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       Van de voorzitter

De zomer is voor vogels een drukke tijd 
en voor de Haagse Vogelbescherming 
is het niet veel anders. Ik wil u in vogel-
vlucht een aantal zaken beschrijven waar 
we ons mee bezig hebben gehouden en 
mee bezig zijn.

In de maand juni heb ik in één week twee-
maal het ringen van ooievaars mogen bij-
wonen. Naast het boeiende en spectacu-
laire schouwspel was er ter plaatse een in-
teressante lezing van Caroline Walta. Dit 
alles was zeer de moeite waard! Op onze 
website en in dit blad is er uitgebreid over 
gepubliceerd. Voor het volgende jaar zul-
len we u via de Wulp, de Ganzenveer en 
www.haagsevogels.nl informeren over hoe u 
dit unieke gebeuren bij kunt wonen.
Het Inventarisatierapport 2017 ‘Vogels in 
en om Den Haag’ is uitgebracht en ook 
beschikbaar via onze website. U vindt er 
behalve de telgegevens, mooie beschrijvin-
gen van onze vogelrustgebieden in. Ook 
is een rapport gemaakt over de broedvo-
gels in het Haagse Bos in 2016-2017; het 
rapport Meetpunt Urbane Soorten 2017 
Den Haag en omstreken vindt u onder in-
ventarisatie op de site. Ook kunt u er een 
interessant interview met de motor achter 
het MUS-rapport, ons erelid Tom Loorij, 
vinden. Hulde aan allen die bijdroegen 
aan deze fraaie en belangrijke uitgaven. 
Bij deze augustusuitgave van De Wulp 
is een bijlage gevoegd voor ‘Beginnende 
vogelaars’. Hopelijk resulteert dit in de 
aanmelding van extra tellers, omdat de 
HVB dringend behoefte heeft aan extra 
vrijwilligers van deze categorie. In sep-
tember zijn er weer rondleidingen in het 
vogelrustgebied De Eendenkooi in het 
Zuiderpark – meld u zich tijdig aan!
Last but not least: een paar woorden over 

Vogelopvang de Wulp. De meeste 
vogels worden er in het voorjaar 
en zomer binnengebracht. Door 
allerlei bijzondere omstandig-
heden verwachten wij dat er dit 
jaar een record aantal vogels zul-
len binnenkomen. Met name de 
olieramp van eind juni, waarbij vele hon-
derden zwanen met olie besmeurd wer-
den, heeft onze vogelopvang veel extra 
werk gekost. Niet alleen werden tiental-
len zwanen tijdelijk opgevangen, maar 
ook hebben onze medewerkers vele dagen 
gewerkt in de Tijdelijke Opvang Vogels 
(TOV) bij de Maeslantkering in Hoek van 
Holland – waar de vele honderden met 
olie besmeurde vogels zorg werd geboden. 
Maar er is meer: op de Wulp wordt voort-
durend gewerkt aan verbeteringen. Zo 
werd een tweede volière voorzien van bin-
nenbekleding om veerschade te voorko-
men en werd een tuinhuisje opgebouwd 
voor het opbergen van diverse materialen 
en gereedschappen. Daardoor ontstaat 
in het hoofdgebouw meer ruimte voor 
opvang van vogels. Verder is de registra-
tie van vogels geprofessionaliseerd en 
is er nieuwe software ontwikkeld opdat 
informatie gemakkelijker beschikbaar 
is. De Omgevingsdienst Haaglanden is 
onverwachts op controlebezoek bij De 
Wulp geweest en heeft de zaken uitste-
kend in orde bevonden – een groot com-
pliment voor de staf, medewerkers en 
vrijwilligers!

Kortom, het is een drukke periode met 
veel uitdagingen. We zijn alle leden van 
de Haagse Vogelbescherming dankbaar 
voor hun steun. Door uw lidmaatschap 
maakt u de hierboven genoemde activi-
teiten en successen mogelijk. 

Foto: C
hristophe B

inette

3



Als iemand naar mijn lievelingsvogel 
vraagt dan moet ik even nadenken. Vaak 
ben ik geneigd om de laatste vogel te 
noemen die ik heb gezien. Veel vogels 
hebben nu eenmaal iets betoverends. 
Eind jaren 70 en begin jaren 80 had ik 
mijn antwoord gelijk klaar. Dat kleine 
kleurrijke wat plompe vogeltje met die 
‘stierennek’ waaraan hij in Engeland de 
naam ‘bullfinch’ dankt. Er blijven na 
het geven van een dergelijke kwalificatie 
nog maar een paar mogelijkheden over 
in onze avifauna. Ik heb het natuurlijk 
over de goudvink.  

Gluren vanuit een hut
De goudvink oefende destijds een aan-

DOOR WIM KOOIJ

trekkingskracht op me uit als was het 
een magneet. Dat begon op een van de 
schaarse warme zomerdagen in 1977, 
een jaar ná die zomer die zoveel over-
eenkomsten vertoonde met de huidige. 
Schoolvriend Hak van Nispen en ik gin-
gen tijdens tienertoer in de Hoge Veluwe 
op bezoek bij Reindert Jan Minderman 
en Albert Pieters, die er in hun tent va-
kantie vierden. Het waren contacten 
uit het destijds bloeiende jeugdnetwerk 
binnen de Haagse Vogelbescherming. 
We fietsten eerst het terrein rond en 
het hoogtepunt bewaarden we voor het 
laatst: het bezoek aan een ‘VOP’, dat 
bleek te staan voor ‘Vogel Observatie 

Hoe vogels en economie bij elkaar 
komen in de goudvink
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Post’. Heel kleine hokjes bij een drink-
vijver. Omdat we met zijn vieren waren 
zouden we ons opsplitsen, Reindert en 
Hak naar ‘de Zwarte Berg’ en Albert en 
ik fietsten een stukje verder naar ‘de 
Pampel’. In het relaas over de appelvink 
refereerde ik al eerder aan deze belevenis. 
Had de goudvink, borst van het manne-
tje met de kleur van een jonagoldappel 
en het vrouwtje die van een goudrenet 
niet eigenlijk beter appelvink kunnen 
heten en andersom? Maar deze vraag 
laten we aan Shakespeare over. Het ver-
schil in beleving is dat de appelvink 
onze hartslag flink opjoeg door hoog 
in de bomen rondom de hut te schar-
relen, maar ons geduld langdurig op 
de proef stelde voordat hij daadwerke-
lijk verscheen. De goudvink daarente-
gen verscheen meteen en kwam in vol 
ornaat een bezoekje aan de drinkvijver 
brengen. We zagen hem op een meter af-
stand. Ademloos aanschouwden Hak en 
ik het tafereel vanuit twee verschillende 
VOP’s. Het was de reden om te besluiten 
een serie jaren erna zelf met een tent op 
het terrein neer te strijken. We brachten 
onwaarschijnlijk veel tijd in een VOP 
door. Er kwamen natuurlijk ook allerlei 
andere soorten drinken maar onze kal-
verliefde voor de goudvink was toch één 
van de hoofdoorzaken dat we er zoveel 
tijd hebben doorgebracht.

Economie 
Goudvinken waren vroeger van econo-
mische betekenis. Het kleine vogeltje 
werd zelfs als delicatesse beschouwd. Zo 
blijkt uit beschrijvingen van Nozeman 
uit 1789 die zijn opgetekend in zijn boek 
Nederlandsche Vogelen: ‘Goudvinken zijn 
zeer vet in den herfst en worden tot de lekker-

nijen geteld’. Net als andere vinkachtigen 
is het lange tijd een populaire kooi vogel 
geweest en ook nu nog zijn ze in die hoe-
danigheid aan te treffen. 
Curieus is het verhaal dat jonge goud-
vinken in Duitsland getraind werden 
om hun zangkunsten te verbeteren. Zo’n 
mooi vogeltje zou toch ook heel mooi 
moeten kunnen zingen? De oorspronke-
lijke zang is een zachte aarzelende men-
geling van lage fluittonen. Tussendoor 
hoor je vooral veel  ‘tsuu, tsuu’-achtige 
geluiden. Wat er van de zanglessen te-
recht kwam is niet helemaal duidelijk, 
maar na enkele trainingen werden ze 
in groten getale door vogelhandelaren 
verkocht. Vooral wat verder in Oost-
Europa in steden als Warschau en Sint-
Petersburg was er een markt voor. 

Ook nu nog is er handel in goudvinken. 
Er wordt wel op toegezien dat het om 
vogels uit eigen kweek gaat. Dat houdt 
in dat de vogel in een kooi geboren is en 
men kan aantonen dat hij niet afkomstig 
is uit het wild. Maar ja, hun voorouders 
waren dat natuurlijk wel en er bestaat 
geen tamme ondersoort. Helaas worden 
er nog steeds – en dat is volstrekt illegaal 
– eieren en zeer jonge vogels uit nesten 
gehaald. De lucratieve prijs blijkt voor 
sommigen toch onweerstaanbaar te zijn. 
Zelfs op Marktplaats zijn advertenties 
te vinden. Een goudvink brengt er bijna 
€ 50,00 op. Ook op de vogelmarkt in 
Barneveld worden regelmatig goudvin-
ken verhandeld. 

Schade 
Tegenover de economische opbrengst 
staat een ander verhaal, namelijk dat 
van schade die ze voor fruittelers kun-
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nen aanrichten. De jonge fruitbomen 
trekken de goudvink aan. In het vroege 
voorjaar zijn de knoppen van kersen 
en pruimen flink in trek. Daar heeft 
hij zijn bijnaam ‘bloesemknoppenpik-
ker’ aan overgehouden. Dit was in het 
zestiende-eeuwse Engeland zelfs reden 
om mensen te belonen die een goudvink 
letterlijk een kopje kleiner maakten. Om 
de schade te beperken werd tijdens het 
regime van Elisabeth I (1558-1603) een 
penny uitgeloofd voor iedere goudvin-
kenkop die werd ingeleverd!

Een heel andere goudvink, maar ook in 
relatie tot geld en economie, is de be-
naming voor iemand die met geluk rijk 
wordt. Verder wordt ook een officier met 
een hoge rang van ‘de rijdende artillerie’ 
goudvink genoemd. Het met veel goud 
gesierde uniform is de reden. 

Ondersoort
Er zijn dus goudvinken in allerlei soorten 
en maten. Dat geldt ook voor de hoofd-
rolspeler in dit artikel. Incidenteel wordt 
de iets grotere ondersoort, de noordse 
goudvink aangetroffen als trekvogel 
overigens vooral op de Waddeneilanden. 
Het mannetje daarvan is net iets gro-
ter, dat verklaart de naam, maar is bo-
vendien iets lichter getint. De noordse 
ondersoort maakt bovendien een wat 
trompetachtig geluid, wat hem de bij-
naam ‘noordse trompetgoudvink’ heeft 
opgeleverd.

