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Als de gedachte opkomt dat bij het 33ste 
inventarisatierapport het allemaal langzamerhand meer 
van hetzelfde begint te worden is dat niet zo vreemd. 
Maar toch is die gedachte vooral ook volstrekt onjuist. 
Ten eerste blijven de ontwikkelingen in het groen in 
Den Haag en omgeving volop in beweging en slagen 
de vogels er sowieso in ons elk jaar weer te verrassen. 
Ten tweede omdat in het rapport ook terreinen en 
hun vogels de aandacht krijgen die lang uit beeld zijn 
geweest of waarvan zelfs nooit eerder gegevens zijn 
gepresenteerd. In deze laatste categorie valt Klein 
Zwitserland. Op speciaal verzoek van Staatsbosbeheer 
werd het groen rond de sportvelden geïnventariseerd. 
Ook de vogels op en rond een ander sportterrein, 
dat van de Haagsche Golf & Country Club, krijgt 
de aandacht. In beide gevallen is sprake van een 
gevarieerd palet aan vogelterritoria. Iets soortgelijks 
kan worden gezegd over de Harstenhoek/ Boetveld.

Helaas niet overal rozengeur en maneschijn. Rust en 
Vreugd en Clingendael zijn voor het eerst in lange tijd 
weer volledig onderzocht. In beide gevallen zijn toch 
vooral zorgwekkende ontwikkelingen aan het licht 
gekomen voor wat betreft de vogelstand. Ook voor het 
Westduinpark en de Bosjes van Poot geldt dat voor 
2019 al weer enige tijd geen integrale inventarisatie 
had plaatsgevonden. Die is er nu weer wel. Helaas, 
vooral ook voor de Bosjes van Poot, is sprake van een 
negatieve tendens die vragen oproept over de wijze 
van het gebiedsgebruik. Nu laatstgenoemde gebieden 
weer zijn geteld bevat dit rapport integrale BMP-
tellingen van de complete duinstrook tussen Monster 
en de Wassenaarse Slag. Gelukkig uit Meijendel en 
Solleveld ook wel bemoedigend nieuws: de aantallen 
broedvogels zijn hier ten opzichte van het voorgaande 
jaar toegenomen. Tevens zijn er vogelsoorten die 
het heel goed doen, zoals de tot voor kort nog 
geheel ontbrekende Cetti’s zanger). En dan is er het 

recordaantal van 26  blauwborsten in Meijendel en in 
Solleveld is de voorzichtige opmars van de voor het 
duin zo kenmerkende tapuit bemoedigend.

Het is daarom interessant om te zien wat 
landschappelijke ingrepen de laatste jaren hebben 
gedaan met de vogelstand en de soms nogal 
verschillende wijze waarop beheerders hiermee 
omgaan. Op veel plekken waar de vogelstand onder 
druk staat (b)lijkt de toenemende recreatiedruk meer 
en meer een wissel te trekken. Dit is reden voor 
bezorgdheid voor de toekomst wanneer gericht beleid 
ten faveure van het groen te wensen over laat of zelfs 
geheel uitblijft. 

Gelukkig zijn bij de HVB-vogelreservaten in beheer, 
stiltegebieden waar gemêleerde vogelkoren elk 
voorjaar weer duidelijk maken hoe wenselijk het is dat 
deze intact blijven. Door de inzet van beheerders en 
vrijwilligers buiten het broedseizoen is er immers elk 
jaar weer sprake van een spectaculaire hoeveelheid 
territoria.

“Rood’ blijft door de bevolkingstoename telkens maar 
verder oprukken ten koste van het groen. Voor de 
meeste vogels niet leuk, om het eufemistisch uit te 
drukken. Maar er zijn uitzonderingen.  De zwarte 
roodstaart is juist uitermate content met plekken waar 
ge- of verbouwd wordt. In dit inventarisatierapport 
speciale aandacht voor deze soort. Reinder de 
Boer voerde in Den Haag en Rijswijk een min of 
meer complete inventarisatie uit en kwam met een 
verrassend hoog aantal territoria. Een prachtige vogel, 
maar zijn aanwezigheid is helaas wel een indicator 
voor ontwikkelingen waar we niet zo heel blij mee 
moeten zijn.   

