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       Van de voorzitter

Het is duidelijk vakantie, dus komkom
mertijd. Maar overal gaan werkzaamheden 
en veranderingen gewoon door. Dat geldt 
ook voor de Haagse Vogelbescherming. 

Zoals reeds eerder gememoreerd, heb
ben we inmiddels te maken met de Wet 
Natuurbescherming. Eén van de conse
quenties van deze wet is dat de HVB een 
nieuwe vergunning moest aanvragen voor 
Vogelopvang de Wulp. Bij het ter perse 
gaan van deze uitgave van De Wulp was 
de nieuwe officiële vergunning nog niet 
in ons bezit, maar wij verwachten deze 
binnenkort.

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat we per 
17 maart jongstleden een nieuwe burge
meester hebben in Den Haag. Gelukkig 
heb ik al de gelegenheid gehad persoon
lijk met Mw. Pauline Krikke kennis te 
maken. Zoals u bekend zal zijn, was de 
vorige burgemeester  de heer Jozias van 
Aartsen  beschermheer van Vogelasiel De 
Wulp, zoals de Vogelopvang tot voor kort 
heette. In zijn afscheidsbrief van 27 febru
ari 2017 aan ondergetekende schreef de 
heer Van Aartsen: ‘Ik wens u ook voor de toe-
komst veel succes met het mooie werk van het 
vogelasiel’. Dat is natuurlijk een duidelijk 
en terecht compliment voor alle tiental
len vrijwilligers van de Wulp en natuur
lijk ook voor onze twee medewerkers in 
vaste dienst! Onze nieuwe burgemeester 
zal zich beraden op een officiële functie 
voor onze vogelopvang. Ook hierover was 
bij het sluiten van deze augustus Wulp 
nog niets naders bekend, maar wij zijn 
optimistisch gestemd. 

Er zijn nog meer veranderingen. Leo van 
Gemst, secretaris van het HVBbestuur, 
heeft recent om gezondheidsredenen zijn 

functie neergelegd. Hij moet een 
operatie ondergaan en zal enige 
maanden uit de running zijn. 
Wij zijn hem zeer dankbaar voor 
zijn inzet en werkzaamheden, in 
het bijzonder voor de vogelop
vang en voor het completeren 
van het archief van het bestuur. Wij wen
sen Leo sterkte en een spoedig herstel toe. 
Gelukkig is er inmiddels een opvolger 
gevonden die de functie van secretaris en 
de daarbij behorende werkzaamheden zal 
overnemen. Wij zullen hem op korte ter
mijn aan u voorstellen. 

Als gevolg van het vertrek van Leo zagen 
we ons genoodzaakt het officiële adres 
van de HVB te wijzigen. Het nieuwe adres 
vindt u elders in deze Wulp. Een en ander 
kon gelukkig snel worden gerealiseerd, 
inclusief de verplichte registratie bij de 
Kamer van Koophandel. Overigens ont
vangen we het grootste deel van de ‘post’ 
tegenwoordig per email, maar officiële 
brieven en stukken worden nu eenmaal 
nog steeds op de ouderwetse manier ver
zonden naar het formele HVBpostadres.

Mag ik u voorts wijzen op het dit 
keer wel heel bijzondere Excursie en 
Lezingenprogramma dat in deze Wulp is 
opgenomen? Ook de drie cursusavonden 
over de vogeltrek beveel ik van harte in 
uw aandacht aan. 

Tot slot spreek ik de hoop uit dat u in de 
afgelopen zomermaanden tijd heeft ge
vonden voor rust en ontspanning. En dat 
u – net als uw voorzitter – heeft genoten 
van het vrolijke zomergekwetter! 

Hans Elders
voorzitter HVB

Foto: C
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  Nieuwe leden
Th. Vermeulen, Den Haag
H.H.A. de Nijs, Den Haag
E.L. Wells, Den Haag
P.M. van der Heijden-Sparreboom, Den Haag
G.M. de Vries, Den Haag
J. Hottentot, Den Haag
H.J.M. van der Swaluwe, Den Haag
W.M. van Ulden, Den Haag
D.J.M. Hodes, Den Haag
M. de Boer, Den Haag
D. Berger, Rijswijk
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Makkelijke soort 
De bottom line is eigenlijk dat de merel 
een niet erg veeleisende vogel is. De 
merel doet niet zo moeilijk. Niet over 
waar hij woont, waar hij nestelt, welk 
voedsel wordt verschalkt en ook al niet 
over waar dat gebeurt. Oorspronkelijk 
was de merel een wat schuwe bosvogel 
die zich bij voorkeur ophield in dichte 
groengebieden. Maar het gaat hier om 

De merel, bos- of stadsvogel?
DOOR WIM KOOIJ

Vroeger waren er geen stadsvogels. Om de wel heel eenvoudige reden dat er 
geen steden waren. Echte stadsvogels, die we in Nederland vooral bij bebouwing 
tegenkomen zoals huismus en gierzwaluw, zijn eigenlijk helemaal geen stadsvogels. 
Het zijn ‘rotsbroeders’.  Vanaf de eerste stenen huizen, zijn er huismussen geweest. 
Anders ligt dat voor bijvoorbeeld meeuwen, eenden en ook merels. De ene komt 
naar de stad vanwege al het afval waartussen gemakkelijk voedsel te vinden is, de 
ander vanwege de aanwezigheid van sloten en vijvers en de laatste, de merel, die 
heeft allerlei redenen. En over deze laatste soort, die ons vaak zo fraai toezingt, wil 
ik het deze keer hebben.

een  vogel met een voortreffelijk aan
passingsvermogen. Niet al te kritisch 
dus. Zodra er een grasveldje of een ro
zenperkje in de buurt is, zul je er al snel 
één of meer merels aantreffen. Die daar 
op zijn beurt zelf weer van alles aantreft. 
Geduldig  zoeken ze naar regenwormen 
onder de grond. Ze hebben uitstekende 
ogen. Hun grote gele kijkers zijn karak
teristiek voor het feit dat ze oogjagers zijn. 
Ze speuren de grond af op zoek naar 
prooien en kunnen heel kleine bewegin
gen waarnemen die een aanwijzing zijn 
dat er zich direct onder het oppervlak 
iets beweegt. In het najaar maken ze het 
zichzelf een stuk makkelijker door bes
sen en andere vruchten te verorberen. 
Dat brengt ons gelijk bij zo ongeveer de 
enige groep voor wie merels ‘de boom 
in kunnen’. Of eigenlijk liever eruit. Het 
assertieve gepik in de verse fruitoogst 
wordt hen niet in dank afgenomen door 
de fruittelers. Vaak zie je dan ook dat ze 
netten en vogelverschrikkers hebben ge
plaatst in de hoop dat merels ergens an
ders neerstrijken voor de maaltijd.

Veel fans
Over het algemeen kan de merel vooral 
op fans of zelfs op aanbidders rekenen. 
Dat heeft vooral te maken met zijn zang
kwaliteiten. Je hoeft niet lang te speuren 
om – soms nogal pathetische – verklarin
gen tegen te komen zoals ‘de zang van 
de merel geeft mij een onverklaarbaar 
geluksgevoel’. De zang van de merel 
blijkt al sinds jaar en dag een inspiratie
bron voor singersongwriters. Eén van 
de beroemdste is wel Paul McCartney 
van de Beatles. Zijn nummer ‘Blackbird’ 
dat in 1968 uitkwam, is uitgegroeid tot 
een klassieker. 

Veel merels 
De populariteit van de merel wordt ook 
geïllustreerd door het aantal landgeno
ten dat deze naam draagt. Dat zijn er 
meer dan tienduizend! Daaronder mijn 
vroegere buurmeisje, de dochter van de 
hoofdredacteur van ons blad de Wulp. 
Er zijn meer populaire vogelvoorna
men. Als een nieuwe medeaardbewoner 
de naam ‘Arend’ krijgt, deelt hij die met 
maar liefst 12.000  andere Nederlandse 
ingezetenen! 

Algemeen
Er zijn voorlopig in Nederland veel meer 
vliegende merels dan Merels die zich op 
twee benen voortbewegen. Met meer dan 
een miljoen broedparen is het de meest 
algemene vogel in ons land. In onze om
geving kom je ze vrijwel overal tegen. 
De aantallen en ook het aantal territo
ria lijkt nog steeds toe te nemen. In het 
steeds groener geworden Meijendel is 
de dichtheid opgelopen tot zo’n 30 per 
km2. In de aangrenzende villawijken 
in Wasssenaar worden nog veel hogere 

dichtheden bereikt, oplopend tot meer 
dan 3 per ha. Het tienvoudige dus! In 
de winter zijn er trouwens nog veel meer 
merels in onze omgeving, omdat nogal 
wat Scandinavische exemplaren tijdelijk 
de noordelijke vrieskou ontvluchten.

Virus
Gaat het de merel dan alleen maar voor 
de wind? Nee, nog maar kort geleden 
was er zelfs even paniek toen het Usutu
virus de kop opstak. Deze plaaggeest 
op microformaat vindt zijn oorsprong 
in Afrika en wordt overgebracht door 
muggen. Vermoedelijk is het virus via 
trekvogels naar Europa overgebracht 
waar het in 2001 voor het eerst opdook 
in Oostenrijk. Het virus verspreidde 
zich langzaam noordwaarts en begon 
zich steeds venijniger te gedragen. In 
2012 was er plotseling zelfs sprake van 
omvangrijke vogelsterfte in Duitsland. 
Er wordt gesproken van aantallen die 
opliepen tot meer dan 300.000 vogels. 
Het kwam heel dichtbij onze grens. In 
NordrheinWestfalen zijn er steden waar 

Foto: Adri de Groot

Foto: Adri de Groot
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het in de lente stiller werd omdat onze 
bekwame zangvirtuoos zich veel min
der liet horen. Uiteindelijk was het 
onvermijdelijk dat ook in Nederland 
dit nare virus bij onze merels zou 
toeslaan. Een serieuze uitbraak vond 
plaats in september vorig jaar en vond 
zijn aanleiding in het buitensporig 
warme weer die maand. Gevolg van 
de hoge temperaturen was de aanwe
zigheid van veel meer muggen en die 
waren weer verantwoordelijk voor het 
verspreiden van de virussen in een 
hoger tempo. Een merel die is besmet 
met het Usutuvirus is eenvoudig te 
herkennen. Ze zien er, ook als er veel 
voedsel aanwezig is, ongezond en ver
zwakt uit. Ze zijn dan bovendien een
voudig te benaderen, hebben een wat 
slordig verenkleed en kunnen aanzien
lijk vermagerd zijn. Soms worden ze 
getroffen door evenwichtsstoornissen 
en valt het vliegen ze zwaar. Dit gaat 
doorgaans allemaal heel snel. Het lij
den blijft meestal beperkt tot een paar 
dagen. Er zijn gelukkig geen aanwij
zingen dat  het virus verder toeslaat, 
zeker niet in de Randstad. Wel zijn er 
veel nog onbeantwoorde vragen. Er 
zijn allerlei andere soorten, uiteen
lopend van ijsvogel tot flamingo, die 
met het virus zijn besmet. De vraag 
blijft waarom nu uitgerekend de merel 
zo vaak wordt getroffen? 
Onzekerheid was er ook over wat het 
virus kan betekenen voor mensen. De 
uitkomsten van onderzoek daarnaar 
zijn gelukkig geruststellend. Mensen 
kunnen weliswaar ziek worden van het 
virus, maar dit is zeer zeldzaam en in 
ieder geval niet levensbedreigend.  

