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       Van de voorzitter

Eind september werd tijdens een in har-
monie verlopen algemene ledenvergade-
ring een nieuw bestuur gekozen. In mijn 
eerste toespraakje als uw nieuwe voor-
zitter citeerde ik uit het rapport ‘Back to 
basics, back to birds’: ‘Een bestuur heeft … 
een dienende rol. Ze faciliteert, creëert, com-
municeert, initieert, maakt plannen, verbindt 
enz.’ en ‘Het belang van de vereniging gaat 
boven dat van individuele bestuursleden’. 
Daar sta ik volledig achter. Bij de Haagse 
Vogelbescherming hebben álle vrijwilli-
gers en medewerkers een belangrijke rol. 
Samen zijn we een team dat pal staat 
voor de Haagse vogelwereld.

Ik wil even stilstaan bij het woord team. 
Ik heb jarenlang competitie volleybal 
gespeeld en wij leerden: 1. we mopperen 
nooit op de scheidsrechter en 2. nooit 
op een teamlid als die een fout maakt. 
Integendeel, we helpen die fout te her-
stellen! Zo ontstond er niet alleen een 
goede sfeer maar hebben we ook veel 
kunnen bereiken. In organisaties en ver-
enigingen is het niet anders: om succes 
te krijgen, is samenwerking en een goede 
teamspirit essentieel.

Eén van de zaken die het nieuwe bestuur 
wil gaan oppakken is het waar nodig 
ondersteunen van de diverse commis-
sies binnen de vereniging. Natuurlijk 
door interesse en respect te tonen voor 
hun werk, maar ook door één van hen 
als vertegenwoordiger uit te nodigen 
bij onze bestuursvergaderingen. In die 
vergadering kunnen ze over het wel en 
wee binnen hun commissie verslag uit-
brengen. Het bestuur heeft natuurlijk 
de verantwoordelijkheid voor de héle 
HVB, maar voor een goede afweging en 

besluitvorming is in-
formatie uit de eer-
ste hand, zeker ook 
op commissieniveau 
van groot belang. 

De Haagse Vogel be- 
scher  ming kan dank-
zij de steun en inzet 
van velen nog steeds 
op veel fronten ac-
tief zijn. Kijken we 
naar onze kwartaal-
uitgave De Wulp en de website Haagse 
Vogels, dan zien we hoe uniek onze 
vereniging is, hoeveel knowhow er over  
vogels is en op welke manier die kennis 
vol enthousiasme wordt gedeeld met 
anderen! We kunnen trots zijn op onze 
HVB.  

Zelf blijf ik nog steeds met bewondering 
kijken naar meeuwen bij de kust, die stil 
blijven ‘hangen’ bij sterke wind. Mijn 
echtgenote zegt weleens: ‘kijk niet zo ja-
loers!’ Ze weet natuurlijk dat ik ondanks 
mijn vliegbrevet toch nooit zo perfect zal 
kunnen vliegen als die meeuw. Als dan 
iets later een collega vlieger een patatje 
uit mijn handen grist, zie ik daar geen 
kwaad in. Blijkbaar grijpt de natuur in 
omdat de voorzitter wat meer aan zijn 
gewicht moet denken. Of zou er een 
waarschuwing inzitten dat hij niet te ge-
wichtig moet doen? 

Hoe dan ook, graag laat ik mij in de  
komende bestuursperiode door uw passie 
voor onze gevederde vrienden inspireren!

Hans Elders, 
Voorzitter HVB 

Foto: C
hristophe B

inette

  Nieuwe leden
A. Kruit, Den Haag

A.O. Boddeus, Den Haag

S.F.M. van der Wolf, Den Haag

T.W. van den Broek, Den Haag
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DOOR SHARON LEXMOND

Met de veranderingen in de natuur ver-
andert ook de soort vogels en hun pro-
blemen die we binnenkrijgen. In de lente 
zijn het vooral de eerste jonge vogeltjes 
die we kunnen bewonderen. In de zomer 
is het een drukte van jewelste. Honderden 
vogels van heel verschillende soorten 
worden om allerlei redenen bij ons bin-
nengebracht. In de herfst kun je goed 
zien welke vogels op trek gaan en op hun 
tocht onzacht kennismaken met ramen 
en vensters. Ook worden in dit jaargetijde 
jonge vogels door hun ouders verjaagd. 
In de winter worden veel uitgeputte, aan-
gereden en halfverhongerde vogels naar 
het asiel gebracht.  

Op zondag 3 juli hadden we een erg ge-
slaagde Open Dag waar maar liefst zo’n 
200 bezoekers op af kwamen! Acht rond-
leiders zijn de hele middag onafgebroken 
bezig geweest om de bezoekers uitleg te 

 
    Vogelasiel De Wulp   Foto’s: archief Vogelasiel De Wulp

Extra Open Dag vogelasiel de Wulp 
op zondag 27 november a.s.!  
Eens in de drie maanden – altijd op de eerste zondag van de maand – 
organiseren we een Open Dag. Dat betekent dat belangstellenden in elk 
seizoen een bezoekje aan het vogelasiel kunnen brengen. 

geven over ons werk op het asiel. Ook 
konden zij meekijken hoe de vogeltjes ge-
voerd werden en werd er uitleg gegeven 
over de op dat moment aanwezige patiën-
ten. Na afloop werd iedereen nog even 
langs het winkeltje geleid waar spulletjes 
werden verkocht. Onze kantineruimte 
was ingericht als ruimte waar de kinderen 
konden knutselen en uilenballen konden 
uitpluizen. Allerlei creatieve knutselwerk-
jes zijn met blije kinderen mee naar huis 
gegaan. Het was een leuke dag! 

De eerstvolgende Open Dag stond ge-
pland voor de eerste zondag van janu-
ari, maar die valt in 2017 uitgerekend 
op Nieuwjaarsdag! We verwachten niet 
dat er op de dag na Oudejaarsavond veel 
mensen zullen komen. Daarom hebben 
wij een extra Open Dag gepland op zon-
dag 27 november. We geven dan volop 
aandacht aan de vogeltrek, het wintersei-
zoen enz. In ons winkeltje zijn dan weer 
volop spulletjes te koop voor de winter-
voedering van de buitenvogels. Tijdens 
de Open Dagen mag u uw oude textiel, 
kranten of honden- en kattenvoer mee-
brengen. Bij de verzorging van onze vo-
gels maken we daar dankbaar gebruik 
van. Maar u hoeft niet te wachten op een 

Een opgeknapte sperwer wordt weer vrijgelaten

Een vrijwilligster aan het werk

Open Dag, ook op ‘gewone’ dagen zijn 
die spullen natuurlijk van harte welkom. 
We hopen u te zien op onze Open Dag op 
27 november!

Bent u geïnteresseerd in wat er op het 
asiel van dag tot dag gebeurt? Of hoe 
het gaat met de vogel die u heeft langs 
gebracht? Neem dan een kijkje op onze 
Facebookpagina https://www.facebook.com/ 
vogelasieldewulp/ U vindt daar actuele 
foto’s, kleine artikeltjes en filmpjes over 
ons werk. 
Voor trouwe Facebook-volgers is iedere 
dag een Open Dag!  