Wim Kooij en Boudewijn Schreiner

Inleiding
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Cie. Veldwerk
Binnen de Haagse Vogelbescherming worden de 
tellingen gecoördineerd door de commissie Veldwerk. 
Deze commissie organiseert ook opleidingscursussen 
en zorgt voor begeleiding van beginnende tellers. 
Jaarlijks houdt de commissie de gebieden bij die geteld 
moeten worden en probeert de beschikbare tellers zo 
goed mogelijk over de gebieden te verdelen. Hierbij 
wordt waar mogelijk rekening gehouden met de 
gebieden die beleidsmatig van belang zijn.
Hoewel het tellen van de vogels natuurlijk voor een 
belangrijk deel voor het plezier gebeurt, houdt de 
commissie daarbij wel een beleidsdoel voor ogen. De 
vogelstand moet behouden en liefst verbeterd worden. 
Terreinen waar mogelijke ruimtelijke
veranderingen aan de orde zijn vanwege bouwplannen 
of landschappelijke ingrepen krijgen daarbij prioriteit.
Doorgaans zijn daar ook tellers voor te vinden. Door 
jaarlijks dezelfde gebieden volgens dezelfde methode 
te onderzoeken, kan men zien of er wijziging optreedt 
in het aantal vogels per soort. Als we veranderingen 
in aantallen ook nog kunnen verklaren, hebben we 
helemaal een goede basis voor vogelbescherming.

De vogelrustgebieden
De vogelrustgebieden (voorheen vogeltuinen en 
-reservaten) hebben tot doel het creëren van kleine 
centra in groengebieden. Door hun beveiliging 
en begroeiing zijn het productiecentra voor 
jonge vogels en ze verrijken het vogelleven in de 
omringende bossen, plantsoenen en woonwijken. 
Deze gebieden zijn door de gemeente in beheer 
gegeven aan de Haagse Vogelbescherming. Ze zijn 
0,15 tot 5 hectare groot en niet toegankelijk voor 
publiek. Het onderhoudswerk, vrijwilligerswerk, 
wordt voornamelijk in de herfst- en wintermaanden 
verricht. Dit werk houdt in: snoeien, bijplanten, 
rooien, aanleg en onderhoud van takkenrillen en 
houtstapels (voornamelijk in wigwamvorm en rillen) 
en onderhoud van de afrastering. Gedurende het 
gehele jaar wordt gecontroleerd op vernielingen en 
op “insluipers”. Ook het nestkastenonderhoud en de 
inventarisatiewerkzaamheden behoren tot de normale 
taken van de beheerder. De vogelrustgebieden zijn 

alleen bij uitzondering en onder begeleiding van de 
beheerder toegankelijk. Dat zal overigens altijd buiten 
het broedseizoen zijn.

Andere gebieden
De andere gebieden die geïnventariseerd worden, 
lopen in grootte en aard van het terrein sterk uiteen. 
De duingebieden hebben een heel ander karakter dan 
de stadsparken, landgoederen of het stedelijk gebied.
Ook de openbare toegankelijkheid verschilt. Voor 
het verrichten van deze tellingen wordt vaak 
nauw samengewerkt met andere groen minnende 
organisaties.