‘Van wie is de kust eigenlijk?’ Dat was 
de titel van een gesprek dat het Haagse 
Platform Stad organiseerde op 18 mei 
2017. Er werd gepraat over grootse plan
nen, hoge gebouwen en kleine strand
huisjes. Vogels en andere natuur leken 
niet erg belangrijk. Het lijkt soms wel 

De Hollandse kust: een strijdtoneel, 
een pact en een nieuw park
DOOR KLAAS TJOELKER

‘Natuurorganisaties in beroep bij rechter tegen vergunningen voor strandhuisjes bij 
Kijkduin’ lees ik op 13 juli 2017 op de website van de Natuur- en Milieufederatie. 
Ik lees verder: ‘Zes natuurorganisaties hebben beroep aangetekend bij de rechtbank 
tegen de vergunningen die de gemeente Den Haag heeft verleend voor 35 strand-
huisjes bij Kijkduin’. Het is één stapje in de lange strijd op en om de kust.

alsof de hevigste strijd wordt 
uitgevochten tussen de eige
naar van een zeilschool en de 
uitbater van strandhuisjes! In 
de lange en veelbewogen ge
schiedenis van Nederland is 
er veel strijd op en om de kust 
geweest. Onze Nederlandse 
identiteit is ermee verbonden.
De kustbewoners hebben al
tijd veel invloed uitgeoefend 
op de kust en dus ook op de 
kustnatuur. Zonder hen zou 
de Nederlandse kust nu niet 
zo mooi – en op sommige 
plaatsen zo lelijk – zijn. Ook 
zou de kustnatuur er heel 
anders uit zien. Pas vanaf 
het begin van de vorige eeuw 
kwam het besef dat het be
langrijk is om ook de natuur 
aan de kust te beschermen 
en in goede banen te leiden. 

Het lijkt een paradox: om natuur te be
schermen moet je als mens ingrijpen! 
Daarnaast is het ook nog eens zo dat na
tuurbeschermers op kunnen komen voor 
belangen van de natuur op zich, maar 
ook voor belangen van natuurliefhebbers 
en natuurrecreanten.

Jhr. Mr. D. J. de Geer
Op 14 juni 2017 vertrok onze oud-voorzitter, 
Dirk Jan de Geer, naar de geestelijke wereld. Dirk 
Jan werd geboren op 9 november 1934. Gesterkt 
door de levensbeschouwing van Rudolf Steiner 
heeft hij rustig afscheid genomen van familie en 
vele vrienden. Bij de herinneringsbijeenkomst 
op donderdag 22 juni in de Wilhelmina kerk te 
Beemte (Gld.) belichtte een flink aantal sprekers 
de vele facetten van zijn leven. In de veelheid 
van zijn activiteiten bleven zijn vele jaren van 
inzet voor de Haagse Vogelbescherming wat on-
derbelicht. Het is daarom goed om daaraan ook 
aandacht te besteden. In 1978 verruilde hij zijn 
voorzitterschap van de Milieucommissie voor 
het voorzitterschap van de vereniging, ook bleef 
hij actief voor de Beleidsadviescommissie. Na 20 
Haagse jaren, waarin hij bij verschillende minis-
teries werkzaam was, werd hij in 1985 rechter te 
Zutphen. Hij bleef echter vogelbeschermer door 
met een aantal andere HVB-ers plaats te nemen 
in het bestuur van Vogelbescherming Nederland. 
Dirk Jan ging in 2004 met pensioen en maakte 
zich nuttig als mediator, iets dat hem op het lijf 
geschreven was. 

De laatste keer dat ik met Dirk Jan contact 
had was bij een antroposofische meeting in het 
voorvaderlijke slot ‘Oude Gein’; hier zongen 
we samen de tenorpartij van De Klerk’s Pater 
Noster. De bijeenkomst in Beemte werd afgeslo-
ten met het Onze Vader. De goede herinnering 
aan een sterk, vriendelijk, maar indien nodig, 
ook streng mens waarbij zijn bijzondere karak-
ter, altijd de rust zelve,  de nabestaanden zal hel-
pen het verlies te verwerken.

Frederik Hoogerhoud  

IN MEMORIAM 
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De kust als strijdtoneel
Er is in de loop van de geschiedenis heel 
wat strijd gevoerd op en om de kust. 
Verschillende volkeren zijn hier bezig 
geweest en daar zijn nog steeds allerlei 
sporen van terug te vinden. De eerste be
woners waren de Canninefaten. Daarna 
bewogen zich hier Batavieren, Friezen, 
Chauken en andere Germaanse vol
ken, Romeinen, Merovingen (Franken), 
Vikingen, Spanjaarden, Britten, Fransen, 
Duitsers… Om het water in bedwang te 
houden organiseerden de bewoners van 
Nederland zich in wat wel de oudste vorm 
van democratie wordt genoemd: de wa
terschappen of hoogheemraadschappen. 
Mensen maakten afspraken om samen het 
land te beschermen. Onverzettelijkheid 
en bereidheid tot compromis gingen 
hierbij hand in hand, ook al ging dat niet 
altijd zonder slag of stoot!

Bewoning, bedrijvigheid, handel, 
recreatie – en natuur
De eerste bewoners verbleven alleen maar 
tijdelijk aan de kust; ze woonden verder 
het binnenland in. Later bouwden ze wo
ningen op terpen – de eerste kustbebou
wing. In de zeventiende eeuw bouwden 
Hollandse hoge heren hun villa’s op de 
strandwallen, op het zand. Kleine boeren 

ploeterden op de duingebieden erom
heen. Boeren en andere ondernemers ver
sleepten zand om terreinen te egaliseren 
en ook voor de stedenbouw. Ze groeven 
veen af voor turf als brandstof en om het 
land geschikt te maken voor landbouw. 
Ze plantten bomen, knotten ze, hakten 
ze om. Ze gebruikten het hout voor kust
bescherming, brandhout, leerlooierijen, 
bouw en recreatie. Ze kweekten planten 
voor land en tuinbouw en voor de sier. 
Het was het begin van de Westlandse 
tuinbouw, bloementeelt en de versprei
ding van stinsenplanten. Ook visserij en 
handel ontwikkelden zich op en vanuit 
de kuststreek. Pas later kwamen (massa)
toerisme en massarecreatie op gang, met 
een toevloed van mensen uit het bin
nenland. Ondertussen kreeg de natuur 
nu eens wat meer, dan weer wat minder 
ruimte. Zeker is dat de kust niet zou zijn 
zoals deze nu is als de mensen er niet zo
veel hadden ingegrepen. Ook de kustna
tuur zou er dan heel anders uitzien!

Natuurbescherming
Belangstelling voor de waarde van de na
tuur kwam pas op gang vanaf het begin 
van de twintigste eeuw. Vanaf die tijd wer
den de eerste natuurgebieden en diersoor
ten beschermd. Dat gebeurde natuurlijk 
wel met de beperkingen van de kennis 
van toen! Het verhaal gaat dat zelfs de 
bekende natuurbeschermer en –liefheb
ber Jac. P. Thijsse de nesten van aalschol
vers verstoorde omdat hij ze zag als een 
bedreiging van andere natuur! Sindsdien 
heeft de vogelbescherming altijd een be
langrijke rol gespeeld in het geheel van 
natuurbescherming. Niet zo lang geleden 
was dat ook het geval bij het opzetten van 
de Natura 2000gebieden.

Natura 2000
De Natura 2000gebieden komen voort 
uit een Europees initiatief voor natuur
bescherming. Het begon in 1979 met een 
richtlijn voor de bescherming van vogels, 
de Birds Directive. Dit werd in mei 1992 
aangevuld met een richtlijn voor natuur
gebieden: de Habitats Directive. Doel was 
om te komen tot een netwerk van be
schermde gebieden in Europa. In 2013 
besloegen Natura 2000gebieden onge
veer 18% van Europa, dat is 78.776.700 
ha. In de Natura 2000gebieden is elke 
ingreep verboden die beschermde plan
ten en dieren in gevaar kan brengen of 
vegetatietypes negatief kan beïnvloeden.

Het Kustpact
Natura 2000 was in de ogen van vele 
natuurbeschermers een mooi initiatief, 
maar het had alleen betrekking op een 
beperkt gebied. Daarbuiten konden be
bouwing, industrie en handel nog steeds 
de natuur beschadigen – en trouwens ook 
het landschap voor bijvoorbeeld recreatie 
en waterwinning. Tegelijkertijd vrezen 
ondernemers dat zij in hun activiteiten 
worden belemmerd! Bebouwing en be
drijvigheid kan natuur, landschap, cultu
reel erfgoed en waterwinning aantasten. 

Het bizarre is dat bebouwing ten behoeve 
van recreatie de recreatieve waarde van de 
kust kan verminderen. Oftewel, de ene 
recreant kan de andere in de weg zitten. 
En de natuurliefhebber kan de natuur in 
de weg zitten. Er spelen nu eenmaal ver
schillende belangen. Dat kan tot conflic
ten leiden, en dat doet het ook: er is strijd 
over het gebruik van de kust. Die strijd 
leverde bij de aanleg van de 1ste en de 2de 
Maasvlakte compensatie op voor de na
tuur en de recreatie. Verlies van natuur 
werd ‘goedgemaakt’ door de aanleg van 
nieuwe natuurgebieden: de Vogelvallei, 
de Van Dixhoorndriehoek en zeebodem
beschermingsgebied. Een paradox is dat 
ook de 2de Maasvlakte zelf, in elk geval 
voorlopig, een aantrekkelijk gebied blijkt 
te zijn voor sommige (trek)vogels. 

Bebouwing
De toenemende bebouwing van de Ne
derlandse kust voor recreatie en be
woning is een doorn in het oog van 
veel natuurbeschermers en recreanten. 
Toen minister Schultz van Haegen van 
Infrastructuur en Milieu in 2016 dan ook 
aankondigde dat het geldende bouwver
bod aan de kust werd opgeheven, leidde 
dat tot grote verontwaardiging. Mensen 
gaven aan dat ze geen ‘Torremolinizering’, 
‘Belgische’ of ‘Ibizaachtige’ toestanden 
wilden. Er volgde een golf van protest. 
Natuurmonumenten zette, samen met 
5 andere organisaties1, de campagne 
‘Bescherm de Kust’ op. Deze campagne 
kreeg veel bijval en in korte tijd werden 
105.000 handtekeningen gezet. Dat leidde 
ertoe dat de minister het besluit introk en 

1  Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de 
Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, 
Zuid-Hollands Landschap en Stichting Duinbehoud

Kustbebouwing vanaf omstreeks 1650:    
Villa Ockenburgh

Kustbebouwing in de Romeinse tijd: Klein fort op 
Ockenburgh

____________
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in overleg tussen alle betrokken partijen 
kwam het Kustpact tot stand. Het werd 
getekend op 21 februari 2017. De essentie 
ervan is: 
• Er mag alleen nog worden gebouwd 

waar al is gebouwd en waar bouwpro
jecten al waren goedgekeurd; 

• Op plaatsen waar geen bebouwing is 
mag die ook niet komen.