Wilt u de Ganzenveer ontvangen? 
De Ganzenveer is de digitale nieuwsbrief van de Haagse Vogelbescherming. Daarin wor-
den actuele zaken besproken, bestuursmededelingen gedaan enz. Hoewel de Ganzenveer 
in de eerste plaats is bedoeld voor onze groep actieve vrijwilligers, kunnen ook anderen 
– mits lid van de Haagse Vogelbescherming - zich aanmelden voor kosteloze toezending. 
Ontvangt u de Ganzenveer niet, of nog niet, stuur dan een mailtje naar het onder-
staande adres. We zullen u dan opnemen in het nieuwe Ganzenveer-bestand.
Mail ‘Ja, ik wil graag de Ganzenveer ontvangen!’ naar f.zeilstra@zeilstra-en-partners.nl

IJsvogeltje

In de weer met een zwaan

Op zondag 2 oktober hadden we opnieuw 
een Open Dag georganiseerd. Deze keer 
was het weer ontzettend druilerig. Dat 
was ook te merken aan het lagere bezoe-
kersaantal. Ondanks het slechte weer zijn 
toch nog zo’n 60 mensen langs geweest 
om een kijkje achter de schermen van ons 
fraai gerenoveerde asiel te nemen. 
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De Bomenkapper
De Bomenkapper kapt of snoeit uw boom veilig, voor 
een vriendelijke prijs en met aandacht voor het dier-
leven in uw tuin.

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

boom en kan deze ook voor u planten.

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

Peter Waenink
06-13752132
070-7852161

www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof
Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

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

De grote boodschapper
DOOR IDDE LAMMERS

Laatst vroeg iemand mij wat mijn favo-
riete vogelsoort is. Ik hoefde er niet lang 
over na te denken. Dat is de raaf. Het is 
een ras opportunist, in Nederland suc-
cesvol in het wild geherintroduceerd in 
mijn geboortejaar en met een spanwijdte 
van 1,20 m. de grootste vogel binnen zijn 
familie. En bovendien de slechtste zanger 
onder de zangvogels. Echt waar, ik heb 
meer overeenkomsten met raven, dan je 
op het eerste gezicht zou denken…
Groot was dan ook de vreugde toen er vier 
jaar geleden een ravenpaartje kwam broe-
den in de Horsten. Voor het eerst sinds 
een eeuw terug in Zuid-Holland! Ik zou 
nu kunnen verhalen over mijn eerdere 
ontmoetingen met raven. Spectaculair 
was die keer in een Finse schuilhut. Toen 
de raven bij een kadaver in de verte arri-
veerden, vertelde mijn gids ‘dan komen de 
beren straks ook’. Raven worden al sinds 
mensenheugenis gezien als boodschap-
pers. De Noordse god Odin had twee 
raven, Huginn en Munnin, die als bood-
schappers dienden. 

drie jongen uit. Gebroederlijk verkenden 
ze met veel kabaal de buurt. Bij sommige 
mensen in mijn omgeving wekt  dit ge-
schetter irritatie op. Bij mij niet. Ik geniet 
van hun aanwezigheid. Hoe brutaler hoe 
beter. Gezamenlijk gaan ze een klokhuis 
op de stoep te lijf. Ze verjagen zelfs een 
kraai. Een soort die volgens het dominan-
tieschema van bioloog Bossema uit 1986 
eksters de baas zou moeten zijn. 
Als het klokhuis is verorberd, schromen 
de jonkies niet om bij moeder te bedelen. 
Zij blijkt ontvankelijk voor de piepende 
geluiden en de koppetjes die zielig naar 
beneden buigen. Seconden later keert ze 
terug met een lekkere, gedroogde hon-
dendrol. Het feestmaal wordt tot de laat-
ste korrel naar binnen gewerkt. Ik voel 
toch meer verwantschap met raven dan 
met eksters...
Enkele weken later hebben de eksterou-
ders hun kroost de laan uitgestuurd. Ze 
zullen zich bij andere jonge eksters voe-
gen en de buurt onveilig maken tot hun 
voortplantingsplicht roept. De twee jonge 
raven op de Horsten vlogen in 2012 uit en 
zijn inmiddels al aardig op weg naar vol-
wassenheid. Ik blijf hopen op meer broed-
gevallen. De bomen in het Zoetermeerse 
Westerpark zijn echt geschikt genoeg 
voor een ravenhorst. En voedsel genoeg 
door alle verkeersslachtoffers langs de 
A12 en de A4. Of een grote boodschap van 
een hond in Leidschenveen. 

Foto: Bert Hoogerhoud

COLUMN

Raaf

Maar ik hou het liever wat dichter bij huis. 
Ook daar zijn gelukkig kraaiachtigen. 
In Leidschenveen zijn dat zwarte kraai, 
kauw en ekster. De eksters broeden altijd 
in de boom voor mijn werk kamerraam. 
Ieder jaar wordt hun bolvormige nest 
een stukje imposanter. In juni vlogen er 

“Mjolnir”made by IAN 2010 www.ian-m.dk
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De Zuidzeewulp
Numenius tahitiensis
De zuidzeewulp is een middelgrote wulpen-
soort die sprekend op de regenwulp lijkt. Hij 
is even groot en heeft dezelfde opvallende 
kruinstrepen. Hij is iets meer kaneelbruin en 
is op zijn onderdelen iets anders gevlekt en 
gestreept. Het belangrijkste verschil zit hem in 
de roep: die doet wat meer aan die van onze 
wulp denken en klinkt helemaal niet als het 
bekende bi-bi-bi-bi-bi-bi van de regenwulp.

Naamgeving en ontdekking
Een bizar verhaal, wellicht uniek in de vo-
gel wereld. De soort werd voor het eerst 
‘ontdekt’ (geschoten dus) in 1769 op 
Tahiti, een eiland van Frans Polynesië 
in de Stille Zuid zee, de oude naam voor 
de Grote Oceaan. Het is duidelijk dat hij 
hieraan zijn Neder landse en wetenschap-
pelijke naam te danken heeft. Later werd 
de zuidzeewulp op meer eilanden aan-
getroffen en men concludeerde dat het 
wel een broedvogel uit dit gebied moest 
zijn. Een nest of broedgedrag werd ech-
ter nooit gevonden. Maar precies 100 jaar 
later - in 1869 dus - troffen onderzoekers 
langs de kust van Alaska wulpen aan die 
absoluut geen regenwulpen waren maar 
werden geïdentificeerd als zuidzeewulpen. 

Toen begonnen de puzzelstukjes lang-
zaam in elkaar te vallen: de soort zou 
broeden in Alaska en overwinteren op 
de eilanden in de Stille Zuidzee. Het zou 
nog tot 1948 duren tot het bewijs geleverd 
werd in de vorm van een vondst van een 
nest in de toendra. Deze wulp bleek zelfs 
te broeden in twee gebieden van Alaska 
die honderden kilometers van elkaar ge-
scheiden waren! De soort is dus vernoemd 
naar het gebied waar hij overwintert en 
niet – zoals gebruikelijk - waar hij broedt. 
Waarschijnlijk uniek in de vogelwereld!

Trek- en ruigedrag
Dit is natuurlijk al bijzonder, maar écht 
bijzonder is het antwoord op de vraag: 
‘hoe komt hij van Alaska naar die eilan-
den in de Stille Zuidzee?’. Onderzoek aan 
gezenderde zuidzeewulpen wees uit dat ze 
die enorme afstand in één ruk afleggen! 
Hawaï was de eerst mogelijke tussenstop 
en dat lag nog altijd 4000 kilometer van 
hun broedgronden. Maar de meeste vogels 
bleken Hawaï gewoon voorbij te vliegen. 
Ze zetten koers naar de eilanden ten zuiden 
van de evenaar, een afstand van maar liefst 
7000 tot 10.000 kilometer. En dat dus in één 

etappe, non-stop, zonder tussenlanding! 
Een geweldige prestatie voor zo’n vogel.

