse broeder. De eerste 10 jaar was dat 
echter telkens met slechts 1 territorium, 
waarna de stand plotseling haast explo-
deerde tot 7 paar in 2013 en 8 een jaar 
later. 

2014 werd ook het jaar van frequent ver-
richte waarnemingen in Clingendael. Het 
ging altijd in de reservaatjes om volwas-
sen vogels. Geen “meekomende” jongen 

dus. Omdat jonge appelvinken nog lang 
met de ouders optrekken, lijkt het dus 
om een klein groepje (maximaal 3) onge-
paarde individuen te gaan en geen broe-
ders uit de omgeving. Boudewijn licht toe 
dat dat in de zomer begon. Aanvankelijk 
werd hij geattendeerd op de aanwezigheid 
van deze wat fors uitgevallen vink door 
zijn bescheiden maar herkenbare geluid. 
Maar weldra meldde een prachtig man-
netje zich dichtbij ook op ooghoogte. 
Boudewijn kon op zijn gemak observeren 
hoe de vogel vervolgens vlak voor de vo-
gelhut opdook en uitgebreid van de facili-
teiten van de drinkvijver gebruikmaakte. 
Wat moet dat een geweldige belevenis 
geweest zijn! Jaloers? Nee hoor. Immers 
Boudewijn heeft dan wel van dit tafereel 
meerdere malen mogen genieten, hij is zo 
sociaal geweest om ons daarvan deelge-
noot te laten zijn door deze fantastische 
foto te maken.

De appelvink 
DOOR WIM KOOIJ

Als tiener bracht ik ooit, met vriend Hak van Nispen, honderden uren door in de 
Vogel Observatie Posten “de Pampel” en “de Zwarte Berg” op de Hoge Veluwe. 
Nogal wat tot de verbeelding sprekende soorten kwamen drinken. Kleine poeltjes 
vlak naast de hut konden worden begluurd met hulp van kijkgaatjes. Daar maakten 
onder meer goudvink, vuurgoudhaan en kuifmees hun opwachting. Soms ook was 
er bezoek van aanzienlijk grotere soorten zoals een sperwer. Allemaal droomsoorten 
die op twee meter afstand stiekem waren te observeren terwijl ze badderden. 

appelvink

Foto: Boudewijn Schreiner
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Zaterdag 28 november 2015 
Landelijke Sovon-dag in Ede
Particuliere deelname (na aanmelding). Dit is 
geen HVB-excursie.

Zaterdag 12 december 2015
Amsterdamse Waterleidingduinen, 
ingang De Oase
Dagexcursie met eigen vervoer***(zie kader)
Dit is de tijd voor wintergasten, zoals brildui-
ker, nonnetje, grote zaagbek en wilde zwaan 
en mogelijk ook de klapekster. Al wandelend 
hopen we deze soorten en nog andere, te ont-
moeten: koperwiek, kramsvogel en ijsvogel.
Ongetwijfeld zien we damherten, die een plaag 
voor de omgeving vormen. De AWD zijn door 
een hoog hek omgeven om de damherten “bin-
nen” te houden. Recent heeft de Amsterdamse 
gemeenteraad toestemming gegeven voor af-
schot van damherten om de populatie in over-
eenstemming te brengen met de draagkracht 
van het duingebied.
Leiding: Corrie Ammerlaan (M 06-2267 0413)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 19 december 2015
Zuidelijk havenhoofd en de binnenhaven 
van Scheveningen
Lange ochtendexcursie met eigenvervoer*(zie kader)
Na de presentatie en de excursie van Maarten 
van Kleinwee in september toetsen we de op-
gestoken kennis in de praktijk. We gaan zee-
vogels kijken op het zuidelijk havenhoofd. 
Afhankelijk van de tijd maken we nog een wan-
deling langs de binnenhaven, onder het motto 
“Weather Permitting”.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-

hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Maandag 28 december 2015
Rondje Zuid-Holland
Dagexcursie met eigen vervoer**(zie kader)
Het jaarlijkse afsluitrondje van een mooi vogel-
jaar is meer een gezelligheidsgebeuren waar de 
herinneringen van 2015 worden opgehaald.
Ook gaan wij enkele gebiedjes bekijken waar 
mogelijkerwijs vogels het nieuwe jaar willen 
beginnen.
Leiding: Jaap Zoet (M 06-5460 8658)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 16 januari 2016
Hoeksche Waard
Dagexcursie met eigen vervoer **(zie kader)
We rijden naar Strijen waar wij de excursielei-
der ontmoeten. Vandaag bezoeken we diverse 
mooie gebieden in de Hoeksche Waard, waarbij 
we op zoek gaan naar onder andere de dwerg-
gans. Ook maken we kans een zeearend te zien. 
Tijdens deze excursie wordt een aantal flinke 
wandelingen gemaakt.
Leiding: Peter de Barse en Muriel Kommer 
(M 06-5153 9821)
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zondag 24 januari 2016 
Stellendam, Brouwersdam, Haringvliet
Dagexcursie met eigen vervoer*/** (zie kader)

 
    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 gelegenheid te geven mee te kunnen gaan.

