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       Van de voorzitter

Na de vakantieperiode is opnieuw een 
groot aantal activiteiten gestart of hervat.
Op zaterdag 23 september is het 90-jarig 
bestaan van de Dr. Abraham Schierbeek 
tuin gevierd met onder andere rond-
leidingen in de oudste vogeltuin van 
Nederland, mogelijk zelfs de oudste ter 
wereld. Dit soort informatie is altijd te 
vinden op onze website www.haagsevogels.
nl. Het vooraf informeren van de media 
heeft o.a. geleid tot een aardig artikel in 
het AD en enkele minuten op t.v. Dank 
aan alle vrijwilligers die van deze druk-
bezochte dag een groot succes hebben 
gemaakt.

Ook was er op 1 oktober weer een Open 
Dag bij Vogelopvang de Wulp. Iedere 
eerste zondag van het kwartaal zetten 
we de deuren open voor het publiek. 
Telkens staat bij een Open Dag een wis-
selend thema centraal en – wat erg de 
moeite waard is – mensen kunnen een 
kijkje nemen bij ‘de patiënten van het 
vogel hospitaal’. Ook hier zijn het weer de 
vrijwilligers die er voor geïnteresseerde 
bezoekers een succes van maken. Minder 
goed nieuws was er ook: tijdens de storm 
op zondag 30 juli is in de middag een 
boom van één een van onze buren omge-
waaid en gedeeltelijk op het dak van de 
Vogelopvang gevallen. Gelukkig veroor-
zaakte dit slechts materiële schade.

Heel positief is dat we in Reigersbergen 
een nieuw vogelrustgebied in beheer heb-
ben genomen. Elders in dit blad leest u 
daar meer over. 

De benoeming van een nieuwe secre-
taris behoort in een Algemene Leden-
vergadering te worden vastgesteld (artikel 
8 lid 1 van de statuten). Onze kandidaat-
secretaris loopt zich echter al flink warm 

en is aan de slag gegaan met ver-
schillende zaken. O.a. – zie het 
artikel daarover – is hij actief 
met maatregelen om de geur-
overlast bij de Vogelopvang nog 
verder te beperken. Het motto is 
daarbij ‘goed kan beter’. Vorig 
jaar hebben we onaangekondigd bezoek 
gehad van de milieu-inspectie en bleek 
alles in en op orde te zijn. Dat was ook 
de conclusie van de afdeling Handhaving 
van de Gemeente Den Haag die ons eer-
der dit jaar ook al onverwacht, een bezoek 
bracht. Wij hebben medio dit jaar van de 
provincie Zuid-Holland een officiële ont-
heffing inzake de Wet natuurbescherming 
gekregen waaruit blijkt dat Vogelopvang 
de Wulp weer aan alle eisen voldoet.

Een kwestie van een heel andere orde 
houdt ons bezig. Het bestuur van de HVB 
heeft besloten om samen met negen an-
dere groene organisaties beroep in te stel-
len bij de Raad van State tegen het besluit 
van de gemeenteraad van Voorschoten 
van 6 juli 2017 om een deel van de 
Duivenvoorde-corridor te gebruiken voor 
woningbouw. Dat gaat in tegen het be-
lang van onze vogels. Twee juristen van 
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen 
en Leefbaar Voorschoten hebben een 
deskundig beroepschrift opgesteld en we 
hopen dan ook dat de RvS de belangen 
zorgvuldig zal afwegen. 

Deze ruimte is te beperkt om recht te doen 
aan alle lopende activiteiten. Natuurlijk 
houden we u via www.haagsevogels.nl, de 
Ganzenveer en onze Wulp zo goed moge-
lijk op de hoogte. 

Ik wens u een fraai vogelnajaar toe! 

Hans Elders, voorzitter HVB

Foto: C
hristophe B

inette

  Nieuwe leden
Y.M. Brandon, Den Haag
M.R. Franx, Den Haag
P. van Dijk, Den Haag
C.J.P. van Sprundel, Den Haag
R.A.A. te Winkel, Rijswijk
P. Zwarts, Den Haag
Y.M. Gerz, Den Haag
M. Siegmund, Den Haag
T.J. Parsons, Den Haag

2 3



Het in de aanloop naar 23 september ver-
spreide persbericht heeft zijn werk goed 
gedaan! De drie rondleidingen waren 
binnen een week volgeboekt en op don-
derdag 20 september kwam een film-
ploeg van RTL Koffietijd om opnamen 
te maken voor ’De Stip’. We hebben van 
dichtbij kunnen zien hoeveel voeten het 
in de aarde heeft om een paar minuten 
tv te maken, maar het was leuk voor een 
keer. tuin laten nemen. Het was prachtig weer, 

de mensen waren enthousiast en we heb-
ben de vogelrustgebieden en de HVB weer 
eens kunnen promoten. In de loop van de 
middag meldden zich steeds meer men-
sen op de werf, maar we zagen geen kans 
een vierde rondleiding in te passen. We 
hebben nu een wachtlijst voor februari 
2018 zodat ook deze belangstellenden een 
kijkje kunnen nemen in de tuin. Tegen 
die tijd is alles gesnoeid en is er ook al 
wat vroege vogelzang te horen. Ook deze 
rondleiding is al volgeboekt.

Er was eigenlijk maar één minpuntje: er is 
die dag geen kind op de werf geweest! Dat 
was erg jammer, niet alleen omdat onze 
hulptroepen klaar zaten om voorlichting 
te geven en activiteiten te begeleiden, 

maar ook omdat het weer eens laat zien 
hoe moeilijk het is om kinderen voor ons 
werk te interesseren. Wij als organisatie 
vonden het een prachtige dag en het was 
erg leuk om iedereen weer eens te zien. Ik 
hoop dat we van de groep belangstellen-
den een flink aantal nieuwe HVB-leden 

De 90ste verjaardag van 
de Abraham Schierbeektuin 
DOOR HETTY MOS

Op zaterdag 23 september is het 90 jarig bestaan van de Dr. Abraham Schierbeektuin 
aan de Laan van Poot gevierd met een Open Dag. We hadden rondleidingen gepland, 
er waren activiteiten voor kinderen, een opstelling van materialen die we in vogelrust-
gebieden gebruiken, er was een zaagbok waar je een boompje door kon zagen en een 
uitkijkpunt waar je met verrekijkers en een telescoop de tuin in kon kijken. Bovendien 
een fraaie uitstalling van Johan Feijen die al 40 jaar imkert in de tuin.

Op zaterdag leidde Hilde Küpfer de eer-
ste rondleiding. In die groep zat een fo-
tograaf van Haagwest nieuws. Zelf deed 
ik de tweede met o.a. een fotograaf van 
het AD erbij en de derde werd verzorgd 
door Boudewijn Schreiner. Zo konden 
we ongeveer 60 mensen een kijkje in de 

overhouden. Frederik Hoogerhoud heeft 
de gelegenheid aangegrepen om een aan-
tal boeken uit het HVB-archief te verko-
pen. Frederik en ik zijn geïnterviewd door 
het Algemeen Dagblad over de Abraham 
Schierbeektuin en het werk van de HVB. 
Het verhaal is gepubliceerd op zaterdag 
de 30ste.  

Al met al kunnen we terugkijken op een 
heel geslaagde dag die naast de grote be-
langtelling voor de rondleidingen ook 
heel wat positieve publiciteit voor de 
HVB heeft opgeleverd. Heel veel dank aan 
iedereen die heeft geholpen deze dag tot 
een succes te maken!

DOOR LIS BAKKER

Het is alweer meer dan 10 jaar geleden dat 
een collega mij attendeerde op de aanwe-
zigheid van een Indische gans tegenover het 
Centraal Station Den Haag. Daar, aan de 
rand van de Koekamp, stond al een tijdje 
een groep Soepganzen. En nu stond er een 
Indische gans bij. Inmiddels hebben zich 
ook enkele Canadese ganzen bij de groep 
gevoegd. En wat verderop staat een groep 
Nijlganzen. Zo’n internationaal gezelschap 
past goed bij Den Haag.
De Indische gans was alleen. Hij behoorde 
wel tot de groep, maar hield zich wat afzijdig 
en trok zijn eigen plan. Als de andere ganzen 
hun veren poetsten, keek hij stoïcijns de an-
dere kant uit of deed een dutje. Zo gingen 
enkele jaren voorbij.
Toen ik weer eens langsliep zag ik tot mijn 
verrassing dat de Indische gans niet meer al-
leen was. Hij had gezelschap gekregen van 
een soortgenoot. Ze waren onafscheidelijk 
en deden alles samen. Indische ganzen wor-

den ook wel Streepkopganzen genoemd. Ze 
zijn niet inheems. Oorspronkelijk broeden 
ze op de hoogvlakten van China, Tibet en 
Mongolië. De ganzen overwinteren in India 
en Pakistan. Om daar te komen vliegen ze 
over de Himalaya. Dat is wel wat anders dan 
de Koekamp!
Na enkele jaren samen te hebben doorge-
bracht, bleek een van de twee Indische ganzen 
te zijn vertrokken. Of was hij overleden? Hoe 
oud zou een gans eigenlijk kunnen worden? 
Gan zen kunnen tot 30 jaar oud worden. Ge-
middeld worden ze tussen de 15 en 25 jaar. 
Ik hoop maar dat onze Indische gans nog 
een tijdje in Den Haag blijft. En weer gezel-
schap krijgt. En – om met moeder de Gans 
te spreken – nog lang en gelukkig leeft….

De Indische gans
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De organisaties hebben elkaar gevon-
den omdat ze van mening zijn dat de  
Duivenvoordecorridor, waarin Roosen-
horst ligt, zoveel mogelijk groen moet 
blijven. Het is belangrijk dat er tus-
sen Den Haag, Leiden, Wassenaar en 
Voor schoten een groot gebied groen 
blijft. Voor mens en voor dier. Voor de 
vogels ontstaat er – als Roosenhorst 
wordt dichtgebouwd - een extra blok-
kade tussen de Vlietlanden en de voor 
vogels belangrijke Duivenvoordse- en 
Veenzijdsepolder. Vogels trekken heen 
en weer tussen deze gebieden en gebrui-
ken Roosenhorst als een groene verbin-
dingsroute. Overigens is het groen hou-
den van de Duivenvoordecorridor altijd 
de inzet geweest van de lagere en hogere 
overheden. 

HVB steunt beroep bij Raad van State 
over bouwplan Roosenhorst
DOOR FOEKE ZEILSTRA

Op 6 juli 2017 stelde de Raad van de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan 
Roosenhorst vast. Roosenhorst moet een nieuwbouwwijkje worden in de hoek van de 
Veurseweg en de Kniplaan vlak bij de Bollenschuur aan de zuidkant van Voorschoten. 
Maar liefst tien verenigingen en stichtingen gaan bij de Raad van State in beroep 
tegen het besluit.  De Vereniging Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten coördineert.  