Maar daarmee is het bijzondere verhaal 
van de zuidzeewulp nog niet uit. Want 
wat doet hij daar op die eilanden? Hij gaat 
ruien. En doet hij met alle veren tegelijk! 
Alleen eenden- en ganzensoorten doen dat 
ook. Voor zover bekend is hij de enige an-
dere soort ter wereld die dat doet. Het be-
tekent dus dat hij in die periode van de rui 
op die eilanden niet kan vliegen. Ook weer 
een uniek gegeven!

Bedreigd en beschermd
De zuidzeewulp is tijdens de ruiperiode 
extra kwetsbaar, hij kan immers niet vlie-
gen. Hij is tijdens de rui een gemakkelijke 
prooi voor de vele, door de mens geïntro-
duceerde, diersoorten op de eilanden waar 
hij overwintert. Honden en katten zijn de 
bekendste, maar opvallend genoeg wor-
den ook varkens in de literatuur genoemd. 
Op enkele eilanden waar de inheemse 
bevolking moeite heeft om aan voedsel 
te komen, wordt hij nog steeds bejaagd. 
Verder leidt de aanplant van kokosnoot-
plantages op de eilanden tot biotoop-
verlies.

In Alaska heeft deze wulp vooral met 
natuurlijke vijanden te maken: kleine  
jagers, raven en vossen. Maar ook de 
goudwinning rukt steeds meer op naar 
zijn broedgebie den, die, vroeger in bijna 
ontoegankelijk gebied gelegen, nu bereik-
baar worden. En in het kielzog van de 
goudzoekers komen de jagers. Birdlife 
International heeft de soort dan ook op 
de Rode Lijst staan als ‘kwetsbaar’. De hele 
populatie omvat 10.000 individuen en het 
aantal neemt langzaam af. De broedgebie-
den zijn redelijk goed beschermd, maar 

adequate bescherming op de tientallen 
eilanden waar hij overwintert, is erg moei-
lijk te coördineren omdat je te maken hebt 
met verschillende regeringen en instan-
ties. De beste resultaten zijn geboekt op de 
Hawaï-eilanden waar veel pleisterplaatsen 
nu beschermd zijn. Een klein voordeel is 
dat de vogels ongelofelijk trouw zijn aan 
de plaatsen waar ze broeden en waar ze 
overwinteren. De vogels vliegen van hun 
broedgebied steeds naar dezelfde stek op 
hetzelfde eiland. In het voorjaar keren ze 
terug naar een plek die minder dan een 
kilometer van de nestplaats van het jaar 
ervoor ligt. De te beschermen locaties zijn 
dus eenvoudig in beeld te brengen.

De zuidzeewulp op postzegels
Alle mij bekende zegels zijn van eilandgroe-
pen uit zijn overwinteringsgebied. Vrij wel 
alle eilandstaten, acht in totaal, zijn verte-
genwoordigd. Sommige met meer zegels 

Wulpen 
in vele soorten

5
DOOR TOM LOORIJ

en enkele series of vellen zijn uitgegeven in 
samenwerking met Bird life International 
of het Wereld Natuur Fonds. Het hierbij 
afgebeelde vel van Kiribati is wel het mooi-
ste; de wulp is hier in verschillende houdin-
gen te zien. De Verenigde Staten kunnen  
hier een voor beeld aan nemen. Het is 
immers het enige land waar hij broedt - 
Alaska behoort bij de VS - en Hawaï dat 
ook al bij de VS hoort, is een belangrijke 
overwinteringsplaats voor de zuidzeewulp. 
De Verenigde Staten heeft echter nog 
nooit een postzegel aan deze soort gewijd!
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DOOR WIM KOOIJ

Roofvogels hebben geen lekkere klank 
bij de bevolking. Het begint natuurlijk 
al met de naam: wie rooft is niet direct 
verheffend bezig. Enkele decennia 
terug probeerden vogelliefhebbers 
het imago van de rovers wat op te 
krikken door de naam ‘stootvogels’ 
te introduceren. Tevergeefs. Bij de 
individuele soorten staat de havik 
wereldwijd helemaal onderaan op de 
waarderingsladder. Zelfs de gier scoort 
hoger! Voetballiefhebbers herinneren 
zich Emilio Butragueno, de razend 
populaire aanvaller van Real Madrid in 
de jaren 80 en vroege jaren 90. 
‘El butre’ (de gier) was een rover in het 
strafschopgebied van de tegenstander, 
een echte goaltjesdief.

Waar je als gier soms dus nog wel goed 
wegkomt, geldt dat zodra iemand havik 
wordt genoemd, dit eigenlijk per defi-
nitie negatief is bedoeld. Dat is niet zo 
verrassend. Wanneer we de Van Dale 
erbij halen volgt na een keurige beschrij-
ving van de gevleugelde variant ‘forsge-
bouwde dagroofvogel met korte vleugels 
en een zeer scherp gezichtsvermogen’. 

Haviken zijn er in allerlei 
soorten en maten
De vliegende variant verdient meer waardering 

Even door lezend is de figuurlijke be-
schrijving vernietigend: ‘een begerig, 
roofzuchtig mens’, gevolgd door ‘voor-
stander van een agressieve politiek of een 
zeer krachtige houding in een conflict’. 
Het begrip ‘War Hawk’ werd al gebruikt 
in de tijd van de Amerikaans-Britse oor-
log in 1812. Van recenter datum is het 
gebruik van de term door de flower 
power beweging die refereerde aan de 
Amerikaanse oorlogszucht in Vietnam. 
Tegenover de havik plaatsten ze als 
symbool voor vrede ‘de vredesduif ’. In 
Frankrijk is havik de bijnaam van be-
lastinginspecteurs. Het is wel duidelijk: 
een havik is iemand die zich agressief en 
vastberaden op zijn prooi stort. 

Gemakkelijke prooien
Er zijn meerdere soorten haviken. De va-
riant die we in onze omgeving tegenko-
men is eigenlijk een wat grotere uitvoe-
ring van de nauw verwante sperwer. Net 
als bij sperwers vang je meestal niet meer 
dan een glimp op. Ze zijn weg voordat je 
er erg in hebt. Omdat de vogel vaak in 
een flits langskomt, krijgen we van zijn 
schoonheid weinig mee. De havik laat 

zich, anders dan de buizerd, niet zo vaak 
uitgebreid bewonderen. Bij uitzondering 
organiseren ze nog weleens een ‘kijkdag’, 
maar daarover later meer. Als je geluk 
hebt, vaak in de ochtend- of avondsche-
mer, zie je ze weleens langs een bosrand 
scheren. Vaak in de achtervolging van een 
groepje spreeuwen of duiven. De kans is 
groot dat de groep verder moet met één 
vogel minder. Door de fabelachtige snel-
heid, scherpe blik en kracht van de havik 
is de prooi al gauw kansloos. Waar veel 
andere roofvogels zich richten op slacht-
offers die kleiner zijn dan zijzelf, vergrijpt 
de havik zich af en toe aan grotere vogels, 
soms zelfs van bijna zijn eigen grootte. 
De havik is in Nederland bijna de enige 
natuurlijke vijand van eksters en andere 
kraaiachtigen. In de buurt van zijn horst 
vind je maar zelden een kraaiennest. 
Duiven zijn vaak een nog gemakkelijker 
buit. Dat geldt al helemaal voor hoender-
achtigen. De ooit in onze duinen zo alge-
mene fazant is helemaal verdwenen, hoe-

wel dat vooral komt door de vos, heeft de 
havik daarbij zeker ‘een pootje geholpen’. 
Het aantal ooggetuigen is talrijk. Verder 
rapporteren jagers dat een fazant net voor 
het scherp zetten van het jachtgeweer, 
door een havik werd weggekaapt! 