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

Kijk voor meer info in het kader.

In de ochtend bezoeken we de buitenhaven van 
Stellendam en (anders hebben we te veel tegen-
licht) daarna gaan we naar de steltlopers en dui-
kers bij de Brouwersdam. We nemen hier ruim 
de tijd voor. Via de N57 richting Ooltgensplaat 
waar we een tweetal vogelkijkhutten gaan be-
zoeken. Het kan daar erg nat zijn, dus laarzen 
meenemen.
Leiding: Ton Haase (M: 06-1272 1879)
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer 

Zaterdag 6 februari 2016
Slikken van Flakkee (en eventueel haven 
van Stellendam)
Dagexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)
In deze periode zitten de ganzen nog volop in 
Nederland. Zouden de sneeuwgans en rood-
halsgans hier ook overwinteren? Verder gaan 
wij kijken of de algemene ganzen in groten ge-
tale aanwezig zijn.
Leiding: Jaap Zoet (M 06-5460 8658)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Mariahoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 13 februari 2016
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: Muriel Kommer (M 06-5153 9821) en 
Renée Lankhorst (M 06-3368 2974)
Tijdstip: 8.30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven  bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 27 februari 2016 
Oostvaardersplassen
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
De eerste wandeling gaat naar de Lepelaar-
plassen, met kans op waterpiepers. 
Langs de dijk stoppen we hier en daar voor ver-
schillende eendensoorten. Verder bezoeken we 
de vogelkijkhut De Zeearend en kijken we het 
gebied in vanaf de Grote Praambult.
Leiding: Ton Haase (M: 06–1272 1879)
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 5 maart 2016
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, inmid-
dels beroemd vanwege zijn grutto’s en met 
name IJslandse grutto’s. Daarnaast bezoeken 
wij de nabijgelegen oude polders Ronde Hoep 
en de Bovenkerker Polder, bekend vanwege de 
weidevogels. Een wandeling door Polder Groot 
Mijdrecht mag op zo’n dag zeker niet ontbre-
ken. Gedurende deze dag wordt er bijzondere 
aandacht besteed aan het determineren van 
weidevogels en steltlopers. 
Leiding: André Kommer (06-4115 3365) 
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven  bij het con-
tactadres
Kosten: Vervoer
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januari - maart 2016
In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen 
is besloten als proef van 3 maanden in 2016 
een entreeprijs van € 5 te heffen voor het bij-
wonen van de lezingen.

De lezingen vinden plaats in het Benoor-
denhuis, Bisschopstraat 5, Den Haag; aanvang 
20.00 uur.

Maandag 18 januari 2016
Van IJsland naar Zeeland
Spreker: Laurens Steijn
Van IJsland via de Faeröer en het bekende vo-
geleiland Fair Isle naar Zeeland, een zeevogel-
avontuur. Op zee maken we kans op verschil-
lende soorten walvissen, zeevogels zoals ja-
gers, diverse soorten meeuwen,  verschillende 
alkachtigen en stormvogeltjes. In september 
is Fair Isle een uitstekende plek voor de vogel-
trek, waar vaak zeldzame dwaalgasten worden 
waargenomen.

Maandag 15 februari 2016
Slowakije en Bulgarije
Spreker: Leo Apon
Slowakije is een zeer geliefde bestemming voor 
vogelaars, vooral om de spechtensoorten en 
uilen. Het landschap bestaat uit verschillende 
goede habitats, van moeras tot droge semi-
steppe en van bergbossen tot graslanden. In 
Bulgarije lopen diverse trekroutes voor roofvo-
gels, duizenden ooievaars maar ook pelikanen. 
Ook de moeras- en steppegebieden komen aan 
bod, met terekruiter, klein en kleinst water-
hoen. Tevens komen in beide landen ook de 
planten en vlinders in beeld.