De ondertekenaars van het Kustpact 
zijn 60 partijen: natuurbeschermings
organisaties, gemeentes en provincies, 
waterschappen en drinkwaterbedrijven, 
ondernemers uit de gastvrijheidssector. 
Het Kustpact is een mooie stap, maar het 
lost niet alles op. Het is een compromis 
en een intentieverklaring, het is geen wet 
en het komt niet in de plaats van 
bestaande wetten en regels. Het 
sluit conflicten niet uit en het 
lost ze niet op. Het conflict over 
de strandhuisjes bij Kijkduin laat 
dat zien. Ook op de Zandmotor 
bij Kijkduin kun je zien dat het 
lastig is om alle verschillende, 
deels tegenstrijdige, belangen te 
verenigen. Er zijn zoveel verschil
lende behoeften aan recreatie en 
er zijn velen die daarvan willen 
profiteren: gezinnen met kinde

ren, zwemmers, zeilers, kitesurfers, hard
lopers, mensen met honden, mensen met 
waterscooters, wandelaars, vogelaars, on
derzoekers, strandtenthouders, uitbaters 
van strandhuisjes enz. De natuur past 
zich ondertussen zoveel mogelijk aan en 
zoekt een passend plekje of vlucht weg: 
zeehonden, broedvogels, foeragerende 
vogels, trekvogels, (jonge) vissen, garna
len, kreeften en krabben, schelpdieren. 
En de strijd tegen de kustbebouwing gaat 
door.

Nationaal Park Hollandse Duinen
Een derde initiatief dat ik wil noemen is 
het Nationaal Park Hollandse Duinen. 
De minister van Economische Zaken 
kwam met een verkiezing van de mooi
ste nationale parken van Nederland. In 
ZuidHolland heeft Dunea daarop gerea
geerd. Samen met een aantal andere orga
nisaties heeft het een idee gelanceerd: het 
‘Nationaal Park Hollandse Duinen’. Dat 
park bestaat nog niet, maar het is wel al 
gekozen tot een van de mooiste Nationale 
Parken van Nederland! Het gaat dan ook 
om een prachtige kuststreek van 43 km 
lang en tot 8,5 km breed, in totaal ca. 200 
km2. Het loopt van Hoek van Holland 

tot Langevelderslag. Het omvat  o.a. 
4.610 ha aan Natura 2000gebie
den: Solleveld & Kapittelduinen, 
Westduinpark & Wapendal, 
Meijendel & Berkheide, Coepel
duynen, boswachterij Noordwijk 
en de Blink. Verder parken, land
goederen, bossen en bollenvelden. 
De bedoeling is om zeldzame na
tuur hier nog beter te beschermen. 
Tegelijkertijd moet het een nog 
fijner recreatiegebied worden voor 
inwoners en toeristen. In drie jaar 

tijd moet het Nationaal Park Hollandse 
Duinen verder vorm krijgen. Op discus
sieavonden hebben de initiatiefnemers 
inspiratie opgedaan onder omwonenden 
en nu werken zij de plannen verder uit. 
Binnenkort zullen zij komen met een 
‘ambitiedocument’ waarin zij de plannen 
nader uitwerken (zie http://www.nationaal-
parkhollandseduinen.nl/actueel/#nieuws). 

In allerlei opzichten sluit het plan voor 
een Nationaal Park Hollandse Duinen 
aan bij het Kustpact. Zo is er in beide 
sprake van zonering. Dat wil zeggen: de 
organisaties gaan gezamenlijk gebieden 
indelen in categorieën:
• gebieden met kwetsbare natuur die 

extra moet worden beschermd;
• gebieden waar recreatie in de natuur 

mogelijk is zonder veel schade aan te 
richten;

• gebieden waar evenementen voor een 
groot publiek kunnen worden toe
gelaten.

Nationaal Park de Hollandse Duinen 
omvat een mooie gebied en het is een 
mooi plan. Maar het plan zal ook bedrei
gingen met zich meebrengen. Als er meer 
mensen komen recreëren dan groeit de 
behoefte aan vervoer, horeca, onderdak, 
en dus ook de druk om meer woningen 
en wegen te bouwen! Het is dus belang
rijk dat vogelbeschermers en andere na
tuurliefhebbers de ontwikkelingen kri
tisch blijven volgen!

Klaas Tjoelker is lid van de Haagse Vogel bescher-
ming en gids Zuid-Hollands Landschap m.n. op 
het Landgoed Ockenburgh en de Zandmotor. Dit 
artikel is gebaseerd op een lezing die hij  op 17 juni 
2017 gaf voor leden van District Zuid-Holland van 
Natuurmonumenten.

Kustbebouwing nu: Strandhuisjes bij Kijkduin

LET OP!

Bijzondere lezingen 
dit najaar…  
De CEL heeft opnieuw een bijzonder 
programma samengesteld. Elders in 
deze Wulp vindt u daarover meer in-
formatie. Hierbij doen we een appèl op 
onze leden om alleen of samen met een 
vriend, vriendin of introducée naar het 
Benoordenhuis in de Bisschopstraat 
5 in Den Haag te komen. U vindt het 
Benoordenhuis vlak naast het Maerlant 
Lyceum in het Benoordenhout. Voor de 
kosten hoeft u het niet te laten: HVB-
leden kunnen gratis naar binnen en 
aan niet-leden wordt een bijdrage van 
€ 2,50 in de kosten gevraagd. Het zijn 
zonder uitzondering bijzonder inspire-
rende sprekers over het onderwerp dat 
ons allen bindt: onze vogels. 

Maandag 18 september 2017
- Benny Middendorp: 
 Kievietonderzoek  2014-2017
- Carolien Walta: 
 Haagse ooievaars: hoe doen ze het? 

Maandag 16 oktober 2017
Stef Strik en Gert-Jan Pieters: 
Klimaat en vogels 

Maandag 20 november 2017
Arjan Dwarshuis over zijn wereld-
record uit 2016 met meer dan 6000 
vogelsoorten.

Lees ook in het CEL-programma over 
de vogelherkenningscursus van Eduard 
Opperman ‘Waar vliegen ze toch alle-
maal naar toe?‘ De data zijn 27 septem-
ber, 11 oktober en 18 oktober 2017. 
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 28: de Zomertortel

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

Vroeger heette deze vogel “tortelduif”. Eigenlijk 
vind ik dat een mooiere naam. Het doet mij al-
tijd denken aan een innig verliefd stelletje, toch 
romantisch nietwaar? De naamswijziging is 
mede ingegeven om verwarring te voorkomen 
met de Turkse tortel die in die tijd zijn intrede 
in Nederland deed. Maar of dat nu echt gehol-
pen heeft? Een feit is dat de nieuwe naam op 
zich wel klopt: het is de enige duif die alleen in 
de zomer in ons land verblijft en de rest van het 
jaar in Afrika vertoeft.

De zomertortel staat op de Rode Lijst 
van 2004 vermeld in de categorie ‘kwets
baar’. Het is de vraag of hij op de nieuwe 
Rode Lijst niet in een zwaardere cate
gorie terecht komt, bijv. ‘bedreigd’. Dat 
zal mede afhangen van de uitkomsten 
van de tellingen voor de nieuwe Sovon
atlas. Voorlopig moeten we het doen 
met de cijfers uit de vorige atlas die voor 
19982000 maar liefst 10.000 tot 12.000 

broedparen vermeldt. Begin vorige eeuw 
stond hij nog te boek als een ‘zeer alge
mene broedvogel, ook in stedelijk ge
bied’. In de Scheveningse Bosjes waren 
er in 1967 nog vijf paar. Vanaf de jaren 
zestig begon echter de afname. De lande
lijke achteruitgang sinds die jaren wordt 
maar liefst op 85% geschat. Begin tachti
ger jaren waren er nog 35.000 tot 50.000 
broedparen. Kort daarna vond de sterk
ste afname plaats. Ook na 2000 is de 
afname onverminderd doorgegaan. Een 
duidelijke aanwijzing hiervoor komt 
van de gegevens van de Vogelwerkgroep 
Meijendel. In 1985 werden nog 80 ter
ritoria geteld, rond de eeuwwisseling 
maar 30 en in 2013 was er geen enkele 
meer van over. Vooral het westen en het 
noorden van het land worden in die tijd 
vrijwel geheel ontvolkt. Wie nu nog het 
gekoer van deze duifjes wil horen heeft 
de grootste kans hierop in het oosten 
en zuiden van het land. Maar ook hier 
zijn de dichtheden enorm teruggelo
pen. Zelf zag ik zomertortels op veel van 
mijn buitenlandse vogelreizen, maar gek 
is dat ik mij niet eens een waarneming 
in Nederland zo een, twee, drie voor 
de geest kan halen. Overigens bevind 
ik mij daarbij in goed gezelschap want 
zelfs voor enkelen uit de top van Dutch 
Birders is de zomertortel een ‘schaam
soort’, niet door hem/haar gezien maar 
wel door de meeste anderen.

Ook in grote delen van Europa is deze 
ontwikkeling zichtbaar. Schattingen van 
Birdlife International wijzen op een af

name in Europa van ca. 73%. Alleen in 
OostEuropa doen ze het nog relatief 
goed. De zomertortel is dan ook op de 
Europese Rode Lijst geplaatst en zelfs 
op de Wereld Rode Lijst, evenals op de 
Nederlandse in de categorie ‘kwetsbaar’.

De belangrijkste oorzaak van de achter
uitgang is voedselgebrek door de ver
anderde landbouwmethoden. Het zijn 
uitgesproken zaadeters en de omschake
ling van granen naar maïs deed de soort 
geen goed, de maïskorrels zijn te groot 
voor de snavel van deze kleine duifjes. 
Onkruidbestrijding met herbiciden deed 
onkruidrijke hooilanden en akkerran
den verdwijnen. Door het verminderde 
voedselaanbod broeden de meeste zo
mertortels tegenwoordig maar één keer 
per jaar in plaats van, zoals vroeger, wel 
twee keer per jaar. Ook het kleinschalig 
landschap met heggen verdween voor 
een groot deel met verminderde broed
gelegenheid als gevolg.

Maar het zijn niet alleen factoren in ons 
eigen land, maar ook in andere landen die 
verantwoordelijk zijn voor de afname. In 
de Sahel worden de acaciabossen die hij 
als slaapplaats gebruikt, op grote schaal 
gekapt en de droogte in jaren 70 en 80 
heeft een funeste rol gespeeld. Maar het 
meest weerzinwekkend is toch de enorme 
jacht op de soort die in de landen rond 
en in de Middellandse Zee plaatsvindt, 
zowel in het voorjaar als het najaar. Het 
allerergste is Malta waar jaarlijks hon
derdduizenden zomertortels worden ge
schoten of gevangen, zowel voor de con
sumptie als voor de lol en zelfs om ze als 
kooivogel te houden. In 2015 werd een 
referendum gehouden onder de bevol

king over de voorjaarsjacht. Het voorstel 
om deze jacht te heropenen werd met 
een meerderheid van 51% (!) aangeno
men. Jagers hebben daar een ijzersterke 
lobby. Vogelbeschermers zijn soms hun 
leven niet zeker, zij worden geslagen, 
bespuugd en bespot. Ironisch genoeg is 
de postzegel waarop ik vind dat de zo
mertortel het mooist is afgebeeld er één 
van …Malta. Ook Frankrijk, Italië en 
Cyprus gaan bepaald niet vrijuit als het 
om geschoten aantallen zomertortels 
gaat. In totaal laat jaarlijks zo’n 5% van 
alle Europese zomertortels (>1 miljoen!) 
het leven. Het tij kan alleen maar worden 
gekeerd als we overschakelen naar meer 
natuurvriendelijke landbouw en het 
herstel van heggen en hagen. Daarnaast 
moeten we op de bres blijven staan om 
op Europees niveau de jacht op de zo
mertortel definitief gesloten te krijgen! 
De invloed van jagers op het Europese 
Parlement is helaas groot...

Zomertortel

Foto: Adri de Groot
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Verdediging
Zodra de hoogwerker het nest bereikt, 
kiezen de oudervogels het luchtruim. De 
jongen blijven stil in het nest liggen: ze 
houden zich voor dood. Dit is de gebrui
kelijke verdediging die de kuikens toe
passen bij onraad. Zo maken ze zichzelf 
onaantrekkelijk voor roofdieren en ver
bruiken ze nauwelijks energie. 

