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       Van de voorzitter

Wat betreft de voorbije jaarwisseling kun-
nen we verheugd zijn dat er opnieuw meer 
vuurwerkvrije zones in Den Haag en om-
streken zijn gerealiseerd – mede dankzij 
positieve burgerinitiatieven. Onze eigen or-
ganisatie kenmerkte zich door rustig, con-
structief samenwerken. Dat is bevorderlijk 
voor plezierig werken en de ontplooiing 
van nieuwe initiatieven, maar ook belang-
rijk voor het adequaat reageren op onver-
wachte gebeurtenissen. Alles overziend is 
het een groot compliment voor alle vrijwil-
ligers die zich hebben ingezet om de Haagse 
Vogelbescherming verder te laten groeien. 
En het resultaat mag er zijn! Ik ben blij te 
kunnen melden dat ons ledental per 1 janu-
ari 2019 weer iets is gestegen ten opzichte 
van het vorige jaar. We zijn van plan om 
onze ledenwerving via Facebook in de eerste 
helft van 2019 te intensiveren. Financieel: 
het begrote verlies is lager dan begroot. 
Alleen al deze zaken overziende kunnen we 
stellen dat het jaar 2018 een goed jaar was, 
maar er waren nog zoveel meer positieve 
ontwikkelingen.

Bij de vogelopvang is opnieuw een record 
aantal vogels opgevangen. Bovendien is 
er een beter registratiesysteem ontwik-
keld dat niet alleen efficiënter werken 
mogelijk maakt, maar ook sneller en uit-
gebreider overzichten en statistieken kan 
produceren. Het gaf gelukkig organisa-
torisch geen onoverkomelijke problemen 
dat onze medewerkers na de olieramp in 
Rotterdam zich moesten inzetten om het 
leven van vele besmeurde zwanen te redden. 
Diepte-investeringen zijn gedaan bij zowel 
de Commissie Veldwerk als bij Vogelopvang 
de Wulp. Het doel is efficiënter werken 

mogelijk te maken. Ook worden er weer 
nestkasten geproduceerd voor veel verschil-
lende vogelsoorten. Op dit moment zijn er 
14 verschillende types beschikbaar. Kant en 
klaar, maar ook als bouwpakket. 

De HVB zou de HVB niet zijn als we in Het 
Jaar van de Wulp niet stil zouden staan bij 
deze prachtige, maar bedreigde vogel. In 
deze en komende Wulpen zullen we veel 
aandacht geven aan het wel en wee van 
‘onze’ wulp. 

Ons kwartaalblad de Wulp is nog steeds 
omvangrijker dan jaren geleden – met dank 
aan zowel de redactie als ook aan allen die 
trouw artikelen aanleveren om onze leden 
zo breed mogelijk te informeren en te in-
spireren. Daarnaast kwam via het MUS-
rapport (Meetnet Urbane Soorten) en an-
dere inventarisatierapporten belangrijke 
informatie over ontwikkelingen in de vo-
gelstand beschikbaar.

Het hierboven genoemde geeft slechts een 
globale indruk van positieve ontwikkelin-
gen, die - als we de balans opmaken - dui-
delijk als ‘winst’ geboekt kunnen worden. 
Vele vormen van vrijwillige inzet zijn daar-
bij nog niet vermeld, zoals bijvoorbeeld de 
goed functionerende commissies en an-
dere, niet minder essentiële onderdelen van 
de Haagse Vogelbescherming. 

Ik spreek de hoop uit dat we ook in 2019 
op deze manier kunnen blijven samenwer-
ken. Hoe meer harmonie in de HVB, hoe 
plezieriger en effectiever we kunnen samen-
werken. Ik ben ervan overtuigd dat we zo de 
meeste winst voor onze vogels boeken! 

Foto: C
hristophe B

inette

Als een jaar afgelopen is, wordt veelal de balans opgemaakt. In de financiële 
wereld wordt daarbij niet alleen een balans maar ook een verlies- en winst-
rekening opgemaakt. Voor de Haagse Vogelbescherming is dat niet veel 
anders, maar graag beschouw ik dit alles hierbij in de ruimste zin, dus niet 
alleen financieel. 
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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
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Internationaal luiden alarmbellen voor 
de Wulp. In de afgelopen 30 jaar is de 
Euro pese stand zorgwekkend afgenomen. 
Vooral de afname in Groot-Brittannië, 
waar bijna een derde van de populatie 
broedt, speelt een grote rol. Het aantal 
broedparen halveerde er de afgelopen 20 
jaar. In Ierland, in de jaren tachtig nog 
goed voor duizenden nestelende Wulpen, 
zitten nog maar ruim 100 paar. 
Ook in Nederland gaat het niet goed met 
de Wulp. De soort staat inmiddels op de 
Rode Lijst voor broedvogels. Oorzaken 
zijn onder meer een te laag broedsuc-
ces in zowel agrarische als natuurgebie-
den. Regionale studies, zoals die van 
Obe Brandsma en Gerrit Gerritsen in 
Overijssel, tonen aan dat de Wulpen te 
weinig jongen vliegvlug krijgen om de 
populatie in stand te houden. Duitse 
studies laten hetzelfde zien. Onze Britse 
collega’s vonden in Groot-Brittannië een 
negatief verband tussen wulpenaantallen 
en landbouwintensivering, verbossing, 
toegenomen predatorenpopulaties en 
klimaatopwarming. 

Buiten het broedseizoen heeft Nederland 
een internationale verplichting voor 
de Wulp: 25-50% van de wereldpopula-
tie maakt op enig moment gebruik van 
Nederland. Het gaat dan vooral om de 

2019 is het ‘Jaar van de Wulp’ 
Het gaat niet goed met de wulp. Niet in Nederland, maar ook internationaal heeft de soort 
het moeilijk. In veel landen wordt onderzoek gedaan en worden beschermende maatregelen 
getroffen. Omdat de Wulp het logo van de Haagse Vogelbescherming siert en de naam van 
dit blad verklaart, besteden we in de komende Wulpen extra aandacht aan deze prachtige 
soort. Het onderstaande verhaal nemen we met toestemming over uit Sovon-Nieuws. 

Wulpen in zwaar weer
Waddenzee, waar 80-90% van de Wulpen 
verblijft. Opmerkelijk genoeg nemen 
die aantallen juist toe. Wellicht hangt 
dit samen met een noordwaartse ver-
schuiving van de winterverspreiding op 
Europese schaal onder invloed van zachte 
winters, met afnames in het zuiden en 
westen en toenames in noordoostelijke 
regio’s. 

Om het prachtige geluid van de Wulpen 
niet te laten verstommen, wordt in veel 
landen ingezet op onderzoek en bescher-
ming. Ook in Nederland hopen we de 
aandacht voor de Wulp in de komende 
jaren te vergroten. Wordt vervolgd! Om 
te beginnen met het Jaar van de Wulp in 
2019. 
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Raadselachtige spreeuwensterfte
Huijgenspark 
DOOR SHARON LEXMOND

Op vrijdag 19 oktober kregen wij een telefoontje van de Dierenambulance 
Den Haag. ‘We hebben 30 dode spreeuwen onder een boom gevonden in een park. 
Wat moeten we ermee?’ 

Nu hebben we wel eens eerder een groep 
van 30 dode spreeuwen binnen gekregen 
maar dat was een duidelijk verhaal. Die 
waren namelijk met z’n allen tegen een 
ruit van een autodealer aangebotst en op 
één na, aan inwendig letsel overleden. Dat 
gebeurt soms. Maar een groep spreeu-
wen die dood onder een boom ligt, dat 
was ons vreemd. Het leek ons een zaak 
voor het Dutch Wildlife Health Center 
(DWHC). Toen deze instantie geen tijd 
bleek te hebben, zijn de spreeuwen bij ons 
terecht gekomen. 

Wij doen vaker secties en waren heel be-
nieuwd wat er nu eigenlijk aan de hand 
was. Toen er na een week nog eens 30 
doden werden gevonden en een dag later 
zelfs 88, werd het zelfs een zaak voor de 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
(NVWA). Van het DWHC kwam het be-
richt dat ze nu wél tijd en interesse had-
den. Bij ons - op de Vogelopvang de Wulp 
- waren op dat moment al vrij veel secties 
verricht door onze dierenarts Marian 
Mensink. Na iedere sectie stonden we 
voor nieuwe raadsels. Er was wat schade 
aan de organen te zien - wat wil je na een 
val uit een boom van 15 meter hoog? - 
maar het leek niet de hoofdoorzaak van 
de sterfte. En, waarom dan met zovelen 
tegelijk en alleen in het Huijgenspark? 

De magen waren zonder uitzondering 
leeg en dat is vreemd voor een vogel. De 
spreeuwen hadden flinke vetreserves en 
waren in goede conditie. Een lege maag 
wijst erop dat een vogel niet heeft willen 
of kunnen eten. Misschien misselijk ge-
worden van iets? Ondertussen hadden we 
contact met de stadsecoloog. We vroegen 
of er een camera kon worden opgehangen 
bij de boom zodat we zouden kunnen 
zien wat er gebeurde. 

De NVWA bracht na een week naar bui-
ten dat de vogels niet waren gestorven 
aan het West-Nilevirus of Vogelgriep en 
beschouwden daarmee hun rol als afge-
rond. En dat terwijl er in diezelfde week 
nog eens 200 dode spreeuwen werden 
binnengebracht. De opgehangen camera 
zou ons uitsluitsel kunnen geven over 
deze doden, maar wat bleek? De lens was 
volgepoept! Helaas, helaas. 
De pathologe van het DWHC consta-
teerde – net als onze dierenarts eerder – 
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dat er geen organen waren beschadigd, 
dat de dieren een lege maag hadden maar 
toch in goede conditie waren. Tijd voor 
verder onderzoek dus. Via de Erasmus 
universiteit en universiteit Gent werd 
Chlamidya, Usutuvirus en Warfarine (rat-
tengif) ook uitgesloten. Niet dat de symp-
tomen van de sectie daarop wezen, maar 
uitsluiten is altijd goed. Na een aantal 
secties leek ons vergiftiging een mogelijke 
oorzaak. Op basis van een aantal secties 
hebben we samen met de gemeente Den 
Haag contact gezocht met Universiteit 
Wageningen. Daar zou onderzoek naar 
gifstoffen worden gedaan. 