Maandag 21 maart 2016
De grutto
Spreker: Astrid Kant
Over de grutto is de laatste jaren veel geschre-
ven. Door zijn prachtige verschijning en op-
vallende levenswijze wordt hij niet voor niets 
“koning der weidevogels” genoemd. Maar 
deze koning van het platteland gaat in een rap 
tempo achteruit. In deze lezing komt de grutto 
in al zijn facetten aan bod. De trek, het broed-
gedrag, de kuikens en natuurlijk zijn bescher-
ming krijgen de aandacht. Het moet mogelijk 
zijn de achteruitgang van de grutto een halt toe 
te roepen.

 
                                    CEL Lezingen

Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelo-
laan 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 
aangeven 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 
kosten zijn verbonden die moeten worden over-
gemaakt, dient u het aangegeven bedrag te stor-
ten op IBAN NL75 INGB 0002 7184 86 t.n.v. 
Haagse Vogelbescherming, afdeling excursies. 
Annuleringen schriftelijk of telefonisch meedelen 
aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van 
de nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies/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 uit-
spanning kan worden bezocht. N.B. verzoek in de 
auto’s niet te eten en/of drinken.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoei-
sel en regenkleding mee te nemen. In de winter 
warme kleding en handschoenen. In de zomer 
ademende kleding in lagen met voldoende bedek-
king tegen felle zon en evt. insecten. Bij voorkeur 
niet te felle kleuren.

Zwarte roodstaarten in Den Haag e.o. 
DOOR REINDER DE BOER EN FENNIE STEENHUIS

Op 21 juli van dit jaar zag ik (FS) voor het eerst zwarte roodstaarten bij het TNO-
gebouw in Den Haag (twee individuen; ik meende man en vrouw, hoewel de man 
niet erg overtuigd zwart was). In voorgaande jaren (2011-2014) werd er nooit 
meer dan één tegelijk gezien. Ik vond de waarneming natuurlijk aardig, al ‘zocht ik 
er weinig achter’, ook niet toen ik de beide vogels een metalen constructie aan de 
TNO-toren in zag vliegen, een soort open bak.

Op 2 augustus zag ik er weer een zwarte 
roodstaart. Die vloog achter het hek, vrij 
laag boven de grond. Het was een volwas-
sen vogel. Aangezien ik allerlei geluidjes 
achter het hek hoorde wilde ik de her-
komst ervan vaststellen. Het bleek om 
ouder-kindcommunicatie te gaan waarbij 
de oudervogel vreemd genoeg schrille pie-
pende geluidjes voortbracht en een jong 
tsjakgeluiden. Hoe dan ook: hier was suc-
cesvol gebroed! Er waren minimaal twee 
jongen, die nog flink onbeholpen oog-
den. Ze hadden nog heel korte staartjes 
en hun snavels waren wit aan de zijkant. 
Ze schoten onder pallets en ander spul 
dat er stond, om daar gevoerd te worden. 
Eentje waagde het te vliegen naar een laag 

muurtje tegen een gebouwtje aan, waar 
hij geen dekking boven zich had. Later 
koos hij weer voor beschutting.
Een laat nest, want de beestjes moeten 
rond half juli uit het ei zijn gekropen. De 
piek van het uitkomen van de eieren ligt 
rond begin juni. Gezien het ‘weinig over-
tuigde’ zwart van het mannetje gaat het 
waarschijnlijk om een tweedekalender-
jaarvogel. 
In Broeders, trekkers en dwalers wordt ge-
sproken van ‘gemiddeld 15 broedgevallen 
binnen de gemeentegrenzen’. Het TNO-
gebouw wordt niet expliciet als stek van 
zwarte roodstaarten genoemd. Een even-
tueel paartje met jongen moeten iemand 
maar net zijn opgevallen. 

zwarte roodstaart 1ste jaars ♂ 

Foto: Fennie Steenhuis

zwarte roodstaart ♀

Foto: Fennie Steenhuis
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DOOR TOM LOORIJ

MUS-rapport 2014 verschenen
Tot en met 2013 verscheen het eind-
rapport van het MUS-Project (Meetnet 
Urbane Soorten) jaarlijks in het Inventa-
risatierapport van de HVB. In 2014 is 
het MUS-rapport uit bezuinigingsover-
wegingen alleen digitaal via de website 
beschikbaar.