Meten is weten
De kuikens worden kort uit het nest ge
haald, zodat ze op de grond kunnen wor
den gemeten en gewogen om hun condi
tie te bepalen. Ze krijgen een kunststof 
ring om de poot waarop een nummer 
staat dat met een verrekijker is af te lezen. 
Iedereen die de vogels na het uitvliegen 
ergens ziet, kan dit melden via www.vogel-
trekstation.nl. Alle waarnemingen worden 

Ooievaars in de regio geringd
DOOR CAROLINE WALTA

Het is vrijdag 9 juni 2017. In Leidschendam staat voor de oude ‘Hulp en Heilkerk’ 
een brandweerwagen. De lange arm van de hoogwerker is op weg naar de top 
van de toren. Het gaat niet om een noodgeval, maar de brandweer oefent met het 
materieel. De vrijwilligers van de Haagse Vogelbescherming mogen hiervan gebruik 
maken om de jonge ooievaars te ringen.

bijgehouden en zo is te volgen hoe het de 
ooievaars vergaat.

Bijzonder echtpaar
De ouders van de jongen zijn door de
zelfde vrijwilligers geringd toen ze zelf 
nog kuiken waren. In 2014 is pa gebo
ren op de schoorsteen van ‘Don Bosco’ 
in Rijswijk en ma op de nestpaal bij 
‘Molen de Vlieger/Stadskinderboerderij 
Essesteijn’ in Voorburg. Beide vogels heb
ben elkaar in de winter van 2015 ontmoet 
in de polders tussen Delft en Rotterdam. 
Sinds 2016 stichten ze jaarlijks zelf 
een gezin op de toren van de ‘Hulp en 
Heilkerk’.

Belangrijk om te beschermen
De Haagse Vogelbescherming maakt zich 
zorgen over de voorgenomen plannen 

Klimmer Peter Waenink op grote hoogte Reportage door West Online Kort uit het nest voor ringen,  meten en wegen

Foto: Caroline Walta Foto: Larissa Bakker Foto: Larissa Bakker

van sloop en nieuwbouw op het terrein 
van ‘Schakenbosch’. De ooievaars zijn 
trouw aan het nest en daarom is het jaar
rond beschermd. De medewerkers van de 
vogelbescherming komen graag in con
tact met betrokkenen om van gedachten 
te wisselen over het behouden van de 
toren en daarmee van het ooievaarsnest. 

Ringroute
Eerder op deze vrijdag 9 juni hebben 
wij jonge ooievaars geringd uit de nes
ten op de flatdaken in Mariahoeve: 
Smaragdhorst en Suzannaland blok 
3. Op beide nesten zitten twee jongen, 
in een bijna volgroeid verenpak en op 
goed gewicht. Het nest in Voorburg bij 
Molen de Vlieger/Stadskinderboerderij 
Essesteijn spant de kroon met maar 
liefst een kwartet kuikens. 

Kou velt veel kuikens
Het valt op dat een aantal andere nesten 
geen jongen heeft, zoals de Britse School 
Vlaskamp, Suzannaland blok 2 en Kas teel 

OudWassenaar. Hoogstwaarschijnlijk 
heeft het voorjaar met een combinatie 
van kou, gure wind en weinig voedsel de 
kwetsbare donskuikens parten gespeeld. 
Jaren van  goede en minder goede resul
taten wisselen elkaar af. Met het ringpro
ject houden wij een vinger aan de pols 
van ‘onze’ Haagse ooievaarspopulatie.
 
Teamwerk
Voor het verschaffen van de benodigde 
toegang bedanken wij WABS (www.was-
senaarschebouwstichting.nl), de VvE’s en 
hulp vaardige bewoners. De hoge plek
ken zijn bereikbaar dankzij klimmer 
Peter Waenink (www.debomenkapper.nl) 
en bij De Vlieger staat molenaar Bram 
Zonderop (www.molendevlieger.nl) ons bij 
met materieel en een helpende hand. 

Voor seizoen juni 2018 zijn we op zoek 
naar een lichte hoogwerker die we een 
paar uur kunnen lenen. Wie helpt ons 
daarmee uit de brand? (info@haagse-
vogels.nl) 

Van het ringen zijn twee reportages gemaakt (links staan ook op onze website)
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3438792/Aantal-ooievaars-in-Den-Haag-blijft-gelijk
(Omroep West, nieuws van zondag 11 juni)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1336750083073718&id=1234436613305066 
(Facebook pagina van Brandweer Haaglanden - kazerne Leidschendam-Voorburg) 

Ooievaarsringen met dank aan brandweer Ooievaarsjongen houden zich bij benadering rustig

Foto: Larissa Bakker Foto: Caroline Walta
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Zaterdag 9 september 2017
Ringbaan Meijendel 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer, zie kader. 
Maximaal 15 bezoekers, opgave alleen voor de
genen die er nog nooit zijn geweest. Vanwege 
de kwetsbaarheid van de ringbaan is het bezoe
kersaantal beperkt en wordt de excursie afge
last bij te harde wind. Eén tot twee dagen van 
tevoren valt hierover een besluit. Er is een web
site Meijendel ringstation (trektellen).
Leiding: Ton Haase (061272 1879)
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde). 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres

Zondag 17 september 2017 
Natuurfotografieworkshop
Ochtendexcursie met eigen vervoer, zie kader.
Een workshop voor bezitters van een spiegelre
flexcamera, om onder deskundige leiding van 
Marcel van Rooijen tot betere natuurfoto’s te 
komen. Marcel van Rooijen is een gepassio
neerd natuurfotograaf en heeft zijn eigen web
site (www.experiencenature.nl). Het gebied waar 
wij naar toe gaan zal op de dag zelf bekend ge
maakt worden. Maximaal 8 personen, zodat de 
groep niet te groot wordt.
Leiding: Marcel van Rooijen (06 295 16 778)
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde).
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres

Zaterdag 30 september 2017
De Pier van IJmuiden 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer***, zie 
kader. 
Tijdens de trektijd is de pier van IJmuiden een 

goede plek om de trekvogels die langs de kust 
vliegen waar te nemen. Misschien kunnen wij 
de Jan van Gent in de kijker krijgen. Vooraf of 
erna zullen wij het gebied bij het duinmeertje 
afstruinen, wie weet zitten er baardmannetjes.
Leiding: Muriel Kommer (06 515 39 821)
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde).
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres

Zaterdag 7 oktober 2017
Hotspot Vogeltrek Maasvlakte en 
Oostvoorne
Dagexcursie met eigenvervoer**, zie kader. 
Eerst verkennen we de Maasvlakte, met en
kele plassen en de havenmonding, er komen 
veel trekvogels voor. Het duingebied van 
Oostvoorne is zeer gevarieerd en kent vele ha
bitats  voor vogels. Aan het Oostvoornse Meer 
ligt het groene strand met een verruigde oever, 
waar soms een bruine kiekendief te zien is. In 
de duinen bevinden zich zowel loofbossen als 
moerasgebiedjes, waardoor er een rijke vogel
populatie aanwezig is.
Leiding: Maarten Souverijn 06 2007 5333
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer 

Zaterdag 14 oktober 2017
Een dagje vogelen op Texel
Lange dagexcursie met maximaal 16 personen in 4 
auto’s *** zie kader. 
Evenals vorig jaar  organiseren we dit jaar een 
excursie naar het eiland Texel. Het wordt weer 
een lange dag met bezoekjes aan de leukste vo

 
    Dag(deel)excursies CEL

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.

gelkijkpunten. Mochten er op de dag bijzon
dere soorten zitten, dan kunnen we op zoek 
gaan naar deze zeldzaamheden. Het is de be
doeling dat we tussen 20.00 en 21.00 uur weer 
terug zijn op het verzamelpunt in Voorburg. 
Op de terugweg proberen we ergens onderweg 
een kleine eetstop te maken.
Leiding: André en Muriel Kommer
(06 411 53 365).
Tijdstip: 06:30 uur Bij problemen om op tijd bij het 
verzamelpunt te komen kan contact worden opgeno-
men met Muriel Kommer op 070 354 89 74.  
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg).
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres.
Kosten: Vervoer € 0.08 per km. Retour over
tocht Den HelderTexel € 9.25 (onder voorbehoud 
van prijswijzigingen).

Zaterdag 21 oktober 2017, Amsterdamse 
Waterleidingduinen (ingang Oase)
Dagexcursie met eigen vervoer ***, zie kader. 
Vandaag maken we een flinke wandeling en 
hopen veel van de vogeltrek te zien, zoals vin
ken, kepen en kramsvogels.
Leiding: Corrie Ammerlaan (062267 0413)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer en dagkaart 1,50 euro (pin
betaalautomaat bij de ingang)

Zaterdag 4 november 2017
Vogeltrek, wandeling langs de duinen, 
strand en zee
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer***, zie 
kader. 
Vanaf de parkeerplaats in Katwijk Noord 

maken we wandeling langs het Zwarte pad. We 
lopen langs de duinrand richting Noordwijk. 
Onderweg kunnen we diverse trekvogels spot
ten. Bij geschikt weer lopen we via het strand 
terug naar Katwijk.
Leiding: Maarten Souverijn  06 2007 5333
Tijdstip : 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij con
tactadres
Kosten: vervoer 

Zaterdag 18 november 2017
Bentwoud
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer**, zie 
kader. 
Een wandeling door dit nog vrij nieuwe 
natuurgebied van Staatsbosbeheer tussen 
Benthuizen, Boskoop en Zoetermeer. Op de 
voormalige akkers ontwikkelt zich een ge
varieerd landschap. Bos, struiken, grasland, 
moerassen en open ruimten wisselen elkaar 
af. Dit maakt het gebied aantrekkelijk voor 
veel vogelsoorten. Met een beetje geluk zit 
er ook dit jaar weer een Ruigpootbuizerd. 
Andere soorten die we mogelijk gaan aantref
fen zijn Blauwe Kiekendief, Buizerd, Grote 
Zilverreiger, IJsvogel, Watersnip en natuurlijk 
diverse eendensoorten en bos en struweelvo
gels. Houd er rekening mee dat niet alle paden 
verhard zijn en dat delen van het terrein nat 
kunnen zijn (laarzen!).
Leiding: Michèl Gieskens (062322 7541) 
Tijdstip: 8:30 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer
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Waar vliegen ze toch allemaal 
naar toe? 
Misschien stelt u zich zelf ook wel eens die 
vraag als u in augustus, september etc. flinke 
aantallen vogels in de lucht ziet en wat zijn 
het voor vogels? Ja, het is heel om leuk te 
weten waar zij naar toe vliegen en om welke 
soorten het gaat. Het lijkt heel moeilijk, maar 
dat is het nu ook weer niet. Met de wens om 
te willen weten om welke soorten het gaat, 
maak je een goed begin. Graag geven wij u 
een steuntje in de rug. In het najaar organise
ren we weer een Vogelherkenningscursus in 
het Milieu Educatief Centrum Zuiderpark, 
Marie Polakweg 7, 2533 SW Den Haag. 
Ingang Zuiderpark Vreeswijkstraat, Kinder
boerderij en wel op 27 september, 11 ok-
tober en 18 oktober 2017. De cursusavon
den beginnen om 20.00 uur en we ronden af 
om ca. 22.15 uur. 