Ondertussen was er flinke belangstelling 
van de media. In de twee weken die ik be-
schrijf kwamen er ongeveer dagelijks tele-
foontjes van redacties die vragen hadden, 
langs wilden komen voor een interview 
en/of wilden komen filmen. Ook barstte 
onze mailbox en Facebookpagina bijna 
uit z’n voegen vanwege vele vragen, aan-
names, en geruchten over 5G, Chemtrails 
en nano chemicaliën… 

Om een punt achter de 5G discussie te 
kunnen zetten hebben we contact ge-
zocht met het Antennebureau dat ons 
wist te vertellen dat er in de omgeving van 
het Huijgenspark geen actieve 5G mast 
staat én dat er in de afgelopen periodes 
geen tests waren gedaan. Op andere lo-

caties in Nederland waar ook spreeuwen 
wonen, was geen sprake van massasterfte. 
Begin november kregen we de uitslagen 
van het toxicologisch onderzoek. Er was 
inderdaad een gifstof in de spreeuwen 
aangetroffen. Het ging om Baccatine, de 
werkzame stof in de taxus mét daarbij de 
afbraakproducten. Dat riep nieuwe vra-
gen op. De vogels eten normaal gespro-
ken de niet giftige bessen en poepen de 
zaadjes - die wél giftig zijn – in zijn geheel 
uit. Maar in het geval van onze spreeu-
wen is het gif dus wel opgenomen én ver-
werkt in de vogellichaampjes. Daar wor-
den ze misselijk van, eten dus niet meer, 
vandaar de legen magen, bereiken nog 
wel de slaapboom en vallen vanuit daar 
dood naar beneden. Die val verklaart de 
inwendige schade. Omdat spreeuwen 
in groepjes foerageren, verklaart het de 
sterfte op verschillende dagen. Wij den-
ken dat er iets gebeurd is met snoeiafval 
van de taxusbomen. Misschien heeft dit 
een drink- of badderplaats vervuild? 

We zullen er wel nooit helemaal achter 
komen, maar hebben veel mogelijke an-
dere oorzaken weten uit te sluiten. Onze 
verklaring lijkt heel aannemelijk. Ik ben 
trots op het feit dat we hebben doorgezet. 
We zijn verder gekomen dan meestal het 
geval is. Wereldwijd worden negen van de 
tien gevallen van massasterfte onder vo-
gels nooit volledig uitgezocht! 
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Het is een ijskoude ochtend. De tem-
peratuur ligt even boven het vriespunt, 
maar door de pittige wind wordt het 
afzien. Er hebben zich 15 deelnemers 
aangemeld. De afgelopen weken is er 
in Lentevreugd verschillende keren een 
bonte kraai waargenomen. Voor ons is 
hij deze ochtend dan ook de doelsoort. 
Het is niet zo’n heel uitgestrekt gebied 
en je zou dan ook verwachten dat we 
hem snel in de kijker krijgen. Maar zo 
werkt dat niet in het veld. Omdat de 
vogel zich niet laat zien, gissen we waar 
hij wellicht uithangt, misschien op het 
strand of in de Pan? In het terrein zitten 
volop zwarte kraaien en eksters, maar 
daar zit hij ook niet bij. Nu en dan horen 
we overvliegende graspiepers en vinken. 
Jammer dat de plas-dras-gebiedjes dicht-
gevroren zijn, want dat betekent dat we 
er geen vogels zien. Een watersnip vliegt 
op uit het hoge gras en gaat in een grote 
boog over ons heen. In de ijsvrije meer-
tjes dobberen slobeenden, tafeleenden, 
een enkele wintertaling, kuifeenden en 

Vogelexcursie Lentevreugd - 15 december 2018 

DOOR MURIEL KOMMER

FOTO: MURIEL KOMMER 

De koereiger wordt het gehele jaar in Nederland in 
klein aantal waargenomen. Voor vogelaars is het al-
tijd een leuke soort. Bij ons zijn er nauwelijks broed-
gevallen. De dichtstbijzijnde broedgevallen bevinden 
zich in Frankrijk. 

krakeenden. En dan ineens, uit het niets 
tussen de Schotse Hooglanders, een koe-
reiger. Wauw! Een koereiger! De vogel 
heeft er geen weet van hoeveel hij deze 
ochtend voor ons betekent. Wij wel. Snel 
schieten we wat foto’s en dan snel terug 
naar de parkeerplaats. In paviljoen De 
Klip aan de Katwijkseweg sluiten we de 
door Michèl Gieskens geleide excursie af 
met koffie. Het was een leuke ochtend! 

Westduinpark: vier vroege ochtendwandelingen in april
In april zal Ton Haase op de donderdagen weer vroege vogelwandelingen in het 
Westduinpark verzorgen. De bedoeling is dat (beginnende) vogelaars kennis maken met 
de broedvogels van het duingebied en hun zang. Elke week wordt dezelfde route gelopen 
en zullen er nieuwe vogels en geluiden bijkomen. Er is een aantal vogelkenners aanwezig 
waardoor ook de deelnemers die achteraan lopen niets hoeven te missen. Opgave vooraf 
is niet nodig. Iedereen kan mee. Het meebrengen van uw hond is niet toegestaan. 

Verzamelpunt: ingang Westduinpark, hoek Laan van Poot-Fuutlaan te Den Haag.
Wanneer:  donderdag 4, 11, 18 en 25 april  
Tijdstip: van 06:30 uur tot 08.00 uur
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Kenmerkend
Met hun rode snavel met gele punt, het 
rode blesje op het zwarte voorhoofd zijn 
ze onmiskenbaar. Er zijn vijf nogal op 
elkaar lijkende ondersoorten. Ons water-
hoen heeft een verspreidingsgebied dat 
zich oostwaarts uitstrekt tot Japan, de 
overige vier vinden we in de meer zuide-
lijke contreien. Ze gedragen zich onop-
vallend en laten zich door ongeveer alle 
andere watervogels wegjagen. Anders dan 
de meerkoet, de forse dominante broer 
waarin wel vier hoentjes lijken te passen, 
hebben ze lange grijptenen in plaats van 
zwemvliespoten. Daarmee zijn ze niet 
snel maar wel zeer behendig. Op het land, 
maar ook op in het water drijvende bla-
deren. Met deze wandeluitrusting zijn ze 
veel minder aan water gebonden dan de 
naam doet veronderstellen. Eigenlijk zou 
de naam ‘grashoen’ net zo passend zijn. 
Ook al hebben grassen en ander plant-
aardige voedsel als waterplanten, kroos 
en zaden de voorkeur, we hebben hier te 
maken met een omnivoor. Ook wormen 
en slakken, insecten en kikkervisjes wor-
den gewaardeerd. Maar gras is toch het 

Het waterhoen, 
een zwart schaap 
met vleugels…
DOOR WIM KOOIJ 

‘Ik zie de laatste tijd minder waterhoen-
tjes’. Eigenlijk hoor je die opmerking 
vooral in de zomer. In de winter is het 
een ander verhaal. Onlangs vroeg 
iemand me zelfs: ’Wat doen toch al die 
waterkippetjes bij ons in de buurt?’

meest genuttigde voedsel. Ook in de win-
ter is het immers langs de sloten volop 
aanwezig. Daar vinden we deze soort 
in de donkere maanden dan ook volop. 
Onverstoorbaar kunnen ze er uren achter-
een grazen, eigenlijk hebben we het over 
het (zwarte) schaap van onze avifauna.  
Hoe rustig en geconcentreerd ze ook gra-
zen, zo hulpeloos komen ze over als je ze 
ziet zwemmen. Hun kopje zwaait heen 
en weer en ze zwemmen met schokkende 
bewegingen. Het oogt allemaal niet erg 
dynamisch. Maar het waterhoentje kan 
ook druk en temperamentvol uit de hoek 
komen. Zo is er het uitgebreide baltsritu-
eel, waarbij gepronkt wordt met staart-
veren en er driftig wordt gepikt. Hun 
buigingen richting de tegenstander doen 
bijna ritueel aan. Met een beetje fantasie 
dringt zich dan een parallel op met de 
korhoen, een soort die overigens niet ver-
want is. 

Beschutting
Voor wat betreft de nestbouw hinken ze 
nog weleens op twee aan de groene poten 
verbonden gedachten. Een combinatie 
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van water en dichte oevervegetatie kan in 
ieder geval op hun instemming rekenen. 
Vooral niet iets middenin een vijver of 
sloot, zoals je bij grote broer meerkoet of 
de fuut zo vaak ziet. Wees ook niet ver-
baasd als een paartje het met de nestbouw 
hogerop heeft gezocht en je het nestje tot 
op heuphoogte in een struik aantreft. 
Over het water hangend, dat dan weer 
wel. In het Haagse Bos was vorig jaar 
opeens sprake van minder waterhoen-
nesten, bijna een halvering. Dat was jam-
mer maar ook verklaarbaar, de rekensom 
was eenvoudig te maken. De helft van 
de broedgevallen uit eerdere jaren werd 
aangetroffen in de beschutting biedende 
oevervegetatie langs de randen van de 
Bosvijver. Een biotoop naar de zin van het 
waterhoen. In 2017 is dit spijtig genoeg 
door Staatsbosbeheer nogal drastisch 
verwijderd of flink teruggesnoeid. 

Belabberde vlieger, of toch niet?
Mochten er waterhoenen ooit voor een 
vliegbrevet gaan dan lijkt het halen van 
het eerste certificaat het hoogst haalbare… 
Het opstijgen gaat moeizaam, doorgaans 
wat gefladder en snel weer landen, zoals 
ook bij de andere ralachtigen. Maar het 
kunnen wel volhouders zijn. Onze water-
hoenen zijn standvogels. In veel noorde-

lijker regionen hebben ze soortgenoten 
die daar alleen de zomer doorbrengen. 
Tot in de toendra doen ze zich te goed aan 
grassen en mossen. In de winter vinden ze 
het daar vermoedelijk toch wat donker en 
frisjes en is er weinig voedsel te vinden. 
Opeens blijken deze vogels wel degelijk 
uitstekende vliegers. Immers ondanks de 
ogenschijnlijk belabberde vliegkwalitei-
ten verplaatsen de toendrazomergasten 
vanuit Siberië meer dan tweeduizend ki-
lometer richting oorden met een milder 
klimaat. Een afstand zo groot als die tus-
sen Den Haag en halverwege Finland!

Familieleven
Het familieleven van een jong water-
hoenengezin is veel socialer dan dat van 
bijvoorbeeld de wilde eend. Mannetje en 
vrouwtje bouwen samen een nest van 
dood plantenmateriaal. Eenmaal klaar 
om te broeden komt er een legsel dat 
bestaat uit ongeveer zeven lichtgrijze 
tot geelbruine eieren met bruine vlekjes. 
Beide ouders broeden beurtelings, heb-
ben soms wel drie nesten per jaar en voe-
den de jongen ook samen. De kleintjes 
klampen zich bij onraad vast aan één van 
de ouders. Behoorlijk stevig zelfs. Een 
enkele keer zie je de volwassenen daarna 
opvliegen terwijl ze een paar nakomelin-
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gen vasthouden. Ook als de jongen zich 
goed zelf kunnen redden en de ouders 
een nieuw nest hebben gemaakt, blijft 
het uitgebreide gezin zich als familie ge-
dragen. De jonkies uit het eerste nest be-
kommeren zich geregeld om hun jonge 
broertjes en zusjes als hun ouders ogen 
tekort komen. Tot diep in de winter blij-
ven ze in familieverband optrekken. De 
familie is tegen die tijd doorgaans in om-
vang flink geslonken. Ze hebben nogal 
wat natuurlijke vijanden zoals snoeken, 
waterratten en roofvogels.

En dan is er de winter zelf nog.  Als je 
ze behoedzaam over het ijs ziet stappen, 
dan lijken ze - anders dan eenden die over 
hun zwemvliezen uitglijden - volledig in 
control. Maar zodra ook het gras bevro-
ren raakt krijgen ze het lastig.  Tja, dan 
hebben de échte schapen het beter voor 
elkaar. Die worden als het koud wordt op 
stal gezet en zullen niet verhongeren. Dus 
ja hoor, voed de waterhoentjes gerust bij 
als je de hierboven geschetste omstandig-
heden herkent. 