De coördinerende vereniging Oud, Groen 
en Leefbaar Voorschoten krijgt steun 
van de volgende negen organisaties: 
de Agra rische Natuurvereniging Sant-
voorde, de Stichting Behoud Stad, Na-
tuur en Landschap Rijnland, de Stichting 
Duinbehoud, de Stichting Duurzaam 
Leidschendam-Voorburg, de Stichting 
Het Zuid-Hollands Landschap, de Stich-
ting Horst en Weide, de Algemene Vere-
niging voor Natuurbescherming voor ‘s-
Gravenhage e.o., de Vereniging Vrienden 
van Vlietland en dus ook van onze 
HVB die formeel de ‘Vereniging voor 
Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o.’ 
heet. 

Waarom in beroep? 
De gemeente Voorschoten had zich moe-

ten houden aan de afspraak in het be-
stuursconvenant uit 2008 tussen Rijk, 
Provincie en gemeenten. Toen is afge-
sproken dat maximaal 2000 m2 bebouwd 
mocht worden. Dat had niet mogen wor-
den verhoogd tot 4000 m2 met alle nega-
tieve gevolgen voor de vogels. Ook had 
de gemeente zich moeten houden aan 
de voorgeschreven procedure voor duur-
zame verstedelijking. En tot slot heeft de 
gemeente onzes inziens niet in overeen-
stemming met de beginselen van behoor-
lijk bestuur gehandeld.

Maken we een kans? De Raad van State 
is de hoogste instantie waar wordt geoor-
deeld over het optreden van het openbaar 
bestuur. De samenwerkende organisaties 
vinden dat ze goede argumenten hebben 

om de gemeente voor de rechter te dagen. 
Het beroep wordt ingesteld omdat we 
denken dat er sprake is van een pleitbare 
zaak. We moeten er rekening mee houden 
dat de Raad van State de zaak niet zozeer 
inhoudelijk behandelt, maar vooral be-
oordeelt of de gemeente zich aan de wet- 
en regelgeving heeft gehouden en of de 
gemeente heeft gehandeld volgens de be-
ginselen van behoorlijk bestuur. Ook de 
verantwoordelijk wethouder Hans Rasch 
van Voorschoten is van mening dat hier 
maar in hoogste instantie een uitspraak 
over moet worden gedaan. 

We houden u op de hoogte, maar een pro-
cedure bij de Raad van State vergt tijd en 
dus geduld, maar daar zijn we als doorge-
winterde birdwatchers op getraind! 

Kent u de Zandmotor?
DOOR KLAAS TJOELKER 

Je hoeft niet altijd verre reizen te maken om fascinerende vogels te zien in een 
bijzondere omgeving. Ook vlakbij Den Haag liggen gebieden die de moeite waard zijn 
om te bezoeken. De Zandmotor is zo’n gebied. Het ligt tussen Ter Heijde en Kijkduin. 

Mensen die het alleen vanuit de verte ken-
nen denken soms dat het alleen maar een 
saaie, kale zandvlakte is. In werkelijkheid 
is er heel wat te beleven. Het gebied komt 
voort uit een experiment voor kustbe-
scherming waarin zeestromingen, weer 
en wind en natuur een grote rol spelen. 
Natuur is daarbij niet alleen een middel, 
maar ook een doel: met de aanleg van de 
Zandmotor moest er ook meer ruimte 
komen voor de natuur. Waar zes jaar gele-
den een smal strand lag, ligt nu een weids 
en dagelijks veranderend landschap met 

natuurlijke duinen, een duinmeertje 
en een lagune. Je zou het de Westlandse 
Wadden kunnen noemen. 

Een veranderlijk gebied
De Zandmotor heeft met de Noord-
Nederlandse Wadden gemeen dat er een 
(veranderend) getijdengebied is ontstaan. 
Water en wind verspreiden het zand over 
de kust. De lagune verandert regelmatig 
van vorm en zo nu en dan raakt een deel 
ervan helemaal van de zee afgesloten. Zo 
nu en dan vormt zich drijfzand. In en om 
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het water ontwikkelt zich planten- en die-
renleven: plankton, zeewieren, schelp- en 
schaaldieren. In de afgelopen jaren zijn er 
tijden geweest dat het water hier wemelde 
van de jonge vissen. Voor vogels was het 
dan tijdelijk een Luilekkerland. 

Vogels op en bij de Zandmotor
Op en om de Zandmotor zijn ondertus-
sen al 181 verschillende vogelsoorten 
gemeld via www.waarneming.nl. Zoals 
te verwachten komen er veel meeuwen 
voor. Vooral de kokmeeuw, de zilvermeeuw, 
de drieteenmeeuw, de stormmeeuw en de 
kleine en grote mantelmeeuw worden veel 
gezien. Ze zijn vaak in het gezelschap 
van zwarte kraaien. Ook de geelpootmeeuw 
en de Pontische meeuw worden hier af en 
toe waargenomen, vooral in de maanden 
september, oktober en november. Van 
de sterns komen vooral de grote stern en 
de visdief hier regelmatig voor, soms met 
enkele honderden tegelijk. Op hun route 
van hun kolonie in het Solleveld naar 
open zee vliegen aalscholvers vaak over. 
Af en toe rusten ze op de lagune en zoe-
ken daar naar vis. Ze zijn dan in het ge-
zelschap van de futen die hier vrij talrijk 

zijn. Grappig is dat die zich niet veel lij-
ken aan te trekken van de kite-surfers die 
er vooral op winderige dagen hun spec-
taculaire sport beoefenen. De steltlopers 
die je hier het meest kunt zien zijn de 
drieteenstrandloper, de scholekster, de bonte 
strandloper, de kanoet, de bontbekplevier, de 
rosse grutto, de wulp en de tureluur. Eenden 
en ganzen vliegen vaak over of langs de 
Zandmotor en af en toe verblijven ze even 
in de lagune of het duinmeer. Zo kun 
je regelmatig de volgende soorten zien: 
rotgans, smient, brandgans, grote Canadese 
gans, grauwe gans, kuifeend, Zwarte zee-eend, 
kolgans, middelste zaagbek, eider, topper, 
bergeend, knobbelzwaan, kleine rietgans en 
nonnetje. Er komen zoveel vogels op de 
Zandmotor voor dat ik ze hier onmoge-
lijk allemaal kan opsommen, maar toch 
wil ik nog even stilstaan bij de zeekoet en 
de Jan-van-Gent. En van de zeldzamere 
soorten die regelmatig worden waargeno-
men, noem ik de witbuikrotgans, de grote en 
de kleine burgemeester en de ijseend. 
Eén van de bijzonderheden van de Zand-
motor is dat deze een heel eind in zee 
steekt. Daardoor kun je er vrij veel vogels 
zien die verder van de kust voorbij trek-

ken. Door de veelheid aan gebruikers 
wordt de natuurlijke ontwikkeling wel 
wat beperkt. Vogels die hier een rust- en 
foerageerplaats zoeken vliegen op als ze 
door loslopende honden worden opge-
jaagd. De honden zijn er waarschijnlijk 
ook de oorzaak van dat vogels hier niet 
aan broeden toekomen.

‘Bouwen met de natuur’
De Zandmotor is aangelegd als experi-
ment op het gebied van natuurlijke kust-
bescherming. ‘Bouwen met de natuur’ 
noemen ze dat. De bedenkers hebben 
ervoor gekozen om als alternatief voor 
een kust vastgelegd met staal, steen en 
beton in dit gebied de natuur haar gang 
te laten gaan. In 2011 werd een haakvor-
mig schiereiland aangelegd met zeezand. 
Een lagune bleef in open verbinding met 
de zee. Op de grote vlakte werd ook een 
duinmeertje aangelegd. In totaal werd 
er 21,5 miljoen m3 meter zand verspreid 
over een oppervlakte van ongeveer 125 
hectare. Het was de bedoeling dat wind 

en vooral water dat zand langzamerhand 
over een langer deel van de kust uit zou-
den spreiden. Dat proces is nu al zo’n zes 
jaar bezig. Een groot aantal onderzoekers 
houdt in de gaten wat er allemaal gebeurt. 
De van verre zichtbare Argusmast is hier-
bij één van de hulpmiddelen. De univer-
siteit van Wageningen houdt bij hoe de 
vogelstand zich ontwikkelt. Daarvoor 
doet zij vier keer per jaar een vogeltelling 
op vaste plaatsen. De methodologie en de 
uitkomsten kun je inzien op de website 
van de bibliotheek van de WUR. Voor een 
aardige film kun je terecht op YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=BqccY-
I54OM&feature=youtu.be

Ook ARK Natuurontwikkeling volgt hoe 
de natuur zich hier ontwikkelt. Je kunt op 
hun website er verschillende documenten 
over inzien. Ook via hun site vind je een 
filmpje, zie https://www.ark.eu/gebieden/de-
kust/zandmotor. Het Zuid-Hollands Land-
schap is door de provincie Zuid-Holland 
ingehuurd om het (natuur)beheer op zich 
te nemen. Ook de gemeentes Westland en 
Den Haag spelen daarbij een rol. 

Meer dan alleen kustbescherming
De Zandmotor is er in de eerste plaats 
voor de bescherming van onze kust, maar 
ook om natuur en recreatie in Zuid-
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Holland meer ruimte te geven. Er is een 
nieuw stuk natuur ontstaan en een zeer 
gevarieerde groep recreanten profiteert 
daarvan: dagjesmensen, wandelaars, na-
turisten, kite-surfers, honden met hun 
baasjes, ruiters, fietsers en vogelkijkers. 
Het bijzondere experiment trekt ook veel 
bezoekers uit het buitenland. Ze krijgen 
rondleidingen en presentaties over de 

Zandmotor. In mijn rol als gids en als 
vogelliefhebber volg ik er de ontwikkelin-
gen al jaren op de voet. Ik kan de leden 
van onze vereniging een bezoek aan de 
Zandmotor van harte aanraden! 

Klaas Tjoelker is lid van de Haagse Vogel bescherming 
en gids van Het Zuid-Hollands Landschap met o.a. het 
Landgoed Ockenburgh en de Zandmotor in zijn pakket. 