De cursus wordt gegeven door Eduard 
Opperman en zal vooral gaan over de  
vogeltrek. 
De kosten van deze bijzonder interessante 
cursus zijn € 20,= per persoon, incl. docu
mentatie en een ochtendexcursie om het 
geleerde in de praktijk te brengen. De juiste 
datum daarvan wordt op de cursus vastge
steld. Vóór aanvang en in de pauze wordt u 
een kopje koffie/thee aangeboden. 

Aanmelding kan uitsluitend geschieden 
door storting van het cursusbedrag op onze 
rekening NL 57 INGB 0002 7184 86 t.n.v. 
Haagse Vogelbescherming, afd. Excursies, 
Den Haag o.v.v. ‘Cursus’. Interesse? Wacht 
niet te lang want het aantal plaatsen is be
perkt en de belangstelling groot. 
Mocht de cursus zijn volgeboekt, dan wordt 
uw betaling teruggestort. Alle verdere in
formatie wordt u graag verstrekt door Jan 
Pietersen: 070  367 25 85/ 06 19 41 81 22/  
jan.pietersen@planet.nl

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.

Het nieuwe HVB-bestuur heeft op voorstel van de CEL besloten om de entreeprijs van  
€ 5 voor de lezingen te laten vervallen. Alleen voor niet-leden wordt een bijdrage van € 2,50 
gevraagd. Deze nieuwe regeling geldt voor één jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Maandag 18 september 2017 
twee lezingen op één avond!

Benny Middendorp 
’Kievietonderzoek  2014-2017’
Sinds 2014 doet Benny Middendorp over
levingsonderzoek naar Kieviten (RAS on
derzoek van het Vogeltrekstation). Hiertoe 
worden broedvogels geïnventariseerd, jon
gen en adulte Kieviten van kleurringen 
voorzien en later weer afgelezen om meer 
te weten over broedplaatstrouw, overleving  
jongen, vestigingsplaatsen jongen etc. Sinds 
2015 worden ook Scholeksters en Grutto’s 
van kleurringen voorzien.
   
én 

Caroline Walta 
‘Haagse ooievaars, hoe doen ze het?’ 
Sinds mensenheugenis nestelen er ooie
vaars in Den Haag. Maar worden het er nu 
meer of minder? En hoe overleeft deze im
posante vogel in de drukke stad? Wat komt 
er terecht van de jongen die worden gebo
ren op de daken van flats? Waarom worden 
de kuikens geringd en hoe gaat dat in zijn 
werk? 
Caroline Walta is vrijwilliger bij de Haagse 
Vogelbescherming en Stichting Ooievaars 
Research & Knowhow. Aan de hand van 
eigen foto’s en ervaringen vertelt ze over het 
(over)leven van de ooievaar, het ringproject 
op grote hoogte, de eerste enthousiaste te
rugmeldingen, maar ook over boze bewo
ners die ‘geen boodschap hebben aan een 
nest op hun schoorsteen’. 
Tijdens en na de presentatie is uiteraard ge
legenheid om vragen te stellen. 

Maandag 16 oktober 2017

Stef Strik en Gert-Jan Pieters
‘Klimaat en vogels’ 
Verandering van het klimaat heeft (nadelige) 
gevolgen voor de mens, maar hoe staat het 
met de vogels? Nederland wordt warmer en 
daardoor krijgen warmteminnende soorten 
als bijvoorbeeld de bijeneter meer kansen. 
Het verspreidingsgebied van soorten die meer 
van de koelte houden – denk aan de spotvogel 
 schuift naar het noorden op. SOVON heeft 
hier samen met de Radboutuniversiteit en de 
Durham Universiteit in GrootBrittannië on
derzoek naar gedaan. 
Zie ook https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/ 
verwacht-effect-klimaatverandering-op-vogels-vast-
gesteld De inleiders laten voorbeelden zien. 

Maandag 20 november 2017

Arjan Dwarshuis over zijn wereldrecord uit 
2016 met meer dan 6.800 vogelsoorten!
In 2016 reisde Arjan de hele wereld over om 
zo veel mogelijk vogelsoorten in één jaar te 
zien. Naast het persoonlijke doel om het 
wereldrecord van Noah Stryker van 6.042 
soorten te verbreken,  probeerde Arjan voor 
Birdlife Preventing Extinctions Programme 
zo veel mogelijk geld op te halen.
Na 40 landen te hebben doorkruist stond 
zijn teller op 31 december 2016 op … 6.836, 
een nieuw wereldrecord! Tijdens de lezing 
neemt Arjan ons mee op deze epische reis 
en doet hij verslag van zijn ervaringen in de 
40 landen maar vertelt ook zijn persoonlijke 
verhaal. Wat doet het met je om een jaar lang 
op reis te zijn, welke voorbereidingen tref  
je zoal en dan natuurlijk: wat doe je ná 1 
januari 2017?

18 19

mailto:jan.pietersen@planet.nl
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/verwacht-effect-klimaatverandering-op-vogels-vastgesteld
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/verwacht-effect-klimaatverandering-op-vogels-vastgesteld
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/verwacht-effect-klimaatverandering-op-vogels-vastgesteld


Om duidelijk te maken waar het over gaat 
onderscheiden wij allereerst de frustratie
soort van de wenssoort. Om met het 
laatste te beginnen: wenssoorten zijn 
gewoon soorten die je graag een keer zou 
willen zien. Maar tot dusver is het nog 
nooit gelukt. Maar je weet: ooit komt er 
een moment dat je ooginoog staat met 
de ….. vul maar in. Dat moment komt 
echt wel. Het is een kwestie van een beetje 
reizen, een beetje op www.waarneming.nl 
kijken, een beetje geduld. Ooit komt het 
goed. Zo ben ik in blije afwachting van 
mijn ontmoeting met het kleinst water
hoen (de kleine waterhoen ontdekte ik 
op Lesbos), de lachstern, de steenarend 
en de kleine alk. Om er maar vier te noe
men. Nimmer bewogen ze zich door mijn 
blikveld, maar ijs en weder dienend gaat 
het er best ooit een keer van komen. Tot 
zover de wenssoorten. Frustratievogels, 
dat is een geheel ander chapiter. 

Vaak zijn het jeugdherinneringen, die 
ertoe leiden dat een vogel een ‘frustratie
vogel’ wordt. Het simpelste voorbeeld is 
natuurlijk de gemiste kans, de bijnaont
moeting. De vogel vloog op een mooie 
dag over de stad, menigeen kon dit met 
een eigen observatie bevestigen, maar jij 
hebt het net gemist. Jammer, maar geen 
ramp. Tot het voorval zich een jaar later 

herhaalt. Of je leest een opgesmukt reis
verslag, waarin de vogel zich in al zijn 
glorie en pracht liet bewonderen. Of ge
durende een paar dagen is er sprake van 
een bijna invasieachtige influx van de 
desbetreffende dwaalgast, maar om de 
een of andere raadselachtige reden ver
neem je dat pas als het allemaal voorbij is. 
Langzaam begint er dan iets, dat lijkt op 
de tekst van Wim Sonneveld in het liedje 
“Tearoom Tango”. Je verbittering begint 
te ontwaken. 

Oké. Laat ik er dan nu maar mee voor 
de dag komen. Mijn frustratievogel is de 
bladkoning. Of liever: het bladkoninkje. 
Een vogeltje van niks, als je het goed be
schouwt. Toen ik rond mijn 12de verjaar
dag aan de vogelhobby begon, bestond 
het dier nog niet eens. Zo leek het in ieder 
geval. Ik bezat het boekje ‘Vogels in kleur’, 
en daar kwam de soort niet in voor. Het 
PrismaVogelboek van J.E. Sluiters, waar
van de eerste druk verscheen in 1958, 
rept van een ‘onregelmatige gast in ons 
land; 4 x in België’. Onheilspellend voegt 
de tekst daaraan toe: ‘Trekt wellicht wèl 
meer door’. Ja, dank je de koekoek. Het 
bladkoninkje is met tien centimeter niet 
groter dan het goudhaantje, groengeel 
van kleur en verschuilt zich op hinder
lijkirriterende wijze achter en in het ge

Bladkoning
DOOR FLORIS DE BOER

‘Dat is mijn frustratievogel’. Die zin ving ik een tijdje geleden op, tijdens een 
gesprek in een vogelhut. Ik begreep direct wat ermee bedoeld werd. Eigenlijk práát 
je er liever niet over. Het is een pijnlijk punt, iets waar het niet-vogelend deel van 
de bevolking vaak luchtig en meewarig over doet. Maar voor ons is het moeilijk om 
ermee te leven. Het leven van een vogelaar gaat niet altijd over rozen.

bladerte van loofbomen. En als hij trekt 
doet hij het ’s nachts. Dat constateert in 
ieder geval het boek ‘Broeders, trekkers 
en dwalers’, uitgegeven door onze eigen 
vereniging in 1997. Inmiddels – naar alle 
waarschijnlijkheid door de uitbreiding 
van het aantal vogelaars in Nederland – 
weten we dat sommige jaren uitschieters 
vertonen van rond de 80 waarnemingen. 
Met die kennis zou je er nog steeds mee 
kunnen verzoenen met het feit dat jijzelf 
niet in de prijzen bent gevallen. Zeldzaam 
is zeldzaam tenslotte. Maar wat blijkt als 
je zo af en toe te rade gaat bij bevriende 
medevogelaars? Je vraagt langs je neus 
weg: ‘Heb jij het bladkoninkje wel eens 
gespot?’. Dan sta je versteld! Vooral in 
de regio Den Haag. De tuttige terughou
dendheid van deze gevederde vriend om 

zich te vertonen, blijkt alleen voor mij te 
zijn gereserveerd. Iedereen kan zich wel 
een leuke waarneming herinneren. Soms 
blijken zich verschillende exemplaren 
tegelijkertijd vertoond te hebben. Een 
andere keer liet deze kleine pestkop zich 
niet alleen van alle kanten bekijken, maar 
ook fotograferen. ‘Let vooral op groep
jes mezen, goudhaantjes, boomkruipers 
en zo, die zich al  foeragerend (en kwet
terend) door het bos begeven’, hoor je 
(knarsetandend) als advies. ‘Daar zit er 
soms eentje tussen!’. Nou, hartelijk dank.

Geleidelijk aan leer ik dus toch wel wat 
over de kleine vorst van het gebladerte. 
Soms vergeet ik mijn frustratie. Maar 
soms gebeurt er ook weer iets dat de 
herinnering activeert. Zonder meer een 
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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

Rust en ruimte? 
Drie vakantiehuizen voor natuurliefhebbers 
Wij verhuren drie vakantiehuizen grenzend aan 
het Reestdal in Drenthe, een uniek en uitgestrekt 
natuurgebied. Tot vlak bij het huis komen Schotse 
Hooglanders. Buizerds, haviken, hazen en fazanten 
zijn vaste gasten. De ooievaars wijken niet van het 
erf. Reeën overnachten in het bosje grenzend aan de 
tuin. Dassen scharrelen rond. Vlak bij kronkelt een 
beek: de Reest. Kortom, natuur, rust en ruimte. De 
huizen bieden veel privacy. Elk vakantiehuis heeft 
een eigen ruime afgeschermde tuin, uitkijkend op 
het heidegebied. En u heeft toegang tot onze eigen 
vogelkijkhut!  

Kijk op www.heidehuisje.nl voor informatie en beel-
den van de huisjes, de omgeving en de rijkdom aan 
planten, vogels en andere dieren. 