Gulle gift voor het MUS-ProjectReinder heeft dit seizoen diverse keren 
een aantal locaties van zwarte rood-
staarten bezocht. Een bekende plek 
is de Elektriciteitsfabriek aan het De 
Constant Rebecqueplein. Hier is zowel 
vroeg als later gebroed. Na contact met 
de beheerder bleek dat deze vogels vaak 
ergens binnen in de fabriekshal zitten 
en daar ook zingen. Daarnaast had de 
beheerder op 23 mei een dood jong ge-
vonden dat zo ongeveer op het punt van 
uitvliegen stond; dit beestje was dus het 
resultaat van een vroeg broedsel. Van 15 
tot 19 juli heeft Reinder daar echter mi-
nimaal twee pas uitgevlogen jongen ge-
zien. In principe dus een tweede legsel. 
Het mannetje dat Reinder hier waarnam 
was net als bij TNO een niet helemaal ‘uit-
gekleurd’ individu, dus eveneens een een-
jarige vogel. Bij de Elektriciteitsfabriek 
zijn in 2012 enkele nestkasten geplaatst 
voor de zwarte roodstaart. Er zijn echter 
geen broedgevallen bekend die plaats-
vonden in die kasten. In 2015 bevond 
het nest zich in de fabriekshal, waar de 
vogels dus vaak werden waargenomen. 
In het Laakkwartier, bij de 1e Van der 
Kunstraat, zijn door Reinder tussen 8 en 
12 juni twee keer voederingen van een 
jong waargenomen. Bij Hollands Spoor 
nam hij op 24 juli bij toeval een voedering 
van een jong waar. Dit gebeurde op de bo-
venleiding van de trein (!) en zelfs op een 
wiel van een trein. Bij het Congresgebouw 
zag hij op 26 juli minstens twee uitgevlo-
gen jongen. 
Een kennelijk zeer aantrekkelijke locatie 
voor zwarte roodstaarten betreft het eer-
dergenoemde Dunea-terrein. Noël Aarts 
heeft hier in het broedseizoen van 2015 
met zekerheid twee succesvolle broed-
gevallen kunnen vaststellen. Bij het ene 

paartje zijn zeker drie, bij het andere 
zeker twee jongen uitgevlogen. Noël heeft 
in totaal zelfs drie mannetjes horen zin-
gen en sluit een derde broedgeval niet 
uit. Interessante aantallen voor deze lo-
catie. Het terrein van Dunea is kennelijk 
zo groot dat er met gemak twee territoria 
in kunnen. De twee waargenomen nesten 
lagen zo’n 350 meter uit elkaar. Al met al 
levert dit dus 7 zekere succesvolle broed-
gevallen op. 
Bij Scheveningen-Haven, waar in voor-
gaande jaren door zwarte roodstaarten 
is gebroed, werden de vogels wel waar-
genomen, maar kon een broedgeval niet 
worden vastgesteld. Bij het Muzenplein 
is diverse malen een zingend mannetje 
waargenomen, maar daar bleef het bij. 
(Voor de volledigheid: bovenstaande 
informatie is gebaseerd op incidentele 
waarnemingen. Er heeft dus geen ge-
biedsdekkende, systematische inventari-
satie plaatsgevonden.) 
Een aardigheidje om te vermelden vind 
ik nog mijn waarneming van vier zwarte 
roodstaarten op 6 november 2014 op het 
Zuiderhavenhoofd, Scheveningen. In 
mijn onschuld dacht ik dat het ging om 
de zwarte roodstaarten die daar dat jaar 
gebroed hadden, en hun nakomelingen. 
Maar ongetwijfeld zijn het doortrekkers 
geweest. Reinder heeft op de broedloca-
ties ver na het uitvliegen van de jongen 
nog heel geregeld waarnemingen van 
zwarte roodstaarten gedaan, waarbij niet 
viel uit te maken of dit de territoriumhou-
ders betrof of dat het doortrekkers waren. 
Wel trof Reinder er ineens zwarte, uitge-
kleurde mannetjes aan, waar deze eerst 
onopvallende kleuren hadden gehad. 
Reageren? Mail naar r.e.deboer@web.de of 
naar fennie.steenhuis@ziggo.nl 

Lekker gegeten
DOOR HANS GOEIJENBIER

Als mijn maag begint te knorren,
dan kom ik er niet omheen.
Of ik het leuk vind of niet,
in het water, daar moet ik zijn.
Daar zwemt mijn ontbijt, lunch en avondeten.
Vissen vangen kan ik zo goed 
dat ik vaak maar een klein deel van de dag 
hoef te werken. 
Daarna zoek ik een goed plekje.
Als het even kan lekker in de zon.
Mijn veren verzorg ik door ze goed te poetsen 
en in te vetten.
En door mijn vleugels uit te spreiden
word ik lekker gauw weer helemaal droog.