Een avond begin april, telefoon: ‘Vogel-
opvang de Wulp hier, er is een takkeling 
gevonden in jouw gebied’. Helaas waren 
de aanwijzingen van de vinder een beetje 
vaag, bij een sloot en een standbeeld. 
Toen het standbeeld na doorvragen op 
een hert leek, wist ik het. Dat moest wel 
‘Gerda en het rendier’ zijn. Dat beeld 
staat op een steenworp afstand van het 
reservaat Marlot waar voor het tweede 
jaar een bosuilenkast hangt. Ik had het 
bijzondere – volgens sommigen angstaan-
jagende - bosuilengeluid al bij een eerdere 
nachttelling gehoord. Uiteraard moesten 
we toch wel nauwkeuriger vaststellen wat 
er aan de hand was voordat we het jonge 
uiltje terug konden plaatsen. Na een week 
van nachtelijke bezoeken aan het land-
goed, leek ‘mijn’ reservaat in Marlot de 
beste optie. Ook al zou het jong weer uit 
de boom vallen, dan was het daar in ieder 

geval veilig voor honden. De takkeling 
werd zorgvuldig gemeten, gewogen en 
geringd. Ook werd het diertje niet meer 
gevoerd, zodat het onmiddellijk om voed-
sel zou gaan piepen als de ouders in de 
buurt zouden komen. 
Het terugzetten was een spannend avon-
tuur. In het pikkedonker klom een mede- 
vogelwachter met het jong een boom in 
en zette het op een tak. Helaas, het jong 
vloog meteen op en zweefde weg… Na 
flink zoeken in het donker vonden we 
het terug. Iets later deden we een tweede 
poging. Er gebeurde precies hetzelfde, 
maar dit keer landde het uiltje in een 
taxus op het terrein. We trokken ons snel 
terug, om te kijken wat er zou gaan ge-
beuren. Tot onze grote opluchting kwam 
er na tien minuten een ouder met een 
muisje aangevlogen… Onze missie was 
geslaagd! In de dagen daarna heb ik het 
jong met zijn broer(s) en/of zus(sen) ge-
fotografeerd, op één  van de foto’s is de 
ring duidelijk zichtbaar.  Ik vond het heel 
gaaf om zo’n succesvolle terugzetoperatie 
mee te maken en in de weken daarna te 
mogen zien hoe er drie bosuilen in ‘mijn’ 
reservaat werden grootgebracht.

Veel dank aan Martin v.d. Reep, Rogier Mos en 
Sharon Lexmond die behulpzaam waren bij dit tak-
kelingavontuur. 

Een takkeling in Marlot…  DOOR MARCO SIMONIS 
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Nieuws van
Vogelopvang De Wulp  
DOOR SHARON LEXMOND 

en deed ook geen pogingen tot vlie-
gen. Lizzy constateerde dat er ‘iets’ met 
de rechterschouder niet in orde was. 
We hebben daarop röntgenfoto’s laten 
maken, maar konden niets afwijkends 
vinden. Vervolgens hebben twee dieren-
artsen hem bekeken, maar de uitkomst 
was hetzelfde. Na overleg met de artsen 

Afgelopen periode hebben we in de 
Vogelopvang veel roofvogels en uilen te 
gast gehad. Ieder had een ‘eigen verhaal’. 
Een aantal vogels hebben we op eigen 
kracht kunnen helpen en na een tijdje 
– altijd weer een bijzonder moment –
kunnen vrijlaten. Bij een aantal andere 
patiënten was hulp ‘van buitenaf ’ nodig. 
Graag wil ik jullie een aantal bijzondere 
verhalen vertellen met een goede, maar 
soms ook met een minder goede afloop. 

Bijzonder was dat wij in de loop van de af-
gelopen maanden maar liefst drie jonge, 
bruine kiekendieven aangeleverd kregen. 
Helaas was het voor één van hen met-
een ‘einde verhaal’, het dier miste een 
deel van zijn vleugel door een aanva-
ring met een maaimachine. Het tweede 
jong weigerde zijn vleugels te strekken 

en andere opvangcentra hebben wij, in 
verband met onze beperkte ruimte én 
het besef dat het dier een groot verblijf 
nodig zou hebben om serieuze vliegoe-
feningen te doen, besloten om hem naar 
de Vogelklas in Rotterdam te brengen. 
Hier aangekomen constateerde Mirjam, 
de vogelverzorger daar, dat er inder-
daad een breuk in de rechterschouder 
zat. Een röntgenfoto wijst dat niet altijd 
uit omdat uit een bepaalde hoek wordt 
gefotografeerd en een breuk dus op een 
foto niet altijd zichtbaar is. Helaas was 
er ook voor dit exemplaar geen hoop 
meer. Na een periode van zes weken in 
Rotterdam moesten ze de hoop op her-
stel laten varen en is besloten om hem in 
te laten slapen. 

De derde kiekendief kwam in augustus 
binnen met afgeknipte veren. Helaas 
hadden wij de kiekendief niet in onze 
‘donorverenmap’ zitten en was er geen 
andere opvang die ons aan een donor-
kiekendief kon helpen. Wij hebben dit 
dier naar de roofvogelopvang in Zundert 
gebracht waar hij zal overwinteren en de 
rui door moet gaan. Dat is een lang pro-
ces en Zundert heeft daarvoor de juiste 
opvangcapaciteit. 

Ook bijzonder was de komst van een vol-
ledig verlamde buizerd en een ransuil. De 
oorzaak was waarschijnlijk een botsing 
met een raam of een auto. Dieren kun-
nen bij zo’n klap zenuwschade oplopen 
en het herstel daarvan kost veel tijd. We 
hebben beide dieren veel rust geboden 
en ondersteund waar nodig. Het laatste 
soms zelfs letterlijk! De buizerd heeft 
zelfs de eerste twee weken sondevoeding 
gekregen omdat hij behalve liggen, echt 

niets meer kon. De ransuil kon zijn vleu-
gels nog wel bewegen en met veel moeite 
kreeg hij de aangeboden muizen zélf op. 
Ze zijn nu ruim anderhalve maand bij 
ons en we zijn enorm trots op deze vo-
gels! Beide dieren kunnen weer vliegen 
én zitten zelfs hoog op stok! De buizerd is 
nog wat ongecoördineerd en de ransuil is 
wat zwak in de poten maar de prognoses 
zijn heel goed. De grens van onze zorg-
mogelijkheden waren ongeveer bereikt 
en ook voor deze vogels werd het tijd om 
in Zundert verder te revalideren. Tegelijk 
met een gedomesticeerde, jonge kerkuil  
– gedomesticeerd betekent hier dat hij 
een eigenaar heeft die na veel gedoe, 
heen-en-weer bellen en allerlei smoezen 
besloot het dier maar niet meer op te 
halen – hebben de dieren ons asiel ver-
laten. We zijn blij dat we ze weer ‘op de 
poot’ hebben kunnen helpen en dat ze 
in goede handen zijn voor een volgende 
fase van hun herstel! 
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Jarenlang waren er discussies tussen 
Madurodam en de omwonenden en be-
langengroepen over de uitbreidingsplan-
nen van het miniatuurpark. De eerste 
plannen betroffen een uitbreiding met 
maar liefst ruim 4 ha. Dat is vergelijkbaar 
met acht voetbalvelden! Dat zou bete-
kenen dat een groot stuk fraai duinbos 
dat zich richting Scheveningen tot de 
Haringkade en tot aan de Belvedère uit-
strekt, zou moeten worden gekapt. Ook 
door onze eigen HVB zijn deze ontwikke-
lingen met veel zorg gevolgd. We hebben 
het terrein vorig jaar geïnventariseerd. 
De uitkomst was dat in het gebied maar 
liefst 24 soorten vogelsoorten broeden. 
Deze diversiteit is een interessante indi-
catie - of nog liever bewijs - voor de kwali-
teit van dit dichtbegroeide, licht golvende 
en fraaie stuk  binnenduinbos. Tussen de 
soorten bevonden zich twee paar tuinflui-
ters en ook de in het Haagse groen niet 
veel voorkomende grauwe vliegenvanger. 
Deze broedde hoog in een oude eik. Het 
meest algemeen was de winterkoning met 
vijf paar. Het terrein is ook nogal in trek 

bij spechten. Twee bewoonde nestholten 
van de grote bonte specht zorgden in de 
tweede helft van mei voor extra gezellig-
heid. Spechten vinden het er blijkbaar 
goed toeven, want vroeg in het seizoen 
namen we ook de kleine bonte specht 
waar.
Zie voor verdere telgegevens het meest 
recente inventarisatierapport http://haag-
sevogels.nl/wp-content/uploads/2017/05/ir-
2016.pdf

De bewezen natuurlijke rijkdom van het 
gebied heeft een rol gespeeld bij het be-
sluit tot het enigszins binnen de perken 
houden van de plannen. Het op te offe-
ren deel duinbos wordt nu fors terugge-
bracht van ruim 4 ha naar 0,6 ha ofwel 
ca. 1,5 voetbalveld. In de loop van 2018 
begint Madurodam met de bouw van de 
nieuwe attracties. In ruil voor de verdwij-
nende natuur wordt de optie ‘begroeide 
daken’ nader uitgewerkt. 

Daarnaast moet wettelijk gezien het ver-
dwijnende bosareaal worden gecompen-
seerd in de nabije omgeving. Dit is een 
opgave die in een stedelijk gebied steeds 
meer creativiteit vergt. Tenslotte blijft 
het aantal inwoners en de laatste tijd ook 
weer de bedrijvigheid alsmaar toenemen. 
De gemeente heeft vooralsnog het talud 
van de Teldersweg, de druk bereden route 
die het Scheveningse Bos zo ruw in twee 
gedeelten splitst, hiervoor bestemd. Dat 
lijkt een loffelijk streven want ecologisch 

Uitbreiding Madurodam 
blijft binnen de perken
DOOR WIM KOOIJ

gezien is hier nogal veel te winnen. Maar 
strikt genomen is dit al een groene zone, 
waarvan het écht groene karakter al jaren 
is verwaarloosd. Dus of dit compensatie 
is zoals de wetgever dat bedoelde, daar-
over valt te twisten. Toch is het winst. 
Wanneer hier namelijk een flink aantal 
struiken wordt geplant, dan draagt dat 
bij aan extra schuilgelegenheid en ge-
luidsdemping. En dat is grote winst voor 
de natuur en in het bijzonder voor onze 
vogels. 

Nog mooier zou het zijn als het wegge-
deelte langs de waterpartij ingrijpend 
wordt aangepakt. Denk aan verdiept aan-
leggen, overdekken, het optuigen van een 
ecoduct… Enfin, in de plannen voor de 
herinrichting van de Scheveningse Bosjes 
zijn genoeg voornemens gelanceerd om 
aan het gebied een kwaliteitsimpuls te 
geven waarmee behalve mens ook dier 
zeer gediend zou zijn. We blijven de ont-
wikkelingen met belangstelling, maar 
ook kritisch volgen.

Herfst in het Litoraal
DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

Het is 15 oktober, windstil en 18 graden. Af en toe daalt er een verkleurd blad bijna 
gewichtloos neer op de bosbodem. Langs de oever jagen een paar groene glazenmakers 
en aan de afstervende bladeren van de gele lis hangt af en toe een lantaarntje.