Goudvinken bij ons in de buurt
Ondanks de opvallende kleuren is de 
goudvink een vrij onopvallende vogel. 
De al genoemde zang is zacht en eenvou-

dig maar is daarom ook zomaar te mis-
sen. Buiten de broedtijd zwerven goud-
vinken wat rond. Anders dan bij veel 
andere vinkachtigen, die vaak in grote 
groepen optrekken, zijn ze vaak in paren 
of geheel solitair. In de wintermaanden 
neemt hun aantal verder toe, mede door 
trekkers en overwinteraars uit oostelij-
ker en noordelijker landen. Dan kun-
nen we ze ook in onze stadsparken en 
soms zelfs stadstuinen tegenkomen. 
Als broedvogel hebben ze een duidelijke 
voorkeur voor naaldhout op zandgrond, 
te vinden bij ons in de duinen. Daar be-
wonen ze ook wel doornig struweel. Wel 
gaan ze duidelijk achteruit. Hoewel de 
goudvink in het millenniumjaar nog 
piekte met 64 paar is het aantal broed-
paren in Meijendel de laatste jaren fors 
teruggevallen tot rond de 20. 

Vanaf 1977 volg ik deze vogel en de liefde 
is anno 2018 nog lang niet bekoeld. 
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    Vogelopvang De Wulp   Foto’s: Vogelasiel De Wulp

Zeshonderd zwarte zwanen ofwel 
het watervogeldrama in Rotterdam 
DOOR SHARON LEXMOND

Laat dit nu net een verzamelgebied zijn 
voor zwanen in de rui. In totaal zijn 
zo’n 600 zwanen onder de olie geraakt. 
Een enorme ramp! Gelukkig is er de 
Stichting Olievogels Nederland die in 
samenwerking met onder andere Sea-
alarm en Rijkswaterstaat een noodplan 
heeft klaarliggen. Al op maandag 25 juni 
is er begonnen met de opbouw van een 
Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels, 
een noodhospitaal afgekort met TOV. 
Daar worden alle getroffen dieren op-
gevangen, gezamenlijk verzorgd, behan-
deld, gewassen én waterdicht gemaakt. 
Echter, zo’n bouwwerk staat er natuurlijk 
niet direct…. 

De allereerste opvang werd verzorgd door 
de Vogelklas Karel Schot in Rotterdam 
die de eerste 250 zwanen kon opvangen. 
Zij hebben plaatsen vrijgemaakt door de 
patiënten die al in huis waren bij andere 
opvangcentra onder te brengen. Ook de 
Wulp schoot te hulp: wij kregen er zo’n 
80 extra zorgenkindjes bij en dat mid-
den in het drukke broedseizoen. Al op 
de maandag waren alle 250 plekken van 
de Vogelklas Karel Schot gevuld. Meer 
noodopvang was nodig. In de Wulp kre-
gen we in de twee dagen daarop nog eens 
65 besmeurde olieslachtoffers binnen. 
Ondertussen werd er volop gebouwd aan 

Op zaterdag 23 juni is er in de 3e petroleumhaven in Rotterdam een schip tegen 
een steiger gevaren. Het verloor zo’n 200 ton aan olie. Het gehele havengebied met 
uitstroom naar de Nieuwe Waterweg tot aan Hoek van Holland raakte vervuild. 

het TOV. Wij hebben de eerste zorg kun-
nen verlenen. Die zorg bestond vooral uit 
het ondersteunen van de patiënt voorna-
melijk door sonderen. 

Op woensdag 27 juni kregen we groen 
licht dat de zwanen konden worden 
overgebracht naar het noodhospitaal. 
Ondertussen bleven ook de zorgenkind-
jes van Rotterdam bij ons binnenkomen 
omdat zij daar simpelweg alle capaciteit 
nodig hadden voor de verzorging van 
de olieslachtoffers. De opvang was spe-
cifiek ingericht voor zwanen dus de an-
dere besmeurde watervogels bleven op de 
Vogelklas. 

Bij het Tijdelijke Opvangcentrum arri-
veerden ondertussen experts uit België, 
Duits land, Groot-Brittannië, Estland en 
zelfs Brazilië. Ze hadden allemaal erva-

Zwanen wassen in Vogelopvang de Wulp
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    Vogelopvang De Wulp   Foto’s: Vogelasiel De Wulp

ring met olierampen waarbij vogels de 
dupe waren. Het wassen van vogels was 
hun specialiteit. Wij hebben samen met 
een aantal medewerkers de cursussen die 
in België en Nederland gegeven zijn over 
olierampen met vogels, gevolgd. Daardoor 
hebben we ook goed kunnen helpen op 
het TOV in Rotterdam. Lizzy en ik heb-
ben ons rooster op Vogelopvang de Wulp 
zo kunnen aanpassen dat wij beiden drie 
dagen per week konden helpen met het 
wassen van de olieslachtoffers. Gelukkig 
hebben we een superteam aan vrijwilligers 
die de boel ‘thuis in Den Haag’ draaiende 
konden houden én mochten we ook deze 
zomer weer gebruikmaken van de dien-
sten van onze, inmiddels geslaagde, su-
perstagiaire. Zij komt ons ondersteunen 
tot begin september. Op de dag dat ik dit 
verslag voor u schrijf – 15 juli – moeten 
er van de 600 zwanen nog maar 50 wor-
den gewassen. Dat houdt in dat we in een 
paar dagen klaar zijn met het ‘witwassen’ 
van de laatste zwanen. Wel blijven we nog 
beschikbaar voor eventuele naspoelingen 
vanwege foutief – zelfs experts maken wel 
eens fouten – gewassen patiënten. Op 14 

juli konden we de eerste ca. 100 zwanen 
vrijlaten. En de rest zal niet lang op zich 
laten wachten. 

Het is mooi om te zien hoe een ramp zo-
veel mensen bij elkaar brengt. Het is echt 
een gigantisch gebeuren en we zijn dank-
baar dat we er onderdeel van konden uit-
maken. Dat geldt ook voor ’onze’ dieren-
arts die ons hielp bij het onderzoeken van 
de reigers afgelopen winter én de veerim-
plant van de gierzwaluw een jaar of twee 
geleden. Zij was betrokken bij het TOV. 
Leerzaam vonden we de kennismaking 
met specialisten op het terrein van gifstof-
fen, deskundigen van de brandweer, de 
EHBO, beveiliging, onderhoudsbedrijven 
en noem maar op. En niet te vergeten: we 
waren onder de indruk van al die vrijwil-
ligers – met en zonder vogelachtergrond - 
die daar dagen keihard stonden te werken 
omdat ze zich het vogelleed aantrokken. 
Er is zoveel over te vertellen dat ik nog wel 
even door zou kunnen gaan maar zoveel 
schrijfruimte geeft de redactie mij niet. 
En bovendien moeten onze ‘reguliere’ pa-
tiënten ook worden verzorgd… 

In afwachting van de vrijheid
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    Veldwaarnemingen in de regio van april tot juli 2018

DOOR WIM KOOIJ - FOTO’S: ADRI DE GROOT

Dit voorjaar had ik het genoegen om op verzoek van Staatsbosbeheer vogeltellingen 
te mogen verrichten op de Koekamp en het terrein eromheen. Voor het gebied recht 
tegenover het Centraal Station zijn, zoals bekend, plannen die ‘landschappelijke 
effecten’ kunnen hebben. De resultaten van de tellingen komen nog in rapportvorm 
terug, maar enkele verrassingen wil ik u hier niet onthouden. 

Wandelend tussen de herten - het gebied 
heet ‘Koekamp’ omdat er aan het eind 
van de middeleeuwen stierengevechten 
plaatsvonden - blijk je opeens te ver-
blijven tussen boomklevers en grote bonte 
spechten. De eeuwenoude eiken vormen 
een biotoop om van te smullen voor ze. 
Ik telde maar liefst drie territoria van 
beide soorten.  Maar wat merk je daarvan 
als je er gewoon langs loopt? Weinig.  Je 
moet scherpe, geoefende oren hebben 
om over verkeerslawaai heen de roep van 
een boomklever op te merken. En wat te 
denken van een heuse fluisteraar als de 
grauwe vliegenvanger? Mijn wat stijve nek 
werd flink op de proef gesteld toen ik er 
eentje meende te horen. Groot was mijn 
verbazing toen deze kleine holbewoner 
toch echt woonruimte op de Koekamp 
had geboekt. Het wachten was op het uit-
vliegen van de jongen. Bijna in hartje cen-
trum, mijn hart ging ervan open!
 

Het genoegen van ontmoetingen met de 
bescheiden grauwe vliegenvanger deel ik 
met meerdere Haagse vogelaars. Vooral 
in Meijendel en omgeving is de trefkans 
toegenomen. Niet zo vreemd omdat de 
soort daar erg vooruit is gegaan. Vorig 
jaar werden 13 paar vastgesteld, terwijl 
in de eerste 12 jaar van deze eeuw twee 
vingers voldoende waren om de score op 
te maken. Het ouder worden van het bos 
is de meest voor de hand liggende verkla-
ring. Dat verklaart in ieder geval ook de 
waarnemingen uit de Vallei, de Kijfhoek 
en de Ganzenhoek. Veelal in de top van 
een boom, al dan niet naar insecten loe-
rend. Maar ook bij de veel boomluwere 
Prinsenberg en in de Ruigenhoek zijn ze 

Ook mensen op dit schilderij van Adriaen van de 
Velde uit ca. 1665 flaneren op de Koekamp tussen 
de eiken en de herten.