Zich drogende aalscholver

Foto: H
ans G

oeijenbier

Dankzij een gulle gift van een van onze 
leden en van het Rob Goldbach Publica-
tie fonds van Sovon Vogelonderzoek 
Neder land is het mogelijk geworden juist 
in ons jubileumjaar ook een papieren 
versie uit te brengen. Als ‘jubileumge-
schenk’ konden wij alle MUS-tellers van 
2014 een gratis exemplaar aanbieden. 
Er is ook een beperkt aantal extra exem-
plaren gemaakt voor belangstellende 
leden, verkrijgbaar tegen de symbolische 
prijs van 2 euro. Ze kunnen onder meer 
op de extra ALV van 18 november 2015 
worden afgehaald of per e-mail bij mij 
aangevraagd (tloorij@xs4all.nl).

Overigens is de financiële bijdrage van 
Sovon een mooie erkenning van het feit 
dat Sovon veel waardering heeft voor het 
regionale initiatief van de HVB om op 
grote schaal aan het MUS-Project mee 
te werken. Het strekt de HVB tot eer dat 
enthousiaste leden, samen met een klein 
aantal niet-leden, ca. 70% van het grond-
gebied in de Haagse regio tellen. Daar 
kunnen we best trots op zijn. Wie maakt 
de resterende 30% vol?

Tom Loorij met MUS-rapport

Foto: B
oudew

ijn Schreiner
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hoe die er vanbinnen uitzien?” vraagt hij 
en hij schroeft spontaan van een van de 
kasten de zijplaat los. Er blijkt een ingeni-
eus, door hem zelf bedacht, systeem in te 
zitten om de steenuilen doorgang te ver-
lenen maar om kauwen en boommarters 
‘buiten de deur’ te houden. En die kas-
ten hebben een groot succes. Lang gele-
den waren er maar twee territoria tussen 
Hazerswoude en Pijnacker. Martin hing 
vervolgens een hele serie kasten op tussen 
die ver van elkaar liggende territoria om 
de plaatsgetrouwe steenuilen te lokken. 
En met succes: dit jaar waren maar liefst 
10 kasten bezet. Je moet wel geduld heb-
ben, vertelt Martin. Dit jaar waren voor het 
eerst twee kasten bezet die er reeds 12 jaar 
hingen, maar in die tijd alleen gekraakt 
werden door spreeuwen, maar niet door 
uilen. In dat polderlandschap liggen ove-
rigens de ‘roots’ van Martin. Hij is al sinds 
jaar en dag een van de meest actieve leden 
van de Weidevogelwerkgroep Nootdorp-
Leidschendam. Met een legertje vrijwilli-
gers trekt hij ieder jaar de weilanden in om 
alle nesten van weidevogels op te sporen 
en nieuwelingen de ‘kneepjes van het vak’ 
bij te brengen. Dit alles in nauw overleg 
met de plaatselijke boeren om zoveel mo-

gelijk nesten te beschermen, een enorme 
klus. Het maaibeheer speelt hierbij een be-
langrijke rol en wordt, waar mogelijk, in 
overleg met de boer, aangepast.

Terug naar de huismussen: Martin doet 
er alles aan om de huismussenkolonie 
bij het Norfolkterrein van de ondergang 
te redden, één van de weinige levensvat-
bare populaties in de Haagse regio. Maar 
ook elders in de stad en in Leidschendam 
probeert hij in overleg met gemeente, aan-
nemers, architecten en woningbouwver-
enigingen de mussenpopulaties veilig te 
stellen.

Als toetje van ons bezoek troont Martin 
ons mee naar de spoorsloot die de begren-
zing vormt van zijn achtertuin. Daar blij-
ken heerlijke bramen te groeien en Martin 
kiest met zorg de allerlekkerste uit om ons 
te laten proeven. Ze smaken inderdaad 
overheerlijk. Maar hij vertelt daar ook van 
de Amerikaanse rivierkreeften die zich 
door de spleten in de betonnen oeverbe-
schoeiing een weg gebaand hebben en zijn 
mooie tegelplateau langs de sloot door 
hun gegraaf hadden ondermijnd. Maar 
nadat hij de nodige herstelwerkzaamhe-
den had verricht was het gedaan met de 
schade.