Onverwachts strijkt er een hevige wind-
vlaag door het zonbeschenen bos. 
Duizenden bladeren in vele tinten bruin, 
geel, groen en rood stuiven in het rond. 
Sommige lijken als door een magneet 
aangetrokken te worden door de aarde, 
andere buitelen op de wind verder het 
bos in. Even plotseling als de wind in-
viel, valt hij ook weer weg; een enkel 
blad daalt aarzelend neer, dan hoor ik 
de vogels weer. Hoog in de elzen buite-
len de eerste herfstboden, goudhaantjes! 
Hun zachte sie, sie, sie lijkt even alles in 
de stilte, maar dan, tussen het loof van 
de prachtframboos is er een ander ge-
luid, een zacht getetter, het lijken gele 
en grauwe herfstbladeren die niet willen 
dalen. Met mijn kijker speur ik de strui-
ken af en heb plotseling een prachtig 
mannetje sijs in beeld. Ik probeer ze te 

De ijsvogel is een vaste gast

tellen, onbegonnen werk, ze zijn voort-
durend in beweging. 

Mijn aandacht wordt even afgeleid door 
een blauwe flits; mijn ijsvogel neemt 
plaats op zijn vaste stek, een driejarig 
elsje dat over het ‘beekje’ hangt. Even 
loeren in het kristalheldere water, dan 
wat frutten in zijn vleugel, kop krabben 
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Een belangrijk deel van het werk van de 
Haagse Vogelbescherming is onzicht-
baar voor het grotere publiek. Denk aan 
overleg met de Gemeente Den Haag, af-
stemming met andere natuurverenigin-
gen, de inventarisaties in parken, onze 
bijdrage aan het MUS-project* waar 
tientallen vrijwilligers in Den Haag vo-
gels in postcode gebieden tellen enz. 

Ook onzichtbaar, maar voor de vogels 
van grote waarde, zijn de vogelrustgebie-
den. In totaal zijn er in onze omgeving 
zo’n 16 van deze groene enclaves waarin 
alles draait om vogels. Meestal zijn het 
omheinde terreinen op verborgen plaat-
sen in onze parken. Sommige worden 
nauwelijks onderhouden, daar gaat de 
natuur zijn eigen gang. Maar een belang-
rijk deel van de vogelrustgebieden wordt 
beheerd door de HVB. Het beheer komt 
neer op deskundig, vogelvriendelijk 
snoeien, het aanplanten van voor vogels 
aantrekkelijke planten en struiken, het 
onderhouden van het hekwerk, het be-
waken van de rust en het inventariseren 
van de soorten. Het doel is een aantrek-
kelijke omgeving te scheppen waarin 
zoveel mogelijk vogels hun jongen on-
gestoord groot kunnen brengen. De be-
heerders van de HVB-vogelrustgebieden 
werken in stilte, maar verdienen een 
grote pluim. Door hun goede werk zijn 
er in de loop van jaren in onze parken 
steeds meer verborgen kraamkamers 
ontstaan. Plekken waar vogels onge-

Het Litoraal, een jonkie onder de 
HVB-vogelrustgebieden  
DOOR FOEKE ZEILSTRA

stoord kunnen nestelen en hun jongen 
groot kunnen brengen zonder verstoring 
door mensen, honden enz. Wist u dat die 
16 genoemde, omheinde vogelrustgebie-
den in totaal een oppervlakte van zo’n 
36 voetbalvelden omvatten? En bedenk 
daarbij dat het groene, dicht beplante 
eilandjes zijn in een toch al groene om-
geving. En dat een hek mensen, vossen 
en honden tegenhoudt, maar de vogels 
trekken zich van dit soort aardse zaken 
niet veel aan, ze vliegen gewoon in en uit. 

De redactie vond het tijd om u als HVB-
leden wat meer zicht te geven op ons 
werk in deze gebieden. In deze Wulp 
komen er meteen maar liefst drie aan 
bod. Hetty Mos doet verslag van de 
viering van het 90-jarig bestaan van de 
Dr. Abraham Schierbeektuin. Marco 
Simonis vertelt over zijn avonturen met 
uilen in Marlot en good old Frederik 
Hoogerhoud doet een boekje open over 
‘zijn herfst’ in het jongste door de HVB 
beheerde vogelrustgebied, het Litoraal 
op landgoed Reigersbergen. Dit nieuwe 
rustgebied wordt sinds de winter 2016 – 
2017 door hem beheerd. De oppervlakte 
bedraagt 0,31 ha ofwel ca. 1/3 voetbal-
veld. De helft van het terrein bestaat uit 
een plas met zeven eilandjes, de andere 
helft is elzen-berkenbos. Het gebied is in 
2005 – 2006 aangelegd als compensatie 
voor de verloren ecologische kwaliteit 
van het belendende weiland. De plas-
dras oevers zijn als strand litoraal aan-Jonge putters

Sijs

en hup als een speer naar eiland num-
mer zeven. Kikkertjes en salamanders ge-
noeg, die houden zich schuil in de ruige 
oevers. Blauwjas gaat echter niet wach-
ten tot zij zich bloot geven.
In mijn ooghoek is er beweging; op een 
meter naast de observatiehut staat een 
rode kornoelje, in de onderste vork is 
een vrouwtje sijs neergestreken. Rustig  
neemt ze haar omgeving op en ik heb alle 
tijd om de 300 mm lens op haar te rich-
ten. Het geklik van de sluiter noch mijn 
steelse beweging lijken haar te storen. Een 
grote schaduw die vanaf de plas door de 
bomen glijdt doet dat wel, hij slaat een 
haak bij de dubbele zwarte els die ik als 
voederboom gebruik. De buizerd kwam 
even kijken of er nog een kuikentje viel te 
snaaien. Aan de dode tak hangt het touw-
tje met een kuikenpootje lusteloos neer, 

hij had zijn cadeau voor mijn komst al 
weggerukt. 

Eerder had ik een paar keer bezoek van 
een putter die ergens in de buurt van de 
Vlindertuin heeft gebroed. Hij bleef ech-
ter te ver weg en in het gebladerte; nu 
echter waren daar ineens drie putters die 
stoeiend op het dichtstbijzijnde bruggetje 
neerstrijken. Ondanks een elzenblad als 
stoorzender kan ik ze digitaal vastleggen. 
Ze zitten ongeveer vijf meter bij mij van-
daan en met mijn kijker heb ik ze haar-
scherp in beeld, het zijn jongen, het rood 
op hun voorhoofd komt al aardig door. 

Wilde eend

Vinkachtigen kunnen aardig bidden, 
maar wat ik nu zag was wel heel bijzon-
der: twee puttertjes stonden ineens op de 
waterspiegel te bidden en namen daar-
bij een hapje water. Alsof het niets voor-
stelde, gingen ze gewoon verder met tik-
kertje spelen.  

Mijn lunch ben ik vergeten en het is in-
middels 15.30 uur, ik ga maar weer eens 
op huis aan. Op weg naar de poort word 
ik uitgeleide gedaan door een groep an-
dere circusartiesten; alsof ik er helemaal 
bij hoor ben ik omringd door staartme-
zen. De herfst is toch echt begonnen.
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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

gelegd, in het midden ligt een kom van 
twee meter diep. Er is een takkenril van 
maar liefst 115 meter. Het eerste seizoen 
broedden er 16 soorten met 25 territoria. 
Het gebied werd gebruikt door 23 soor-
ten en overvliegend werden nog eens 11 
soorten waargenomen. In totaal werden 
dus 50 soorten in en bij Reigersbergen 

waargenomen. Het ontstaan en beheer 
van het Litoraal, zoals het al in 2006 door 
de initiatiefnemers is genoemd, komt in 
één van de volgende Wulpen meer uitge-
breid aan de orde. 

* MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten, 
zie https://www.sovon.nl/nl/MUS

De oversteek naar het Waddeneiland 
maakt het extra spannend, het kost tijd. 
De boottocht duurt anderhalf uur en de 
dienstregeling is beperkt. Zal de vogel er 
nog zitten als je aankomt? Een deel van de 
vogelaars besluit niet lang(er) te wachten 
en regelt een watertaxi. Dat kost behoor-
lijk wat geld, maar als je het bedrag kunt 
delen... Zo geschiedde het dat ik zaterdag 
21 oktober om 7.15 uur met 9 vogelaars 
in een speciaal afgehuurde watertaxi van-
uit Harlingen over woelige baren richting 
Vlieland vertrek.

Bij het eerste licht turen we vanaf de wad-
dendijk in de tuinen waar de vogel de vo-
rige dag voor het laatst is gezien. Daar in 
een boom voor het huis, daar zit de vale 
lijster! De vogel maakt zich op voor de 
dag en zit zich rustig te poetsen. De veren 
hebben nog niet zoveel contrast, het is het 
kleed van een vogel in zijn eerste winter. 
Verder zijn er witte toppen op de grote 
dekveren te zien, wat aangeeft dat het 
gaat om een mannetje. 

De tuinen blijken perfect voor lijstersoor-
ten, want er staan veel bessenstruiken. 
Veel vruchten zijn al op, maar de bewo-
ners hebben appels neergelegd. Het is een 
komen en gaan van lijsters: merels, zang-
lijsters, koperwieken en zelfs een beflijs-
ter. Dat de vogels komen en gaan blijkt 
de volgende dag. Op zondag 22 oktober 
blijkt de vale lijster gevlogen.

De vogelaars die deze dwaalgast hebben 
gezien, zijn dolgelukkig dat zij de vale lijs-
ter op hun lijst konden bijschrijven. 

Lijsters en lijsters DOOR CAROLINE WALTA

De herfst is voor veel vogelaars een spannende tijd. In dit seizoen kan er zomaar een 
dwaalgast ons land aandoen. Op vrijdag 20 oktober is het raak met de melding van 
een vale lijster op Vlieland. De vogel bewoont oorspronkelijk de Siberische taiga en veel 
- ook Haagse - vogelaars grijpen deze buitenkans om de lijster te zien in Nederland.

Veel in beweging, maar geduldige fotografen konden 
de vale lijster mooi vastleggen 
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De Amerikaanse Wulp
Numenius americanus
De Amerikaanse wulp is in Noord-Amerika 
de tegenhanger van onze eigen wulp. Hij 
lijkt ook veel op die van ons. Toch zijn er 
wel een paar belangrijke verschillen. Hij is 
een tikje groter en wat vooral opvalt is zijn 
langere snavel. Bij het vrouwtje is die zelfs 
nog langer dan bij het mannetje. Hij wordt 
daar dan ook niet voor niets long-billed 
curlew genoemd. Verder is hij minder uit-
gesproken gevlekt en gestreept en zijn de 
ondervleugels kaneelbruin. Bij de onze 
zijn die meer bruin-grijs. Voor het overige 
is zijn gedrag, broedbiotoop, voedsel enzo-
voort volkomen vergelijkbaar met dat van 
onze eigen wulp.