Han en Lia van Hagen 
Erve Hofstee, 
Nieuwe Dijk 26, 
7921 XD Zuidwolde

leuk moment was de ontdekking door 
Caroline Walta van de Pallas’ boszanger 
op 24 maart 2015 bij een complex volks
tuintjes in Voorburg. Die plek kende ik 
goed, omdat mijn zoon en schoondoch
ter daar ook een tijdje groente hadden 
verbouwd. Ik was zeker niet de enige die 
kwam kijken, maar dat maakt op zo’n 
moment niets uit. Het vogeltje liet zich 
zien en demonstreerde een aantal ken
merkende caperiolen, zoals het op koli
brieachtige wijze achter spinnen, torren, 
vliegjes en ander voedsel aanjagen. De 
Pallas’ boszanger is in velerlei opzicht 
nauw verwant met de bladkoning.

Vanaf dat moment was ik, vooral in voor 
en najaar met mijn ogen extra alert op 
berichten over waarnemingen van de 
bladkoning. Zo spoedde ik mij een keer 
naar een nieuwbouwwijk van Gouda, 
waar een exemplaar zich schuil hield bij 
een slootrand. Uiteraard was hij net een 
kwartier voordat ik arriveerde vertrok
ken. Ernstiger werd het in het najaar 
2016. Het regende waarnemingen op de 
Maasvlakte. En laat ik daar nu toevallig 
eind september ook zijn! U raadt het al: 
weer geen bingo. Boudewijn Schreiner, 
in deze vereniging geen onbekende, 
liet mij in oktober 2016 opnamen zien 
van een bladkoning, die kwam poede
len en drinken in een vijvertje in park 
Oosterbeek. Enige dagen hing ik – verre
kijker om de nek – daar rond in de buurt, 
alert op geluiden, die aan de bladkoning 
zouden kunnen worden toegeschreven. 
Resultaat: nul. Op maandag 10 oktober 
zet Martin van de Reep een waarneming 
op internet. Ik bel hem op. Martin meldt, 
dat hij niet alleen een exemplaar in zijn 
eigen Voorburgse tuin had, maar dat daar 

op hetzelfde moment een vuurgoudhaan
tje en een ijsvogel verbleven, of tenminste 
langs vlogen. Some people have all the luck. 
Martin nodigde mij uit om een tijdje in 
zijn tuin te komen zitten, als ik dat wilde, 
voor het geval onze kleine naarling zou 
terugkeren. Het resultaat kunt u raden.

En daarmee eindigt dit verhaal. We schrij
ven op dit moment juli 2017 en de situatie 
is onveranderd. De blad koning doet nog 
steeds waar hij goed in is: het zich ont
trekken aan mijn blikken. Frustrerend, 
inderdaad. Met een knipoog, ook dat. Het 
lichtpuntje in dit verder pikzwarte verhaal 
kwam eind december. Naast de Pallas’ 
boszanger  wat een prachtige naam!    
heeft mijn frustratievogel nóg een ver
wante soort: de Humes bladkoning. Men 
dient zich te bedenken dat het tot 1985 
duurde vooraleer voor het eerst in publi
caties überhaupt melding werd gemaakt 
van het voorkomen van de Humes blad
koning in Nederland. Dat schrijven de 
jongens van Dutch Birding op hun web
site. Deze alternatieve bladkoning was 
eind 2016 zeer aanwezig (geluid!) in een 
groenstrook ergens in Noordwijkerhout. 
Ik moest daar toch in de buurt zijn. Zeer 
goed geobserveerd! Oké: een troostprijs. 
En wat het najaar 2017 betreft: ik geef het 
niet op!

Foto: Adri de Groot

Bladkoning
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Een bijzondere vogelzomer...
DOOR WIM KOOIJ - FOTO’S: ADRI DE GROOT 

Laat ik nu eens niet de zeurpiet uithangen 
en de ‘vroeger was alles betermodus’ uit
zetten. Dan loop ik  en u als lezer minder 
kans om chagrijnig te worden. In onze 
regio is er immers wel degelijk sprake van 
successen als je kijkt naar groengebieden 
en meer specifiek naar de avifauna. In 
de jubileumuitgave “Haags groen, nu en 
toen’ van de Algemene Vereniging voor 
Natuurbescherming (AVN) wordt duide
lijk gemaakt dat  ook al lijkt er geen einde 
te komen aan nieuwe bouwlocaties in en 
om Den Haag  sommige groengebieden 
alsmaar groener worden. Mooi voor
beeld is de Haagse Beek, zeker het deel in 
de buurt van de Segbroeklaan. Ook het 
Haagse Bos heeft zich na de desastreuze 
kap in de Tweede Wereldoorlog duidelijk 
opgericht. Er zijn zelfs plekken in dat bos, 
waar je al om je heen kijkend nauwelijks 
kunt bevatten dat op hooguit één of twee 
kilometer zich een druk stadscentrum en 
een lint van snelwegen bevindt.

Na precies 25 jaar heb ik zelf weer eens een 
telling gedaan in het Haagse Bos. Mijn 

humeur werd steeds beter tijdens mijn 
telrondes. Het uitwerken van de resulta
ten maakte me ronduit blij. Hoogtepunt 
was wellicht het aantreffen van een ter
ritorium van de houtsnip, die ik twee keer 
heel vroeg in de ochtend hoorde rondvlie
gen, op een tijdstip waarop verder alleen 
twee bosuilen vocaal actief waren. Ook de 
grauwe vliegenvanger die zich vanaf 8 mei 
liet zien en hoog in een oude beuk nes
telde, maakte de indruk zich uitstekend 
thuis te voelen. En dan zijn er de dubbele 
cijfers waar het gaat om bewoonde nest
holtes van de grote bonte specht. En dit al
leen al in het deel ten noordoosten van de 
Laan van NOI. 
Wanneer we www.haagesvogels.nl raad
plegen zien we dat ook heel wat andere 
HVBleden tijdens de lente en het begin 
van de zomer veel plezier hebben beleefd 
aan onze Haagse vogels. Bijna aangrij
pend vind ik dat we nu diverse vogels 
veelvuldig waarnemen waarop men in 
de jaren 70 en 80 op verre bestemmingen 
jacht maakte. Wat deed ik bijvoorbeeld 
ooit mijn best om in Quarré les Tombes, 
midden in Bourgondië, een kerkuil te 
traceren. Die zou daar destijds in een 
stal aan de rand van dat dorpje broeden. 
Meerdere avonden op rij speurde ik in de 
schemering naar deze soort. Dagenlang 
tevergeefs. Op een avond zag ik opeens 
een witte schicht die mysterieuze stal in
schieten. Het was’m! Nu hoef ik er geen 
700 kilometer meer voor te reizen. Vorig 
jaar meldde zich opeens een paartje kerk
uilen op slechts zeven kilometer van mijn 
huis. En wel bovenin de tot bezoekerscenHoutsnip

Kerkuil

trum omgebouwde paardenstal van onze 
eigen boerderij Meijendel. En dit voorjaar 
is er een hele reeks waarnemingen van de 
kerkuil gemeld in het gebied ten noorden 
van Den Haag.

En wat te denken van de ooievaar? Nog 
in de jaren tachtig fietste ik vanuit 
Nederland naar de toenmalige ‘ooievaars
hoofdstad’ van Noordwest Europa, Ribe, 
in het zuiden van Denemarken. Noem het 
gerust een bedevaart. Daar bevonden zich 
destijds drie broedparen die nestelden op 
voorname plaatsen zoals op het statige 
gemeentehuis. In onze contreien begon 
in die tijd voorzichtig het herintroductie
programma effect te sorteren. 
Maar nu? Van de vele ooievaarsnesten die 
zich in ons verzorgingsgebied  zie het in
ventarisatierapport op www.haagsevogels.nl  
bevinden, is er een indrukwekkend aantal 
in gebruik. Wel is er sprake van concur
rentie, lees ‘er zijn kapers op de kust’. 
De nestpaal bij het Kyocera stadion is 
zo’n voorbeeld. Daarop werd dit voorjaar 
voortdurend een nijlgans gesignaleerd. In 
en rond Mariahoeve is de ‘reigâh’ onze 
echte (blauwe) reiger in aantal voorbij ge

streefd. In de omgeving van Marlot valt 
steeds vaker van een foeragerende grote 
zilverreiger te genieten. 

Dit voorjaar is ook de kleine plevier veelvul
dig gezien, vooral rond Starrevaart en in 
Lentevreugd. Bij Starrevaart werden van 
de kleine plevier op 1 mei vier exemplaren 
gemeld. Op die datum werden daar vlak 
voor de hut ook 22 kluten, 4 bergeenden, 5 
blauwborsten, 2 snorren, 8 grutto’s, 1 groen-
pootruiter, 12 oeverlopers, 1 zwarte zwaan 
en een prachtig doorgekleurde smient ge
zien. Deze had kennelijk niet veel haast 
om weer richting het hoge noorden te 
gaan. Een week eerder werd op onze site 
melding gemaakt van de kleine plevier 
in Lentevreugd. Het ging om twee ver
blijvende exemplaren. Op diezelfde dag 
werd daar 1 witgat, 1 koekoek, 1 vrouw rood-
borsttapuit en een paartje putter gezien. Ik 
hoor u denken, ‘putters dat is toch niet 
zo bijzonder’? Dat klopt, maar ik noem 
het omdat het ook hier weer gaat om een 
vogel die steeds vaker opduikt waar men
sen wonen en werken. Op Bevrijdingsdag 
vloog er een groepje rond op de Lange 
Vijverberg. 

Het inmiddels vaste paartje krooneenden in 
de Hofvijver was in die dagen ‘niet thuis’. 
Wel dook er een duo op in Clingendael. 
Het is onzeker of het om hetzelfde paar 
gaat. De vele (broed)paren in Meijendel 
 in 2016 maar liefst 51 paar  lijken im
mers ook over een steeds grotere actie
radius te beschikken.

Bert Regensburg deed een paar weken 
later in het stadscentrum een opmer
kelijke waarneming. Doordat er op het 
Korte Voorhout lang geen trams reden 
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    Veldwaarnemingen

bruine kiekendief waargenomen en ook een 
vrouwtje smelleken. Samen vlogen ze rus
tig cirkelend uiteindelijk noordwaarts, 
kort daarna gevolgd door een wespendief. 
Vier dagen later was het in hetzelfde ter
rein opnieuw prijs. Op de HVBsite wordt 
melding gemaakt van een jagende vis-
arend! Ook een havik, meerdere buizerden 
en een aantal torenvalken geven acte de 
présence.

In juni en begin juli valt vooral het forse 
aantal kennisgevingen van vaak over
vliegende, maar soms ook verblijvende 
kruisbekken op. De aantallen lopen op tot 
boven de 20. In een enkel geval betreft 
het waarnemingen binnen de bebouwde 
kom. 

Het bovenstaande is uiteindelijk niet 
meer dan een greep uit de vele fraaie 
waarnemingen die in onze omgeving zijn 
gedaan. Er is zoveel gezien en te zien in 
onze regio! Alleen dat al is een reden om 
dit stuk net zo enthousiast af te sluiten 
als ik ben begonnen. Nu komt de najaars
trek er weer aan, vogels kijken is en blijft 
een adrenaline verhogende hobby!

was het gras tussen de tramsporen niet 
gemaaid en veel groener dan voorheen. 
Sommige vogels zijn aan deze comfor
tabele situatie gewend geraakt. Maar de 
bouw van de parkeergarage is afgerond 
en opeens reden de trams weer. Bert ziet 
de trambestuurder van Lijn 15 in de rem
men gaan omdat een familie Canadese 
gans met vijf jongen het spoor kruist. 
Later nog een keer hetzelfde tafereel met 
Lijn 17 en een automobilist. 