Predatie op korhoen
Ongemakkelijk waren de discussies die 
op en rond de Sallandse Heuvelrug in de 
jaren 90 ontstonden. Daar was net een 
groots opgezet programma gestart ter 
bescherming van de karakteristieke kor-
hoenders. Het ging om de laatste in het 
wild levende exemplaren in Nederland. 
Staatsbosbeheer trof daar - in samen-
spraak met andere instanties - een flink 
aantal vooral biotoop beschermende 
maatregelen. Het doel was om de reste-
rende ca. twintig hanen en een iets gro-
ter aantal hennen te behouden en hun 
broedresultaten te bevorderen.

Maar hoe moeten we in dit verband aan-
kijken tegen de havik? Predatie raakt 
nu eenmaal de rauwere kanten van de 
natuur. En zo komen we opnieuw aan 
bij die beroerde reputatie van de havik. 
Behalve duiven, kraaien en fazanten pas-
sen ook korhoenders prima in zijn menu. 
In Zweden en Finland worden tijdens het 
broedseizoen 14-25% van de adulte kor-
hoenhennen en 9-14% van de hanen weg-
gevangen door haviken1. Eerder leverde 
een onderzoek in Noorwegen nog dra-
matischer cijfers op, daar verdween zelfs 
de helft van de adulte korhoenders door 
toedoen van de havik! 

1  Tornberg, Risto. (2001) “Pattern of goshawk 
Accipiter gentilis predation on four forest grouse 
speciesin northern Finland.” Wildlife Biology 7.4: 
245-256.Havik in donker bos

Foto: Bert Hoogerhoud

Foto: Bert Hoogerhoud
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Dit soort angstwekkende cijfers bereik-
ten ook degenen die zich met hart en ziel 
inzetten voor het behoud van de laatste 
korhoenders in Nederland. Er gingen 
zelfs stemmen op om ‘voorlopig’ haviken 
te verjagen door bijvoorbeeld horsten te 
verwijderen. Maar los van de praktische 
kanten is de vraag wat je daarmee bereikt. 
Predatie is een natuurlijk proces dat zel-
den dramatische gevolgen heeft voor vi-
tale populaties. Maar ja, vitaal was die 
populatie korhoenders nu juist weer niet.
 
Er stond vast dat de afname van de kor-
hoenders al was ingezet vóórdat het aan-
tal haviken toenam. Je kunt de havik 
moeilijk verwijten dat hij mogelijk de 
laatste klappen uitdeelt. Overigens is de 
situatie in Salland ernstig. Deze zomer 
zijn er nog slechts twee hanen en vijf hen-
nen gesignaleerd. Hoofdoorzaak van de 
versnelde terugloop van het korhoen is 
dat er de laatste jaren nauwelijks kuikens 
groot worden, niet toegenomen predatie.

En in onze regio?
In de jaren 60 zijn haviken vrijwel uit onze 
regio verdwenen. Maar niet alleen bij ons: 
in heel Nederland leidden ze een margi-
naal bestaan. Door het gebruik van land-
bouwgif, met daarin de slecht afbreek-

bare organochloorverbindingen, daalde 
de Nederlandse populatie tot minder dan 
100 broedparen. De havik is extra kwets-
baar door zijn positie in de top van de 
voedselketen. Door de concentratie van 
gif in hun prooien gingen ze of dood, of 
werden onvruchtbaar. Na het verbod op 
allerlei soorten landbouwgif is de stand 
van de havik hersteld. Ook in ons duinge-
bied maakte hij een comeback. De havik 
broedt al weer sinds 1993 in Meijendel 
en de laatste jaren worden er steeds 5 
tot 6 territoria vastgesteld. Ook in het 
Westduinpark, tot vlakbij de Vogelwijk, 
is de laatste jaren regelmatig een broed-
geval geconstateerd. Dat heeft ook ge-
leid tot verliezers. Met de komst van de 
havik is het aantal houtduif- en eksterter-
ritoria sterk teruggelopen. Ook wordt er 
een verband gelegd met de terugloop van 
het aantal groene spechten. Buiten het 
broedseizoen strekt het foerageergebied 
van de haviken zich nog verder uit. Op 
een warme zomerdag nemen ze ook wel-
eens rustig de tijd om hun prooi te veror-
beren. Zo waren leden van de HVB eind 
augustus getuige van de volgende bijzon-
dere gebeurtenissen. Allereerst werd een 
havik waargenomen die ongestoord een 
kauwtje aan het verorberen was op de 
Grote Speelweide. Een paar dagen later 
werd op Duivenvoorde in de volle zon 
een konijn verslonden. Bij de Waterpartij 
in de Scheveningse Bosjes liet een van 
een ekster smullend havik-mannetje zich 
uitgebreid bekijken, vlakbij de bloemen-
zee rond het Indië-monument. De ene 
rover die een eind maakt aan het bestaan 
van een andere rover is ook de natuur. 
Bovendien: het nu en dan verdwijnen van 
een ekster biedt perspectief voor allerlei 
kleiner grut… 

Hawk, born in the USA

Tijdens de Extra ALV van 28 september 
2016 is een nieuw HVB bestuur geko-
zen. De nieuwe voorzitter is Hans Elders 
– zijn eerste bijdrage vindt u in deze 
Wulp –, secretaris en vicevoorzitter werd 
Leo van Gemst en als penningmeester 
blijft good old Wim Kooij aan. Als lid 
keerde een aantal vertrouwde gezichten 
terug: John Woudstra, Peter Leyenaar, 
Rogier Mos en Frits IJzendoorn. Over de 
portefeuille verdeling later meer. De ver-
gadering in ‘de Stal’ van de ATV Eigen 
Arbeid was drukbezocht en verliep in 
harmonieuze sfeer. 

Het nieuwe bestuur is voortvarend van 
start gegaan en werkt hard aan het invul-
len van een aantal vacatures in de com-
missies en aan een nieuw beleidsplan 
voor de komende jaren. Het ‘HVB- be-
leidsplan 2017 en verder…’ zal naar ver-

wachting het komend voorjaar worden 
gepubliceerd. Voor de door Wim Kooij 
gehouden speech verwijzen we naar de 
Ganzenveer die integraal op onze site 
www.haagsevogels.nl is te vinden. 

ALV kiest nieuw bestuur HVB 

V.l.n.r.: John Woudstra, Wim Kooij, Hans Elders en 
Leo van Gemst.

Ook in 2015 zijn er in het kader van het 
Meetnet Urbane Soorten-project (MUS) 
weer tellingen verricht in en rond Den 
Haag. Om een tipje van de sluier op te 
lichten: we kunnen melden dat de meeu-
wen flink in aantallen toenemen en dat 
de situatie rond de huismus nog steeds 
zorgelijk mag heten. Het MUS is een 
belangrijk project waarin de HVB nauw 
samenwerkt met SOVON. De resultaten 
zijn van groot belang voor contacten 
met de overheden. 
Ons erelid Tom Loorij heeft in zijn 
rol als MUS-coördinator opnieuw een 

enorme prestatie ge-
leverd door de tel-
lingen van tientallen 
postcodegebieden te 
verzamelen, op een 
inzichtelijke manier 
samen te vatten en 
te interpreteren. 
Arne Kuijvenhoven 
tekende voor de vormgeving. 