Voorkomen
In het begin van de 19de eeuw was de soort 
nog wijd verbreid op de prairies van West- 
en Midden-Amerika, ongeveer van Alaska 
in het noorden tot de Mexicaanse grens in 
het zuiden. Door het in cultuur brengen 
van de prairies ontstond de ‘graanschuur’ 
in Midden-Amerika en is de soort daar 
zo goed als verdwenen. Californië is te-
genwoordig zijn grootste bolwerk. Deze 

trekvogel overwintert in grote delen van 
Mexico en iets verder naar het zuiden in 
Midden-Amerika en op de Caribische ei-
landen. Ook langs de kusten van Florida is 
hij in de winter een algemene gast. Terwijl 
hij dus in het broedseizoen voornamelijk 
op drogere, uitgestrekte graslanden voor-
komt, bezoekt hij in de trektijd en winter 
ook moerassen en modderige kustvlakten. 

Bedreigd
Eind 19de eeuw ging de soort hard ach-
teruit onder andere door grootscheepse 
jacht. Aan zo’n grote soort zat natuurlijk 
wel wat vlees en dat maakt het de moeite 
en het geld waard om daar wat jachtpatro-
nen aan te spenderen. In de loop van de 
20ste eeuw ging de soort door voortzetting 
van de jacht en de komst van menselijke 
nederzettingen nog verder achteruit. Maar 
de belangrijkste oorzaak van achteruit-
gang was het grote biotoopverlies door de 
ontginningen van de prairies. Eind 20ste 
eeuw werd deze ooit zo algemeen voor-
komende soort op de Rode Lijst geplaatst 
als ‘near threatened’, bijna bedreigd dus. 
Hierdoor kreeg deze wulp meer aandacht 
van vogelbeschermers en werden er maat-
regelen genomen om de achteruitgang een 
halt toe te roepen. De jacht werd beëindigd 

en broedplaatsen werden zoveel mogelijk 
veilig gesteld. Dat had succes en in 2008 
kon de soort op de Rode Lijst in de laagste 
beschermingscategorie worden geplaatst 
als ‘minst bedreigd’. De achteruitgang was 
tot staan gebracht en hier en daar nam de 
soort zelfs in aantal toe.
Bij de laatst bekende schatting zou het om 
een populatie van 50.000 tot 123.000 exem-
plaren gaan. Ter vergelijking: de schattin-
gen voor onze eigen wulp lopen uiteen 
van 765.000 tot 1.065.000 exemplaren. De 
Amerikaanse wulp is dus beduidend min-
der algemeen dan de onze.

Bijnamen
Zijn buitenproportionele gekromde sna-
vel leverde hem de uiterst toepasselijke 
bijnaam sicklebird op. Niet vreemd dat 
deze snavel aan een sikkel deed denken als 
je bedenkt dat hij van vrouwtjes wel meer 
dan 20 cm lang kan zijn en veel sterker 
gebogen is dan bij onze wulp. Een andere 
bijnaam, ook gerelateerd aan zijn snavel, 
was candlestick bird. Kennelijk riep de 
vorm van de snavel associatie op met een 
kandelaar. Bij San Francisco is een schier-
eiland waar van oudsher grote groepen 
Amerikaanse wulpen in de trektijd verble-

ven en soms ook broedden. De overleve-
ring gaat dat dit schiereiland “Candlestick 
Point” is genoemd als eerbetoon aan de 
vogel. Of dat de waarheid is laten we maar 
in het midden. Een feit is wel dat er later 
op die plek een groot recreatiepark is aan-
gelegd waardoor de wulp daar zo goed als 
volledig verdween. En nu zitten ze daar 
dus met het “Candlestick Park” genoemd 
naar een vogel die je er nauwelijks of nooit 
meer ziet…

Postzegels
De Amerikaanse wulp is op slechts zes 
postzegels afgebeeld. Daaronder ook één 
van de Verenigde Staten zelf, het land waar 
hij broedt. Op die zegel staat een afbeel-
ding van twee wulpen geschilderd door 
de beroemde vogeltekenaar John James 
Audubon. Maar wat heeft de Amerikaanse 
post gedaan? De snavel van een van de wul-
pen was zo lang dat hij niet meer paste op 
het formaat van de zegel, dus hebben ze er 
maar een stukje van afgehakt! Overigens 
hebben twee andere landen deze afbeel-
ding van Audubon ook op een zegel gezet, 
gelukkig allebei wel met de complete sna-
vel. Op een zegel uit Mozambique staat 
ook een Amerikaanse wulp; hierop zijn 
fraai die kaneelbruine ondervleugels te 
zien. Mozambique, zult u zeggen, daar 
komt hij toch helemaal niet voor? Klopt, 
maar Mozambique is een van die landen 
die in massaproductie elk jaar honderden 
zegels uitgeven louter alleen voor commer-
ciële doeleinden. En dan maakt het ze niet 
uit welke soorten erop staan. De zegel is 
trouwens onderdeel van een velletje met 
“watervogels”. En daarop staan… een wilde 
eend, een kwak, een roodkeelduiker en 
een zadelbekooievaar. Hoe gek kan je het 
maken!

Wulpen 
in vele soorten

7
DOOR TOM LOORIJ

20 21



Nieuwjaarsreceptie 
op zondagmiddag 7 januari 2018

De traditionele Nieuwjaarsreceptie vindt 
plaats op zondagmiddag 7 januari. Alle 
HVB-leden en vrijwilligers van Vogelopvang 
De Wulp zijn welkom vanaf 15.30 uur in ‘de 
Stal’, Zijdeweg 60, 2245 BZ in Wassenaar. 

Het bestuur wil graag samen met u stilstaan 
bij de gebeurtenissen in 2017 en vooruit-
blikken op het jaar 2018. Maar bovenal 
is het plezierig om voordat de dagelijkse 
drukte ons weer in beslag neemt, elkaar in 
informele sfeer weer te spreken. Rond 16.00 
uur zullen we het glas heffen op een gezond, 
vogelrijk en voorspoedig 2018. We willen 
om 17.00 uur afronden. 

Het bestuur hoopt vele leden en vrijwilligers 
te mogen ontmoeten. 

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 N14 oversteken 
en richting restaurant de Bijhorst rijden. Maar rijd 
niet te ver: 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. ‘De Stal’ ligt dan links van u. 

Hoewel we hun rommel natuurlijk snel 
opruimen en regelmatig flink schoon-
maken, is het niet te voorkomen dat 
er een luchtje hangt in de open vo-
lières. Gelukkig ligt De Wulp aan de 
Heliotrooplaan dichtbij de kust en waait 
de meeste geur verdund door de wind uit 
zee, het bos in. Toch horen we af en toe 
in de buurt de verzuchting ‘geweldig wat 
jullie allemaal doen voor de vogels hoor, 
maar als de wind verkeert staat ruik je ze 
wel’. Dat signaal nemen we serieus en we 
hebben ons de vraag gesteld ‘wat kunnen 
we zelf doen om de geuroverlast terug te 
dringen?’  In september hebben we een 
expert uit de commerciële pluimveeteelt 
gevraagd ons daarbij te adviseren. De 
vraag was ‘welke maatregelen zijn moge-
lijk zonder dat het welzijn van onze vo-
gels in het gedrang komt?’. Daar kwamen 
waardevolle suggesties uit. Na overleg in 
het team hebben we een aantal zaken in 
gang gezet. 

We zijn gaan experimenteren met aange-
paste voeding. Stoffen die voor de vogels 
niet belangrijk zijn en die ze niet verteren, 
komen ongebruikt het lichaam weer uit. 
Dat kan leiden tot extra poep en dat kan 
geuroverlast geven. We zijn dus op zoek 
gegaan naar een beter uitgebalanceerd 
dieet. Daarbij staat de voedingswaarde 

Vogelopvang De Wulp beperkt geuroverlast 
DOOR JEROEN MELCHERTS

Mensen hebben het zichzelf gelukkig afgeleerd, maar vogels poepen waar en wanneer 
het hen uitkomt. De geurtjes vallen mee, je hoort zelden mensen klagen over de poep 
van vogels die in onze wijken en parken rondvliegen. Maar laten we eerlijk zijn: als je 
veel wat minder fitte vogels bij elkaar zet zoals in onze Vogelopvang De Wulp, wordt 
het wel een beetje anders. 

centraal, want de vogels moeten zo snel 
mogelijk weer fit worden, maar als het 
voedsel vollediger wordt verteerd wordt 
de hoeveelheid uitwerpselen beperkt.  
Een andere maatregel is dat we in de af-
gelopen maand voor de meeuwen en de 
eenden zitgelegenheid op verschillende 
hoogten hebben gemaakt. Dat betekent 
dat ze vrij van de natte beton- of grin-
dondergrond kunnen zitten. Dat is niet 
alleen een meer natuurlijke situatie; het 
voorkomt ook allerlei voetzoolproble-
men en geurtjes. Altijd natte voeten gaat 
zelfs een watervogel vervelen.

Rond de volières zijn alle valse tochtgaten 
dichtgemaakt, zodat er – ook op zwoele 
zomeravonden –  geen geur meer ‘door-
lekt’ naar het achtergelegen restaurant De 
Taveerne. Op het terrein van de kinderop-
vang hebben we langs de achterwand van 
de volières, twintig struiken geplant. Het 
zijn struiken die vooral in de zomer en het 
begin van de herfst met geurige bloemen 
bloeien. Dat beperkt geurtjes richting de 
kinderen, de vogelbeschermers van de 
toekomst.

Op het onderhoud van het landgoed 
Meer en Bos is door de gemeente Den 
Haag in de afgelopen jaren flink bezui-
nigd. Op lege plekken hebben zich vooral 

esdoorns ontwikkeld. Deze ‘woekeraars’ 
tasten inmiddels het oorspronkelijke 
bos type te veel aan. Deze herfst gaat de 
gemeente het landgoed Meer en Bos ge-
lukkig grondig aanpakken. Doel is een 
meer open bostype, waarbij zoveel moge-
lijk esdoorns door eiken zullen worden 
vervangen. Ook op ons terrein zullen een 
aantal esdoorns verdwijnen. Minder be-
groeiing betekent een meer open terrein 
en dat is weer gunstig voor het verwaaien 
van onze dierenluchtjes.
Maar we gaan verder: in overleg met de ge-
meente wordt bezien of de strook grond 
langs het trottoir van de Helioptrooplaan 
meer vogel-, insect- en natuurvriendelijk 
kan worden ingericht. In deze strook 
gaan we dichtgroeiende, ook in de natuur 
voorkomende struiken planten zoals 
duindoorn, rozebottel en meidoorn. Deze 
nieuwe beplanting zal uitgroeien tot laag, 
ondoordringbaar struweel waarin het 
voor kleine zangvogels aangenaam foera-
geren en nestelen is. Bijkomend voordeel 
voor de mens is dat deze struiken lekker 
ruiken wanneer ze bloeien...

Met deze eerste reeks van maatregelen 
heeft het team van Vogelopvang De Wulp 
gezocht naar verbeteringen die het leven 
van onze buren zullen veraangenamen. 
Bijkomend voordeel is dat ook voor-
bijgangers ‘hun neus niet hoeven op te 
halen’ voor ons werk. Maar ook de reden 
van ons bestaan – de vogels binnen én 
buiten de opvang - gaan er op vooruit!  