De cursus wordt gegeven in het Milieu 
Educatie Centrum in het Zuiderpark, ingang 
Vreeswijkstraat. Het adres is Marie Polakweg 
7, 2533 SW Den Haag. De avonden begin-
nen stipt om 20:00 uur en we ronden om 
22:15 uur af. Halverwege de avond is er een 
koffie/thee pauze van ca. 15 min. 
De kosten voor drie avonden bedragen €20,= 
p.p. incl. documentatie en koffie/thee. Bij de 
cursus hoort ook een ochtendexcursie. De 
datum stellen we vast tijdens de cursus.
U kunt zich inschrijven door het cursusbe-
drag over te maken op rekening 
NL 57 INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse 

Cursus Vogelherkenning 
woensdagavonden 10, 17 en 24 april a.s. 

o.l.v. Eduard Opperman 

De lente komt eraan en dat betekent dat de dagen gaan ‘lengen’. 
Het wordt ’s-morgens vroeger licht en de winter verdwijnt. Het betekent ook dat onze 

gevleugelde vrienden terugkomen uit warmere streken. 
Ongemerkt gaat dat niet, want ze laten echt wel horen dat ze er weer zijn. 

Fijn als u de vogels niet alleen ziet, maar ook herkent. Om u daarbij te helpen, gaan we 
weer een cursus Vogelherkenning geven. 

Ed Opperman - onze zeer ervaren cursusleider - staat garant voor boeiende, leerzame 
avonden. De cursus werd in de afgelopen jaren druk bezocht en hogelijk gewaardeerd.  

Vogelbescherming, Excursies, Den Haag 
o.v.v. ‘cursus vogelherkenning’. 

Heeft u belangstelling? Wacht dan niet te 
lang met inschrijven, want de interesse is 
over het algemeen groot en het aantal be-
schikbare plaatsen beperkt. Als de cursus is 
volgeboekt storten wij uw betaling uiteraard 
terug. U ontvangt geen bevestiging van uw 
inschrijving. 

Alle verdere informatie wordt gegeven door 
Jan Pietersen: 070 - 367 25 82 / 06 - 19 41 
81 22 of via de mail jan.pietersen@planet.nl 

mailto:jan.pietersen@planet.nl


Op de vraag ‘hoe het allemaal is begon-
nen’ vertelt Jan dat hij vroeger vaak mee 
mocht met zijn oom die duintoezicht-
houder was in de zeereep. ’s Winters 
mocht hij mee in zijn autootje en dan 
gingen ze naar de plassen, liepen uren 
rond en keken naar vogels. ‘Daar waren 
dan honderden vogels, waaronder rood-
keelduikers en zaagbekken, een bonte 
verscheidenheid. Schitterend!’. 

Bij een van de rondes kwamen ze Henk 
van Dongen tegen - het toenmalige hoofd 
vogelwacht van de HVB - en die vroeg of 
ze nog wat bijzonders hadden gezien. ‘Ja, 
een draaihals, daar heb ik een foto van 
gemaakt’. Die wilde Henk wel eens zien, 
maar in die tijd duurde het een poosje 
voor foto’s ontwikkeld en afgedrukt 
waren, dus het is er nooit van gekomen. 
‘Hij vroeg me ook of ik lid was van de 
HVB en zo is het begonnen. Hij had al-
lerlei tips waar je leuke waarnemingen 
kon doen. Na verloop van tijd ben ik met 
hem mee geweest naar het reservaat in 
Oosterbeek. Het draagt nu al weer heel 
wat jaren zijn naam. Daar heb ik hem nog 

geholpen met het weghalen van struiken, 
andere planten en met het inrichten van 
het gebied. Dat was mijn eerste kennis-
making met het werk van de HVB. Later 
heb ik met hem nog riet geplant bij Meer 
en Bos’. 

Jan vertelt over een andere ontmoeting. 
‘Toen ik met mijn vrouw Jannie eens in 
de Bosjes van Poot wandelde, zagen we 
een goudvink, bij het hek van de vogel-
tuin. André van der Laan was daar bezig. 
Die vroeg of ik geïnteresseerd was in vo-
gels en ik vertelde van het werk dat ik 
met Henk van Dongen had gedaan. Ik 
vroeg of ik hem soms kon helpen, maar 
dat ging niet zomaar. Het vergde nogal 
wat overreding. Het volgende weekend 
ben ik hem gaan helpen en ik ben geble-
ven. Dat was in 1969 en in 1975 kreeg ik 
mijn eigen reservaat. Eén van de puin-
duinen, aan de Wijndaelerweg. Aan drie 
kanten waren sloten en aan de kant van 
de Ockenburghstraat een hek. Daarnaast 
lag een parkeerplaats. Het kreeg eerst de 
naam ‘Rijnwegheuvel’ en in 1988 kreeg 
het de huidige naam: André van der 

Vogelbeschermer 
Jan Gemmink 
meer dan 50 jaar actief 

DOOR HETTY MOS

Na meer dan een halve eeuw Haagse Vogelbescherming vond vrijwilliger Jan Gemmink 
het welletjes. Eind oktober nam deze Gouden Wulp drager afscheid als actief lid. 
Tijd voor een gesprek. Ik zocht Jan op en sprak met hem over zijn leven met vogels en 
de HVB.  
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Laantuin. André was namelijk al 55 jaar 
werkzaam voor de Vereniging. André en 
ik werkten in beide reservaten en hebben 
samen het vennetje uitgegraven. Het was 
een leuke tijd. Ik heb altijd heel goed sa-
mengewerkt met André’.

In 1984 fuseerden de Vogeltuin- en 
Vogelwachtcommissie en het werd de 
Veld werkcommissie. ‘Daar heb ik toen 
zitting in genomen. Noor Gietema 
was de voorzitter. In 2003 heb ik nog 
een paar jaar meegedraaid in de Veld-
werkcommissie, maar ik was toch liever 
in de natuur bezig’. Jan is best trots op 
hetgeen hij van zijn reservaat heeft ge-
maakt. Het was een helling met brandne-
tels en bramen en populieren en andere 
bomen, vooral langs de sloten. ‘Daar heb-
ben André en ik er aardig wat van omge-

zaagd en verwerkt, want ze stonden man-
netje aan mannetje’.

De heuvel was een geliefd plekje voor vrij-
ende stelletjes, want vanaf de straatkant 
kon je niets zien. ‘Ik heb de hellingen met 
meidoorns en andere vogelvriendelijke 
struiken beplant en in de loop der jaren 
veel insecten aantrekkende planten. Dat 
trekt vlinders, bijen en andere insecten 
aan. Dat is ook weer goed voor vogels en 
andere dieren. Aan de buitenkant werd 
het draadhekje vervangen door een ste-
vig hek van twee meter hoog. Dat hield 
vrijende paartjes en honden redelijk bui-
ten… Er kwamen al snel aardig wat soor-
ten vogels, vanwege de rust en na een jaar 
ben ik de vogels gaan inventariseren. Een 
keertje was er een hond over het hoge 
hek gegooid en ik kreeg hem maar niet 
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te pakken. Uiteindelijk heb ik de politie 
gebeld en daar kwamen twee agenten op 
af. Een man en een vrouw. Het was zo-
merseizoen, dus toen de agenten achter 
de hond aan gingen had de vrouw pech, 
want ze droeg een rok, dat was in die tijd 
nog het uniform en er stonden nogal wat 
brandnetels. Toen ze de hond eindelijk 
gevangen hadden waren haar benen rood 
gespikkeld door de brandnetels. Wat zal 
ze een jeuk hebben gehad! Ik herinner 
me ook nog dat er een keer een groep 
zigeuners op het parkeerterrein voor het 
reservaat stond. Waarschijnlijk hadden 
ze ergens een bok gestolen en toen de 
politie kwam controleren hebben ze het 
beest pardoes over het hek gezet. Toen ik 
later niets vermoedend bij mijn schuur-
tje kwam werd ik vol in de knieholten 
geramd. Ik heb hem eerst mee naar huis 
genomen, maar daar was mijn vrouw niet 
blij mee. We hebben hem toen maar naar 
een kinderboerderij gebracht’...

Tom Loorij haalde nog de volgende 
herinnering op. Als bestuurslid had hij 
in 1989 de taak - én de eer - om Jan de 
Gouden Wulp op te mogen spelden. 
Tot zijn grote schrik ontdekte hij toen 
het grote moment daar was, dat hij hem 
thuis had laten liggen. Gelukkig droeg 
Toms echtgenote Loes die dag haar exem-
plaar. Voor de foto werd het kleinood af-
gestaan. De situatie was gered en dat was 
meteen het einde van de plichtplegingen. 
De volgende dag vond Jan de ‘echte’ in 
zijn brievenbus.  

Jan vertelt verder: ‘De konijnen die op de 
begraafplaats aan de achterkant van de 
vogeltuin rondliepen werden flink be-
jaagd door de vos en zwommen in paniek 

naar de overkant. Ze tierden welig in de 
tuin, maar de vos, ook niet dom, zwom 
regelmatig naar de overkant om wat te 
gaan snacken… Die konijnen, ja dat was 
me wat. Ik moest gaas om alle nieuwe 
aanplant zetten, want alles werd aange-
knaagd’. 

Jan kan zich eigenlijk geen vervelende 
voorvallen herinneren. Hij heeft altijd 
fijn gewerkt in de vogeltuin. De afgelo-
pen jaren hebben de leden geholpen, tij-
dens de vogelwachterswerkdagen, zodat 
het werk op tijd af kwam. Het akeligste is 
dat in 2015 bij een zomerstorm de bomen 
aan de kant van de Wijndaelerweg als ke-
gels omvielen. Jan: ‘Het was een ravage! 
Ap en Hetty Mos zijn een maand bezig ge-
weest om in hun vrije uren een doorgang 
te zagen. Mijn hut kreeg ook een voltref-
fer. Ik had het idee dat ik weer helemaal 
overnieuw zou moeten beginnen. Toen de 
gemeente een jaar later met grof materi-
aal het reservaat door is gestormd, ben ik 
afgehaakt. Door wat blessures kan ik niet 
alles meer en is het tijd om het aan ande-
ren over te dragen die er maar weer een 
fatsoenlijk reservaat van moeten maken’.

Op de vraag of dit het einde is van zijn 
werk in het groen, kwam onmiddellijk 
Jans reactie. ‘Nee zeker niet. Ik heb geluk-
kig mijn volkstuin nog, thuiszitten kan ik 
heel slecht’. En over de toekomst van de 
HVB: ‘Met een goed bestuur en enthou-
siaste vrijwilligers kom je een heel eind. 
Daar staat of valt het mee!’. 

Jan, ik weet zeker dat ik namens de hele 
HVB – en natuurlijk ook de vogels –
spreek als ik je bedank voor alle inzet in 
de afgelopen jaren. Geweldig gewoon! 