Het rapport staat op onze website 
www.haagsevogels.nl onder het kopje 
‘inventarisatie’. 

MUS-rapport 2015 afgerond!

Foto: W
ulphert de G

raaf

Foto: Redactie de Wulp
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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.

Zaterdag 28 januari 2017
Schouwen-Duiveland
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Als eerste gaan we naar de buitenhaven van 
Stellendam en dan naar de Brouwersdam; we 
hopen steltlopers en duikers te zien, moge-
lijk nog een zeehond. De Prunjepolder, met 
de plas-dras-gebieden, staat garant voor veel 
vogels. Als er nog genoeg tijd is gaan we naar 
de vogelkijkhutten bij Ooltgensplaat bij de 
Hellegatsplaten)
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 11 februari 2017
Hondsbossche Zeewering met achtergele-
gen Putten van Petten en Zwanenwater
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
We gaan de vernieuwde Hondbossche Zee-
wering bekijken (zeevogels) en de daarach-
ter gelegen Putten van Petten (steltlopers). 
Wanneer we genoeg tijd hebben, gaan we door 
naar het Zwa nen water, een binnenduinmeer 
waar diverse eenden voorkomen.
Leiding:  Henk Wardenaar (M 06 44 670 470)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg).
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres.
Kosten: vervoer

Zaterdag 25 februari 2017
Wolvenpolder en Beerenplaat
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer*** (zie 
kader)   
Net buiten de bebouwde kom van Spijkenisse 

is in 2014 een nieuw binnendijks natuur-
gebied aangelegd: de Wolvenpolder. Het is 
een gebied met open water, plas-dras, natte 
ruigte en droge natuur. Tevens bezoeken we 
de naburige Beerenplaat. In deze tijd van het 
jaar hebben we kans op roerdomp, zilverrei-
ger, ijsvogel en natuurlijk veel andere winter-
gasten. 
Leiding: Renée Lankhorst (06 3368 2974) 
Muriel Kommer-Sourdeval (06 5153 9821)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer  

Zaterdag 11 maart 2017
Landje van boer Geijsel en polder Ronde 
Hoep
Dagexcursie met eigen vervoer**(zie kader)
We brengen een bezoek aan het landje van 
boer Geijsel, inmiddels beroemd vanwege 
zijn grutto’s en met name IJslandse grutto’s. 
Daarnaast bezoeken wij de oude polders 
Ronde Hoep en de Bovenkerker Polder. 
Bekend vanwege de weidevogels. Een wan-
deling door polder Groot Mijdrecht mag op 
zo’n dag zeker niet ontbreken. Gedurende 
deze dag wordt aandacht besteed aan het de-
termineren van weidevogels en steltlopers, 
die zojuist zijn teruggekeerd uit hun over-
winteringsgebieden. 
Leiding: André Kommer (06 4115 3 365) en 
Muriel Kommer (06 5153 9821)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer  

Zaterdag 3 december 2016 
Zuidelijk havenhoofd en strand 
Scheveningen 
Ochtendexcursie ** (zie kader)
Wij starten de wandeling bij de opgang van 
het zuidelijk havenhoofd. Eerst lopen wij het 
zuidelijk havenhoofd op en lopen tot aan het 
eind. Hier hopen wij de eerste vogels, zoals 
scholeksters, steenlopers en paarse strandlo-
pers tegen te komen. Dan lopen wij weer terug 
en gaan het strand op. Eenmaal op het strand 
maken wij een wandeling langs de  vloedlijn.  
Er is kans op veel verschillende meeuwen en 
strandlopers. 
Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres
Kosten: vervoer  

Zaterdag 10 december 2016
Maasvlakte en Oostvoorne
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Eerste verkennen we de Maasvlakte, met en-
kele plassen, het zandstrand en de haven-
monding, er komen veel vogelsoorten voor. 
Het duingebied van Oostvoorne is zeer geva-
rieerd en kent vele habitats voor vogels. Aan 
het Oostvoornse Meer ligt het groene strand 
met een verruigde oever, waar zich veel riet-
vogels ophouden en waar soms een bruine 
kiekendief te zien is. In de duinen bevinden 
zich zowel loofbossen als meren en moeras-
gebiedjes, waardoor een rijke vogelpopulatie 
aanwezig is.
Leiding:  Jaap Zoet (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

Donderdag 29 december 2016
Rondje Zuid-Holland
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
Zoals gebruikelijk aan het einde van het jaar 
houden we een gevarieerde excursie langs en-
kele natuurgebieden in Zuid-Holland om te 
kijken welke soorten wintergasten we tegen 
komen. De tocht dient tevens om het excur-
siejaar gezellig af te sluiten.
Leiding:  Jaap Zoet (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

Zondag 15 januari 2017
Reeuwijkse Plassen
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer **/*** 
(zie kader)
We wandelen rond de “Surfplas” en zien ho-
pelijk veel eenden (smienten) met wellicht 
nog een verrassing (ijsvogel). Boven de polder 
cirkelt vaak wel een buizerd. In de natuur-
vriendelijke oevers met riet verschuilen zich 
de nodige rietvogels. 
Na afloop koffie drinken. Tussen 14 uur en 
14:30 uur zijn we terug in Voorburg.
Leiding:  Ton Haase (06 1272 1879)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Mariahoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg).
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres.
Kosten: vervoer

 
    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.
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    Dag(deel)excursies         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.

Maandag 16 januari 2017, 20.00 uur
Spreker: Eduard Opperman
Onderwerp: Portugal
De eerder geplande presentatie van vorig jaar no-
vember, die door technische problemen niet is ge-
presenteerd, komt nu in de herhaling. De Portugal 
Algarve reizen met Haagse vogelaars, worden 
aangevuld met recente beelden van de kust met zee-
zoogdieren en zeevogels. De reis gaat langs diverse 
lagunes aan kust met ook een bezoek aan Cabo de 
San Vicente met prachtige rotsformaties. Behalve 
de diverse lagunes aan de kust bezoeken we ook het 
steppegebied Castro Verde, met zowel de Grote als 
de Kleine Trap.

Maandag 20 februari 2017, 20.00 uur
Onderwerp: Fotografische rondgang langs 
diverse contingenten
Door: Hans Overduin
Beeldverslag van Zuid-Amerika, o.a. Brazilie, 
Afrika en Azie, die hij heeft gemaakt op reizen 
naar diverse afgelegen oorden in de wereld. Aan 
bod komt het Afrikaanse continent, maar ook het 
Zuid-Amerikaanse en Azie. Zijn reiservaringen 
wil hij met ons delen met reistips en prachtige foto’s. 
Op zijn website www.hansoverduin.nl  kun je al-
vast een staaltje van zijn kunnen zien.

Maandag 20 maart 2017, 20.00 uur
Onderwerp: De Atlantic Odyssey
Door: Menno van Duin
Van Ushuaia in Argentinië, via Antarctica over 
de Atlantische Oceaan naar South Georgia, 
Gough Island, Tristan da Cunda, St. Helena en 
Ascension: één van de meest bijzondere reizen die 
een vogelaar kan maken. Met louter hoogtepunten 
onderweg, zoals albatrossen, pijlstormvogels, en 
prions komen voorbij. Niet alleen vogels, ook zee-
zoogdieren komen regelmatig voorbij met soorten 
als Orka, Blauwe Vinvis, Zuidkaper, Dwergvinvis, 
Bultrug. Begonnen als jonge vogelaar op vierjarige 
leeftijd, is Menno inmiddels een prijzen winnende 
natuurfotograaf  met optredens op radio en televi-
sie en presentaties in het hele land.