grauwe vliegenvanger
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    Veldwaarnemingen in de regio van april tot juli 2018

gesignaleerd. Ook liefhebbers degenen 
die de Wassenaarse landgoederen in mei 
en juni geduldig afspeuren, hebben een 
aardige trefkans.
Veel stiller is het rond de bonte vliegenvan-
ger. Vanaf de Vulkaan is een enkele door-
trekker gemeld. Eén exemplaar dook op 
in de Bomen- en Bloemenbuurt en opval-
lend is een laat baltsend mannetje in het 
Hyacintenbos op 6 juni. Wat wroetend 
op onze onvolprezen waarnemingensite 
op www.haagsevogels.nl kom ik de volgende 
waarnemingen tegen. Door velen is opge-
merkt dat de slechtvalk de strategische po-
sitie van de torenvalk heeft overgenomen 
in de watertoren van Scheveningen. Om 
de avonturen van deze snelle rakkers te 
volgen hoefde je overigens je huis niet uit 
want Dunea had er een camera geplaatst. 
Huismussen worden veel uit de wijken in 
de buurt van zee gerapporteerd. Maar 
ook meerdere keren bij strandtenten, 
soms ver van permanente bebouwing. 
De eerste gierzwaluw wordt gemeld in 
Leid schendam op 25 april. Van druk ge-
gier lijkt in de maanden daarna zowel 
in de oude stadswijken als daarbuiten 

nauwelijks sprake. Zorgelijk? Laten we 
de resultaten van het Meetnet Urbane 
Soorten (MUS) eerst maar eens afwach-
ten. Op 27 april werd boven de Vlakte van 
Waalsdorp in gezelschap van een buizerd 
een visarend gezien. De Prinsenberg is op 
9 mei het toneel van een jagende rood-
pootvalk. Op andere momenten zijn hier 
meermaals boomvalken waargenomen. Op 
14 mei was er een ontmoeting met een 
patrijs bij Leidschendam. Het hoender-
tje liep nerveus voor een fiets uit totdat 
deze een veilig heenkomen wist te vinden 
via een zijweggetje naar een weide van de 
Drooggemaakte Grote Polder.
Altijd weer jaloers makend zijn de collega-
vogelaars die een wielewaal in eigen omge-
ving weten te spotten. Op 30 mei hadden 
wij allen een dergelijk gelukmakend mo-
ment kunnen meemaken als we ons naar 
Landgoed Duivenvoorde hadden bege-
ven. Daar vloog die dag ook een wespen-
dief voorbij. Eind mei werden er sowieso 
veel roofvogels op soms onverwachte 
plekken waargenomen. Zoals een havik 
bij de Groenmarkt. Was dat misschien 
het exemplaar dat zijn domicilie heeft in boomvalk

patrijs

11



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
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Sorghvliet en even op duivenjacht was? 
Overvliegende visarenden worden gezien 
in Meijendel, bij telpost de Vulkaan en 
in het Wateringse veld. Veel meldingen 
van de aanwezigheid van de kleine bonte 
specht, veelal ook ‘tussen de huizen’ begin 
juni in Kerkehout in Wassenaar en in het 
Belgisch park bij Scheveningen. Spotvogels 
worden waargenomen in de Hoekpolder 
bij Rijswijk, in Lentevreugd en op 3 juni 
werd ook een zingend mannetje aange-
troffen bij hotel Duinoord. Deze was 
druk in de weer direct naast de parkeer-
plaats, terwijl huismussen (ongeveer 15) 
vrolijk kwetterden op het terras en onge-
veer 20 huiszwaluwen aldaar het luchtruim 
bevolkten. En als uitsmijter deze: op 17 
juli trof Adri Remeeus 262 krooneenden en 

wespendief

 
    Veldwaarnemingen

971 krakeenden in de Violendel in de dui-
nen. Bijzondere waarnemingen gezien de 
ongelooflijke aantallen en natuurlijk res-
pect voor het telgeduld van Adri!

Nieuwe versie app ‘Vogels van Europa’

Voor de bezitters van een smartphone 
is Vogels van Europa een prachtige 
digitale vogelgids. De app is ontwik-
keld door het Biodiversity Centre van 
Naturalis in Leiden in het kader van het 
EU KeyToNature project. Doel van het 
project is om flora- en fauna-informa-
tie snel en gemakkelijk toegankelijk te 
maken. 

De app bevat: 
• Informatie over 448 soorten Europese vogels (verspreiding, habitat, voedsel, enz.)
· 1360 foto’s
· De geluiden van 435 soorten
· Een interactieve sleutel voor het determineren van soorten
· Een alfabetische soortenlijst met een zoekfunctie
De app is gratis te downloaden via verschillende app stores. Meer dan 10.000 gebrui-
kers gingen u voor. De app vergt ca. 40Mb geheugenruimte en functioneert goed. 

Foeke Zeilstra 
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Even voorstellen
De kleine regenwulp doet zijn naam alle 
eer aan. Kijk maar eens naar de enige 
postzegel van de wereld waarop hij is af-
gebeeld. Dat is een zegel van de Cocos of 
Keeling eilanden. 
Nooit van gehoord? Dat is geen schande; 
het is een piepklein stel atollen in de 
Indisch Oceaan en een zogenaamd extern 
territorium van Australië. Er wonen maar 
een paar honderd mensen. Maar ze geven 
wel heel veel mooie postzegels uit in hoe-
veelheden die het kleine aantal beno-
digde zegels voor de bewoners zelf, zeer, 
zeer verre overtreffen in aantal…

De kleine regenwulp wordt soms ook 
gewoon ‘kleine wulp’ genoemd, maar ik 
vind de naam ‘kleine regenwulp’ toepas-
selijker. Evenals de gewone regenwulp 
heeft hij namelijk ook kruinstrepen op 
de kop die geen van de andere zes wul-
pensoorten hebben. En hij roept net zo 
dat kenmerkend “bi-bi-bi-bi”, maar al-
leen wat korter, hoger en sneller. En hij 
is wat geliger dan de gewone regenwulp.
En klein is ie zeker, ongeveer net zo groot 

De Kleine Regenwulp
Numenius minutus

Wulpen 
in vele soorten

9
DOOR TOM LOORIJ

als een groenpootruiter. En zie je die 
korte snavel op de zegel? Hij is nauwelijks 
gekromd.

Onbekend, maar niet onbemind
Het is voor de meesten waarschijnlijk 
een volkomen onbekende wulpensoort. 
Vreemd eigenlijk, want hij is na de ge-
wone wulp en de regenwulp de meest 
algemene wulpensoort met ca.100.000 
broedparen. Hij broedt in midden Siberië 
in een groot gebied aan beide zijden van 
de rivier de Lena. Daar broedt hij meestal 
in ‘losse’ kolonies van 3 tot 30 paar. ‘Los’ 
betekent in dit geval dat de nesten zo’n 
200 tot 300 meter van elkaar liggen, maar 
in zo’n uitgestrekt gebied is dat toch vlak-
bij elkaar.

Het is een uitgesproken trekvogel en de 
broedplaatsen worden in de herfst (na-
tuurlijk ook door de extreme winter die 
daar heerst) volledig verlaten. Hij trekt 
dan langs de kusten van oost-Azië en 
Indonesië naar noord- en noordoost-Au-
stralië waar hij overwintert. Op zijn trek-
route maakt hij enkele stops waarbij zich 
groepen van soms wel 1000 exemplaren 
verzamelen op modderige kustvlakten. 
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In zijn overwinteringsgebied is hij ech-
ter minder aan de zeekust gebonden. Hij 
zoekt dan zijn voedsel op vochtige gras-
landen, soms een heel eind van de kust 
in het binnenland en langs rivieroevers en 
zoetwaterplassen. Op de Cocos eilanden 
is hij een dwaalgast.

Bedreigingen
De kleine regenwulp komt niet voor op 
de Rode Lijst van bedreigde soorten van 
Birdlife International.
Hij wordt dan ook niet in die mate be-
dreigd dat zijn bescherming extra aan-
dacht behoeft. De populatie is stabiel. 
Dat wil echter niet zeggen dat er helemaal 
geen bedreigingen zijn. Dat geldt niet zo-
zeer in de broedgebieden; die liggen te 
ver van de menselijke invloedssfeer, maar 
wel voor de overwinteringsgebieden in 
noord-Australië. 

En dat zijn wel twee heel bijzondere soor-
ten bedreigingen die je niet zo vaak zal 
tegenkomen.
De eerste is dat door de klimaatveran-
dering (opwarmen van de aarde) de zee-
spiegel stijgt. Dat heeft tot gevolg dat 
het zoute zeewater daar langzaam verder 
het land indringt en de zoete graslanden 
waar hij bij voorkeur foerageert, verzilten. 
En dat heeft dan weer negatieve gevolgen 

voor het bodemleven waar hij afhanke-
lijk van is. De tweede is floravervalsing. 
Jazeker, behalve faunavervalsing heb je 
ook floravervalsing door introductie van 
exotische plantensoorten die van nature 
niet thuishoren in een bepaald gebied. 
Dat betreft in dit geval een drietal hoog 
opschietende grassen en kruiden, die de 
lage graslanden waar de vogel zijn voedsel 
zoekt dreigen te overwoekeren en zo zijn 
voedselgebied ongeschikt maken. Beide 
zijn nog niet in die mate dat ze voor pro-
blemen zorgen, maar hebben wel de aan-
dacht van de Australische natuurbescher-
mingsorganisaties.

Naschrift
Met deze soort ben ik aan het eind ge-
komen van de beschrijving van de acht 
wulpensoorten die er op de wereld voor-
komen. En die situatie rond hun voort-
bestaan is in de loop van de jaren die 
ik mijn artikelenreeks schreef, verder 
verslechterd. De bedreigingscategorie 
van de Siberisch wulp is verzwaard van 
kwetsbaar tot bedreigd. De eskimowulp 
is wellicht intussen echt uitgestorven. En 
onze gewone wulp is als ‘nieuw’ op de we-
reld Rode Lijst terechtgekomen en staat 
nu ook op de Nederlandse Rode Lijst als 
‘kwetsbaar’. Laten we de vogel van ons 
HVB-logo dus extra bescherming geven!

Van het boek Vogels op de cm2, geschreven door Peter Müller 
en ondergetekende, is nog een beperkte voorraad verkrijgbaar. 
Voor HVB-leden die destijds niet op het boek hebben 
vooringetekend, is het boek in een unieke actie wederom tegen 
de kortingsprijs van €32,50, incl. verzendkosten verkrijgbaar. 
De winkelprijs is €49,50 en dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt. 
U kunt het boek bestellen door mij een mail te sturen. Het adres is tloorij@xs4all.nl. 
Meer informatie? Zie www.vogelsopdecm2.nl

Tom Loorij
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Anders dan in de beginjaren zijn de gege-
vens nu eenvoudig met een paar drukken 
op de knop te vinden via http://www.haag-
sevogels.nl/wp-content/uploads/2018/06/
ir-2017.pdf. U kunt het rapport via deze 
link downloaden. Voor de papierlief-
hebbers heeft onze voorzitter eigenhan-
dig een beperkte oplage ingebonden. U 
vindt ze bij de vogelopvang De Wulp aan 
de Heliotrooplaan. Hiervoor geldt uiter-
aard: wie het eerst komt die….