Zaterdag 9 maart 2019 
De Banken en de Noordpier van Hoek van 
Holland
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ** 
(zie kader)
Bij de Banken worden regelmatig bijzondere 
waarnemingen gedaan. Wij wandelen deze 
ochtend naar de grote plas. Ook gaan wij het 
strand op. Daarna rijden wij naar Hoek van 
Holland om ter plaatse op zoek te gaan naar 
de eerste voorjaarsvogels.
Leiding: Muriel Kommer (06 - 51 53 98 21) 
Tijdstip: 8:30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres 
Kosten: vervoer

Zaterdag 23 maart 2019 
De Groene Jonker en de Ruygeborg
Dagexcursie met eigen vervoer *** ( zie kader)
De Groene Jonker en de Ruygeborg zijn mooie 
gebieden die ten noorden van de 
Nieuwkoopse Plassen liggen. Eerst maken we 
een wandeling door de Groene Jonker. 
Daar kunnen we zomaar rietzangers, water-
ral en geoorde fuut tegenkomen. Na een kof-
fiepauze gaan we naar de Ruygeborg dat een 
stukje verderop ligt. Hier zullen we een kor-
tere wandeling maken.
Leiding: Maarten Souverijn ( 06 - 20 07 53 33)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres 
Kosten: vervoer 

Zondag 31 maart 2019
Maasvlakte
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer **/*** 
(zie kader)
Vandaag gaan we naar de Maasvlakte. We zul-
len beginnen bij de Vogelvallei en de Slufter.
Hier gaan we op zoek naar de vele vogels die 

deze gebieden herbergen. Daarna zullen we 
het uitgestrekte strand gaan bekijken.
Leiding: Marcel van Rooijen (06 - 29 51 67 78)
Tijdstip: 08:30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 6 april 2019 
Het Markiezaat
Dagexcursie met eigen vervoer**/*** (zie kader)
Bij Bergen op Zoom ligt het natuurgebied 
Het Markiezaat, een (inmiddels) begraasd 
zoetwater moerasgebied dat is ontstaan na de 
afsluiting van de Oosterschelde. Het behoort 
tot een van de grootste wetlandgebieden van 
Nederland. Het biedt een gevarieerd land-
schap en heeft grote aantrekkingskracht op 
onze trekvogels. Uitkijktoren en vogelkijkhut 
zijn aanwezig.
De omgeving staat garant voor een mooie 
wandeling. Kans op zang-, roof- en watervo-
gels zoals havik, veldleeuwerik, blauwborst, 
geoorde fuut en gele kwikstaart. In de middag 
kunnen we, afhankelijk van weer en tijdstip, 
kiezen uit een wandeling in De Groote Meer 
(voormalig stuifzandgebied) of een wandeling 
in de Abdijbossen. Beide gebieden liggen bij 
Ossendrecht en maken onderdeel uit van het 
bekende Grenspark De Zoom – Kalmthoutse 
Heide.
Leiding: Ton Haase (06 - 12 72 18 79)
Tijdstip: 08:00 uur (let op: dus niet om 08:30 
zoals gebruikelijk)
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres 
Kosten: vervoer (ca. €18,00)

Zaterdag 20 april 2019 
Kampina
Dagexcursie met eigen vervoer**/*** (zie kader)
De Kampina is een heidegebied van circa 1200 

 
    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.

hectare met afwisselend droge en natte heide-
gronden, beekdalen, bossen en vennen. Vanaf 
het dorp Lennisheuvel rijden we naar een par-
keerplaats bij de overstromingsvlakte waar 
we op zoek gaan naar rietzangers, eenden- en 
ganzensoorten. Daarna maken we een wande-
ling langs een broekbos en het stroomdal van 
de Beerze. We maken hier kans op het spotten 
van o.a. diverse spechtensoorten, gekraagde 
roodstaart, goudhaantjes, matkoppen en 
staartmezen. Ook komen hier diverse libellen-
soorten voor. Na de lunch in een dichtbij ge-
legen horecagelegenheid verplaatsen we ons 
naar het noordelijke deel van de Kampina, 
waar we een landschappelijk fraaie route tus-
sen vennen volgen met naaldbossen en stuif-
duinen. Hier huizen vliegenvangers, zwarte 
mezen en kuifmezen. Ook laat de boomvalk 
zich hier regelmatig zien. We sluiten de dag af 
met een drankje.
Leiding: Chris Snik (06 - 38 61 62 71)
Tijdstip: 08:00 uur (let op: dus niet om 08:30 
zoals gebruikelijk)
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: Vervoer 

Zondag 28 april 2019 
Wandeling door de duinen bij Heemskerk
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
We maken een wandeling door het duingebied 
van PWN, het Noordhollands Duin reservaat 
(ruim 73 km2). De wandeling gaat via de zui-
delijke route naar het Verbrande Vlak, vervol-
gens via het Groote Vlak naar de Gasterij voor 
een koffiepauze. De totale afstand is 9,5 km. 
We rekenen op roodborsttapuit, boompieper, 
graspieper en gekraagde roodstaart.
Leiding: Maarten Souverijn (06 - 20 07 53 33)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt:  parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg ( Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: vervoer en entreebewijs duinkaart 
€1.80 via automaat met bankpassen
 
Zondag 5 mei 2019 
Meijendel, nachtegalenexcursie
Vroege ochtendexcursie **(zie kader)
We maken vanaf boerderij Meijendel een 
wandeling van 6 kilometer, ook richting zee-
reep, voor een zo gevarieerd mogelijk vogel-
(geluiden) festival. We gaan niet speciaal op 
zoek naar de nachtegaal omdat deze, als het 
goed is, zich overal in het gebied laat horen.
Leiding: Ton Haase (06 - 12 72 18 79)
Verzamelpunt: Bezoekerscentrum De Tapuit
Tijdstip: 07:00 uur (let op: dus niet om 08:30 
zoals gebruikelijk)
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 18 mei 2019
Zoetermeer Buytenpark
Lange 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 
naastgelegen weidegebied. We zullen niet al-
leen het park bezoeken, maar ook een heel 
eind het weidegebied in lopen op zoek naar 
weidevogels en hun kuikens. De hoger ge-
legen dijk rond de polder biedt een aantal 
uitzichtpunten van waaruit we de weilanden 
goed kunnen overzien. Het is dan ook raad-
zaam om je telescoop mee te nemen als je die 
hebt. Maar ook met alleen een verrekijker zal 
er genoeg te zien zijn. De wegen en paden zijn 
goed begaanbaar, maar vanwege de afstand 
(7,5-10km) is toch wel enige wandelconditie 
vereist.
Leiding: Michèl Gieskens (06 - 23 22 75 41)
Tijdstip: 6:30 uur (let op: dus niet om 08:30 
zoals gebruikelijk)
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
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   Dag(deel)excursies   

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

Zaterdag 1 juni 2019 
Waalsdorpervlakte en Meijendel
Dagexcursie met eigen vervoer ***( zie kader)
We maken een flinke wandeling vanaf de 
parkeerplaats bij het TNO gebouw en hopen 
naast veel zangvogels zoals boompieper, 
boomleeuwerik, braamsluiper en grasmus 
ook roofvogels te zien: boom- en torenvalk en 
mogelijk ook havik, sperwer en wespendief. 
Onderweg is er gelegenheid voor een con-
sumptie in boerderij Meijendel.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06 - 34 06 24 80)
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelo-
laan 948, 2544 GK Den Haag, telefoon: 
070-367 25 85
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij NS-station 
Mariahoeve zijde Appelgaarde (Voorburg), tenzij 
anders genoemd.
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op 
te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij 
anders genoemd). Deelname is naar volgorde van 
opgave.
Mocht u na opgave onverhoopt verhinderd zijn, 
dan vernemen wij dit graag uiterlijk 48 uur voor de 
excursie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden 
ingevuld. 
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer 
aangeven of u zelf met uw auto kunt rijden en 
hoeveel deelnemers u kunt meenemen; of dat u 
met een deelnemer wilt meerijden. Kosten voor 
meerijden is € 0,08 per kilometer, af te rekenen 
met de chauffeur. Om het milieu te sparen, rijden 
wij met zo weinig mogelijk auto’s. 
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan 
kosten zijn verbonden die moeten worden over-
gemaakt, dient u het aangegeven bedrag te stor-
ten op IBAN NL75 INGB 0002 7184 86 t.n.v. 
Haagse Vogelbescherming, afdeling excursies. 
Annuleringen schriftelijk of telefonisch meedelen 
aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van 
de nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies/Reizen (augustus 2011). Dit 
reg lement kunt u opvragen bij de penningmeester.
Jongeren: Op alle excursies zijn ook jongeren 
welkom!
Zwaarte excursies:
   * lichte wandeling, geen conditie vereist
  ** flinke wandeling, enige conditie vereist
 *** lange wandeling of meerdere wandelingen, 

conditie vereist
**** zware wandeling(en) in moeilijk/ruig terrein
Terugkomsttijden 
ochtend: tussen 12.30 en 13.00 uur
lange ochtend: tussen 14.00 en 14.30 uur
dag: tussen 17.30 en 18.00 uur
Eten en drinken: Neem iets te eten en drinken 
mee voor onderweg, daar er niet altijd een uit-
spanning kan worden bezocht. N.B. verzoek in de 
auto’s niet te eten en/of drinken.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoei-
sel en regenkleding mee te nemen. In de winter 
warme kleding en handschoenen. In de zomer 
ademende kleding in lagen met voldoende bedek-
king tegen felle zon en evt. insecten. Bij voorkeur 
niet te felle kleuren.

Maandag 18 maart 2019 
Menno van Duijn

DWARS DOOR POLEN

In deze presentatie zijn er diverse spech-
tensoorten te zien. Daarnaast komen 
enkele  uilen mooi in beeld. Verder is de 
presentatie aangevuld met soorten als 
zeearend, schreeuwarend en zwarte ooie-
vaar. Ook komen er zoogdieren aan bod 
zoals wilde zwijnen, bevers en wolven.