Alle lezingen vinden plaats in het Benoor den-
huis, Bisschopstraat 5, 2596 XH Den Haag. De 
Bisschop straat ligt in de wijk Benoordenhout vlak 
naast het Maerlant Lyceum. Als bijdrage voor het 
dekken van de kosten vragen we u een entree van 
€ 5,= p.p.

Op 10 november 2015 rond half vijf 
’s middags, zaten zeven Grote Gele 
Kwik  staarten luid roepend bij het Ver-
ver singskanaal midden in Den Haag. 
Overdag vlogen ze druk heen en weer. In 
de dagen daarop bleken deze vogels ook 
langs het kanaal te slapen. Ik zag ze in een 
gewone vlier, in een plataan en in het riet. 
Helaas werd het riet twee dagen later hele-
maal afgemaaid. Tot 16 november bleven 
er bij het kanaal nog kwikstaarten slapen, 
maar daarna was het voorbij. Gelukkig 
heeft de gemeente Den Haag toegezegd 
dat ze het komend seizoen het riet laat 
staan. Zullen de Grote Gele Kwikstaarten 
weer terugkomen? Deze waarneming is 
bijzonder, maar niet uniek. In 2012 werd 
ook al eens een slaapplaats geconstateerd 
aan de Soestdijksekade in Den Haag, 
maar er zijn er vast meer… 

EEN OPROEP: zullen we in het winter-
seizoen 2016-2017 uitkijken naar rust-
plaatsen van de Grote Gele Kwikstaart in 
onze regio? Deze vogels slapen het liefst 

Slaapplaatsen Grote Gele Kwikstaart gezocht! 

in takken die boven het water hangen. 
De aankomst is druppelsgewijs en begint 
meestal ruim een half uur voor zonsop-
gang en kan flink luidruchtig zijn. Er kan 
zelfs gezongen worden. Laat u het mij 
weten als u iets dergelijks waarneemt? We 
zullen er een verslagje van maken voor in 
de eerste Wulp van 2017. 

Reinder de Boer 
Mailadres: r.e.deboer@web.de
Mobiel: 06 -10 311 307

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

Foto: Bert Hoogerhoud
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DOOR CAROLINE WALTA

Ja, ook ik was de afgelopen dagen in 
de ban van de bergheggenmus! Deze 
soort komt voor in Siberië, maar op 
hun trektocht naar Zuidoost-Azië is 
een aantal exemplaren in West-Europa 
terechtgekomen. De meldingen van 
deze zeldzaamheid vliegen om je oren, 
maar Nederland lijken ze te hebben 
overgeslagen. 

Vrijdag 21 oktober ben ik een dagje vrij 
en al vroeg sta ik in de duinen tussen 
Scheveningen en Kijkduin. Het lijkt me 
een mooie plek voor een bergheggenmus 
en ik kan op de Zandmotor nog even 
“meeuwen”.

Scheuren
Terwijl ik op mijn telefoon het geluid 
van de bergheggenmus sta te beluisteren, 
komt de melding binnen dat deze is ge-
zien op de Maasvlakte! Doorfietsen, met 
het veer en dan nog een eind, of naar huis 
en met de auto. Het wordt het laatste. 
Denkend aan mijn eigen openbaar ver-

Bergheggenmus op de Maasvlakte

voer tijd, vraag ik op de lokale appgroep 
of er vogelaars willen meerijden. In re-
cordtijd fiets ik naar huis, bij het tanksta-
tion springen de vogelvrienden in de auto 
en op naar de Mavla. 
Een nieuwe soort voor Nederland, daar 
gaat je hart toch extra snel van kloppen! 
Je zou er het liefst met 180 km/u naar toe 
scheuren, maar we houden het (redelijk) 
netjes. We praten over koetjes en kalfjes 
om de kalmte enigszins te bewaren, maar 
ongetwijfeld zitten de heren met net zo’n 
hoog opgelopen bloeddruk in de auto als 
ik. Op de digitale snelweg is het oorverdo-
vend stil: de vogel is nog steeds uit beeld.

Oerkreet
Op de plek van bestemming voegen we 
ons bij een groep vogelaars rond een 
struik. Na bijna drie uur wachten zon-
der enig levensteken van de vogel, slaat 
het hoopvolle wachten om in doordachte 
daadkracht: het bosje wordt met militaire 
precisie doorzocht. Goudhanen, winter-
koningen, roodborsten, merels, koper-

Vreemde vogels op de Maasvlakte

wieken, maar geen bergheggenmus! De 
menigte vogelgekken is inmiddels aange-
groeid en waaiert uit over de vlakte. 
Dan klinkt de verlossende oerkreet, de 
vogel wordt gezien aan de overkant van 
de weg! Het begint met wandelen, dan 
joggen en vervolgens rent de meute rich-
ting het doel. Hotseklotsend met teles-
coop, camera en kijker hobbel ik mee, 
terwijl mijn spieren protesteren na mijn 
uitbundige krachttrainingen van de af-
gelopen week. Vanavond hoef ik in ieder 
geval niet meer naar de sportschool...

Vreemde vogel(s)
Zoals gewoonlijk werkt de vogel als een 
enorme magneet, als een idool op een 
fan en als Caroline op pure chocolade! 
Kortom, iedereen rent op het doel af, ter-
wijl er in koor wordt geroepen: ‘houd af-

stand, houd afstand, houd afstand’. We 
zijn allemaal doof en soms blind, de één 
heeft de felbegeerde vogel al in beeld, de 
ander kijkt nog in paniek rond. 
Het duurt voor mij even tot ik een goede 
plek kan bemachtigen en ik plof neer 
naast twee fotografen. De vogel kruipt en 
sluipt door de begroeiing, maar dan zie ik 
de bergheggenmus vol in beeld. Wat een 
ontlading, opluchting, emotie, euforie...! 

Bergheggenmus

De Haagse Vogelbescherming is op 
zoek naar tellers die in het voorjaar 
van 2017 op pad willen om vogels te 
inventariseren. 
Heb je daar belangstelling voor? 
Neem dan contact op met Boudewijn 
Schreiner, de coördinator van de 
Commissie Veldwerk. Telefonisch 
bereikbaar op 06 1977 8893 en via de 
mail op birdeye@planet.nl

OPROEP VOGELTELLERS

Als ik uiteindelijk opkijk en zie hoeveel 
mensen er staan, bedenk ik me dat ik ei-
genlijk helemaal niet zo’n vreemde vogel 
ben. Of toch juist wel?! 
Who cares, we got ’m!

Foto: Caroline Walta

Foto: Eduard Opperman
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Stukje
DOOR JEAN-PIERRE GEELEN

De blaadjes waren nog niet gevallen, of 
daar zag ik het al: het einde der tijden. Ik 
had de gordijnen opengetrokken en in 
de ochtendschemering zag ik het helder, 
onder het tuintafeltje: een dode merel op 
mijn stadsbalkon. Een vrouwtje, aan het 
bruine verenkleed te zien.