De kwaliteit van de gepresenteerde gege-
vens is hoog, vrijwel alle tellingen zijn ge-
baseerd op de standaard BMP-methode 
van de Samenwerkende Organisaties 
Vogelonderzoek Nederland (SOVON). 
Alleen voor de reservaten leent deze me-
thodiek zich niet vanwege de relatief 
geringe omvang. Maar daar staat een 
meer verfijnde toepassing van de telme-
thode tegenover. Het zal wel een illusie 
blijven om een ‘compleet kwantitatief ’ 
overzicht te leveren, maar SOVON be-
vestigt dat onze dichtheid van inventa-
risaties voor grotere steden in het land  
- mogelijk zelfs Europees en wereldwijd 
- ongekend hoog is. Sommige gebie-
den worden zo lang het rapport wordt 
opgesteld jaarlijks integraal volgens 
BMP geïnventariseerd. Een voorbeeld is 
Sorghvliet. In deze parel aan de rand van 
het stadscentrum kun je bonte spechten 

Inventarisatierapport 2017 gereed
In 1987 verscheen er voor het eerst een afzonderlijk inventarisatierapport. Het 
kwam tot stand onder leiding van ons onvermoeibare erelid Tom Loorij. Het is 
nu 2018 en volgens min of meer hetzelfde recept is nu editie 31 over het 
jaar 2017 beschikbaar.

van diverse formaten, nachtegaal, havik 
en appelvink tegenkomen. Nadat de tel-
werkzaamheden daar enige tijd stil lagen 
is ook het Hubertuspark weer integraal 
geteld. Daarbij worden uitgebreide ver-
gelijkingen gemaakt met de jaren 80. 
Grosso modo: goede berichten over de 
holenbroeders maar mindere voor de 
struweelbroeders.

In het rapport is ook te lezen dat door 
de Vogelwerkgroep Meijendel het aan-
tal van 7590 territoria is vastgesteld, 

Inventarisatierapport 2017Vogels in en om Den Haag

Telgegevens van:Vogelrustgebieden, overige groengebieden, nestkasten, ooievaarsring-project, MUS-project
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Meeuwen 
in Den Haag...
Op 8 juli jl. deed een grote hoeveelheid 
meeuwen de stad aan. Ze zwalkten door 
de straten en struinden over stoepen. Voor 
één ding maar hadden ze oog: (gevleugelde) 
mieren die uit de voegen van de tegels kro-
pen. Caroline Walta betrapte de groep op 
heterdaad. Dat je met mieren op het menu 
nog een flinke leeftijd kunt bereiken, bewijst deze kleine mantelmeeuw, die een 
keer in de handen is beland van vogelonderzoekers Norman van Swelm en Roland-
Jan Buijs. De meeuw kreeg een ring om de poot als kuiken en dat was in 1996... Het 
dier is nu dus 22 jaar!

verdeeld over 90 soorten. Bij dit indruk-
wekkende aantal is trouwens wel sprake 
van een achteruitgang van maar liefst 
16 procent. Vooral de soorten van open 
water deden het minder goed. Niettemin 
werden 28 territoria van de ooit zo zeld-
zame krooneend vastgesteld. Verder valt 
ondermeer op 15 x blauwborst, 120 x 
boomleeuwerik, 321 x nachtegaal, 165 
geregistreerde gekraagde roodstaarten 
en last but not least 738 paar aalschol-
vers! Het duinterrein blijft smullen voor 
elke vogelliefhebber.

In de editie 2017 wordt bovendien speci-
aal stilgestaan bij drie vogels waar Den 
Haag en zijn randgemeenten een jaren-
lange bijzondere band mee heeft: de 
(blauwe) reiger en de reigâh (ooievaar) 
Nieuwkomer in dit rijtje is de grote zil-
verreiger. Lees wat betreft deze laatste 
vogel vooral aandachtig hoe onze vorige 

voorzitter – en recent nog SOVON vrij-
williger van het jaar – Adri Remeeus zijn 
‘night in white satin’ beleeft.

Net als in de afgelopen jaren is het ‘MUS-
rapport’ integraal toegevoegd. Waarmee 
de cirkel weer rond is. De samensteller 
daarvan is ons erelid Tom Loorij die 
daarmee anno 2017 een belangrijke bij-
drage levert aan het 31-ste inventarisa-
tierapport dat op zijn initiatief in 1987 
voor het eerst tot stand kwam. 

Wij wensen u veel leesplezier. Aarzel niet 
om contact op te nemen als u zelf aan 
de inventarisaties van de vereniging wil 
bijdragen en/of u zich tot andere (veld)
werkactiviteiten van de vereniging aan-
gesproken voelt. De Haagse vogels heb-
ben ons nodig!

Wim Kooij en Boudewijn Schreiner
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Zaterdag 1 september 2018 
Coepelduynen - Katwijk
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer *** (zie 
kader)
Vogeltrek: wandeling langs duinen, strand 
en zee. Vanaf de parkeerplaats in Katwijk 
Noord lopen we langs de duinrand richting 
Noordwijk. Onderweg kunnen we diverse 
trekvogels spotten. Bij geschikt weer lopen 
we via het strand terug naar Katwijk.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Maria  hoeve, zijde Voorburg (Appel gaarde)
Tijdstip: 08.30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 15 september 2018 Lusthof de 
Haeck en de Bovenlanden
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Aan de overkant van de Nieuwkoopse 
Plassen ligt, tegen de grens met Utrecht, het 
pittoreske landschap van de veenriviertjes 
de Meije en de Kromme Mijdrecht. We gaan 
hier een paar korte wandelingen houden 
en zullen daarbij ook enkele uitkijktorens 
bezoeken met uitzicht over de Nieuwkoopse 
Plassen en het aangrenzende veenweide-
gebied. Tussendoor zullen we ergens een 
koffie-/lunchstop houden. Behalve purper-
reiger en bruine kiekendief verwachten we 
diverse andere soorten roofvogels (trektijd), 
reigers en steltlopers waar te nemen.
Leiding: Michèl Gieskens (06 2322 7541)
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station 
Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08:30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zondag 30 september 2018 Bentwoud – 
Zoetermeer
Ochtendexcursie met eigen vervoer **/*** (zie 
kader)
Wij gaan wandelen in het nieuwe natuurge-
bied het Bentwoud, een gebied waar rede-
lijk wat roofvogels worden waargenomen. 
Maar natuurlijk gaan we ook op zoek naar 
andere vogels.
Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778)
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08.30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zondag 21 oktober 2018 Het Groene 
Strand – Oostvoorne
Dagexcursie met eigen vervoer **(zie kader)
Het duingebied van Oostvoorne is zeer ge-
varieerd en kent vele biotopen voor vogels. 
Aan het Oostvoornse Meer ligt het groene 
strand met een verruigde oever, waar zich 
veel watervogels ophouden en waar soms 
roofvogels te zien zijn. In de duinen vinden 
we zowel loofbossen als meren en moeras-
gebiedjes, waardoor een rijke vogelpopu-
latie verwacht mag worden. De trektijd is 
in volle gang en afhankelijk van het weer 
maken we kans op groepen trekvogels.
Leiding: Renée Lankhorst (06 3368 2974) 
en André Kommer (06 4115 3365)
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08.30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: 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.
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    Dag(deel)excursies CEL

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. Deelname aan de excursies geschiedt op eigen risico.

Zaterdag 27 oktober 2018 De Wilck/
Spookverlaat en Zegerplas 
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Langs de Burmadeweg te Hazerswoude 
staat een vogelkijkscherm met uitzicht 
over De Wilck, een open veenweidegebied 
met vochtige graslanden. In de winter 
foerageren er smienten en kleine zwanen. 
Langs de Vierheemskinderenweg staat een 
scherm dat hopelijk mooie waarnemingen 
mogelijk maakt. Het gebied is verder niet 
toegankelijk. Het Spookverlaat is een aan-
grenzend gebied waar we de vogelkijkhut 
bezoeken. Indien mogelijk wordt hier een 
wandeling gemaakt. NB het kan drassig 
zijn! Vervolgens rijden we na een horeca-
tussenstop, naar de Zegerplas bij Alphen 
a/d Rijn. Dit is een voormalige zandwin-
plas waar we omheen gaan lopen (4,5 km.).
Leiding: Ton Haase (06-12721879)
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08.30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 10 november 2018
Ackerdijkse Plassen - Delft
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer 
**/*** (zie kader)
We maken deze ochtend een wandeling 
door het pittoreske Midden-Delfland. De 
wandeling loopt langs boerderijtjes en mo-
lens. In deze tijd van het jaar arriveren de 
eerste wintergasten zoals smient en pijl-
staart.
Leiding: Muriel Kommer (06 5153 9821)

Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08.30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 17 november 2018 Landgoed 
Clingendael – Den Haag
Ochtendexcursie * (zie kader)
Clingendael is een ‘oud’ park met een rijke 
vogelstand. Vooral de bosvogels zijn goed 
vertegenwoordigd in dit landgoed. Denk 
daarbij aan de grote bonte specht, groene 
specht, boomkruiper en boomklever, ver-
schillende mezensoorten en de merel en de 
zanglijster. Wellicht treffen we ook onver-
wachte doortrekkers of watervogels aan. 
Landschappelijk is het park interessant 
door zijn landhuis en de structuur van de 
tuin en het park, de dijken, het sterrenbos, 
de Japanse tuin en de boerderij met slan-
genmuur en de boomgaard.
Leiding: Henk Wardenaar (06 4467 0470) 
en André Kommer (06 4115 3365)
Verzamelpunt: toegangshek Clingendael 
aan de Wassenaarseweg
Tijdstip: 08.30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 24 november 2018 Sovon-dag 
in de Reehorst, Ede
Dit is geen evenement of excursie van de 
Haagse Vogelbescherming. 
Kijk voor meer informatie op www.sovon.nl
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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.

 
   Dag(deel)excursies                   Cursus                        Lezingen CEL

Najaarscursus
Vogeltrek 

o.l.v. Eduard Opperman 

WAT ZIJN DAT ALLEMAAL EN WAAR 
GAAT DAT ALLEMAAL NAAR TOE?
De vogeltrek is al begonnen en misschien 
heeft u zich bij het zien van ‘zwermen’ vogels 
in de lucht het bovenstaande wel eens afge-
vraagd. Ja, de vogeltrek in voor- en najaar is 
telkens weer een fantastisch gebeuren. We 
gaan weer een cursus Vogelherkenning geven! 