Laatst CEL-lezing 
winterseizoen

Lezingen worden gehouden in Het 
Benoordenhuis, Bisschop straat 5, 

2596 XH Den Haag. Vlak naast het 
Maerlant Lyceum. Aanvang 20.00 uur.

Aandachtspunt is dat in het Benoordenhuis 
alleen nog met een pinpas kan worden betaald.
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Het is zondagochtend en in bed luister 
ik naar Vroege Vogels. Er is een item over 
een onderzoek naar de mogelijke rela-
tie tussen jonge mezensterfte en gif dat 
gebruikt wordt om buxusmotrupsen te 
bestrijden. Een onderzoeker roept luiste-
raars op om zich te melden als ze dode 
mezen in een nestkast hebben en weten 
dat er in de nabijheid gif gebruikt is om 
buxusmotten te bestrijden. Mijn buur-
man heeft dat gedaan. Ik heb het er van 
de week nog met hem over gehad, toen 
hij zijn kale haag uit de grond trok. 
Ik besef ineens dat het al een aantal dagen 
verdacht rustig is in de mussenflat onder 
mijn slaapkamerraam. Jonge pimpelme-
zen heb ik nog niet zien uitvliegen. Ik be-
klim mijn ladder en open de flat. In het 
nest liggen drie jonge vogels. Zo te zien 
al een paar dagen dood. Ik stop ze in de 
vriezer en meld me bij CLM Onderzoek 
en Advies, het bureau dat het onderzoek 
uitvoert.  
Daags later worden de lijkjes opgehaald. 
Vijf mensen hebben zich naar aanleiding 
van het radioprogramma gemeld, vertelt 
de chauffeur. Allemaal uit het stedelijk 
gebied. Ter vergelijking onderzoeken ze 
ook vijf overleden mezen uit een bosrijk 
gebied. De verwachting is dat deze die-
ren niet gestorven kunnen zijn als gevolg 
van buxusmottenbestrijdingsmiddelen.  
Buxussen groeien immers niet in het bos 
en mezenouders verzamelen hun voed-
sel in de broedtijd doorgaans niet verder 

dan 25 meter van hun nest. 
Een paar maanden later mailt onderzoe-
ker Adriaan Guldemond me de uitkom-
sten. In de mezen uit het stedelijk gebied 
zijn sporen van acht verschillende soor-
ten insecticiden gevonden. In de mezen 
uit het bos ‘slechts’ één soort. Alle ont-
dekte bestrijdingsmiddelen zijn verbo-
den te gebruiken door particulieren en 
groenbeheerders. Maar, zo stellen de 
onderzoekers, dit verbod geldt pas een 
paar jaar, dus mogelijk hadden de mot-
tenbestrijders het gif nog in hun schuur 
staan. Of de mezen daadwerkelijk zijn 
gestorven als gevolg van het gif is volgens 
Guldemond niet met zekerheid te stellen, 
maar hij vindt de veelheid aan illegale 
bestrijdingsmiddelen wel verontrustend. 
Als enige mezenaanbieder uit Den Haag 
is het makkelijk na te gaan, welke stof-
fen mijn mezen in hun lichaam hadden: 
Azoxystrobin, Fipronil, Imidacloprid, 
Indoxacarb en Permethrin. Voor mij 
staat de doodsoorzaak vast.

COLUMN

Permethrinmees
DOOR IDDE LAMMERS
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 32: de Grote Lijster

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

De grote lijster is in 2016 voor het eerst op 
de Rode Lijst verschenen. Hij is niet zo zeer 
(ernstig) bedreigd, maar toch in de categorie 
‘kwetsbaar’ geplaatst. 

Mijn eerste ontmoeting met een grote 
lijster herinner ik mij nog goed. Dat was 
in 1968 in de bossen rond Hilversum, 
waar mijn vader en ik een nest ontdek-
ten in de takvork van een grote boom. 
Mijn vader kon het nest filmen terwijl de 
jongen gevoerd werden door een van de 
ouders. En omdat het nest in het donker 
lag, had ik een grote spiegel om de zon 
op te vangen en het zonlicht zo te rich-
ten op het nest. Dat deden wij wel vaker, 
de vogels trokken zich er niets van aan. 
Maar zo ging het vogels filmen destijds, 
het leverde een van de zeldzame opna-
mes van mijn vader op.

De achteruitgang
Grote lijsters verspreiden zich pas begin 
van de 20ste eeuw over Nederland, opruk-
kend vanuit het oosten naar het westen 
van het land. Thijsse schreef in 1908 dat 
hij zich in de duinstreek had gevestigd 
en zich zelfs als broedvogel liet zien op 
buitenplaatsen in grote tuinen. Tolsma 
stelde vast dat rond 1930 in bijna alle 
belangrijke grote groengebieden in en 
rond Den Haag je de grote lijster als 
broedvogel kon noteren. Maar Waldeck 
schreef al in 1974 dat hij uit vrijwel al die 
gebieden was verdwenen. In onze ‘eigen’ 
Broeders, Trekkers en Dwalers valt te 
lezen dat in 1980 het laatste broedgeval 
op Ockenburgh werd vastgesteld. Het 
enige gebied waar hij zich nog een beetje 
kon handhaven was het duingebied, waar 
hij echter rond het jaar 2000 ook dreigde 
te verdwijnen. Ook landelijk zat de soort 
tot 1970 duidelijk in de min. In de jaren 
80 en begin 90 van de vorige eeuw was er 
een kortstondige opleving, maar sinds 
1995 is er van een gestage achteruitgang 
van ca. 5% per jaar sprake. Sinds 1950 
is er derhalve een afname van tussen de 
25 en 49%. De nieuwste Sovon-atlas van 
vorig jaar geeft aan dat het aantal broed-
paren in 2013-2015 op 10.000 tot 12.000 
werd geschat. Voor 1979-1985 bedroeg 
de schatting nog 25.000 tot 35.000 paar. 
Overigens zien wij deze afname ook in de 
ons omringende landen.
Opvallend is dat de Vogelwerkgroep 
Meijendel de laatste jaren een beeld heeft 
geconstateerd dat tegengesteld is aan het 
landelijke beeld. Van 1988 tot 2010 be-
droeg het aantal territoria 0-3 met een 
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uitschieter van 5 in 2001. In 2011 en 2012 
waren er echter respectievelijk 5 en 6, 
daarna weer een dipje, maar van 2016 tot 
2018 maar liefst 6-8 territoria.

Landelijk voorkomen
De kerngebieden van de soort liggen in 
Oost- en Zuid-Nederland. In het vlakke 
westen van het land ontbreekt de soort 
vrijwel volledig. Alleen in de duinen komt 
hij voor, maar dat moeten dan wel dui-
nen met bosaanplant zijn vanwege zijn 
voorkeur om te nestelen in een boom. 
Je kunt zeggen hoe dichter bij de oost-
grens, hoe talrijker de soort; vooral in 
de Achterhoek, Twente, maar ook op de 
Veluwe is de dichtheid nog redelijk hoog. 
De sterkste achteruitgang is geconsta-
teerd in Zuid-Nederland, met name in 
Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen 
waar hij op sommige plaatsen bijna 
verdwenen is. In Zuidelijk Flevoland, 
Drenthe en Groningen nam de soort juist 
wat toe, maar die weegt lang niet op tegen 
de achteruitgang elders. De grote lijster 
is een vogel van terreinen waar graslan-
den worden afgewisseld met bomen of 
boomgroepen. Bosranden vormen een 
geschikt biotoop, maar ook grote tuinen 

aan de rand van het stedelijk gebied als er 
maar een groot gazon is en wat geschikte 
bomen om te nestelen staan.

Is de achteruitgang te stoppen?
Daarvoor moeten wij eerst inzicht heb-
ben in de belangrijkste redenen van de 
achteruitgang. Dat is dit keer nu eens 
niet verlies of ongeschikt worden van 
broedgelegenheid. Bomen zijn er immers 
genoeg en het aantal bomen neemt alleen 
maar toe. Ze worden oud, daarmee groter 
en alleen maar beter geschikt om een nest 
te bouwen dat ze bij voorkeur, zoals in 
Hilversum, in een takvork doen, vrij hoog 
boven de grond.
Nee, de oorzaak moet vooral worden ge-
zocht in een verminderd aanbod van voed-
sel. Grote lijsters zijn, meer nog dan me-
rels, echte wormeneters. Veel graslanden 
in het boerenland zijn echter door diep-
ontwatering erg verdroogd en daarom 
ongeschikt geworden voor regenwormen. 
Daarnaast is veel grasland omgezet in 
eentonige maïsakkers waar regenwormen 
(en grote lijsters) niets te zoeken hebben. 
En ten slotte hebben we door toepassing 
van kunstmest en bestrijdingsmiddelen 
veel minder kruidenrijke graslanden, die 
een ideaal biotoop vormen voor wormen 
en andere insecten.
Herstel van gevarieerde en kruidenrijke 
graslanden met een lichte begrazing in de 
nabijheid van hoge bomen kan dus een 
positief effect hebben op de stand. In dor-
pen en buitenwijken kan het ook helpen 
als we in de tuin gazons aanleggen die 
extensief gemaaid worden en vochtig ge-
houden worden. Op deze manier zou de 
soort zelfs een beetje stadsvogel kunnen 
worden en zal ik hem ooit wellicht eens in 
het MUS-project mogen begroeten.
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De donkere maanden van het jaar hebben 
nog weleens de naam dat er dan in het 
bos weinig te beleven is. Dat is volstrekt 
onterecht! Het is er inderdaad een stuk 
stiller, ook al beginnen heel wat soorten 
zich al weer vocaal te roeren zodra we de 
kortste dag achter ons hebben. Op de we-
derom erg zachte Eerste Kerstdag werd in 
tuinen en parken al een knipoog naar de 
lente gegeven: houtduiven waren flink aan 
het koeren en koolmezen oefenden al weer 
met hun vrolijke wijsje. Het iets meer 
geoefende oor kon zowel het geluid van 
de boomklever als boomkruiper op naam 
brengen. Op Nieuwjaarsdag zong ook op 
meerdere plekken de zanglijster, onder an-
dere in Arendsdorp, in het Hubertuspark 
en Marlot.

Maar vooral sloten en vijvers staan in de 
wintermaanden garant voor beleving. 

Watervogels in afwachting van de winter...
SPECIAL

Boomkruiper

Smient

Opvallend is het toenemende aantal 
smienten. Waar deze arctische soort tot 
voor kort alleen met extreme kou werd 
gezien binnen de stadsgrenzen, werden ze 
nu al met vele tientallen op een milde no-
vemberdag op de weilanden bij Reigers-
bergen gezien. Een dagrecord werd daar 
vastgesteld op 21 december, de teller liep 
toen op tot 85 verblijvende exemplaren. 
Op die datum waren daar eveneens drie 
pijlstaarten aanwezig.

Even verderop in het Haagse Bos liep 
met het oplopen van de maandnum-
mers vooral het aantal slobeenden op. De 
climax werd bereikt op 29 december met 
een totaal van 64. Daarvan 41 op de grote 
bosvijver, 17 op de kleine en nog ten min-
ste 6 verspreid over de sloten.  Het betrof 
vooral mannetjes. Of zijn er enkele min-
der opvallende vrouwtjes over het hoofd 
gezien? Ongeveer gelijke aantallen wer-
den die dag bereikt voor de krakeend en de 
kuifeend. De laatste soort lijkt deze winter, 
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ook meer dan in andere jaren, present in 
de Hofvijver. Aantallen van boven de 30 
vormden daar rond de feestdagen geen 
zeldzaamheid. Meer dan anders duikt er 
- ook letterlijk - de dodaars op. Rond zons-
ondergang op 8 december ging het zelfs 
om zes exemplaren.

zijn dan een sierlijke parkvogel. Het was 
ook de plek waar drie jaar geleden enige 
tijd de ijsduiker rondzwom. Die vind je 
nu nog alleen buiten de bebouwde kom. 
Maar ‘wie zoekt die vindt’, zo blijkt uit de 
melding van deze soort op 3 december bij 
een strandafslag. 

In dezelfde categorie valt ‘de kleine zaag-
bek’ en het nonnetje, een vrouwtje (voor 
de vogelvariant is dit geen overbodige 
toevoeging) was aanwezig in Marlot op 
13 januari. Niet ver daar vandaan heeft 
Frederik Hoogerhoud regelmatig het ge-
noegen om in het kleine vogelparadijs het 
Litoraal, de schuwe waterral te zien rond-
struinen. Ook is deze ral gezien langs de 
Segbroeklaan, de Bosjes van Pex en de wa-
terpartij in de Scheveningse Bosjes. 