Inventarisatiegegevens 
Willen alle vogelwachters die hebben geïnventariseerd hun gegevens toesturen aan Ruud 
van der Waard? 
Ben je nog niet klaar, mail dan even wanneer je verwacht ze te kunnen insturen. 
Ruud wil graag in december een begin maken met het inventarisatierapport 2017. 
Het mailadres is famvanderwaard@hetnet.nl

Uitnodiging
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Veren bestaan uit twee hoofdsoorten: 
de contourveren - als bedekking - en de 
donsveren als isolatie. Veren zijn uniek 
- en dan ook nog eens uniek per vogel-
soort! Wat alle veren gemeenschappelijk 
hebben, is dat ze multifunctioneel zijn. 
In de eerste plaats is het aantal veren per 
vogelsoort verschillend. Op zich logisch, 
want een kleinere vogel heeft minder op-
pervlak te bedekken. Grotere vogels - een 
zwaan bijvoorbeeld - kunnen tot 25.000 
veren hebben, kleine zangvogels ‘slechts’ 
een paar duizend. Opvallend is ook dat 
een zwaan heel veel nekveren heeft en een 
gier er helemaal geen op zijn nek heeft. 
Dat is overigens een stuk praktischer 
omdat je als gier nu eenmaal regelmatig 
je kop in een kadaver steekt…

Dat veren gekleurd zijn heeft verschil-
lende functies. Het is camouflage maar 
een vogel geeft er ook visuele signalen 

mee af, bijvoorbeeld om een partner te 
vinden. Een mooi voorbeeld zijn de ver-
schillen in uiterlijk bij de fazant: het 
mannetje is zeer opvallend van kleur en 
het vrouwtje heeft een schutkleur. Gek 
genoeg speelt de felle kleur van het man-
netje ook een rol bij het beschermen van 
het vrouwtje. Met zijn felle kleuren leidt 
het mannetje de aandacht van predatoren 
af. In het algemeen geldt hoe warmer en 
vochtiger het klimaat, hoe kleuriger de 
vogel. Maar daarop zijn natuurlijk uit-
zonderingen, kijk maar naar de ijsvogel 
die ook in onze streken prachtig en fel 
van kleur is. Zwarte veren hebben weer 
een andere belangrijke eigenschap, ze 
hebben een slijtagebestendig pigment. 

Met hun veren kunnen vogels de ideale 
lichaamstemperatuur regelen en vast-
houden. Een mooi ‘record’ is dat van de 
Hudsonmees: deze soort kan zijn tempe-
ratuur van 42 ºC vasthouden bij een tem-
peratuur van minus 35ºC ! De donsveren 
die onder de contourveren liggen, spelen 
bij dit huzarenstukje een hoofdrol. Veren 
hebben nog een andere belangrijke eigen-
schap: de contourveren zijn waterafsto-
tend en dat houdt de vogel in principe 
aardig droog. Bij zwemmende vogels gaat 
het nog een stapje verder: zij kunnen met 
een soort olieachtige stof hun verenkleed 
waterdicht maken.

Goed gekleed in verenkleed
DOOR HANS ELDERS 

‘De kleeren maken den man’ is een oud gezegde dat in zekere zin ook geldt voor vogels. 
Gelukkig behoeft een vogel geen kopzorg – en ook geen keuzestress - te hebben of hij 
wel de juiste kleding draagt voor de gelegenheid. Immers, wonderlijk genoeg is zijn na-
tuurlijke verenkleed steeds perfect passend bij zijn individuele levensstijl... 

Maar er zijn nog meer interessante kan-
ten aan de veren van onze vogels. De 
structuur van een veer is ongelooflijk 
ingenieus. De veer is aan de basis hol en 
kan daardoor voedingstoffen vervoeren. 
Verderop wordt de ‘pen’ - officieel spoel 
genoemd - massief. Aan deze spoel zitten 
‘vlaggen’ met een wonderlijk ingewikkelde 
structuur, die onder een microscoop nog 
duidelijker wordt. Het zijn honderden 
parallel lopende vezels of baarden met 
haakjes, die eigenlijk zelf weer een veer 
zijn. Elke baard heeft weer honderden 
kleine baardjes met nog kleinere haak-
jes. De haakjes grijpen in de haakjes van 
het volgende baardje. Dit werkt heel ef-
ficiënt, want als de baarden worden ge-
scheiden en de vlag is gescheurd, kan de 
vogel eenvoudig de structuur herstellen 
door de veer door zijn snavel te trekken. 
Mij is dat zo perfect herstellen van zo’n 
veer nog nooit gelukt! Ook het gewicht 
van de veren is essentieel. Dat veren licht 
zijn, moge duidelijk zijn. De verhouding 
tussen het gewicht van het skelet en het 
gewicht van de veren is bij roofvogels on-
geveer in evenwicht. Daarop is natuurlijk 
weer een bijzondere uitzondering: de zee-
arend heeft ongeveer 700 gram veren en 
een skelet dat slechts 270 gram weegt!

Bij auto’s moeten de banden met regel-
maat worden vervangen en dat geldt ook 
voor de veren van een vogel. De meeste 
vogels doen dat door één keer per jaar 

hun verenkleed te 
wisselen, een proces 
dat we natuurlijk al-
lemaal kennen als 
de rui. In de winter 
hebben alle vogels 
meer veren dan in 
de zomer. Ook hier 
is er weer een grap-
pige uitzondering: 
de fitis krijgt twee 
keer per jaar nieuwe 
veren en het waarom 
is een raadsel. De 
snelheid van de rui 
is weer een hoofd-
stuk apart. De ene 
vogelsoort doet er 
35 dagen over - het zwartkopje - sommige 
50 dagen - het barmsijsje - en er zijn soor-
ten die er nog veel langer over doen. Zes à 
zeven maanden zijn records. Heel bijzon-
der is dat sommige vogels een onderbro-
ken rui hebben. De vogels ruien dan niet 
tijdens de trek, maar gaan na aankomst 
in hun winterverblijf verder met ruien. 
Andere soorten maken een tussenstop, 
gaan dan gedeeltelijk ruien om vervol-
gens weer verder te trekken en het ruien 
af te maken in de winterkwartieren. Mijn 
conclusie is dat geen enkele vogel zich de 
vraag ‘wat moet ik nu weer aantrekken?’ 
hoeft te stellen. Ze zijn benijdenswaardig: 
iedere soort heeft een volmaakt passend, 
multifunctioneel verenkleed! 

Nieuwe tellers gevraagd 
De Commissie Veldwerk is op zoek naar tellers die in het voorjaar van 2018 op pad wil-
len om vogels te inventariseren. Heb je daar belangstelling voor, neem dan contact op 
met Boudewijn Schreiner, de coördinator van de Commissie Veldwerk. Hij is bereikbaar op 
06-19 77 88 93 of via birdeye@planet.nl
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    Veldwaarnemingen in de regio van augustus tot half oktober 2017

Een fenologiespecial 
ofwel het waarnemingenoverzicht
DOOR WIM KOOIJ - FOTO’S: ADRI DE GROOT

Fenologie is het onderzoek naar de eerste 
en laatste soorten in het seizoen. Vaak ligt 
de nadruk op de eerste observaties van de 
verschillende soorten. Niet zo gek, want 
dat is een stuk gemakkelijker om bij te 
houden. Het valt immers op als je in de 
lente je eerste tjiftjaf hoort, al helemaal 
omdat hij luidkeels zijn naam bekend 
maakt. Of wanneer zo’n zes weken later 
de eerste gierzwaluwen boven je huis rond-
cirkelen. Maar wanneer tref je ze voor het 
laatst? Stukken lastiger, want soms zijn 
ze opeens ongemerkt verdwenen en het 
komt ook voor dat een latertje wel laat is 
maar niet de laatste…
Bij zangvogels is er een extra complicatie. 
De vers vanuit het zuiden binnengevlo-
gen vogels presenteren zich doorgaans 
onmiddellijk vocaal, maar later in het 
seizoen zijn ze vaak aanzienlijk stiller. 
Dat geldt weer niet voor allemaal. Juist 
de tjiftjaf heeft de prettige gewoonte om 
eind september - begin oktober zijn aan-
wezigheid nog een keer luidkeels kenbaar 
te maken. Zang bij wijze van een soort af-
scheidstournee. In het Haagse Bos werd 
ik op 10 oktober nog uit volle borst toe-
gezongen. Tot in november scharrelen 
tjiftjaffen hier en daar nog rond en bo-
vendien neemt het aantal overwinteraars 
ieder jaar toe. Een vergelijkbaar verhaal 
geldt voor de zwartkop, al zingt die in de 
herfst wel in het algemeen wat minder 
uitbundig. Maar daarop zijn veel uit-
zonderingen. Zo zong een fraai door de 
zon beschenen mannetje op de zomerse 
zondag 16 oktober de vele wandelaars in 

Clingendael enthousiast toe. De fitis was 
op diezelfde dag nog aanwezig bij het 
Pompstation in Scheveningen.
Toch nog even de gierzwaluw. Zelf was 
ik 8 augustus alert toen drie exemplaren 
zich ’s avonds nadrukkelijk in het lucht-
ruim boven mijn huis manifesteerden. Ik 
had toen de soort al een week niet meer 
gezien. Volgens Waarneming.nl zijn er 
zelfs op 11 augustus nog vele tientallen 
exemplaren in onze regio waargenomen. 
Na die datum gaat het telkens om waar-
nemingen van losse exemplaren en soms 
van een duo. Op telpunt de Vulkaan 
wordt op 2 september nog melding ge-
maakt van een overvliegende gierzwaluw. 
Daarna blijft het stil tot zich toch nog 
één laatkomer meldt. Op 17 september 
melden tellers in de Helmduinen een late 
gierzwaluw. Vermoedelijk ging het om 
één en hetzelfde exemplaar. 
Ook altijd leuk is de huiszwaluw. Als broed-
vogel is deze soort vrijwel uit onze omge-
ving verdwenen. De soort manifesteert 
zich in de Haagse regio nog wel als trekker 