Wilt u ook weten wat u ziet vliegen, schrijf 
dan in voor drie woensdagavonden op 

3, 10 en 17 oktober 2018 

De cursus staat onder leiding van Eduard 
Opperman en wordt gehouden in het Milieu 
Educatief Centrum Zuiderpark, Marie Polak-
weg 7, 2533 SW Den Haag, ingang Zuiderpark- 
Vreeswijkstraat (Kinderboerderij). De avon-
den beginnen stipt om 20.00 uur en duren 
tot ca. 22.15 uur met tussentijds een onder-
breking van ca. 15 min. voor koffie of thee. 
De cursus kost € 20 per persoon, inclusief do-
cumentatie. Ook inbegrepen is de ochtend-
excursie. De datum wordt tijdens de cursus 
vastgesteld. 

Inschrijving uitsluitend door storting van het 
cursusbedrag op rekening NL 57 INGB 0002 
7184 86 t.n.v. Haagse Vogelbescherming Afd. 
Excursies, Den Haag onder vermelding van: 
‘cursus vogelherkenning’. Bent u geïnteresseerd? 
Schrijft u zich dan snel in, want het aan-
tal plaatsen is beperkt en de belangstelling 
doorgaans groot. Mocht de cursus zijn vol-
geboekt, dan wordt uw betaling teruggestort. 
U ontvangt geen bevestiging van uw inschrij-
ving. Alle verdere informatie wordt gegeven 
door Jan Pietersen: 070 367 25 85 / 06 19 41 
81 22 of jan.pietersen@planet.nl.
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Verslag van een rondreis van 15 
dagen door Namibië. Damara-
land heeft een onuitputtelijke 
diversiteit van schitterend ruige 
bergachtige en woestijn biotopen. 
Het park bestaat uit een enorm 
scala aan verschillende habitat-
ten. De vegetatie staat garant voor 
een overvloed aan dieren die in 
het park voorkomen. In de tuinen 
en de omgeving wemelt het van de 
vogels, onder andere grote glans-
spreeuw, roodborsthoningzuiger 
en de diederikkoekoek. Verder 
zijn er ook beelden te zien van 
Botswana en Gabon.

Fotografisch verslag van een unieke expe-
ditie-cruise langs het meest oostelijke deel 
van Rusland. Met diverse soorten alkach-
tigen en andere zeevogels zoals de laysan-
albatros, regenstormvogel en de roodpoot 
drieteenmeeuw. De Koerilen strekken zich 
uit over een baan van meer dan 1000 km 
beginnend bij Kamtsjatka schiereiland en 
eindigend in Japan. De wateren rondom 
de Koerilen zijn eveneens rijk aan zeezoog-
dieren en op recente expedities werden 
hier onder andere blauwe vinvis, potvis, 
bultrug en grijze walvis gezien alsmede 
orka’s.

 
   Dag(deel)excursies                   Cursus                        Lezingen CEL

Maandagavond 17 september 2018 
in de Maranathakerk

Laurens Steijn

KAMTSJATKA
Commandeureilanden en de Koerilen

N.B. de lezing van 17 september vindt plaats in de Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB 
Den Haag. Vanaf oktober zijn we terug op een vertrouwde locatie: het Benoordenhuis, Bisschopstraat 
5, 2596 XH Den Haag vlak bij het Maerlant-Lyceum.  

Maandagavond 15 oktober 2018 
in het Benoordenhuis

Peter Grobben

NAMIBIË... dwars door 
Damaraland en Etosha

In Macedonië met zijn kleinschalige landbouw leeft een 
enorme hoeveelheid vogels die vaak niet schuw zijn. De foto’s 
laten soorten zien die in West-Europa niet voorkomen zoals 
vele roofvogels, de rotslijster, de maskerklauwier, de Griekse 
spotvogel en de oostelijke orpheusgrasmus. In noord-Grie-
kenland zijn de hoogtepunten roze pelikanen en de vele 
roofvogelsoorten. Verder zien we mediterrane zangvogels en 
vlinders in de prachtige natuur van de Balkan.

Maandagavond 19 november 2018 
in het Benoordenhuis

Josien Schenkels

MACEDONIË
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 30: de Torenvalk

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

Ik zie veel lezers al bedenkelijk kijken: dat 
kan toch niet, zo’n algemene vogel op de 
nieuwe Rode Lijst? 

Velen zullen zich nog het verhaal van 
het nest in de treurbeuk in Oosterbeek 
herinneren. In 2016 sneuvelde de boom 
grotendeels en werd voor de 5 torenvalk-
jongen die er toen huisden, alternatieve 
nestgelegenheid geboden in de vorm van 
een speciale nestkast. Maar verder heb-
ben we in onze groengebieden maar wei-
nig torenvalken. In het boek ‘Broeders, 
trekkers en dwalers’ (2001) stond het al: 
‘in de jaren tachtig was de stand bij ons 
op zijn hoogtepunt met ca. 60 broedpa-
ren, daarna nam die verder af’. Illustratief 
zijn de cijfers van de Vogelwerkgroep 
Meijendel. In de jaren 90 van de vorige 
eeuw waren er jaarlijks zes tot negen ter-
ritoria. Vanaf het jaar 2000 maar een of 

twee. Eén paar broedde in de watertoren 
op Scheveningen. Bijna jaarlijks kwamen 
enkele jongen groot. In 2018 werden de 
torenvalken verdreven door een paartje 
slechtvalken. Die legden zelfs een ei, maar 
het broedgeval zette niet door en het nest 
werd verlaten. Maar de torenvalken keer-
den niet meer terug. Of het toenemend 
aantal slechtvalken in Den Haag op ter-
mijn een verder negatief effect heeft op 
de torenvalkenstand, moet worden afge-
wacht.

Landelijke achteruitgang
Overigens is die achteruitgang bij ons ge-
heel conform de landelijke trend. In de 
jaren 60 van de vorige eeuw was de stand 
op een dieptepunt door het gebruik van 
landbouwgif. Daarna nam de stand toe 
en bereikte rond 1990 zijn maximum. 
Sinds 1990 is hij met maar liefst 60% te-
ruggelopen, jaarlijks met zo’n 4%. De 
laatst bekende schatting voor 1998 - 2000 
bedraagt 5.000 tot 7.500 paar. De exacte 
cijfers voor de nieuwe Sovon-atlas zijn 
nog niet beschikbaar, maar in de 21ste 
eeuw is het aantal zeker alweer met een 
derde teruggelopen.
De torenvalk was altijd de meest algemene 
roofvogelsoort van ons land, maar al een 
paar jaar geleden is hij daarin voorbij ge-
streefd door de buizerd die een enorme 
progressie boekt. Vroeger ontbrekend in 
het westen van het land heeft de buizerd 
ook laag Nederland bevolkt. Ook in de 
Haagse regio broedt hij al in een aantal 
groengebieden en in de duinen. Zo geeft 
de Vogelwerkgroep Meijendel voor 2016 
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en 2017 resp. 24 en 19 territoria tegen 1 
tot 10 in de jaren negentig van de vorige 
eeuw. Dus precies de omgekeerde ontwik-
keling als bij de torenvalk!

Redenen van achteruitgang
Zoals bij zo veel Rode Lijst soorten moet 
ook bij de torenvalk de belangrijkste 
oorzaak gevonden worden in de intensi-
vering van de landbouw. Hierdoor is het 
voedselaanbod, met name van muizen, 
sterk verminderd. In tegenstelling tot 
de buizerd heeft de torenvalk veel meer 
moeite over te schakelen op andere soor-
ten voedsel. We zien bijvoorbeeld ook 
kortstondige oplevingen in de stand in 
muizenrijke jaren. 
Lokaal speelt predatie door onder andere 
de havik een rol, een roofvogelsoort die 
ook juist de laatste 20 jaar sterk in aantal 
is toegenomen. Omdat de torenvalk geen 
eigen nest bouwt gebruikt hij van oor-
sprong oude nesten van zwarte kraai en 
ekster. In bosgebieden zijn beide soorten 
achteruitgegaan, waardoor ook het aan-
bod aan nestgelegenheid is afgenomen.

Nestkastbewoner
Tegenwoordig broedt het overgrote deel 
van de torenvalken in speciale open of 
halfopen nestkasten. Vooral fruittelers 
hangen maar al te graag een nestkast voor 
hen op. Muizen kunnen flinke schade 
berokkenen aan de oogst en het zijn dus 
mooie natuurlijke vijanden. Ook spreeu-
wen, die soms grote pikschade aan het 
fruit kunnen veroorzaken, worden door 
de torenvalken op een afstandje gehou-
den. Ik heb echter nog door mijn vader 
op Ameland gemaakte films uit de zeven-
tiger jaren met in de hoofdrol een toren-
valk die het nest van een zwarte kraai in 

een lage vlierstruik midden in het duin 
had ingepikt. Ook vonden we toen zelfs 
een nest, nu ja nest kon je het nauwe-
lijks noemen, met vier eieren onder een 
heidepol midden in het kale duin. Zulke 
grondnesten zijn tegenwoordig een zeld-
zaamheid.

Hulp mogelijk?
Op beperkte schaal worden nu al krui-
denrijke akkerrandjes aangelegd om een 
andere Rode Lijst soort, de patrijs, een 
handje te helpen. Behalve voedsel voor 
de patrijs trekken dergelijke extensief be-
heerde gebiedjes ook muizen aan, waar-
door het voedseltekort van de torenvalk 
wordt verminderd. Hiermee wordt dus 
ook de torenvalk geholpen. In gebieden 
waar natuurlijke nestgelegenheid schaars 
is, kan het ophangen van nestkasten hel-
pen. Voorwaarde is dan wel dat dit ge-
beurt in een omgeving waarin de toren-
valk zich thuis voelt en die ook voldoende 
voedsel biedt.

Biddende torenvalk blijft in zicht
We hoeven voorlopig niet bang te zijn 
dat we het beeld van een biddende toren-
valk langs de kant van de weg helemaal 
moeten missen. We kunnen de vogel nog 
steeds in het hele land tegenkomen. Er 
zijn maar weinig plekken waar de soort 
helemaal verdwenen is, eigenlijk alleen in 
wat grotere bosgebieden. Het is meer de 
dichtheid die overal sterk is afgenomen. 
De opmerking ‘overal waarneembaar’ 
op de postzegel van Nederland uit 1995 
klopt dus nog steeds, al zullen de waar-
nemingen minder talrijk zijn. En anders 
genieten we maar van de uiterst fraaie af-
beelding van een biddende torenvalk op 
een postzegel van Malta uit 2001! 
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Meten is weten
De jongen worden van het nest gehaald 
en in een tas naar beneden gebracht. Ik 
meet en weeg ze om hun conditie te bepa-
len. 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.vogeltrekstation.nl.  
Alle waarnemingen worden bijgehouden 
en zo is goed te volgen hoe het de ooie-
vaars vergaat.