Op grote grasstroken in de buurt van 
water lijken er deze winter ook meer dan 
in andere jaren waterhoenen aanwezig te 
zijn, zie ook elders in dit nummer. 

‘Wat zijn er toch veel zwanen tegenwoor-
dig’, hoor ik steeds vaker. Ook van kan-

Dodaars

Jaarlijks organiseert SOVON op de zater-
dag het dichts bij de 15e van de maand 
een landelijke watervogeltelling. Dit le-
vert soms ook in onze regionen verbluf-
fende aantallen op. Dit jaar was de datum 
12 januari. Meijendel bleek die dagen be-
woond door meer dan 40 grote zaagbekken. 
Deze gast uit het hoge noorden komt elke 
winter naar onze duinen. In strenge win-
terperioden willen ze ook nog wel eens in 
de bebouwde kom opduiken. Dat laatste 
geldt – en eigenlijk ook vaker- voor de bril-
duiker. Op de zeer milde 24ste december 
verbleef een mannetje in het water langs 
de Neherkade. Bij Houtrust was het raak 
op 5 januari, daar betrof het een paartje. 
Nog even terug naar de Neherkade. Daar 
houden zich steeds vaker aalscholvers op en 
ook de Canadese gans bewijst hier meer te 

Waterral
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toorgenoten die ze in grachten en vijvers 
in het centrum tegenkomen. Ze doelen 
zonder uitzondering op de knobbelzwaan. 
De kleine zwaan zullen we daar niet aan-
treffen, maar wie deze soort in de buurt 
wil zien, kan onder de rook die de A4 
produceert al eenvoudig slagen. Jaarlijks 
brengen ze enkele maanden door in de 
Vogelplas Starrevaart. Ga maar eens rus-
tig zitten in de schuilhut. Ook al moet je 
die ‘rust’ er tegenwoordig bij fantaseren, 
want de achterliggende groenstrook die 
de autogeluiden dempte, is helaas weg-
gehaald.
Arris Jan van Erkis had daar op 28 de-
cember in ieder geval een prima dag, zo 
lezen we op www.haagsevogels.nl. Hij meldt 
18 verblijvende kleine zwanen waarvan 1 
juveniel. In de kleine plas van de Leid-
schendammerhout trof hij op dezelfde 
dag ca. 34 wintertalingen, 8 pijlstaarten en 
8 bergeenden. Er zwom rond de jaarwis-
seling ook tenminste een week lang een 
bergeend rond in de Schenkstrook, niet 
ver van station Mariahoeve.

In een strook die zich uitstrekt van de 
Vruchtenbuurt tot Ockenrode duiken 
de laatste tijd mandarijneenden op. Het 
lijkt om drie paartjes te gaan. Zijn het 
dezelfde die eerder rondzwierven aan de 
andere kant van de stad? Wellicht een 
deel ervan. Want ook in Clingendael 

Meerkoeten

 
    Veldwaarnemingen

worden ze nog gezien, echter de groep 
van eerder ongeveer 12, die zich in die 
contreien ophield, is nu gehalveerd. 

Sommige watervogels hadden al vroeg 
de lente in het koppetje. Heel vroeg zelfs. 
Bert Regensburg zag al op 18 december 
in de Krimkade in Voorschoten een paar 
met 9 kleine pulli van de nijlgans. Hij ver-
meldt daarbij op www.haagsevogels.nl dat 
deze gansjes dus al keurig op tijd uit het 
ei waren gekropen om mee te kunnen 
genieten van het vuurwerk bij de jaar-
wisseling.

En toen ging het dus toch winteren! Bij 
het sluiten van deze Wulp was daarvan 
op het water een eerste begin te zien. Op 
19 januari dan toch voor het eerst het 
ijs op. Dat gold althans voor wat uit-
sloverige meerkoeten op de Bosvijver in 
het Haagse Bos. Een tamelijk kolderiek 
gezicht hoe ze op letterlijk één nacht ijs 
klimmen en er gelijk weer afkukelen.

Kleine zwanen
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Duiven in de tuin 
Turkse tortel
De eerste 20 jaar hadden wij na de verhui-
zing naar de Rozentuin geen Turkse tor-
tels in de tuin. Die kwamen pas in 2001 
ons met een bezoek vereren. Overigens 
niet zo gek, want de Haagse regio is arm 
aan deze duifjes. In Broeders, Trekkers en 
Dwalers (2001) stond het al: de soort was 
rond de eeuwwisseling veel minder alge-
meen geworden dan in de jaren 70 en 80 
van de vorige eeuw. En het MUS-project 
bevestigt dat er in het Haagse naar ver-
houding veel minder zijn dan landelijk in 
MUS. Bij ons staat hij op de 30ste plaats 
qua algemeenheid, maar landelijk op de 
9de. Aanvankelijk waren er twee. En het 
viel meteen op dat ze qua uiterlijk sterk 
verschilden. De een had een veel lichter 
verenkleed en was bijna grijs op de kop, 
de andere was veel donkerder bruin. Al 
snel noemden we ze daarom “Grijsje en 
Bruintje”. Na eind 2016 waren er opeens 
drie en regelmatig ook vier. Wellicht was 
dat nageslacht van Grijsje en Bruintje. 
Maar toen werd het oorlog. Zodra num-
mer drie verscheen werd hij achterna-
gezeten, de hele zitkuil en het hele ter-
ras over. Tot de ‘indringer’ het zat was 
en weg vloog. Maar vaak was de ruzie 

      Onze 
tuinvogels

DOOR TOM LOORIJ

toen nog niet voorbij en vloog Grijsje of 
Bruintje achter hem aan een rondje om 
het huis. Daarna zetten beide het voed-
sel pikken weer rustig voort. Maar die 
rust duurde nooit lang, want nummer 
drie wilde maar wat graag een graantje 
meepikken van het strooivoer. En toen 
begon het hele circus weer opnieuw. 
Maar honger maakt rauwe bonen zoet. 
Dus op een gegeven moment was zaad 
eten het belangrijkst geworden en zag je 
ze alle drie of vier rustig vlak bij elkaar 
het ene zaadje na het andere oppikken. 

2

Houtduiven
Ook houtduiven hebben we het hele jaar 
door in de tuin. En ieder jaar kwamen er 
meer. Geven ze elkaar soms door waar wat 
lekkers te halen valt? Zo waren er in 2016 
een aantal weken waar er vier exemplaren 
tegelijk waren, in 2017 waren er al weken 
met 5 of 6 houtduiven tegelijk, maar in 
februari 2018 waren er weken achtereen 
zelfs acht tegelijk in de tuin en bij één ge-
legenheid in april zelfs negen! De hoog-
ste aantallen waren er altijd in herfst en 
winter wanneer er flink gevoerd werd. Ik 
herinner mij nog uit de tijd van Broeders, 
Trekkers en Dwalers dat de contactper-
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soon van Sovon zei: ‘Wat hebben jullie al-
lemachtig veel houtduiven in Den Haag’. 
Overigens moesten ook de houtduiven 
het ontgelden bij de ‘Tuto’s’ zoals de 
Turkse tortels in vogelaarsjargon heten. 
Want ook die werden niet geduld op de 
voerplaats. Hilarisch was hoe zo’n hout-
duif zich dan opstelt: hij maakt zich heel 
groot, gaat wat overeind staan, zet zijn 
vleugels een beetje uit en zijn borst naar 
voren om te imponeren. Maar hij verliest 
het wel van die kleine aanvalsduifjes!

noemden wij omdat hij een soort gezwel 
had in zijn borst. Dat stak zo uit dat het 
bijna over de grond sleepte. Het scheen 
hem niet te deren, hij at voor tien en was 
zo levenslustig als wat. 

Houtduif

Sommige houtduiven konden elkaar ein-
deloos achterna zitten. Ze hadden dan 
meer oog voor elkaar dan dat ze zich de 
tijd gunden om rustig te eten. Pas als de 
‘boosdoener’ ten langen leste het lucht-
ruim had gekozen na een achtervolging 
door de hele tuin, keerde de rust weer.
Ook bij de houtduiven waren er die wij 
individueel konden herkennen. Zo had 
je bijvoorbeeld  ‘hangvleugelduif’. Zijn 
rechtervleugel sleepte altijd over de 
grond. Kennelijk was die een beetje ge-
broken; hij heeft maanden in de tuin ge-
bivakkeerd, maar scheen van die vleugel 
totaal geen last te hebben. Hij vloog als de 
beste. En dan had je ‘kropduif’. Die ver-

Kropduif

Een vreemde duif
Regelmatig namen de houtduiven ook 
bijna volwassen jongen mee. Ze waren net 
zo groot als de volwassen duiven, maar ze 
misten de kenmerkende witte halsvlek. 
In januari 2018 zag ik ook zo’n duif tus-
sen zes andere houtduiven lopen. Maar 
toen ik beter keek, begon ik te twijfelen. 
Was het wel een houtduif? En al snel had 
ik het in de gaten: ik zat naar een holen-
duif te kijken. Hij was een stuk kleiner, 
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MUS-tellers gevraagd! 
Het aantal tellers voor het Meetnet Urbane soorten (MUS) daalt. In 2016 werden in en rond 
Den Haag nog 63 postcodegebieden (PC-gebieden) geteld, voor 2019 gaat het om nog maar 
58 gebieden. De oorzaken zijn duidelijk: verhuizingen, oudere tellers die ermee stoppen, u 
begrijpt al waar ik naar toe wil. 

Vooral de situatie in het stadsdeel Laak, waar geen enkel van de 5 (2516 en 2521 t/m 2524) 
PC-gebieden nog wordt geteld, is de situatie zorgwekkend. Daarnaast hebben we vacatures 
in PC-gebieden die de laatste 9 jaren vrijwel onafgebroken zijn geteld. Het gaat om 2496 
(Ypenburg-noord), 2515 (Stationsbuurt), 2545 (Mor gen stond-noord), 2546 (Leyenburg-
oost) en 2591 (Maria hoeve-noord). 

Hierdoor dreigen de gegevens steeds minder representatief te worden voor onze Haagse 
stadsvogels. En dat is jammer omdat de gemeente juist de MUS-gegevens wil gebruiken als 
indicator hoe het met de vogels in onze stad is gesteld. In de randgemeenten is de situatie veel 
rooskleuriger. In Leidschendam, Voorburg en Rijswijk worden op één na (2284, Steenvoorde-
noord in Rijswijk) alle PC-gebieden geteld. In Wassenaar kunnen we tellers gebruiken voor 
2243 en 2245 (De Kievit en Kerkehout). 

In 2019 vieren we dat alweer 10 jaar lang tellers van de HVB op grote schaal actief betrokken 
zijn geweest bij de MUS-tellingen.Daarom een dringende oproep voor nieuwe tellers voor de 
bovengenoemde vacante gebieden zodat we dit lustrum met een record aantal telgebieden 
kunnen vieren! Voor wie onbekend is hoe de MUS-tellingen worden gedaan verwijs ik naar 
https://www.sovon.nl/nl/MUS 
Het is veruit de meest eenvoudige en minst tijdrovende telling van Sovon. Iedereen die ook 
maar een beetje vogelkennis heeft, kan meedoen. 

Aanmelden kan per mail bij ondergetekende: tloorij@xs4all.nl 
Ik houd mijn inbox in de gaten! 