Lepelaar

Keep

in het naseizoen, wonderlijk genoeg meer 
dan in het voorjaar. In de tweede week 
van september trekken flinke aantallen 
door. Boven het Bezuidenhout worden 
op 9 september ongeveer 30 exemplaren 
waargenomen. Op 13 september worden 
er maar liefst 200 stuks waargenomen in 
het Sparregat in Meijendel. De Vulkaan 
meldt voor die periode ook aanzienlijke 
aantallen.  Op 24 september worden 20 
doortrekkers gemeld. Tot 9 oktober wor-
den er nog af en toe waarnemingen van 
de huiszwaluw gedaan. Daarna wordt het 
stil van de kant van deze gezellige kwet-
teraar. 
Boerenzwaluwen zijn doorgaans iets lan-
ger in ons land. Tijdens de zomertoegift 
van midden oktober worden in en rond 
de stad nog diverse boerenzwaluwen ge-
meld, onder andere bij Reigersbergen op 
maandag 16  oktober en een dag later bij 
de ingang van landgoed Clingendael.
De nachtegaal houdt zich na de langste 
dag doorgaans muisstil. In het struikge-
was is hij lastig te traceren, reden waarom 
het aantal waarnemingen vanaf eind juni 
enorm terugvalt.  Maar ze hangen dan 
nog wel een paar maanden rond in het 
broedgebied. Voor het laatst werd op 4 
september in onze duinen een exemplaar 
aangetroffen. Al eerder was de koekoek, 
die je middenin de zomer nog wel af en 
toe ziet rondvliegen, vertrokken. 
Van de grasmus waren er op 17 september, 
verspreid over de duinrand nog enkele 
waarnemingen, zijn broertje de braamslui-
per is nog gemeld vanuit het Westduin-
park op 3 oktober. Oktober kende nog 
een influx van de tegenwoordig als broed-
vogel zo schaarse tapuit. Op de 17e wor-
den nog vier exemplaren waargenomen 
in het duingebied tussen de Scheveningse 

watertoren en de Wassenaarse slag, de 
meeste langs de zeereep. Die dagen hangt 
ook een exemplaar nadrukkelijk rond bij 
de havenmond van Scheveningen.
Sterns zijn daar dan inmiddels doorge-
trokken. Zowel de visdief, de noordse stern 
als de zwarte stern lieten zich nog bewon-
deren op 5 oktober, de grote stern vloog op 
11 oktober nog langs. Van de zwemmende 
zomervogels is de zomertaling de meest 
tot de verbeelding sprekende zomergast. 
In onze omgeving bepaald niet algemeen 
maar op de vogelplas Starrevaart heb je 
nog een aardige trefkans. Voor het laatst 
was dat op 9 september. 
De ooievaar is sinds de geslaagde herin-
troductie een soort die het gehele jaar in 
ons midden verkeert. Dat gaat landelijk 
gezien ook steeds meer gelden voor de le-
pelaar.  In onze omgeving valt het echter 
op enig moment toch min of meer stil. 
Op 9 oktober werden op meerdere plek-
ken rond de stad nog exemplaren waar-
genomen. Sowieso was het een (na)zomer 
met veel waarnemingen, soms op verras-
sende plekken en momenten. Wie kan 
nu verzinnen dat er op 15 augustus een 
ooievaar opduikt tussen de badgasten op 
het Scheveningse strand? Het statige dier 
maakte op zijn dooie gemak een wande-
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ling langs de branding en vermaakte een 
groot publiek.
In vogelvlucht nog een aantal laatste 
waarnemingen van zomervogels. Een 
fluiter op 11 augustus in het Duinrellbos, 
een snor op 15 augustus in Meijendel en 
op 16 augustus in hetzelfde gebied een 
blauwborst. Op 4 september een bosrietzan-

Kramsvogel

Pompstation.  
Heel wat gemakkelijker is de fenologie 
bij te houden van wintervogels die het 
in het hoge noorden weer voor gezien 
houden. René Wanders had met de ko-
perwiek de primeur in de duinen toen hij 
bij de Kikkerberg en de Ganzenhoek to-
taal drie exemplaren kon verwelkomen. 
Een solitair exemplaar van de kramsvogel 
was al op 11 september waargenomen 
bij de Vulkaan, maar verder is voor sep-
tember maar een handvol waarnemin-
gen bekend. Echt aanzienlijke aantallen 
kramsvogels lieten zoals gebruikelijk op 
zich wachten tot medio oktober. De keep 
werd geregistreerd op 23 september. Van 
de drieteenstrandloper worden in de zomer 
zo nu en dan langsvliegende exemplaren 
waargenomen. Langs de kustlijn dribbe-
lende exemplaren waren weer vanaf 13 
september present. 

Paapje

ger bij de Starrevaartplas en op 10 sep-
tember een rietzanger in Lentevreugd. Op 
25 september een paapje en een tuinfluiter 
in het Westduinpark. Op 26 september 
een oeverzwaluw bij de Prinsenberg. Op 
29 september een grauwe vliegenvanger 
in Meijendel door onze oud-voorzitter 
Adri Remeeus aangetroffen en op 30 
september een bonte vliegenvanger in het 
Westduinpark. De gekraagde roodstaart 
werd gezien op dezelfde dag in Meijendel 
en de kleine karekiet op 13 oktober bij het 

Dat is dus een misvatting, 
blijkt uit Bijzonder Berk-
heide, een onlangs ver-
schenen kloek boek van de 
stichting Berkheide Coepel-
duynen. In 304 pagina’s, vol 
verhalen van 17 auteurs en 
met meer dan 1400 foto’s, 
wordt uitvoerig uit de doe-
ken gedaan waarom. Het 
boek behandelt de hele na-
tuur en de geschiedenis van 
dit duingebied, van planten-
groei tot natuurbeleid, maar de vogelaar 
bladert natuurlijk snel naar de hoofd-
stukken over de vogelstand, over trektel-
len en andere bijzonderheden.
Helaas is niet alles een succesverhaal, 
maar het is wel zo eerlijk en realistisch 
er niet omheen te draaien. Het voordeel 
is dat het boek zo ver boven het niveau 
van de gemiddelde VVV-tekst uitstijgt. 
Wulp, zomertortel en tapuit verdwenen 
als broedvogel uit het Jan Parlebos, net 
als de zwarte specht, van wie je je heden 
ten dage al niet eens meer kunt voorstel-
len dat die in deze regio broedde. De 
steenuil kwam in de jaren vijftig en zes-
tig overal rond Katwijk voor, maar sinds 
1975 is niets meer van hem vernomen. 
Zo’n lijst valt met mismoedig makend 
gemak aan te vullen. Meestal liggen de 
oorzaken van die verschraling niet in 

Een best bijzonder boek
DOOR JEAN-PIERRE GEELEN

BOEKBESPREKING

Berkheide, maar in veel bre-
dere (landelijke of zelfs mon-
diale) ontwikkelingen.
Gelukkig zijn er, zoals wel 
vaker, ook ‘winnaars’: zwart-
kop, tjiftjaf, roodborst-
tapuit, grote bonte specht, 
heggenmus en groenling zijn 
er volop, meer dan vroeger. 
De veldleeuwerik verdween 
(in 1993), de boomleeuwe-
rik verscheen in 1999, ‘nu 
algemener ooit’. Sinds de 

jaren negentig zijn blauwborst, sperwer, 
buizerd en havik er vertrouwde broed-
vogels. Op trektelpost Berkheide (op het 
Dennenduin, een hoge duintop in het 
zuidwesten van Berkheide) kunnen zo-
maar passanten als de bijeneter, hop of 
citroenkwikstaart voorbijschieten. 
Het toont niet alleen de veerkracht van 
de natuur, maar ook de dynamiek van 
een bijzonder gebied, waarover nu dus 
een best bijzonder boek bestaat. 

Gerrit van Ommering, Gijsbert van der 
Bent en René van Rossum (red.): Bijzonder 
Berkheide. 304 pagina’s, prijs: € 31,90 

Het boek is verkrijgbaar bij boekhandels 
in de regio Den Haag en te bestellen op 
de website www.duinbehoud.nl  

Toegegeven: ik ben nog nooit in Berkheide geweest. Waarom zou je ook naar de 
duinen tussen Wassenaar en Katwijk gaan, wanneer onder meer Westduinpark en 
Meijendel aan je voeten liggen te pronken?  

Stenen voor gierzwaluwen            DOOR HETTY MOS

Op de hoek van de Hoge Prins Willem straat en 
de Badhuisstraat is eind september een nieuw 
pand opgeleverd. Op straatniveau is een filiaal 
van Hoogvliet geopend met erboven wonin-
gen van LIMOR, de Landelijke Instelling voor 
Maatschappelijke Ondersteuning en Reha-
bilitatie. LIMOR is een organisatie die mensen 
helpt terug te keren in de maatschappij. 
Tijdens de voorbereidingen van de bouw heeft 
Martin van de Reep contact opgenomen met 

de bouwers om het belang van meer nest-
gelegenheid voor gierzwaluwen te bepleiten. En 
met succes! In de gevel zijn een aantal nestste-
nen voor gierzwaluwen aangebracht. Vanaf de 
straat zijn ze nauwelijks te zien, omdat ze zijn 
ingemetseld in de oostgevel. De ervaring leert 
dat de oostkant de beste plek is om neststenen 
- en trouwens ook nestkasten - te plaatsen. We 
hopen dat de stenen snel door deze bijzondere 
holenbroeders zullen worden betrokken.
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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.

Zondag 21 januari 2018
Oostvaardersplassen
Dag excursie met eigen vervoer ** (zie kader)
We rijden aan via het uitzichtpunt de Praam-
bult en gaan dan door naar het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer. We bezoeken verschil-
lende vogelkijkhutten om verschillende delen 
van de plassen en het rietland te bekijken. Veel 
eenden- en ganzensoorten en roofvogels zul-
len te verwachten zijn.
Een paar wandelingetjes om warm te blijven 
horen daarbij. We rijden een stuk langs de 
kust van het IJmeer.
Leiding: Ton Haase (M 06 1272 1879)
Tijdstip:   08:00 uur (let op, dus niet zoals ge-
bruikelijk 08:30 uur!)
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: Vooraf opgeven bij het contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 27 januari 2018
Munnikenpolder en Ruygeborg
Lange ochtend excursie met eigen vervoer ***
( zie kader)
Het natuurgebied omvat het zuidoostelijke 
deel van de polder.
Omdat het gebied recent opgeleverd is, ken-
merkt het zich door pioniersoorten. In het ge-
bied hebben alleen de dijken langs de Does en 
Dwarswetering hun oorspronkelijke flora en 
fauna behouden. Vanuit Leiderdorp vertrek-
ken we voor de koffie naar Nieuwkoop, daarna 
bezoeken we het natuurgebied Ruygeborg.
Leiding: Maarten Souverijn (M 06 2007 5333)
Tijdstip:  08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres

Zaterdag 10 februari 2018 
Landgoed Clingendael
NIEUW! 
ochtendexcursie voor niet-leden en beginnende voge-
laars* (zie kader)
Park Clingendael ligt aan de noordrand 
van de stad, langs verbindingswegen tus-
sen Scheveningen, Wassenaar en Den Haag. 
Toch kunt u op dit landgoed even helemaal 
‘weg’ zijn. Wij maken een rustige wandeling 
door het bos. De bomen en struiken hebben 
in dit jaargetijde nauwelijks blad, waardoor 
de vogels goed te zien zijn. Wij gaan op zoek 
naar verschillende mezensoorten en boombe-
woners als de boomklever, -kruiper en grote 
bonte specht. U krijgt uitleg over hoe ze te 
herkennen aan hun uiterlijk en roep. Na deze 
wandeling bent u minimaal 15 vogelsoorten 
rijker. Heeft u een verrekijker? Neem deze dan 
mee!
Leiding: Caroline Walta
Tijdstip: 8.30 uur
Verzamelpunt: hoofdingang van het park 
aan de Wassenaarseweg (hoek Laan van 
Clingendael)
Aantal deelnemers: maximaal 20 personen
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 17 februari 2018
Langs het Markermeer
Dagexcursie met eigen vervoer**(zie kader)
We rijden langs de rand van het Markermeer 
van Holysloot tot Enkhuizen. Onderweg 
maken we korte wandelingen waar we uitzicht 
hebben op de polders landinwaarts en het 
water aan de andere kant. Wie weet zien we de 
eerste vogels die terugkeren uit hun overwin-
teringsgebied. 
Leiding: Muriel Kommer (06 5153 9821) 
Renée Lankhorst (06 3368 2974)

Zondag 10 december 2017
De Banken/ strand bij ’s-Gravenzande en 
Hoek van Holland
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer*** (zie 
kader)
Bij de Banken worden regelmatig bijzondere 
waarnemingen gedaan. 
We wandelen deze ochtend naar de grote plas. 
Ook gaan we het strand op. Daarna rijden 
we naar Hoek van Holland om ter plaatse op 
zoek te gaan naar wintergasten.
Leiding: Muriel Kommer (06 5153 9821) 
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: eigen vervoer

Zondag 17 december 2017
Scheveningse haven en het zuidelijk 
havenhoofd 
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 Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres 
Kosten: vervoer

Donderdag 28 december 2017
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: Maarten Souverijn (M 06 2007 5333)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: eigen vervoer

Zaterdag 13 januari 2018 
Reeuwijkse Plassen 
Lange ochtendexcursie  met eigen vervoer**/*** 
(zie kader)
We gaan wandelen rond de “Surfplas” en zul-
len naar alle waarschijnlijkheid veel eenden 
(smienten) zien. Wellicht nog een verrassing 
(ijsvogel). Boven de polder cirkelt vaak wel 
een buizerd. In de natuurvriendelijke oevers 
verschuilen zich de nodige rietvogels. Na af-
loop kunnen we nog een kopje koffie drinken. 
Tussen 14.00 uur en 14.30 uur zijn we terug in 
Voorburg. 
Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778 ) 
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres 
Kosten: eigen vervoer

 
    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.

Zaterdag 2 december 2017  
Landelijke SOVON-dag in Ede. 
N.B. dit is geen HVB-excursie, maar wij 
bevelen deze dag van harte bij u aan. Voor 
meer informatie www.sovon.nl/nl/ld17
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De uitgestrekte en weelderige tropische 
bossen van Papoea Nieuw-Guinea zijn 
het leefgebied van ’s werelds meest uit-
bundige vogelfamilie: de paradijsvogels. 
Van de 42 soorten zijn er 36 endemisch 
voor het eiland. Natuurlijk is Papoea 
Nieuw-Guinea meer dan paradijsvo-
gels. Het totale aantal vogelsoorten op 
Papoea Nieuw-Guinea bedraagt onge-
veer 725 met aansprekende soorten als 
Dwarf Cassowary, verschillende soorten 
grootpoothoenders, paradijsijsvogels en 
bowerbirds. Daarnaast is Papoea Nieuw-
Guinea rijk aan cultuur, het land heeft 
een geschat aantal van 1000 verschillende 
etnische groepen. 
Nieuw-Guinea is na Groenland het op 
een na grootste eiland ter wereld en be-
staat politiek gezien uit twee delen: 
het westelijk deel dat onderdeel is van 
Indonesië (Papoea, was Irian Jaya) en het 
oostelijke deel dat sinds 1975 onafhan-
kelijk is (Papoea Nieuw-Guinea). Papoea 
Nieuw-Guinea is over het algemeen berg-

achtig met valleien, rivieren, kustvlakten, 
mangrovebossen en koraaleilanden. Een 
groot deel van het eiland is bedekt met 
regenwoud en er zijn zelfs besneeuwde 
bergtoppen. De hoogste berg is Mount 
Willem met 4509 m. Met een oppervlakte 
van 146.000 km2 is het circa 14 keer groter 
dan Nederland. 
Deze lezing gaat over een reis door dit 
prachtige land, een reis met expeditie-
achtige trekjes! 

Het Benoordenhuis is met ingang van 2018 niet meer beschikbaar voor de lezingen. 

We hebben een nieuwe zaal gevonden in de 

Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag 
De 2e Sweelinckstraat is een zijstraat van de Groot Hertoginnelaan in de wijk Duinoord. 

De lezingen beginnen om 20.00 uur.

 
    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.

Tijdstip: 08.00 uur (Let op: dus niet zoals ge-
bruikelijk om 08.30 uur!)
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: eigen vervoer

Zaterdag 24 februari 2018
Zoetermeer Buytenpark
Ochtendexcursie  met eigen vervoer* (zie kader)
Op de grens van Zoetermeer met de pol-
ders van Stompwijk ligt het recreatiegebied 
Buytenpark. Naast een parkgedeelte bevat dit 
een plas-dras overgangsgebied naar het naast-
gelegen weidegebied. Afhankelijk van het weer 
gaan we in het open gebied op zoek naar over-
winterende en vroeg arriverende weidevogels 
of wij gaan verder het park in op zoek naar in 
de winter en vroege voorjaar zingende vogels. 
In deze tijd van het jaar zijn dat er nog niet zo 
veel. Dus geschikt voor wie nog niet zoveel er-
varing heeft met vogelzang. Of om er weer in 
te komen voordat straks het voorjaar losbarst. 
Leiding: Michèl Gieskens (06 2322 7541)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: eigen vervoer

Zaterdag 3 maart 2018
Tholen en St. Philipsland
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader) 
We maken per auto een rondje over de dij-
ken van St. Philipsland. Bij de leukste vogel-
plekken stappen we uit voor een wandeling. 
We bezoeken o.a. de Rumoirtschorren Sluis, 
Krabbenkreek en de Bruintjessloot. Daarna 
rijden we naar Tholen waar we de leukste vo-
gelspots gaan bezoeken. 
Leiding: André Kommer (M 06 411 53 365)
Tijdstip: 08.00 uur (Let op: dus niet om 08.30 
uur zoals gebruikelijk)
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Maandag 15 januari 2018
Laurens Steijn

PAPOEA NIEUW-GUINEA

Maandag 19 februari 2018
Leo Apon

MACEDONIË

Macedonie met kleinschalige land bouw 
zorgt voor enorme hoeveelheid vogels 
die vaak ook nog niet schuw zijn. Deze 
reis richt zich op het zien van soorten 
die in West-Europa niet voorkomen 
zoals veel roofvogelsoorten, rotslijsters, 
Maskerklauwier, Griekse Spotvogel en 
Oos te lijke Orpheusgrasmus. In Noord- 
Griekenland zijn de hoogtepunten Roze 
Pelikanen en vele roofvogels. Verder zien 
we mediterrane zangvogels en vlinders in 
de prachtige natuur van de Balkan.

Wilt u de Ganzenveer ontvangen?
De Ganzenveer is de digitale nieuwsbrief van de Haagse Vogelbescherming. Hoewel de 
Ganzen veer in de eerste plaats is bedoeld voor de groep actieve vrijwilligers, kunnen ook an-
deren – mits lid van de Haagse Vogelbescherming - zich aanmelden voor kosteloze toezending. 
Belangstelling? 
Mail dan ‘Ja, ik wil graag de Ganzenveer ontvangen!’ naar: f.zeilstra@zeilstra-en-partners.nl 333232



Door het geopende zolderraam kan ik 
de klap goed horen. Onmiskenbaar een 
vogel die tegen het slaapkamerraam van 
mijn dochter op de eerste verdieping is 
gevlogen. Enthousiast ren ik de trap af. 
Zou er een engeltje tegen de ruit geplakt 
zitten?  Yes! Hier heb ik 25 jaar op ge-
wacht. Want zo lang is het geleden dat 
ik als beginnend natuurjournalist op 
de redactie van Grasduinen invulling 
mocht geven aan de ‘brievenrubriek’. Er 
was een brief met foto binnengekomen 
van een lezer  die een perfecte afdruk 
van een houtduif, die tegen een ruit 
was gevlogen, had gefotografeerd. De 
afdruk ontstaat door het poeder van de 
afgebroken toppen van donsveertjes op 
de borst van de duif. De vogel maakt er 
zijn veren waterafstotend mee. Het vet-
tige poeder blijft na de klap op de ruit 
achter. Als de vogel bij de botsing zijn 
vleugels gespreid heeft, ontstaat een en-
gelachtige, witte afdruk. Bij mij is deze 
slechts vaag te zien. Wel zie ik hoe het 
snaveltje een krasje in het poeder heeft 
getrokken.  Dat jongens als een blok 
voor mijn 17-jarige dochter vallen, er-
vaar ik al een tijdje. Dat een houtduif 
haar slaapkamer wil binnenvliegen is 
nieuw.  
Ik kijk uit het raam naar beneden. Daar 
zit het onfortuinlijke raamslachtoffer 
in de voortuin. Beduusd, maar keurig 
op z’n pootjes. Dat biedt hoop voor zijn 
toekomst. Als ik de voordeur open flad-
dert hij over ons ‘tekkelproof’ tuinhek 

de straat op. Ik jaag hem het net ge-
maaide gras langs de oever van de singel 
in. Een raamslachtoffer is tot daar aan 
toe, een verkeersslachtoffer wil ik niet 
op mijn geweten hebben. Een kwartier 
lang zit er geen beweging in. ‘Vangen en 
naar Vogelopvang De Wulp brengen’, 
schiet er door mijn hoofd. Als ik hem 
wil pakken, waggelt hij in gelijke tred 
voor me uit. Dat scheelt me mooi weer 
een rit naar Kijkduin. ’s Avonds laat ik 
de afdruk aan mijn dochter zien. Tot 
mijn grote verbazing vindt ze het fasci-
nerend. ‘Niet weghalen hoor, dan laat 
ik het mijn vrienden zien.’  Diezelfde 
avond doe ik de derde vogeltelling voor 
het Meetnet Urbane Soorten.  Mijn 
jongste dochter wil mee. Zou mijn 
vogel vriendelijke opvoeding dan toch 
eindelijk zijn vruchten afwerpen... Na 
telpunt zes houdt ze het voor gezien. 
Zes houtduiven geteld. Drie vliegend, 
twee zittend en één liggend. 

Foto: Idde Lammers

COLUMN

Houtduif

Houtduifengeltje
DOOR IDDE LAMMERS

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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 Vogeltrek

1. Goudhaan  2. Ooievaars
3. Grauwe ganzen  4. Houtsnip  5. Kleine zwanen

Gefotografeerd door Rogier Mos