Uitvliegen niet zonder gevaar 
Met het Haagse ooievaarsringproject zijn 
we in 2012 gestart en het levert steeds 
meer informatie op. Terugmeldingen 

tonen aan dat de jongen na het uitvliegen 
grote afstanden kunnen afleggen, maar 
veel hindernissen moeten overwinnen. 
Grote gevaren zijn het drukke verkeer, 
spiegelende ruiten van hoge gebouwen, 
bovengrondse elektriciteitsdraden en 
hoogspanningsmasten. Verder is zwerfaf-
val een probleem, zo zien ooievaars post-
elastieken aan voor eetbare regenwormen 
en raken ze verstrikt in plastic.

Eigen nest
Na twee jaar zijn jonge ooievaars zelf vol-
wassen. Zodra ze een partner hebben ge-
vonden, bouwen ze een eigen nest op een 
zelf uitgekozen plek. We zijn benieuwd of 
de jongen die zijn geboren op een schoor-

Het ringen van onze Haagse ooievaars 
DOOR CAROLINE WALTA

Op een mooie junidag klautert Peter ‘De Bomenkapper’ Waenink langs de schoorsteen 
van een flat in Mariahoeve. Het ooievaarsnest is de bestemming en het ringen van de 
kuikens is het doel. Zodra Peter het nest bereikt, kiezen de oudervogels het luchtruim. 
De jongen blijven stil in het nest liggen: ze houden zich dood. Het is de natuurlijke 
verdediging die de kuikens toepassen bij onraad. Dat doen zij ook als er bijvoorbeeld 
roofvogels of vreemde ooievaars overvliegen.

Klimmen met uitzicht over de skyline van Den Haag

Foto: Caroline Walta
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steen, een gelijksoortige plek voor hun 
eigen nageslacht uitzoeken. Of kiezen ze 
voor een hoge boom of paal? Zo kan de 
Haagse Vogelbescherming weloverwogen 
advies uitbrengen over het wel of niet 
plaatsen van nestgelegenheden.

Verbinden
De Haagse ooievaar blijkt mensen en 
organisaties op een mooie manier met 

elkaar te verbinden: VB&T VVE dien-
sten, De Bomenkapper, Van der Spek 
Hoveniers, Molen de Vlieger, Middin/ 
Stadskinderboerderij Essesteijn, Broodje 
van Dootje, Brandweer Haaglanden, de 
gemeenten Den Haag en Leidschendam-
Voorburg, Stichting Ooievaars Research 
& Knowhow (www.ooievaars.eu) en na-
tuurlijk onze eigen Haagse Vogel be-
scher  ming. Het is allemaal vrijwilligers-
werk wat we doen, dus de HVB is erg 
dankbaar voor de hulp die we krijgen!

Het ringen in beeld
Een fotoverslag van het ringen kunt u 
zien op www.haagsallerlei.nl/ringen-van-
ooievaars-op-manege-berestein en op www.
haagsevogels.nl staat een link naar een 
filmpje van Omroep Midvliet.

Caroline geeft uitleg bij Molen de Vlieger in Voorburg

De Haagse Vogelbescherming ontvangt op 
generlei wijze enige structurele subsidie voor 
haar werk en is grotendeels afhankelijk van 
de contributies en giften van haar leden. Zij is 
een non-profit organisatie met ANBI-status, 
dat wil zeggen dat giften en legaten voor de 
belasting aftrekbaar kunnen zijn. 

Indien u van mening bent dat wij goed werk 
verrichten dat het waard is financieel te on-
dersteunen, vragen wij u een (periodieke) 
schenking te overwegen of de vereniging in 
uw testament op te nemen. 

Uitgebreide informatie over schenkingen 
vindt u op onze website: www.haagsevogels.nl 
onder het kopje Vereniging bij Schenken aan de 
Haagse Vogel bescherming. 
U kunt ook voor meer informatie contact 
opnemen met onze penningmeester, de heer 
Rob de Jong (telefoon 070 352 2940); hij 
helpt u graag verder.

Schenken of nalaten aan de 
Haagse Vogelbescherming

Uniek kijkje in het ooievaarsnest op Kasteel Oud-
Wassenaar

Foto: Caroline Walta

Foto: Larissa B
akker
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Den Haag per kano 
Via een uitje van mijn werk kwam ik ermee 
in aanraking. Een rondje Den Haag over 
het water! De tocht bood ons de moge-
lijkheid om een rondje te varen rondom 
het centrum, feitelijk het singelstelsel dat 
begin 17e eeuw is aangelegd. Eigengereid 
als ik ben besloot ik ‘niet gezellig te doen’, 
maar in een eenmanskano te stappen en 
een aanzienlijk langere route te varen. De 
tocht vond plaats op de warmste 19e april 
sinds 1706, het jaar waarin de metingen 
begonnen. Behalve waterpret stond me 
ook een culturele belevenis te wachten. Je 
vaart zomaar langs het huis waar Spinoza, 
toen de gracht er nog maar net lag, de 
Ethica schreef. Verderop vaar je nog net 
niet de paleistuin in en bij de fraaie 19e 
eeuwse villa’s aan het Willemspark, moet 

Vogels spotten vanuit een kano
DOOR WIM KOOIJ

‘Wat lelijk, die borden in het water. Waar is dat nu weer voor nodig?’ In Clingendael 
windt menig wandelaar zich op over de richtingaanwijzers in de vijver achter het Grote 
Huis. Op het eindpunt van de kanoroute kun je linksaf en rechtsom het eilandje varen. 
En de klagers hebben gelijk, het verkeersbord is ontsierend en overbodig. Tot zo ver 
mijn meezeuren over kanoën in de natuur. Want een tochtje per kano is natuurlijk 
fantastisch leuk en het is curieus dat er maar zo weinig mensen instappen.

je jezelf in de hand houden. Je hebt de nei-
ging even aan te meren en zo’n fraaie tuin 
in te lopen. Het gekwetter van de putter-
tjes die daar rondzwierven, ervoer ik als 
erg uitnodigend… 

Vogelen vanaf het water
Als vogelaar kwam ik volledig aan mijn 
trekken. Het aantal vogels dat broedt 
op en rond het water blijkt veel groter 
dan je als fietser waarneemt. Natuurlijk 
kunnen de talloze meerkoeten je moei-
lijk ontgaan. Ik telde op een rondje van 
6,5 km op 26 mei 24 nesten. Ook de 
fuut doet het al heel lang goed – ik telde 
zeven nesten - en van de knobbelzwaan 
kwam ik tot vier. Op elf plaatsen kwam 
ik wilde eenden met jongen tegen. Maar 
wat te denken van al die stadsduiven die 
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broeden onder bruggen? Oké, je moet je 
neus wel even dicht houden als je eron-
der door vaart, maar het is wel een bele-
venis als je links afslaat - van de Zuidwal 
naar de Houtzagersingel – en in de sche-
mering 29 nesten telt! Maar dat was niet 
alles. Er volgden nog veel meer bruggen 
met nesten en uiteindelijk werd de high 
score nog bijna overtroffen met 25 nesten 
onder Piet Heinpleinbrug.

Die 19e april besloot ik wat later aan te 
schuiven bij de netwerkborrel. Bij de 
splitsing waar ik rechtsaf de Noordwal 
op had moeten varen ging ik linksaf rich-
ting de elektriciteitsfabriek. Het gebouw 
is ook bekend als de ‘Pink Floyd fabriek’. 
Al varend kwam het gekras van de zwarte 
roodstaart steeds dichterbij. En dan het 
Verversingskanaal: ooit  het walhalla 
voor vogelliefhebbers in de bebouwde 

kom als de buitentemperatuur een ijs-
muts vergt. Heel veel spannends kwam 
ik er niet tegen, maar toch is het grappig 
als je stuurmanskunst op de proef wordt 
gesteld door een aalscholver die niet opzij 
wil of omdat een visdief rakelings langs je 
heen scheert. Vlakbij het keerpunt voor-
bij de Houtrustbrug – waar enkele boe-
renzwaluwen belangstelling voor hadden 
– dook een dodaars plots voor me op.

Meer groene routes mogelijk 
Ik ben geen geoefend kanoër – dus begon 
ik aan de borrel met blaren in mijn han-
den – maar wat was het een leuke tocht! 
In deze fraaie lente en zomer ben ik dan 
ook een aantal keren op herhaling ge-

Dodaars

Clingendael

gaan. Je kunt kiezen uit verschillende 
routes. Met borden aangegeven toch-
ten leiden je ook naar groengebieden 
als het Zuiderpark – let op, dat is vanaf 
het verhuuropstappunt aan de Bierkade 
een tocht van 21 kilometer! - naar het 
Westbroekpark en via het Haagse Bos 
naar Arendsdorp en Clingendael. In 
Arendsdorp wel even oppassen dat je niet 
‘droogvalt’ want het waterpeil is hier en 
daar extreem laag. Ook de aanloop via de 
door mij vanwege de braamsluiper eerder 
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geprezen Neuhuyskade, vormt een horde. 
Het weelderige groen dat over het water 
hangt noopt je om in ieder geval één van 
de peddels binnen boord te houden om te 
kunnen passeren. 
Ook Clingendael is voor de iets meer 
geoefenden. Over de op zich voldoende 
brede tankgracht liggen een paar  oude 
beuken die het afgelopen jaar tijdens 
een storm van een talud zijn geduikeld. 
Kleine, stoere jochies proberen daarover 
heen te lopen naar de andere kant. Maar 
kom je daar met de kano dan is even klû-
nen onvermijdelijk. Wel een goede kans 
dat je dan vocaal wordt begeleid door een 
holenduif of door op hol geslagen hals-
bandparkieten.

Tot slot
Tja en dan ben ik waar ik begon, die route-
borden die zijn afgekeken van fietsroute-
knooppunten. Die zijn inderdaad soms 
ontsierend en overbodig. Maar toch, hoe 
mooi is het om onze fraaie groene stad 
vanaf het water te verkennen? Ik verzeker 
u: héél mooi, dus een tocht per kano is 
een absolute aanrader!