Het leek ook zo’n lente waarin de braam-
sluiper meer te zien was dan we de laatste 
jaren gewend zijn. Rond de aprilmei wis
sel is het geen bijzonderheid om ze in het 
straatgroen aan te treffen. Op de voor
malige Koninginnedag waren er opeens 
wel erg veel die hun kenmerkende tjek 
tjek tjek ten gehore brachten. Alleen al 
aan de noordkant van de stad een exem
plaar in de Hoogwerflaan, een exemplaar 
langs de Carel Reinierszkade en de Van 
Mojalenlaan. Verder werd de braamslui-
per gespot bij de tennisbanen aan de Van 
Zaeckstraat en aan de Neuhuyskade. De 
laatste bleek een blijvertje: tot in juli bleef 
hij ijverig zingen.

Gierzwaluwen waren laat dit jaar, inciden
tele waarnemingen kwamen binnen vanaf 
22 april maar pas rond 10 mei lijken ze 
weer volop aanwezig. Ik word altijd een 
tikje jaloers als ik hoor dat de wielewaal 
weer is waargenomen. Zo’n moment was 
er op 6 mei toen de fraaie zang werd ge
hoord in de Leidschendammerhout.

Uit de duinen veel meldingen van roof
vogels. Donderdag 11 mei komt naar 
voren als bijzondere trekdag: in de 
Kijfhoek en Bierlap wordt een vrouwtje 

Braamsluiper

De vogel is geboren en getogen in Alphen 
a/d Rijn en is vanuit die plaats naar de 
Vogelopvang in Den Haag gebracht. 
Daarom besloten we  in overleg met  
Stich ting Ooievaars Research & Know
how (STORK)  de herstelde ooievaar 
weer in die regio uit te zetten. 

Aangezien het zo’n oude dame betreft en 
het niet duidelijk is of ze goed kan vlie
gen, namen we contact op met Vogelpark 
Avifauna. Daar kan de ooievaar bij wilde 
soortgenoten, maar in een veilige omge
ving verblijven en heeft ze bovendien de 
mogelijkheid het park uit te vliegen. De 
verzorgers zijn zeer betrokken en zul
len de vogel de komende tijd in de gaten 
houden en zo nodig van voedsel voorzien. 
Hopelijk kan de ooievaar er nog lang 
 binnen en/ of buiten het park  genieten 
van haar oude dag! 

29 jarige ooievaar herstelt in De Wulp
DOOR CAROLINE WALTA

In juni wordt er een verzwakte ooievaar binnengebracht bij Vogelopvang De Wulp. 
De vogel draagt een ring en blijkt deze maar liefst 29 jaar geleden gekregen te 
hebben als jong! Dankzij de professionele verzorging, knapt de ooievaar goed op 
en kan ze begin juli worden vrijgelaten. Ik was blij dat ik daarbij kon helpen.

Veel dank aan iedereen die heeft gehol
pen: Sharon, Lizzy en de vrijwilligers van 
Vogelopvang De Wulp. Johan en Joost 
van Avifauna, Wim en Annemieke van 
STORK en Larissa die het hele verhaal 
filmde en fotografeerde.

Klaarmaken voor vervoer

Met de voeten in het gras van je eigen regio.

Foto: Caroline Walta Foto: Larissa Bakker
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De vorm van de vleugel 
Laten we eerst kijken naar de vorm van 
de vleugel. Een buizerd heeft vleugels om 
te zweven. Hij heeft lange en brede vleu
gels om zoveel mogelijk opwaartse druk 
op te wekken. Met dit soort vleugels is 
hij in staat om lang in de lucht te blijven 
om naar een mogelijke prooi uit te kij
ken. De Noordse stormvogel heeft lange 
smalle vleugels die geschikt zijn voor 
lange snelle glijvluchten die zo kenmer
kend zijn voor oceaanvogels. Ze kunnen 
zo duizenden kilometers overbruggen. 
De gierzwaluw heeft naar achteren gebo
gen vleugels om storende wervelingen te 
minimaliseren. Daardoor kan deze vogel 
zeer snel vliegen. Gierzwaluwen zijn goed 
voor een snelheid van 170 kilometer per 
uur en behoren dan ook tot de top tien 
van de snelste vogels. De fazant heeft 

De snelheid van een vogel
DOOR HANS ELDERS 

De snelheid van een vogel is niet alleen afhankelijk van zijn vleugel, maar ook van 
andere zaken. Het gewicht van de vogel speelt een belangrijke rol, maar ook of er 
sprake is van een duikvlucht en van de vorm van de vleugel – om maar een paar 
punten te noemen. De wetenschap (aerodynamica) heeft feitelijk alles geleerd van 
de vogelvleugel en andere vliegkunsten van vogels. Die kennis werd de basis van 
onze vliegtuigbouw.

korte brede vleugels waarmee hij heel snel 
kan opvliegen waarbij de staart als rich
tingsroer werkt. Een fazant kan een korte 
tijd 95 kilometer per uur halen  als hij 
bijvoorbeeld moet vluchten  maar lang 
kan hij dit niet volhouden.

Ook kunnen we in zijn algemeenheid 
stellen dat kleine vleugels vogels meer 
beweeglijkheid en flexibiliteit geven, 
maar er zijn uitzonderingen zoals hierbo
ven vermeld: een fazant ‘stuurt’ met zijn 
staart. De conclusie die we hieruit kun
nen trekken is dat de vleugelvorm alleen 
al bijzonder functioneel is en specifiek 
voor het soort vogel. Door vogels te be
studeren heeft de wetenschap allerlei for
mules ‘uitgevonden’ die gebruikt worden 
in de aerodynamica, de leer van de bewe
ging van lucht. Een belangrijk aspect is de 
vleugelbelasting, de kracht in gram per 
kubieke centimeter. De volgende tabel 
laat het verschil zien:

vaal stormvogeltje 0,11 g/cm²

boerenzwaluw 0,14

kerkuil 0,29

steenarend 0,71

knobbelzwaan 1,66

Een grote vleugelbelasting houdt dus in 
dat de vleugels klein zijn in verhouding 

tot het gewicht van de vogel. Als de vleu
gelbelasting groter wordt, moet er snel
ler gevlogen worden om voldoende ‘lift’ 
ofwel opwaartse druk, op te wekken. Een 
hele bijzondere manier van sneller vlie
gen is dat vogels zoals b.v. de gierzwaluw 
hun vleugels kunnen verkleinen. De vleu
gelbelasting wordt daardoor groter en ze 
‘moeten’ dan sneller vliegen om te zorgen 
dat er voldoende ‘lift’ wordt opgewekt 
om in de lucht te blijven. De tekening 
van de soorten vluchten van een duif  
illustreert dit.

vlucht maakt, werkt de zwaartekracht 
ook mee. De slechtvalk is zondermeer de 
recordhouder en weet in een duikvlucht 
met een snelheid tot enige honderden ki
lometers per uur naar beneden te komen. 
Andere roofvogels doen bijna niet onder 
voor deze snelheid. Veel vogels komen 
weliswaar niet boven de 100 kilometer 
per uur, maar komen er wel dicht bij. 
Voorbeelden zijn eenden, ganzen en gier
zwaluwen, maar ook de boerenzwaluw, 
huiszwaluw en spreeuw kunnen zo snel 
vliegen. Daarentegen komen veel andere 
vogels, zoals de vink, huismus en pimpel
mees niet boven de 50 kilometer per uur. 
Opvallend is dat veel vogels die een be
paalde snelheid vliegen, veel sneller vlie
gen tijdens de vogeltrek.

Dankzij de door de mens geanalyseerde 
vliegkunst van verschillende soorten vo
gels waren we uiteindelijk in staat om al
lerlei soorten vliegtuigen te maken. Wij 
mensen hadden echter vele tientallen 
jaren nodig om dit alles te ontwikkelen, 
terwijl onze vogels deze kunst al eeuwen
lang beheersen! 
Over snelheid gesproken…

Toch spelen nog andere factoren een rol 
bij het vliegen. Als een vogel een duik

De mus van perron 9
DOOR LIS BAKKER

Net als mensen hebben vogels vaak vaste gewoontes. Een leuk 
voorbeeld is het volgende. Voor mijn werk reis ik veel met de trein. 
Mijn reis begint doorgaans op Den Haag CS. Vorig jaar viel mij op 
dat ik iedere keer als ik op het station was, een mus hoorde tjilpen.  
Maar waar kwam het geluid toch vandaan? Op een dag ont-
dekte ik hem. Helemaal aan het einde van het perron, op de 
bovenleiding van spoor 9 zat een huismus. Luid tjilpend terwijl de treinen langs denderden. Dit jaar keek 
ik weer uit naar de mus, maar hij liet zich niet meer zien… Tot ik opeens het bekende tjilpen hoorde. En ja 
hoor, op zijn vaste stekje, zich niets aantrekkend van de voorbij snellende treinen, zat de mus van perron 9...
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DOOR PIET VAN DER EIJK

Hoewel een stadsjongen ben ik van 
jongs af aan geïnteresseerd in kraaien. 
Waarom? Ik weet het niet precies. Ik ga 
op de divan liggen en doe een poging: het 
zijn schelmachtige, vrijgevochten vogels, 
slim, brutaal als het moet, lief soms ook. 
Identificatie dus. Andere mogelijkheid: 
ik wil langzaam wennen aan de kraaien 
die me op de laatste tocht zullen begelei
den. Daartegen pleit dat je daar als kind 
niet aan denkt. Kortom: ik weet het écht 
niet. Ik reken mezelf daarom maar rijk 
en houd het vooralsnog op: intelligentsia 
onder elkaar. Want hoe slim kraaiachti
gen zijn is algemeen bekend en ook we
tenschappelijk vastgesteld. Neem nou al
leen maar dat ze ontdekt hebben dat ze 
harde noten kunnen laten kraken door 
auto’s en dat bij voorkeur doen op voet
gangersoversteekplaatsen. Ze weten dat 
ze geen gevaar lopen wanneer het licht 
voor wandelaars op groen staat en ze het 
resultaat van hun vondst veilig kunnen 
gaan oppikken. Dit voorbeeld is met vele 
uit te breiden.
Mijn belangstelling intensiveerde toen 
ik als jongen voor vijf gulden een tamme 
jonge kauw kocht van mijn klasgenoot 
Theo Sibbing uit de eerste van de klas 
HBS. Ik zie die naam nog weleens op au
to’s van een schildersbedrijf. Ik hield hem 
in de tuin en voerde hem trouw. Niemand 
hoeft zich illusies te maken: het verbond 
tussen mens en dier bestaat voornamelijk 
op basis van eten geven. Dat voeren was 
zo ongeveer een dagtaak: ik riep ka, ka, 
ka en hij sperde zijn bek open waar ik ver
volgens iets in gooide. Dat iets kon alles 

Balcony, de kauw is uit de lucht...