                                                 Tom Loorij

hij had een groene en paarse gloed in 
zijn hals en op zijn vleugels twee vleu-
gelstrepen. Gauw het vogelboek erbij ge-
haald ter verificatie. Het kon niet missen. 
Ik zag bewust de eerste holenduif van 
mijn leven en nog wel van zo vlakbij. Ik 
had wel eens het kenmerkende oe-oe ge-
hoord als ik een boswandeling maakte, 
maar zien ho maar! Overigens hadden 
wij begin november een huisje gehuurd 

bij Winterswijk. Toen wij daar een wan-
deling maakten in de omgeving zagen we 
een paar duiven neerstrijken op een kale 
akker. Meteen de kijker erop gezet en 
dank zij de waarneming in de tuin, her-
kenden we ze onmiddellijk: holenduiven. 
Zo zie je maar dat het altijd goed is zelfs 
je tuinvogels een tweede blik te gunnen; 
je leert ervan en het levert zelfs een leuke 
soort op!
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28

Desondanks heb ik een goed bericht.  
Mijn tuin wordt nog steeds trouw be-
zocht door een klein aantal spreeuwen. 
Onder het dak van mijn buren, waar ik 
goed zicht op heb, broeden nog ieder 
jaar een of twee paartjes. In februari 
komen ze vaak al even poolshoogte 
nemen en hun korte bezoekjes worden 
steeds frequenter tot ze zich definitief 
vestigen in hun vertrouwde woningen 
onder de dakpannen om hun gezinnetje 

te stichten. Dagenlang zit het spreeu-
wenmannetje op het dak te zingen en 
kan ik weer genieten van zijn opgewekt 
getierelier en gekwinkeleer. Als al zijn 
inspanningen worden beloond door de 
komst van een vrouwtje, volgen een aan-
tal spannende weken en zie ik ze dage-
lijks heen en weervliegen, tot de jonkies 
zijn uitgevlogen. Het tijdstip van hun 
vertrek is afhankelijk van het feit of ze 
twee legsels grootbrengen of maar één.  

Mijn spreeuwen    
DOOR YVONNE VAN DE PITTE    

Het gaat niet goed met de spreeuwen en ze zijn niet de enigen. Hoeveel vogelsoorten, 
met name insecteneters, zijn de laatste jaren niet in aantal achteruit gegaan? 
De afname van insecten had ik zelf in mijn eigen tuin al enige jaren geconstateerd. 
Ik zag nooit meer een verdwaalde langpootmug in mijn keuken of slaapkamer. Weinig 
muggen. Weinig wespen. Weinig nachtvlinders. Weinig spinnen. Geen vleermuizen en 
ga zo maar door.
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Dat kan juni of juli zijn. Dan zie ik ze 
een paar maanden niet meer, maar in de 
herfst komen ze altijd een aantal dagen 
op bezoek om hun woning te inspecte-
ren. En in de trektijd heb ik het grote 
voorrecht ‘s ochtends vroeg, comfor-
tabel vanuit mijn warme bed, zwermen 
spreeuwen over mijn huis te zien sche-
ren.  Altijd met opvallend grote snelheid, 
héél vastberaden en eensgezind op trek 
naar hun winterverblijf. Dat geeft me tel-
kens een enorme stoot energie en ik ben 
ineens klaar wakker en helemaal  in de 
stemming om uit mijn bed te springen 
en me bij hen aan te sluiten.

Vroeger broedden er wel drie of vier paar 
spreeuwtjes en dat is al enige jaren niet 
meer gebeurd. Maar als er in het vroege 
voorjaar een of twee van die kwieke, op-
gewekte, gespikkelde, spits gesnavelde 
vogels op het toneel verschijnen ben ik 
weer helemaal tevreden. Dit jaar versche-
nen de spreeuwtjes al vroeg in februari. 
Daar zat ineens weer het mannetje, met 
opgezette keelveren en fladderende vleu-
gels in het zonnetje op het dak uitbun-
dig te tokkelen en te fluiten zoals alleen 
een spreeuw dat kan. Aanvankelijk leek 
het  erop dat er dit jaar twee paar zouden 
broeden maar het is uiteindelijk maar 
één paartje geworden. De spreeuwtjes 
broeden onder een dakpan die hen al on-
telbare malen onderdak heeft geboden. 
Kennelijk een goede plek, met als enige 
nadeel dat het ook een goede plek is voor 
predatoren.  Regelmatig verschijnen dan 
ook eksters en kauwen bij de nestingang 
en een aantal jaren geleden zag ik een ek-
ster op zijn dooie gemak naar de entree 
wandelen en er eveneens op zijn dooie 
gemak een jonkie uit sleuren. Ik bewaar 

een beeld van een wegvliegende ekster 
met een fel tegenstribbelend, fladderend 
jong in zijn klauwen maar weet niet hoe 
dat afgelopen is.  

Ook dit jaar was er weer een verrassing. 
Op een dag zag ik dat de spreeuwtjes, 
die beiden druk aan het voeren waren, 
het nest in wippen. Al na een paar tel-
len kwamen ze alweer naar buiten met 
het voer nog steeds in hun snavels. Ze 
leken in verwarring te verkeren en ik 
vroeg me af wat de oorzaak was. Toen ik 
later in de dag weer ging kijken zag ik 
dat het spreeuwenpaartje om beurten, 
mét voer, een soort duikvlucht maakte 
vanaf het dak naar beneden en dan met 
een snelle bocht weer terug naar boven 
en telkens in razendsneltempo rakelings 
langs een smalle kier in de betimmering 
scheerde. Mijn ogen reageerden te traag 
en ik kon geen voedseloverdracht of jon-
kie waarnemen. Wat gebeurde daar?  Ik 
pakte mijn verrekijker en, inderdaad, in 
de spleet tussen een houtlat en de muur 
was een smalle opening waardoor ik het 
kleine koppie van een jonkie naar bui-
ten zag kijken! Maar dat was minstens 
twee meter lager dan de dakgoot en de 



pannen waaronder de spreeuwtjes hun 
nest hadden. Dit jonkie moet binnen in 
die geheimzinnige donkere ruimte een 
geslaagde afdaling hebben gemaakt van 
zijn veilige nest naar het daglicht en de 
smalle gleuf in de muur.

De ouders moesten wél een acrobatische 
toer uithalen om het jonkie te bereiken. 
Eén van de twee maakte eerst een lan-
ding op de dakgoot, tuurde dan naar 
beneden alsof hij/zij de afstand schatte, 
nam een loopje maar aarzelde soms, 
schatte opnieuw en maakte wéér een 
loopje; dook dan naar beneden om dan 
met een zwierige bocht pal langs de stijle 
muur omhoog te vliegen en het jonkie 
in volle vaart het voedsel over te dragen. 
Althans, zo zag ik dat. Het ging razend-
snel. De tweede spreeuw kwam aange-
vlogen met voer maar landde meestal 
op de met klimop begroeide schutting 
en vloog dan rechtstreeks en kaarsrecht 
naar boven, fladderde een tel bij de ope-
ning en vloog weer pijllsnel richting wei-
landen om de volgende portie emelten te 
halen. Dat ging zo de hele dag door en 
het moet een enorme inspanning voor 
die spreeuwen geweest zijn. Normaal 
gesproken landen ze moeiteloos op een 
uitloper van de dakgoot vlakbij het nest, 
wippen naar binnen en bleven daarna 
soms even uitrusten op de rand van het 
dak om hun veren te poetsen. Ik heb  met 
enorme bewondering en ontzag naar dit 
spektakel gekeken. Die spreeuwtjes heb-
ben zich uitgesloofd en gezwoegd om 
hun jong groot te brengen! Het enige 
voordeel  van die moeilijk bereikbare 
plek was dat het jong er waarschijnlijk 
heel veilig was. Maar op een goeie dag 
is het jonkie uitgevlogen. Dat moet ‘s 

ochtends vroeg zijn geweest en ik heb 
het jammergenoeg niet gezien, maar ik 
ga ervan uit dat het een geslaagd vertrek 
was. Hij was slim genoeg geweest om 
de weg naar die opening in de muur te 
vinden en de ouders hebben zich enorm 
ingespannen om constant voer aan te 
slepen zodat het jong waarschijnlijk in 
prima conditie verkeerde en goed uitge-
rust om aan een zelfstandig bestaan in 
de wijde wereld te beginnen. 
Bravo spreeuwtjes en bedankt! Jullie 
hebben mij weer de zoveelste mooie en 
verrassende ervaring bezorgd!   

Vroege wandeling
De stilte die ik in mijn hoofd voel komen
is van een grootsheid die geen lijf bevat
en diep geroerd om wat geen maat meer had,
heb ik het pad naar niemandsland genomen,

waar ik totaal verrast ervaarde dat
dit land herleeft als zetel van de dromen
die ik als kind tot aan de wijdste zomen
in volle vrijheid aan de einder mat.

De wulp roept lang en oorverdovend luid,
beschrijft zijn daagse cirkel van verlangen,
want ergens op de heide broedt zijn bruid.

En in de lucht blijft de voldoening hangen
om zoveel ruimte die het hart ontsluit:
de duurzaamheid met oor en oog gevangen.

Frans Hoppenbrouwers 

Uit: Verzamelde gedichten 1958 - 20O8. 

30



DEEL 2

31

Classificatie ofwel de benoeming van 
de soorten… 
DOOR RUUD VAN DER WAARD 

In het vorige nummer van de Wulp publiceerde ik een inleiding op de 
classificatie. Als vervolg daarop ga ik in deze bijdrage dieper in op de 
systematiek van het Systema Naturea van Carl van Linne, beter 
bekend als Linnaeus. 

Classificatie indeling
Bij classificatie worden levende wezens in 
groepen ingedeeld. Deze groepen noemt 
men TAXA, enkelvoud is taxon. Ze zijn 
gerangschikt in volgorde van grootte. 
De kleinste complete groep is een soort. 
Alleen een soort bestaat echt in de na-
tuur. De ander groepen geven slechts de 
verwantschap van de soort aan. We begin-
nen met de termen in het Nederlands en 
Latijn. 

Nederlands      Latijn
Rijk      Regnum
Onderrijk      Subregnum

Stam      Phylum, meervoud Phyla
Onderstam      Subphylum

Klasse      Classis
Onderklasse    Subclassis

Superorde      Superordo
Orde      Ordo
Suborde      Subordo
Infraorde      Infraordo

Superfamilie  Superfamilia
Familie      Familia
Onderfamilie  Subfamilia

Geslachtengroep   Tribus
Geslacht      Genus, meervoud Genera
Ondergeslacht      Subgenus

Soort      Species
Ondersoort      Subspecies

Overzicht van de indeling van het 
aardse leven
Biologen delen alle levende wezens, plan-
ten en andere organismen in groepen in. 
Ze worden  Rijken genoemd. Het vol-
gende overzicht laat de vijf Rijken zien en 
de belangrijkste organismen, die bij elk 
Rijk horen. In ieder Rijk of Regnum, wor-
den organismen verdeeld in groepen, die 
we Phyla noemen. Phyla betekent stam-
men. Een Phylum – enkelvoud - wordt 
soms in Subphyla verdeeld en deze weer in 
Klassen. Klassen worden weer verdeeld in 
Orden en die weer in Suborden. Orden en 
Suborden worden verdeeld in Families. 
Daarna in Geslachten en tenslotte in 
Soorten en eventueel in Ondersoorten.