Zie ook http://www.kanoverhuurdenhaag.nl/ en 
http://www.kanoroutes.nl/nl-denhaag.htm

Clingendael

Privacy protocol Haagse 
Vogelbescherming (HVB) 
Op 25 mei 2018 is nieuwe privacywet geving 
van kracht geworden. De HVB conformeert 
zich als ANBI-instelling aan de Algemene 
Verordening Gegevens bescher ming (AVG) 
die geldt als privacywetgeving in de hele 
Europese Unie (EU). 

Praktisch houdt dat het volgende in:
• HVB heeft een functionaris gegevensbe-

scherming aangesteld.
· Gegevens worden beschermd om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzi-
ging tegen te gaan.

· Iedere belanghebbende heeft het recht de 
persoonsgegevens te laten corrigeren of te 
laten verwijderen.

· Er is een interne klachtenprocedure.
· Voorlichting is gegeven aan alle betrokke-

nen betreffende deze privacywetgeving.
· De HVB bewaart persoonsgegevens niet 

langer dan één jaar nadat wij deze niet 
meer nodig hebben.

· De HVB verstrekt in principe geen ge-
gevens aan derden. Wel worden NAW-
gegevens  verstrekt aan de drukker van het 
kwartaaltijdschrift en salarisgegevens aan 
het boekhoudbureau – waartoe met beide 
desbetreffende instanties een verwerkings-
overeenkomst is aangegaan.

· Een protocol meldplicht datalekken wordt 
gevolgd indien een datalek wordt gecon-
stateerd.

Mocht u vinden dat uw privacy op een of 
andere manier is of wordt geschonden, dan 
kunt u een klacht indienen bij de functiona-
ris gegevensbescherming – zie de adresgege-
vens elders in dit blad. Mocht u het niet eens 
zijn met de afhandeling van uw klacht, dan 
kunt u contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  
Den Haag.

Een en ander is ook gepubliceerd op de web-
site van de HVB. Mocht u nog vragen hier-
over hebben, dan kunt u contact opnemen 
met de secretaris of de voorzitter.
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Tijdens de derde telling van dit jaar voor 
het Meetnet Urbane Soorten van SOVON 
is het rustig op straat. Engeland speelt op 
het WK-voetbal tegen Colombia. Ik kan 
me niet voorstellen dat dat dé reden voor 
de verlaten straten is. Op deze zwoele, bijna 
tropische avond wil je toch juist buiten 
zijn. Ik trap lekker door naar mijn eerste 
telpunt, want de spannende penalty-reeks 
van straks wil ik natuurlijk niet missen. 
Op de hoek van de Graskarpersingel tel 
ik de eerste vijf minuten af. Het riet langs 
de oever staat ruim twee meter hoog. Het 
water waar ongetwijfeld de nodige soor-
ten dobberen, blijft onzichtbaar. Ik hoor 
twee bedelende meerkoetjongen. Dat 
moeten er dus zeker drie zijn, want naar 
wie zouden ze anders piepen dan naar pa 
of ma? Twee eksters en een zwarte kraai 
krikken de aantallen en soortenrijkdom 
ook niet bepaald op. Door naar telpunt 2. 
De Waterspinhof is al vele jaren een huis-
mussenbolwerk. De afgelopen acht telja-
ren heb ik ze hier nog nooit gemist. Tot 
vandaag. Zouden ze onder de dakpannen 
van de eengezinswoningen ook naar het 
voetbal kijken? Gelukkig klinkt hoog in 
de lucht de schelle roep van een gierzwa-
luw. De soort waar het tijdens deze avond-
telling vooral om gaat. Even later zijn het 
er negen. Ik denk niet dat ik er hier eer-
der zoveel in één blik gevangen heb. Maar 
één soort in vijf minuten is toch wel erg 
mager. 
Telpunt 3 is al niet veel beter. Zelfs slech-
ter. Eén zwarte kraai. Nee, dan is punt 4 
echt een toppertje met maar liefst twee 
meerkoeten en een kokmeeuw. Gelukkig 

is er altijd nog telpunt 5. Meestal goed 
voor vele tientallen ganzen en een breed 
spectrum aan eenden. Vanavond is het 
rustig aan de rand van Leidschenveen. Een 
vrouwtje wilde eend zwemt met haar vijf 
halfwassen jongen in het water. Hetzelfde 
geldt voor een meerkoetengezin. En in de 
verte ontwaar ik zelfs nog vier Canadese 
ganzen. De vijfde minuut is al ingegaan 
als een enorme zwerm kauwen zich met 
veel kabaal aankondigt. Het zijn er zeker 
200. Ze strijken neer op het dak van een 
apparte mentencomplex. Een typisch 
geval van een voor slaapplaats.  
Na telpunt 6 is het helemaal uit met de 
toch al gesmoorde vogelpret. Punten 7, 8 
en 9 zijn welgeteld goed voor één kleine 
karekiet. Je hoopt iedere telronde toch 
weer op een bijzondere waarneming. 
Vandaag zat dat er helaas niet in. Ik zet 
de TV aan. Na een bloedeloze verlenging 
wint Engeland met strafschoppen tegen 
Colombia. Tijdens de zes voorgaande 
strafschoppenreeksen tijdens WK’s en 
EK’s verloor Engeland steevast. Heb ik 
toch nog een zeldzame waarneming ge-
daan!

COLUMN

Zeldzame waarneming
DOOR IDDE LAMMERS
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Het moge duidelijk zijn dat een vogel een 
snavel in de eerste plaats nodig heeft om 
voedsel tot zich te nemen. Ook dient de 
snavel als instrument voor de onmisbare 
verzorging van het verenkleed. Verder 
gebruiken vogels om zich te verdedigen 
of aan te vallen in het algemeen niet 
hun snavel, maar hun vleugels of poten. 
Daarop zijn natuurlijk uitzonderin-
gen zoals bijvoorbeeld reigers met hun 
spitse en lange snavels of papegaaiach-
tige soorten die met hun korte en sterke 
snavels behoorlijk kunnen bijten. Wij 
hadden zelf ooit een min of meer tamme 
dwergpapegaai waarvan ik blijkbaar de 
lieveling was maar die aan vrouwtjes van 
de menselijke soort een gruwelijke hekel 
had en dat door zeer pijnlijke beten ken-
baar maakte. 

Men kan aan de vorm van de snavel 
zien welk voedselpatroon de betreffende 
vogel heeft. Vogels die vis eten en een 
lange spitse snavel hebben, zoals reigers, 
‘harpoeneren’ hun prooi. Een vogel die 
onder de zaadeters gerangschikt wordt, 
heeft een korte en brede snavel. Insecten 
worden gegeten door vogels die een 
spitse en smalle snavel hebben om in 
bladeren te ‘snuffelen’ of in kleine hol-

Goed gebekt
DOOR HANS ELDERS

Bij ons mensen kun je op het eerste gezicht een vegetariër of een veganist niet onderschei-
den van een vleeseter of een flexitariër. De meeste vogels daarentegen zijn veel gemak-
kelijker herkenbaar wat betreft hun dieet. Vogels hebben een snavel ofwel een bek zonder 
tanden. Tanden en kiezen hebben vogels nu eenmaal niet, die zouden ook al snel te zwaar 
zijn voor zo’n levende vliegmachine. Wel zijn er aan de snavel soms kleine karteltjes die op 
tanden lijken. De snavel bestaat uit hoornachtig materiaal, vergelijkbaar met onze nagels. 
Er is een ‘levende’ buitenste laag, waardoor het slijtageproces wordt gecompenseerd. 
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tes te zoeken. Het meest frappante is 
dat vogels die in de modder hun voedsel 
zoeken, aan de binnenkant van hun sna-
vel speciale organen hebben die gevoelig 
zijn voor beweging of voor de elektrische 
pulsen die hun prooi produceert.

Soorten snavels 
In dit artikel wil ik mij beperken tot tien 
soorten snavels, maar in werkelijkheid 
zijn er meer. Bij iedere soort snavel geef 
ik met wat achtergrondinformatie een 
voorbeeld van één vogel die de betref-
fende snavel heeft. Het geeft inzicht in 
de variëteit van de soorten snavels en het 
bijbehorende dieet.

Vleeseters
Arenden zijn carnivoren ofwel vleeseters; 
zij hebben een sterke haaksnavel om 
huid en vlees van een prooi af te scheu-
ren of van de botten te schrapen. De 
arend wordt ook wel de koning der vogels 
genoemd. In Nederland is de vogel een 
wintergast die in zeldzame gevallen ook 
als broedvogel wordt gezien.

Zaadkrakers 
Goudvinken zijn dol op zaden; om pro-
fijt te hebben van de inhoud moeten ze 
de zaden ‘kraken’ waarna de inhoud naar 
de maag gaat voor verdere vertering. De 
vogel is erg schuw, maar wordt ook als 
schadelijk beschouwd omdat hij bloem- 
en bladknoppen van fruitbomen opeet. 
Deze vogels komen bij ons in groten ge-
tale voor als broedvogel of als wintergast.

Visspietsers
Reigers kijken geduldig naar alles wat 
beweegt en als er een vis voorbij komt, is 
die vis het ‘haasje’. Deze vogels zijn hier 

vrij talrijk en uiteraard steeds bij het 
water te vinden omdat vis hun hoofdge-
recht is. Veel reigers komen ook als win-
tergasten.

Fruiteters 
Toekans hebben een snavel met een ide-
ale lengte om kleine vruchten kunnen 
eten, maar de grote snavel werkt ook als 
een koelsysteem (dus multifunctioneel) 
om warmte kwijt te raken.

Nectarzuigers 
Kolibries hebben een lange dunne sna-
vel die bijna net zo lang is als hun hele 
lijfje. Er zijn ongeveer 300 soorten ko-
libries en iedere soort heeft een andere 
specifieke snavel die geschikt is voor één 
bloemvorm – dus is er geen concurrentie 
met andere soorten. Met de punt van de 
tong kan de kolibrie de nectar bereiken 
waar insecten niet bij kunnen komen. 
De kolibrie heeft een voorkeur voor rode 
of oranje bloemen. Een kolibrie heeft in 
zijn nek een met nectar gevuld zakje dat 
als een soort contragewicht dient (aan-
gestuurd door de vleugels) waarmee hij 
zijn evenwicht kan bewaren tijdens het 
eten. Echter, als het regent sluiten veel 
bloemen zich en wanneer dat langer dan 
een week duurt, sterven veel kolibries 
omdat ze dan hun voedsel niet kunnen 
bereiken.