zijn waarvan je maar dacht dat het eet
baar was. Algauw ging hij op mijn schou
der mee naar buiten, later zelfs op mijn 
fietsstuur, wat een triomf! Hoe ik hem 
noemde weet ik niet meer, vermoedelijk 
Ka. Helaas ging het fout. Ka had ook hon
ger als ik er niet was of nog in bed lag. 
Hij liet dat zo doordringend weten dat de 
buren gingen klagen: ‘kon dat gekrijs niet 
eens ophouden’? En met succes: mijn ou
ders geboden mij Ka weg te doen. Ik heb 
toen in het Haagse Bos node afscheid 
van hem genomen. Toen jarenlang niets, 
behalve dat ik met lezen over kraaien de 
band onderhield. Dat duurde tot aan 
mijn pensioen. De kindsheid sloeg toe: 
ik wilde, net als in mijn jeugd, een kraai! 
Geloof het of niet maar op mijn verjaar
dag ging mijn wens in vervulling: er viel 
een jonge kraai uit de hemel in mijn tuin. 
Zijn staartveren waren beschadigd dus hij 
kon niet weg, zijn ouders voerden hem 
op de grond. Ik noemde hem Krajicek en 
nam het voeren van de ouders over. Over 
zijn belevenissen zie de NRC van 2 juni 
2017. Toen zijn veren waren hersteld ver

dween hij om nooit meer terug te keren. 
Een ring die ik om zijn poot had gedaan 
had hij moeiteloos losgerukt. We verhuis
den naar een appartement en we moesten 
de tuin en daarmee de kans op kraaien, 
achter ons laten. Maar zie: in de kortste 
tijd had ik, in strijd met alle voorschrif
ten van de Vereniging van Eigenaren, alle 
kraaiachtigen op mijn balkon: kraaien, 
kauwen, gaaien (met jong), eksters. 
Waarom nou juist bij mij? Ik weet het 
niet. En ineens verschijnt er een onder
komen kauw: slecht in de veren, sloom 
en witte poten. Vogelopvangcentrum De 
Wulp informeerde mij dat dit een mijt 
was die behandeld kon worden met vase
line. Maar ik wilde hem niet vangen, ook 
al zou dat gemakkelijk hebben gekund. 
Hij was aan mij gaan wennen en had geen 
schrik voor mij. Nee, nooit heeft hij uit 
de hand gegeten maar ik kon hem wel 

tot op tien centimeter naderen. Zijn con
ditie werd door mijn bemoeienissen, ik 
voerde hem kattenbrokken, zienderogen 
beter. Hij bleef komen, tot tien keer per 
dag. Totdat hij zelfs bleef slapen: logies 
en ontbijt. Maar dat duurde niet lang. 
Want toen wij ‘s avonds de was binnen
haalden vloog hij paniekerig het donker 
in en sloeg hij het slapen voortaan over. 
Het was een eenzaat: altijd alleen, nooit 
vriendjes. En maar eten. Zijn aandoening 
aan de poten werd alleen maar erger, hij 
dook liever in elkaar dan te blijven staan. 
Van de ene dag op de andere bleef hij 
weg: dood, ergens in een tuin? Verhuisd? 
Ik weet het niet. Maar Balcony, de iets te 
deftige naam voor deze nieuwe vriend, 
hebben wij na enkele maanden aanwezig
heid nooit meer terug gezien. Het was het 
derde en vermoedelijk laatste afscheid 
van de vogel van mijn voorkeur… 

Tegengeluid                                    DOOR LIS BAKKER

De huizen in onze hof hebben platte daken. 
Dat vinden de meeuwen aantrekkelijk en die 
zijn er dan ook in groten getale: zilvermeeuwen 
en kleine mantelmeeuwen. Ze vertellen elkaar 
luidruchtig wat ze beleefd hebben of wat ze er-
gens van vinden. Het is een leuk gehoor. Het 
is net of ik aan de haven woon in plaats van 
midden in de stad. 
Maar niet iedereen vindt het leuk. Daarom 
heeft de VvE een ‘meeuwencommissie’ inge-
steld met als doel om maatregelen te nemen 
tegen de meeuwen. Eerst denkt men aan een 
soort gel op de daken, maar daar lachen de 
meeuwen om. Vervolgens worden er ijzeren 
pinnen op de schoorstenen bevestigd. Het ef-
fect is dat de meeuwen naast de schoorste-
nen gaan staan in plaats van erop. Er wordt 

een drone aangeschaft. Bij de eerste de beste 
proefvlucht stort deze onder belangstellend oog 
van de meeuwen neer. En de meeuwen blijven 
vrolijk roepen.
Maar opeens is het stil…. Wat blijkt? De 
slechtvalken die naast onze hof in de toren van 
de St. Jacobus wonen hebben jongen. Het is 
spectaculair om te zien hoe een van de ouders 
een duikvlucht op een meeuw inzet en hoe de 
meeuw op het laatste moment een wending 
maakt. En hoe de andere meeuwen het ‘slacht-
offer’ te hulp schieten. De kleine slechtvalkjes 
worden op hun beurt weer geplaagd door de 
meeuwen als ze hun vliegoefeningen doen rond 
de toren. Het is een drukte van belang. En we 
horen nu de hele dag een nieuw geluid: het en-
thousiaste gekrijs van de slechtvalkjes…
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Maar waarom, als het zo op en top een 
Nederlands boek is, dan toch een verta
ling? Het antwoord is simpel: de schrijver, 
Martin Schoock, die zichzelf Martinus 
Schookius noemde, had het boek zoals 
in die tijd met (semi)wetenschappelijke 
verhandelingen gebruikelijk was, in het 
Neolatijn geschreven. Piet de Bakker, 
zelf gek van alles wat des uivers is en 
bekend van de grote tentoonstelling in 
de Openbare Bibliotheek in Den Haag 
in 2007, ontdekte het boek en heeft het 
samen met gepensioneerd internist 
Gerard van der Waa vertaald en bewerkt. 
De oorspronkelijke titel ‘De Ciconiis 
Tractatus’ kreeg de oerHollandse naam 
‘Over de ooievaar’. In het boek heeft 
Schookius in 15 hoofdstukken alles wat 

Een unieke en bijzondere monografie over de ooievaar
DOOR TOM LOORIJ

BOEKBESPREKING

in die tijd bekend was over de ooievaar bij
een gebracht. En dat is erg veel. Tientallen 
citaten uit de Romeinse en Griekse litera
tuur werden aangehaald, natuurlijk be
kende als ‘Naturalis Historia’ van Plinius 
de Oudere, maar ook veel citaten uit de 
Bijbel. Piet de Bakker stelde een litera
tuurlijst samen van maar liefst ruim 18 
bladzijden achterin het boek met alle 
door Schookius aangehaalde literatuur
plaatsen. Die hoeveelheid bewijst dat het 
in de oudheid al een heel bekende vogel 
was. Maar de aard van de citaten bewijst 
ook dat er al een innige band bestond tus
sen mens en ooievaar. 

Veel van de kennis van toen berust op een 
goede waarnemingsgave en interpreta
tie. Zo wordt afgerekend met het fabeltje 
dat ze alleen kikkers eten, maar vooral in 
moerassige weiden ook op allerlei andere 
dieren jagen. Opvallend is dat hierbij in 
het bijzonder slangen genoemd worden. 
Waarschijnlijk gaat het om hazelwormen 
of blinde slangen, aldus Schookius. Feit is 
dat de ooievaar om deze reden beschermd 
en gekoesterd werd omdat slangen als ge
vaarlijk ongedierte werden beschouwd. 
Een ooievaar doden is letterlijk een 
doodszonde. Ook wordt uitvoerig inge
gaan op hoe het vliegen in het algemeen 
en van ooievaars in het bijzonder toegaat. 

Onlangs is aan de vele boeken over de ooievaar, weer een nieuw boek toegevoegd. Nu, 
ja, nieuw… Het is een vertaling van een boek dat in 1660 voor het eerst in Groningen 
werd uitgegeven. Daarmee is dit boek de oudste monografie over een vogelsoort in 
Nederland en daarmee ook het oudste Nederlandse boek over de ooievaar. 

Dat ze bij het van de grond opvliegen een 
aanloop nodig hebben, maar dat het van 
een hoog gelegen nest een stuk makkelij
ker gaat. Ook het vliegen in cirkels zon
der één vleugelslag was al bekend. Dat de 
ooievaars in de winter verdwenen werd 
toegeschreven aan het feit dat ze zich dan 
op bepaalde plaatsen schuil hielden. Men 
had nauwkeurig opgemerkt dat ze zich in 
het begin van de herfst een maand o.a. in 
Egypte ophielden, maar daarna ook daar 
verdwenen. Men vermoedde al dat ze 
zich daarna schuil hielden op onbekende 
plekken elders in Afrika. Natuurlijk werd 
er ook veel onzin over de ooievaar ver
kondigd. Schookius zelf verwees het ver
haal dat ooievaars een gedaantewisseling 
zouden ondergaan al naar het rijk der 
fabelen. Onthutsend is te lezen dat men 
van alle mogelijke producten, zoals de 
maag, de ingewanden, het bloed en zelfs 
de uitwerpselen van de ooievaar medi
cijnen maakte die zouden helpen tegen 
allerlei ziekten, vooral tegen ieder vergif. 
Romeinse smulpapen genoten van een 
ooievaar als modieuze gril, paus Zacharia 
verbood het eten van ooievaars; ze zou
den bovendien niet lekker smaken.

Dit is maar een klein uittreksel van alles 
wat in het boek te lezen valt over de ooi
evaar. Er komen hele en halve waarheden 
tot complete fabels in voor. De relatie met 
de mens vormt een belangrijk onderdeel. 
Wat het boek extra interessant maakt, 
is dat naast de Nederlandse tekst op de 
linkerbladzijden ook de oorspronkelijk 
Neolatijnse tekst staat. Het boek is opge
luisterd met een tiental heel bijzondere 
kleurenillustraties. Wie een beetje kennis 
van Latijn heeft kan zich een voorstelling 
ervan maken hoe minutieus de vertalers 

te werk zijn gegaan. Kortom een schit
terende encyclopedie van wat over deze 
vogel bekend was vanaf de klassieke oud
heid tot halverwege de zeventiende eeuw. 
Een aanrader voor iedereen die ook maar 
iets heeft met deze typisch Haagse vogel. 
Van harte aanbevolen!

Bestelinformatie: ‘Over de ooievaar’, Martinus 
Schookius, vertaald en bewerkt door Gerard van 
der Waa en Piet de Bakker, 20 x 20 cm, 129 blz.,  
ISBN: 978-94-022-3592-0. Uitgeverij Boekscout.
nl, Soest (www.boekscout.nl), prijs € 18,50 (incl. 
verzendkosten). 

De Haagse Vogelbescherming ontvangt 
op generlei wijze enige structurele sub-
sidie voor haar werk en is grotendeels 
afhankelijk van de contributies en giften 
van haar leden. Zij is een non-profit or-
ganisatie met ANBI-status, dat wil zeg-
gen dat giften en legaten voor de belas-
ting aftrekbaar kunnen zijn. 
Indien u van mening bent dat wij goed 
werk verrichten dat het waard is finan-
cieel 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.haagse-
vogels.nl onder het kopje Vereniging bij 
Schenken aan de Haagse Vogelbescherming. 
U kunt ook voor meer informatie con-
tact opnemen met onze penningmees-
ter, de heer Rob de Jong (telefoon 070 
352 2940); hij helpt u graag verder.

Schenken of nalaten aan de 
Haagse Vogelbescherming
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Adressen
Bestuur 
Hans Elders voorzitter
Rob de Jong penningmeester
Peter Leyenaar lid
Rogier Mos lid
Frits IJzendoorn lid
John Woudstra lid

Correspondentieadres bestuur
Heliotrooplaan 15, 2555 MA 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

Vogelopvang 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

De winkel is geopend 
tijdens de Open Dagen van 

Vogelopvang de Wulp

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

Heeft u buiten de openingstijd iets nodig, dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met Vogelopvang de Wulp 
op 070 - 323 15 68.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website: 
www.haagsevogels.nl onder het menu-item ‘Vereniging’
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1. Canadese ganzen  2. Boeren zwaluwen  3. Wilde eenden
4. Futen  5. Scholeksters

Gefotografeerd door Rogier Mos

 Lente Zomer

1. Geelgors  2. Baardman  
3. Blauwborst  4. Bosrietzanger  5. Kneu

Gefotografeerd door Rogier Mos
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