De vijf Rijken waarin het leven wordt 
ingedeeld
1. Het Rijk der Moneren 
 eencellige organismen zonder celkern
2. Het Rijk der Protisten 
 eencellige plantachtige of dierlijke organismen
3. Het Rijk der Fungi 
 meercellige organismen die voedsel absorberen
4. Het Rijk der Planten  
 meercellige organismen die d.m.v. foto synthese 

zelf hun voedsel maken .
5. Het Rijk der Dieren 
 meercellige organismen, welke bewegen, zich 

kunnen verplaatsen en overleven door andere 
dieren of planten te eten
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Moneren 
Een groep van microscopisch kleine le-
vensvormen, bestaande uit eencellige 
organismen, zonder celkern. Dit noemt 
men ook wel ‘prokaryote cellen’. Dit 
rijk omvat bacteriën en cyanobacteriën. 
Moneren waren de eerste levensvormen, 
die zich op de aarde ontwikkelden. Ze 
leven in de lucht, op het land en in het 
water. Het rijk omvat zeker 4.000 soorten.

Protisten
Dit is een groep van microscopisch kleine 
eencellige, plantachtige of dierachtige or-
ganismen, welke laatste ook wel protozoa 
worden genoemd. Beide vormen hebben 
complexe of eukaryote cellen. Dit rijk 
omvat simpele levensvormen, zoals amoe-
ben, die voornamelijk in het water leven. 
Het rijk omvat minstens 50.000 soorten.

Fungi
Is een groep van meestal meercellige or-
ganismen, welke eenvoudige voedings-
stoffen absorberen. Ze leven op totaal an-
dere wijze dan planten. Daar een fungus 
geen bladeren en/of bladgroen heeft, kan 
het dus zelf geen voedsel maken, maar 
is daarom afgestemd op het absorberen 
van voedingsstoffen uit levend of dood 
materiaal vanuit zijn substraat. Men on-
derscheidt drie belangrijke groepen, naar 
substraatkeuze, nl. saprofyten, parasie-
ten en symbionten. Dit rijk omvat alle 
schimmels, paddestoelen en zwammen 
en omvat zo`n 250.000 soorten. 

Plantarum
Tot het plantenrijk behoort die groep 
van meercellige organismen, welke d.m.v. 
fotosynthese in staat zijn om hun eigen 
voedsel te maken. Tijdens dit proces ge-

bruiken ze de energie van het zonlicht om 
eenvoudige stoffen in voedsel en energie 
om te zetten, zodat ze kunnen groeien en 
zich voortplanten. Het plantenrijk omvat 
zowel soorten, die bloemen en zaden vor-
men als eenvoudiger soorten, die dat niet 
doen. Alle bomen, struiken, bloeiende 
planten, coniferen, varens, wolfsklauwen, 
paardestaarten, mossen, levermossen en 
alle groene, rode, en bruine algen (wie-
ren)  behoren ertoe. Planten zijn altijd ge-
bonden aan hun ondergrond. Het plan-
tenrijk omvat meer dan 400.000 soorten.

Animale
Het dierenrijk is een groep van meercel-
lige organismen, metazoa, die bewegen, 
zich kunnen verplaatsen en overleven 
door andere dieren of planten te eten. 
Het totale aantal is nauwelijks te over-
zien, maar omvat al meer dan 4 miljoen 
soorten en neemt nog steeds toe.     
Tot het dierenrijk behoren sponzen, 
holtedieren, mosdiertjes, kleine fila, 
plat  wormen, nematoda, echte wormen, 
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week dieren, stekelhuidigen, geleedpoti-
gen en de gewervelden.  

De namen in de vogelwereld 
Tot slot nog een paar zinnen over de 
naamgeving van vogels, die het mogelijk 
maakt voor ornithologen van iedere nati-
onaliteit met elkaar te kunnen communi-
ceren: de binaire nomenclatuur. Het begrip 
‘de Latijnse naam’ wordt nog altijd gebe-
zigd, maar is gewoon fout. De naamge-
ving is niet meer dan een mengeling van 
namen die voor een deel uit het Latijn 
en ook uit het Grieks afkomstig zijn. De 
verzamelterm ‘wetenschappelijk’ doet 
daar recht aan. De schrijfwijze van de 
van het Grieks afgeleide woorden is ’ge-
latiniseerd’. Daardoor kunnen ze in ons 
– Arabische – schrift worden geschreven. 

Ter illustratie noem ik twee van de hon-
derden mogelijke voorbeelden. Neem de 
zwartkop en zwartkopgors. De zwartkop 
heet atricapilla. Ater betekent zwart en ca-

pilla is Latijn voor kop of haar. De zwart-
kopgors heet melanocephala en het Grieks 
voor zwart is melanos en het Grieks voor 
hoofd is cephalè. 
Een ander goed voorbeeld is de oever-
loper: hypoleucos is Grieks voor ‘van on-
deren wit’ (leucos betekent wit); maar 
de witte kwikstaart heet Motacilla alba 
en alba is het Latijnse woord voor wit. 
De Binaire Nomenclatuur bezigt dus de 
wetenschappelijke naam, niet de Latijnse 
naam. Dit verklaart het ogenschijnlijke 
mengelmoesje van Latijn en Grieks in de 
benaming van onze vogels. 

Ik hoop u met deze twee verhalen meer 
inzicht te hebben gegeven in de grote, 
ordenende waarde van het bijna 300 jaar 
oude werk van Carl van Linne, Linnaeus 
dus. Zijn Systema Naturea wordt tot op 
de huidige dag gewaardeerd en gebruikt. 
Het maakt ons vogelliefhebbers moge-
lijk om te communiceren met soortge-
noten uit landen van over de hele wereld.  

MUS-rapport 2018 verschenen
Trouwe bezoekers van onze website www.haagsevogels.nl zullen het 
al lang hebben gezien: het eindrapport over de MUS-tellingen in 
het Haagse staat al weer een poosje op de website van de HVB 
onder ‘Inventarisaties’. Zie http://www.haagsevogels.nl/wp-content/ 
uploads/2018/12/mus-rapport-2018.pdf. 
Het is daar te lezen of te downloaden. Een papieren versie zal niet ver-
schijnen. Met een speciaal woord van dank aan Germaine Pasmans 
die, ondanks de drukke decembermaand, kans zag het rapport voor 
Kerstmis 2018 af te krijgen zodat het als kerstcadeau naar alle 54 MUS-
tellers kon worden gestuurd. En ook hulde aan deze groep die weer puik werk heeft geleverd. 
Ze telden meer dan 20.000 exemplaren van 93 verschillende vogelsoorten. Zij zorgden voor 
een schat aan informatie over onze stadsvogels waarvan de stand - in grote lijnen - uiterst sta-
biel genoemd kan worden. De uitzonderingen en de soms grote verschillen met de landelijke 
MUS-cijfers mogen de lezers zelf ontdekken! 

                                  Tom Loorij 
coördinator Sovon in de Haagse regio 

MUS-rapportage 2018
Meetnet Urbane Soorten Den Haag en omstreken

Samensteller: Tom Loorij, coördinator Sovon voor de Haagse regio
Vormgeving: Germaine Pasmans

http://www.haagsevogels.nl


Op de landelijke Sovon-dag op 
24 november 2018 werd ook 
stilgestaan bij het feit dat het 
jaar 2019 uitgeroepen is tot ‘Jaar 
van de Wulp’. Sovon had de be-
roemde Britse onderzoekster 
en auteur Mary Colwell uitge-
nodigd om een lezing te verzor-
gen over de dramatische ach-
teruitgang van de wulp in het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland. 
Beide landen hebben samen 
ongeveer een kwart van alle broedparen 
ter wereld en dus een grote verantwoorde-
lijkheid bij de bescherming van deze Rode 
Lijst soort. De redenen van de  achteruit-
gang zijn daar globaal dezelfde als bij ons: 
intensivering van de landbouw, verlies 
van broedbiotoop (hoogvenen en moe-
rassen) en predatie zijn de belangrijkste. 

In 2016 maakte zij een tocht van de west-
kust van Ierland naar de oostkust van 
Engeland en bezocht onderweg allemaal 
plaatsen die van groot belang zijn voor 
de wulp. Op alle bezochte plaatsen be-
schrijft ze de onthutsende achteruitgang. 
Ze spreekt met onderzoekers en bewoners 
over wat die nog weten van de wulp van 
vroeger. En ze eindigt langs de kust waar 
grote aantallen wulpen op het wad over-
winteren. Haar ervaringen beschreef ze in 
het boek Curlew Moon. 

Wat mij het meest trof was de enorme ont-
ginning van de hoogvenen in Ierland. Die 
worden daar in hoog tempo afgegraven 
voor de winning van turf dat daar nog op 

DOOR TOM LOORIJ

Curlew Moon - Mary Colwell

BOEKRECENSIE

grote schaal – hoe onrendabel 
ook – als brandstof wordt ge-
bruikt. En juist die hoogvenen 
zijn daar van oudsher het grote 
bolwerk van broedende wul-
pen. Maar ook de predatie door 
vossen en kraaien komt aan de 
orde. Het boek gaat niet alleen 
over wulpen. Ze schrijft ook 
heel indringend over de bewo-
ners van de streken die ze be-
zoekt en hoe die met de natuur 

omgaan in het algemeen en met de wulp 
in het bijzonder. Het boek is verder door-
spekt met allerlei gedichten en anekdotes 
over de wulp. Uit de grote hoeveelheid 
gedichten blijkt wel hoe bekend en hoe al-
gemeen de soort ooit was. Helaas kunnen 
we dat laatste tegenwoordig niet meer zeg-
gen. Op plekken waar eens tientallen broe-
dende wulpen waren, hoort de schrijfster 
nu nog maar één of twee wulpen jodelen. 

Het boek is in het Engels (een Nederlandse 
vertaling is nog niet in zicht), maar het 
boek leest als een roman. De schrijfster 
schrijft in heel toegankelijk Engels. Wie 
het Engels een beetje beheerst, leest het 
vlot. Het bevat geen foto’s, maar Jessica 
Holm heeft het boek opgefleurd met een 
aantal fraaie zwart-wit pentekeningen. Het 
boek is gewoon via Bol.com verkrijgbaar. 
De prijzen zijn als e-book €15,39 en als 
boek met hardcover €18,99. 

‘Curlew Moon’, Mary Colwell, uitgegeven door 
William Collins (Londen) 2018, 
ISBN 978-0-00-824105-6.
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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

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

Rekeningnummer penningmeester 
IBAN: NL12 INGB 0003 5861 85

Functionaris privacybescherming 
Jeroen Melcherts

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
Vogelopvang De Wulp, tel. 070  323 15 68

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 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
(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

Duurzame nestkasten, 14 modellen, leverbaar
als bouwpakket of kant-en-klaar. Foto’s en 
prijslijst op de website www.haagsevogels.nl 
Bestellen via info@haagsevogels.nl

Plaatjes voor vernieuwing nestkasten  ....................... 2,00

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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