Beitelaars 
Spechten kunnen in bomen met zacht 
hout een nest uithakken. Spechten heb-
ben in hun hersenen een soort schok-
demper die andere vogels niet hebben. 
De specht beklopt de bast van een boom 
van beneden naar boven om de door 
insecten gegraven tunnels te vinden, 
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waarna de tunnel wordt opengehakt 
en de vogel met zijn kleverige tong zijn 
prooi vangt.

Dennenkegelpeuzelaars 
Kruisbekken zijn trekvogels die in de 
winter in Nederland neerstrijken. Met 
hun snavel kunnen ze gemakkelijk zaad-
jes uit dennenappels halen. Ze zijn dus 
te vinden in gebieden waar veel naaldbo-
men zijn, waarbij overigens sparren de 
voorkeur hebben.

Modderwroeters 
Lepelaars vallen op door hun lepelvor-
mige snavel. Zij zijn in Nederland aan-
wezig vanaf het vroege voorjaar tot en 
met de herfst. Hun snavel wordt onder 
andere gebruikt om vis en waterdieren te 
vangen.

Modderzevers 
Flamingo’s gebruiken hun snavel - waarin 
een bijzonder filtermechanisme zit - om 
klein voedsel uit het water te filteren. In 
het Grevelingenmeer zijn  flamingo’s te 
zien die hier overwinteren en oorspron-
kelijk uit Duitsland komen.

Zaadeters 
Ara’s hebben een sterke snavel waarmee 
ze harde noten kunnen kraken, waarbij 
de vogel de noot in zijn poot vasthoudt.

Conclusie 
Als wij mensen het fraaie gezang van een 
vogel horen, zullen we niet snel geneigd 
zijn te zeggen ’hou je snavel’! Toch is het 
bijzonder en eigenlijk ook maar goed, 
dat elke soort vogel zijn eigen unieke 
snavel heeft en zo op speciale wijze ‘goed 
gebekt’ is!

Vrijdag 6 juli. Begin juli is een spannende 
tijd voor jonge ooievaars. Zo’n 8 weken ge-
leden zijn ze in het nest op flinke hoogte 
uit het ei gekropen. Nu is hun donspak 
een verenkleed geworden en zijn ze klaar 
voor hun eerste vlucht. Dat gaat niet in 
één keer, maar in etappes. Eerst staan ze 
op het nest te oefenen, met het slaan van 
de vleugels. Zo worden hun vliegspieren 
steeds sterker. Verder springen ze op en 
neer en ontdekken ze de weerstand van de 
wind. Na een paar dagen trainen op het 
nest kiezen de jonge ooievaars het lucht-
ruim. Vliegen gaat meestal nog wel, maar 
veilig landen in de drukke stad is andere 
koek. In rap tempo moeten de jongen 
leren manoeuvreren tussen de gebouwen, 
bovengrondse leidingen en het verkeer. 
Verder is het een uitdaging het nest terug 
te vinden en er weer op te landen. Het 
nest blijft na het uitvliegen nog zo’n 2 
weken de thuisbasis. De jonge ooievaars 
slapen er en worden af en toe door de ou-
ders bijgevoerd.
 
Een deel van de jonge ooievaars heeft in 
juni op het nest een ring om de poot ge-
kregen. Hiermee onderzoekt de Haagse 
Vogelbescherming hoe het vogels na het 
uitvliegen vergaat: op welke plek ze voed-
sel vinden, waar ze in de winter naar toe 
trekken, hoe oud ze worden en waar ze 
uiteindelijk zelf gaan nestelen. Verder 
zijn de jongen zo ‘thuis te brengen’ als 
ze na een onfortuinlijke vlucht terecht 
komen in de vogelopvang. 
 
De eerste patiënt is inmiddels door de 
Dierenambulance gevonden en herstelt 

Caroline Walta over haar ooievaars 
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nu in onze Vogel opvang De Wulp. Het is 
het oudste jong van het duo op Suzanna-
land blok 3. Ik heb contact met de ver-
zorgers en als het zover is, zal ik de vogel 
ophalen en vrijlaten. De jongen zijn te 
oud om naar het nest terug te brengen, 
ik kies een plek waar de vogel direct aan-
sluiting kan vinden bij soortgenoten. In 
dit geval het veld tussen Marlot en de 
Hofzichtlaan. 

Hofzichtlaan vrijlaten, de plek waar de 
jonge ooievaars zich na hun eerste vlucht 
verzamelen. En aangezien in het nest nog 
een jong zit, met het risico dat die dan 
van schrik van de flat fladdert, moest ik 
een tussenoplossing bedenken. Ik heb 
het herstelde jong naar het dak gebracht. 
Daar had het wel even last van duikende 
meeuwen die hun jongen verdedigen, 
maar uiteindelijk keerde de rust terug en 
durfde ik weg te gaan. 
 
Dinsdag 10 juli. Het jong kan goed vlie-
gen en ik verwacht dat het bij een eerst-
volgende voedering van de ouders naar 
het nest zal vliegen. Ik probeer vanmid-
dag nog even te gaan kijken. Verder had 
ik verwacht dat de meeste jongen vorige 
week hun eerste vluchten en stappen in 
de velden zouden maken. Ze kunnen nu 
op elk moment de wijde wereld gaan ont-
dekken. Ze zullen nog op het nest slapen 
en rusten, maar dat zal in de loop van de 
tijd steeds minder worden. De aandacht 
en voerbeurten van ouders nemen ook af. 
Tijd voor de jonkies om op eigen benen 
te staan...

Caroline Walta over haar ooievaars 

Maandag 9 juli. Ik heb het oudste jong van 
Suzannaland van Vogelopvang De Wulp 
naar ‘huis’ gebracht. Aangezien nog geen 
enkele jonge ooievaar is uitgevlogen, 
kon ik de vogel niet in het veld aan de 

Ooievaar Suzannaland

Klaar voor vervoer

Even wennen
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Een veel wetenschappelijker 
variant op dit gezegde is het 
boek ‘Darwin in de stad’. De 
laatste jaren  is er een trend 
om natuur in de stad niet te 
zien als een bijproduct, maar 
als een op zichzelf staand 
geheel dat serieus moet 
worden genomen. Zeker als 
je bedenkt dat driekwart van 
de wereldbevolking in de 
toekomst in de stad zal wonen. 
Je ziet het ook bij organisaties 
als Vogelbescherming. Daar 
is een medewerker speciaal 
aangesteld voor stadsvogels. Natuur 
beperkt zich niet meer tot verre oorden 
en omheinde gebieden. In een enorm 
tempo  hebben exoten een plekje in de 
stad gevonden. Niet alleen planten, maar 
ook dieren. In korte tijd vinden die een 
plaats tussen en met de oorspronkelijke 
organismen. Alle passen ze zich aan het 
stadsleven aan, of verdwijnen. De aanpas-
sers evolueren in een tempo dat Darwin 
versteld had doen staan. Hij ging er nog 
vanuit dat evolutie een proces van eeu-
wen is. Maar hier wordt beschreven dat 
planten en dieren in staat zijn om bin-
nen een aantal generaties zich aan te 
passen aan het stadsleven. Mooi zijn de 
beschrijvingen  van merels, stadsduiven, 
peper-en-zoutvlinders en zoveel meer. Zo 
langzamerhand ontstaan er twee soorten 
merels: een stads- en een plattelandsmerel. 
Stadsduiven zijn in staat om gifstoffen die 
ze binnenkrijgen in hun veren op te slaan 

Darwin in de stad - Evolutie in de urban jungle
DOOR MENNO SCHILTHUIZEN

BOEKBESPREKING

en de vlinder evolueerde van 
licht naar donker en terug. 
Veel soorten die beschreven 
worden zijn herkenbaar voor 
de leek. Dat maakt het zo 
boeiend, omdat die evolutie 
zo dichtbij gebeurt. 
‘Darwin in de stad’ is 
geen droog wetenschap-
pelijk verhaal.  Je proeft 
de betrokkenheid van de 
schrijver wanneer hij het over 
de huiskraaien van Hoek van 
Holland heeft. Bovendien 
schrijft hij met humor. 

Soms zou de indruk kunnen ontstaan dat 
de auteur het allemaal wel best vindt, de 
evolutie in de stad. Alsof alle organismen 
in staat zijn om zich aan te passen. Maar 
in een van de laatste hoofdstukken 
neemt hij afstand van die gedachte. Veel 
organismen zijn niet in staat zich aan te 
passen en behoeven daarom onze zorg. Dit 
zeer leesbare boek van de evolutiebioloog 
(hoogleraar) Schilthuizen is een aanrader 
voor deskundigen en natuurliefhebbers 
die meer willen weten over ontwikkelingen 
en laatste inzichten in evolutie.

Ko Katsman, 8 augustus 2018

N.B. Deze boekbespreking is eerder verschenen 
op www.vogeldagboek.nl de site van journalist en 
natuurfotograaf Adri de Groot. Adri is een groot 
kenner van de natuur en voorziet de HVB regel-
matig belangeloos van de meest prachtige foto’s. 
Zijn site wordt gevolgd door meer dan 25.000 
mensen in én buiten Nederland. Een aanrader! 

Als ik op de Brouwersdam tussen alle asfalt en beton een paardenbloem zie bloeien, 
moet ik altijd denken aan de uitspraak: ‘Natuur is overal, het milieu selecteert.’ 
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Contact
Bestuur 
Hans Elders voorzitter
Rob de Jong penningmeester
Jeroen Melcherts secretaris
Rogier Mos lid
Frits IJzendoorn lid
John Woudstra lid

E-mail: info@haagsevogels.nl

Functionaris privacybescherming 
Jeroen Melcherts

Correspondentieadres bestuur
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
E-mail: info@haagsevogels.nl

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

Algemene informatie
E-mail: info@haagsevogels.nl 
Website: www.haagsevogels.nl

Informatietelefoon
Frederik Hoogerhoud, T: 06 - 46 42 68 09

Alarmnummer Milieuzaken
Voor spoedeisende zaken als kappen en 
snoeiwerkzaamheden in de broedtijd
- Den Haag noord: 
 Adri Remeeus, T: 06 - 53 42 56 02
- Den Haag centrum: 
 Frederik Hoogerhoud, T: 06 - 46 42 68 09
- Den Haag zuidwest: 
 Ruud van der Waard, T: 06 - 47 46 01 59
- Leidschendam-Voorburg: 
 Martin van de Reep, T: 06 - 54 75 89 50

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

Vogelopvang De Wulp
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon: 070 - 323 15 68
IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75
E-mail: info@vogelopvangdewulp.nl
Website: www.vogelopvangdewulp.nl
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1. Kluten   2. Kievit   3. Wespendief   4. Ooievaars   5. Torenvalk   6. Visdief