Een dag na de nationale Vogelteldag (de 
graspieper - wie kent hem niet - is het 
meest geteld), was dit de enige vogel die 
ik zag. In zijn rigor mortis lag het beestje 
met gespreide vleugels, de staart in een 
waaier zoals bridgers hun kaarten in de 
hand houden. Het puntje van zijn sna-
vel rustte op de stenen vloer. Uitgeteld. 
Alwéér. Een paar dagen eerder had er één 
duizelig rondgedoold met kaal kopje en 
slordige veren. Het usutu-virus vreet 
onze populairste en in al z’n eenvoud 
misschien wel mooiste zangvogel op. 
Tot nu toe was het in het zuiden en oos-
ten gesignaleerd, nu was de builenpest al 
opgerukt tot aan Den Haag. Getver, wat 
ongezellig: het begint bij onze vogels, en 
wie weet wat er nog volgen zal, maar ten 
onder gaan we, en rap. Zondagmorgen, 
eerste herfstdag - dan krijg je dat. Wél 
een stukje, veerde de optimist in mij op. 
Wel je laatste, bromde de hypochonder 
onverbeterlijk.

Zachtjes ving ik in een roestig requiem 
aan. Dag vogels, dag bloemen. Ik stelde 
mij een wereld zonder merels voor; nooit 
meer dat koor om vijf uur ‘s morgens op 
een mooie zomerdag. Ik moest denken 

aan het grafschrift dat een poëtische ziel 
in familiekring lang geleden voor zijn 
overleden vrouw had laten beitelen in 
jugendstil-letter:

Nog zingt de merel ons zijn groet,
vol levenslust en overmoed
parelend en blij.

Als gestorven zijn zo mooi kan zijn, dan 
is het misschien wel te doen.
Ik was nog niet uitgezongen, of het won-
der voltrok zich. De dode merel voor me 
draaide zich om in zijn graf. Toen ik zijn 
onderkant zag, kantelde ook mijn blik. 
Die bruine spikkels op een lichtgrijze 
ondergrond: dit was geen merel, maar 
een zanglijster, wist de boskabouter in 
mij. Niks geen virus, weg met de dood 
en de ondergang. Het leven kan ook win-
nen. Minuten later stond de vogel op zijn 
bleke pootjes, en trippelde in rap tempo 
naar de pot met uitgedoofde courgette-
planten. Daar bleef hij zitten, totdat-ie 
tussen de spijlen door de lucht in vloog. 
De plek waar mijn merel voor dood 
had gelegen, toont enkel nog de spo-
ren van de schijtlijster. Stille getuigen 
van levenslust en overmoed. Schijt aan 
de dood. Het was een voorval van niets. 
Je kon je als stukjesschrijver maar beter 
proberen snedig druk te maken over 
treitervloggers of Donald Trump. Zijn 
er merels in Aleppo? Maar tijdens mijn 
zondagochtendloopje bleef ik maar hier-
aan denken. Over leven en dood, liefde 
en lijden, over veerkracht, over kijken en 
kantelen, hoe je je overtuigd kunt vergis-
sen. Dat zat allemaal in die 80 gram plui-
zenbol op mijn balkon. 
Maar dat is geen stukje.

Deze column is eerder gepubliceerd in De Volkskrant
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Herfst in zomersferen
DOOR ADRI REMEEUS - FOTO’S: BERT HOOGERHOUD

Van deze periode was september de 
maand die ons het meeste zomerweer gaf. 
Ook in Scandinavië bleef het lang warm, 
waardoor noorderlingen als koperwiek 
en kramsvogel nog wegbleven. Toch was 
er al voldoende najaarstrek zichtbaar, 
waarover dadelijk meer. Juli en augustus 
waren qua weer grillig, maar er werden 
voldoende waarnemingen gedaan die het 
vermelden waard zijn.

Juli voldoet aan de verwachting…
In de eerste helft van deze maand was het 
‘kiep-kiep’ van kruisbekken vaak te horen. 
Van 7 tot en met 15 juli trokken er een 
kleine 500 naar zuid over de Vulkaan; op 
10 juli een maximum van 188. Een ander 
kenmerk van juli is de sterke doortrek 
van kokmeeuwen langs de kust. Grote 
aantallen werden vastgesteld op 19 en 20 
juli met respectievelijk 2292 en 2148 naar 
zuid. In hun kielzog trekken steevast en-
kele zwartkopmeeuwen mee; op 20 juli wer-
den er langs Meijendel zeven geteld. Een 
typisch juli-verschijnsel zijn de jonge pur-
perreigers. Na het verlaten van de broed-
gebieden zwerven zij uit alvorens de trek 
naar tropisch Afrika aan te vatten. In de 
Duivenvoordse-Veenzijdse polder waren 
er tot ver in augustus maximaal zes; een 
aantal dat ook in Meijendel werd bereikt.

Maar er was meer…
Ook de reuzenstern liet zich weer zien; op 
19 juli trokken er twee langs de Vulkaan. 
Een roodmus maakte daar op die dag een 
tussenstop. In de avondschemer van 26 

juli trok een kwak, enkele keren roepend, 
naar zuid over Mariahoeve. Op 31 juli 
vloog een onvolwassen zeearend in ooste-
lijke richting over Meijendel. Door slecht 
weer en daardoor weinig waarnemers-
activiteit, valt er over de eerste helft van 

augustus weinig te melden. Een groep 
van 41 ooievaars in de Duivenvoordse-
Veenzijdse polder op 12 augustus is 
echter bijzonder. Vanaf half augustus 
verbeterden de waarnemingscondities 
en prompt werden er weer visarenden ge-
meld. Vanaf 18 augustus trok er regel-
matig één over Meijendel of de Vulkaan; 
op 26 augustus verbleef een exemplaar 
bij de vijver van de Raaphorst. Op 19 au-
gustus werden er 267 ruiende krooneen-
den geteld in Meijendel. Droogvallende 
duinmeren trokken daar bovendien de 
nodige steltlopers aan, zoals 20 witgatjes 
op 23 augustus. Tenslotte zagen we in de 
laatste week van augustus enkele door-
trekkende duinpiepers en ortolanen. Een 
morinelplevier liet zich op 27 augustus be-
wonderen in Starrevaart. Een groep van 

liefst 86 kneuen werd op 31 augustus in 
Meijendel waargenomen. 

September, trektellen in zomerweer…
De uitzondering op het zomerweer werd 
gevormd door 4 en 5 september. Een ste-
vige aanlandige wind leverde langs de 
kust op vier september 14 grauwe pijlstorm-
vogels en 2 noordse pijlstormvogels op. Op vijf 
september werden 3595 trekkende kleine 
mantelmeeuwen geteld. Eén soort moeten 
we er wel uitlichten en dat is de lepelaar, 
die in soms grote groepen zuidwaarts 
trok langs de kust. Op 11 september 192, 
op 13 september 102 en op 14 september 
105. De grote klap kwam echter op 26 sep-
tember met 639 trekkende exemplaren; 
daarmee werd een landelijk dagrecord 
gevestigd. Er werden tot medio septem-

ber nog enkele doortrekkende duinpiepers 
en ortolanen gemeld. Vanaf dat moment 
kwamen ook de graspiepers in beweging, 
hoewel de aantallen vooralsnog een paar 
honderd per dag niet overstegen.