Diep onder de indruk van wat Martin al-
lemaal voor de vogels doet zeggen we hem 
hartelijk dank voor het bezoek. Het is dui-
delijk dat Martin vooral een ‘doe-mens’ is 
die nooit met zijn handen over elkaar kan 
zitten, een echte praktijkman die liever 
bezig is in het veld of in zijn werkplaats 
dan achter zijn PC kruipt om zijn vogel-
avonturen vast te leggen. Kortom, een dui-
zendpoot om trots op te zijn!Groenlingen en huismus op bezoek

Foto: Martin van de Reep

DOOR TOM LOORIJ

Op een zomerse dag in augustus liep ik 
met Loes langs het huis van Martin van 
de Reep. Hij was in zijn voortuin bezig 
met een telescoopsnoeischaar. We groet-
ten hem joviaal en al snel ging het gesprek 
over huismussen, een van zijn grote pas-
sies. Nadat we al jaren geleden de laatste 
huismus gezien hadden in onze wijk, zat 
er nu weer een mannetjesmus regelmatig 
in zijn achtertuin. En één keer had hij zelfs 
een vrouwtje meegebracht. “Wil je zien 
hoe ik hem hier gekregen heb, loop dan 
even mee naar achteren”, zei Martin spon-
taan. Door de garage worstelden we ons 
naar zijn achtertuin. Inderdaad worstel-
den, want Martin had zijn garage helemaal 
omgebouwd tot zijn werkschuur waar hij 
nestkasten maakt en de grote ladder lag 
opgeslagen om bij de gierzwaluwkasten te 
komen, een van zijn andere passie-vogels. 
Het was echt kruip-door, sluip-door.

In de gigantische achtertuin bevond zich 
een prachtige pergola tussen schuur en 
tuinhuisje (door de vorige bewoners al ge-
bouwd) waar heerlijke grote druiventros-
sen hingen te rijpen. Maar behalve drui-
venranken hingen er ook twee gedeeltelijk 
zelf gefabriceerde voersilo’s met bakjes 
met zonnebloempitten en andere zaden. 
Om te verhinderen dat de kauwen bij het 
voer konden komen had hij er een wijdma-
zige metalen kooi omheen gebouwd waar 
kleine vogels als mussen en mezen wel 
doorheen konden slippen maar grotere als 
kauwen niet. En om dat te demonstreren 

hipte er, terwijl we stonden te kijken een 
jonge koolmees door de mazen heen om 
van het voer te snoepen. Maar ook de mus 
had het voer dus ontdekt. Martin voert 
bewust zomer en winter door om de huis-
mussen terug te lokken naar onze woon-
omgeving. En dat lijkt eindelijk na enkele 
jaren succes te hebben. Hij is er dan ook 
erg verguld mee. De andere voersilo had 
een kooi met hogere en smallere mazen er-
omheen die speciaal geschikt was om hals-
bandparkieten door te laten.
Maar Martin vertelt ook honderd uit van 
de andere gevederde bezoekers in zijn tuin 
zoals zes jonge groenlingen, die elders in 
de wijk zijn grootgebracht, en ook de vier 
jonge merels die regelmatig acte de pré-
sence geven. 
In de pergola liggen ook een drietal grote 
nestenkasten. Die zijn speciaal voor steen-
uilen, zegt Martin. Uilen zijn namelijk 
ook zijn grote passie. “Zal ik je laten zien 

Martin van de Reep, een duizendpoot
Stadsvogeldeskundige van de Haagse Vogelbescherming

Martin’s pergola

Foto: M
artin van de R

eep
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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

Na 1 april weer 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:  Impressie van het Vogelfestival in het Haagse Bos op 4 oktober 2015

De Bomenkapper
De Bomenkapper kapt of snoeit uw boom veilig, voor 
een vriendelijke prijs en met aandacht voor het dier-
leven in uw tuin.

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

boom en kan deze ook voor u planten.

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

Peter Waenink
06-13752132
070-7852161

www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof
Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

Kraanvogel
spektakel

Honderddertig duizend kraanvogels verblijven 
jaarlijks in oktober en november in Hongarije 

waar zij vandaan vertrekken naar hun 
winterbestemming. De dagelijkse tocht van 
deze aantallen kraanvogels naar hun slaap-

plaatsen is ronduit spectaculair.

www.pusztaeldorado.com

€ 450,- per persoon  (minimale deelname 2 pers)

• 7 overnachtingen
• vol pension
• 4 dagen gids
• transfer van en naar vliegveld
• vervoer naar excursies - tochten
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