Oosterlingen en noorderlingen 
onderweg
Op 8 september trok een roodpootvalk 
langs de Vulkaan en van 13 tot en met 
15 september was er steeds één min of 
meer ter plaatse. Op 16 en 17 september 
trokken maar liefst vier visarenden over 
de Vulkaan. Ook doken er rond deze tijd 
enkele smellekens op. Een verrassing was 
de onvolwassen zwarte ooievaar die op 17  

september landde in een vochtige duin-
vallei in Meijendel. Na gegeten te hebben 
trok hij verder naar het zuiden en werd 
onder andere ook door de tellers op de 
Vulkaan opgemerkt. Op 17 en 19 septem-
ber verbleef een klapekster in Meijendel 
waar - ook op 19 september - een draaihals 
werd gevonden.
De eerste doortrekkende grote pieper werd 
op 14 september vanaf de Vulkaan opge-
merkt; op 20 september vloog een exem-
plaar naar zuid over Meijendel, waar op 
dezelfde dag ook een doortrekkende 
morinelplevier werd gezien en gehoord. 

Visarend

Lepelaar

Krooneend

Kneu
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Goede oren namen op 20 september bij 
de Vulkaan een langstrekkende dwerggors 
waar. Op 22 september trokken nog twee 
grote piepers over de Vulkaan, waar die dag 
ook twee bladkoningen werden gevonden; 
vanaf die dag werden er vrijwel dagelijks 
links en rechts een paar bladkoningen ge-
signaleerd.

September sluit spectaculair af
Twee onvolwassen kwakken trokken op 
24 september naar zuid over Meijendel en 
af en toe kwamen ze in elkaars vaarwater. 
Maar 25 september was pas echt specta-
culair! In de eerste plaats waren daar de 
vijf bijeneters boven het Westduinpark, 
een bijzonder zomers gezicht. Het inten-

Kraaien zijn 
creatieve overlevers… 
DOOR YOLANDE DE KOK

Dat kraaien slimme vogels zijn wis-
ten we. Maar hoe slim wel niet heb 
ik laatst gemerkt toen ik een zwarte 
kraai uit het drijfzand wilde redden. 
Hij was in de duinen vastgeraakt in 
het slib van één van de infiltratieplas-
sen die werd drooggelegd. Hij zat tot 
zijn nek onder de modder en kon niet 
meer opvliegen. Schuifelend pro-
beerde hij de kant te bereiken. Dat 
kostte natuurlijk heel veel kracht en 
een paar keer rustte hij even. Toen hij 
nog zo’n twee meter van de kant was, 
lukte het hem niet meer om verder 
te gaan. Hij liet zijn kop hangen en 
zijn vleugels lagen gespreid over het 
dunne laagje water. De kraai was net 
te ver weg om hem te kunnen pak-
ken. Met een lange stok die ik aan de 
oever van de plas vond, probeerde ik 
het slib voor hem weg te scheppen, 
zodat hij een paadje had om de kant 
te bereiken. Maar wat deed de kraai? 
Hij pakte de stok met zijn poten vast! 
Zo kon ik hem met de stok naar de 
oever trekken. Hij liep direct de riet-
kraag in, waar hij zijn bemodderde 
vleugels ongetwijfeld heeft schoon-
gemaakt en laten drogen. 
                            Als de vos hem daar 
                                        niet gevonden 
                                        heeft voordat 
                              zijn vleugels weer 
                      bruikbaar waren, heeft 
                  hij het gered.

Leden voor de 
Jeugd- en de 
PR-commissie 
De Haagse Vogelbescherming is 
flink in beweging. Het bestuur is 
dringend op zoek naar leden die zich 
willen inzetten voor onze commis-
sies. Je hoeft geen enorm ervaren vo-
gelaar te zijn om je in te zetten voor 
de Haagse vogels en hun leefomge-
ving. In de HVB zijn veel verschil-
lende rollen in te vullen, ook voor 
mensen met wat minder vogelkennis 
en veldervaring. 

Momenteel is het bestuur op zoek 
naar leden voor de Commissie Jeugd 
en voor de PR-commissie. Dus vind je 
het leuk om mee te denken over hoe 
we de jeugd met hun fascinatie voor 
computers, Ipads en smartphones de 
natuur in krijgen, meld je dan aan als 
kandidaat voor de Commissie Jeugd. 

Heb je gevoel voor publiciteit, schrijf 
je makkelijk, dan is de PR-commissie 
misschien iets voor jou. Onbekend 
maakt onbemind en het is aan de 
PR-commissie om het werk van de 
HVB bekend te maken via de media, 
het organiseren van activiteiten enz.

Je kunt je belangstelling kenbaar 
maken door een mail te sturen naar 
onze secretaris Leo van Gemst. Zijn 
mailadres is gemstlb@me.com. 

GEVRAAGD

25

 
    Veldwaarnemingen

sief bekijken van een groep spreeuwen in 
de Kikkervallei in Meijendel leverde als 
bijvangst een onvolwassen roze spreeuw 
op. Een groep van 28 grote zilverreigers 
rond een meertje in de Duivenvoordse-
Veenzijdse polder was een prachtig, schil-
derachtig tafereel. En waar de lepelaar 
dit najaar al opviel met grote aantallen, 
geldt dat zeker ook voor de grote gele kwik-
staart; op 5 en 27 september respectieve-
lijk 168 (dagrecord) en 151 naar zuid over 
de Vulkaan. Daar werd op 27 september 
ook een doortrekkende siberische boompie-
per waargenomen. Het waren geweldige 
maanden! 

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

Foto: Bert Hoogerhoud
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Uitnodiging 
Nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 8 januari 2017

Ook dit jaar nodigt het bestuur alle HVB-leden en vrijwilligers van Vogelasiel de 
Wulp uit voor het bijwonen van de traditionele Nieuwjaarsreceptie. U bent van 
harte welkom op zondagmiddag 8 januari tussen 14.00 en 16.00 uur in ‘de Stal’, het 
verenigingsgebouw van ATV Eigen Arbeid aan de Zijdeweg 60, 2245 BZ Wassenaar. 

Aan een goede vereniging bouw je samen. 
Als nieuw bestuur hopen we in ontspannen sfeer kennis te maken met onze leden en 
vrijwilligers. Wij hopen met velen van u het glas op het jaar 2017 te mogen heffen! 

Namens het bestuur van de HVB, 
Hans Elders, voorzitter 

Routebeschrijving naar ATV Eigen Arbeid 
U vindt het complex van de Tuinvereniging Eigen Arbeid door de Bezuidenhoutseweg uit te rijden in de richting 
Wassenaar. Dan de N 14 oversteken en richting restaurant de Bijhorst rijden. Vlak na de bocht naar links, slaat u 
rechtsaf de inrit van Restaurant de Landbouw in. Achter de Landbouw langs rijden – 2 x rechtsaf - en daar vindt u 
aan uw linkerhand, tegenover de entree van het restaurant het parkeerterrein van Eigen Arbeid. U bereikt ‘de Stal’ na 
een wandeling van nog geen minuut.  

mailto:gemstlb@me.com


Adressen
Bestuur 
Hans Elders voorzitter
Leo van Gemst secretaris
Wim Kooij penningmeester
Peter Leyenaar lid
Rogier Mos lid
Frits IJzendoorn lid
John Woudstra lid

Correspondentieadres bestuur
Seinpostduin 178, 2586 EC 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 - 54 75 89 50
- Adri Remeeus (D-H noord): 06 - 53 42 56 02

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. 

Tijdens open dag in het asiel op
27 november 2016.

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 .............................  tijdelijk uitverkocht

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
Jubileumboek 90 jaar HVB .............................................  15,00
Te bestellen via www.haagsevogels.nl

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, vanaf boven: bosruiter, groenpootruiter, watersnip, regen-
wulp, grutto, kleine plevier, goudplevier, drieteenstrandloper, kluut (midden) 
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