Methode van onderzoek
Alle inventarisaties zijn op vrijwillige basis verricht in de 
vrije tijd van de waarnemers. mogelijk is de gevolgde 
methode steeds in de verslagen gemeld. Uitgangspunt 
bij de tellingen is de door SOVON uitgewerkte 
Broedvogel Monitoring Project (BMP)- methode. Door 
SOVON worden de gegevens ook benut voor landelijke 
monitoringdoeleinden. Alleen in de vogelrustgebieden 
wordt, vanwege de geringe omvang van de gebieden, 
een iets andere methode toegepast, maar de cijfers 
blijven goeddeels vergelijkbaar. Veel tellers registreren 
ook de waargenomen soorten buiten het broedseizoen, 
maar niet altijd intensief. Dit houdt in, dat in de 
waarnemingsoverzichten van een aantal parken soms 
trekvogels en wintergasten kunnen ontbreken. In de 
waarnemingsoverzichten is een onderscheid gemaakt 
tussen territoriumhoudende soorten en tijdelijk 
verblijvende soorten. Met tijdelijk verblijvende soorten, 
deze zijn niet in alle gebieden bijgehouden, worden 
die soorten bedoeld die gebiedsbinding vertonen door 
het te gebruiken als voedselgebied, slaapplaats of 
anderszins. De tellingen van de vogels per soort zijn 
verwerkt in tellijsten. De veranderingen in het gebied 
zoals groot onderhoud of ander menselijk ingrijpen, 
worden in het verslag vermeld. Tellijst en verslag 
samen geven een indicatie van de waarde vaneen 
gebied voor de vogels.

Methode van onderzoek en toelichting op de cijfers
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Overzicht van vogelrustgebieden gedurende de laatste decennia

1. Vogelrustgebied ‘Dr. Abraham Schierbeektuin’

2. Vogelrustgebied ‘Eilandjes Meer en Bos’

3. Vogelrustgebied Marlot

4. Vogelrustgebied Ockenburgh

5. ‘Gravin van Bylandt’ Vogelrustgebied

6. ‘Henk van Dongen’ Vogelrustgebied

7. Vogelrustgebied ‘Vredenoord’

8. Vogelrustgebied Overvoorde

9. Vogelrustgebied ‘André van der Laantuin’

10. Vogelrustgebied ‘Moerasje Ockenburgh’

11. Eendenkooi Zuiderpark

12. Vogelrustgebied het Lithoraal

12
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Dr. Abraham Schierbeektuin
Oppervlakte: 0,75 ha
Beheerders: Hetty Mos(verslag), Hilde Küpfer
 veel hulp van Judith Baars, Drieka Rog 
 en Ap Mos
Tellingen via regelmatige waarnemingen

Het jaar begint goed met vuurgoudhaantjes op 11 
januari.
De holenduiven zijn dit jaar met 2 paartjes aanwezig. Het 
geeft wat wrijving.
Vanaf half maart 2 groenlingen. Op 20 maart heeft in 
de door Ap Mos gesnoeide buitenheg een staartmees 
dringende bouwactiviteiten en sjouwt met veertjes rond. 
Diezelfde dag is ook een exemplaar met veertje te zien bij 
de oude drinkbak. 
Vrijdag 22 maart wordt een alarmerende winterkoning 
waargenomen in dezelfde buitenheg als waar eerst de 
staartmees zat. Even verderop een tweede. Het is ook de 
dag van de eerste klont kikkerdril. Slechts een paar dagen 
later is een derde van de ronde drinkbak vol kikkerdril.

Er wordt nog steeds een heleboel voer gegeten, maar 
ik ben aan het afbouwen en vanaf begin april zullen de 
vogels het zelf moeten doen. Op 17 april zit een paartje 
grote bonte specht in de dode appelboom. De wigwam 
bij de hut is dan in gebruik bij een winterkoning en een 
heggenmus. Niet voor niets aan gewerkt in de daaraan 
voorafgaande winter.
26 april zijn er 2 luid zingende zwartkoppen bij de oude 

drinkbak. Even later een derde erbij, wat een kabaal. Ze 
blijven nog maandenlang in zangoorlog met elkaar.
Op 28 juni wordt voor het eerst een paartje kuifmees bij 
de drinkbak gezien. Ze zijn daarna nog weken gebleven. 
Nieuwe kikkervisjes (van de groene kikker) zijn inmiddels 
in de ronde bak te vinden en ook minikikkers uit het 
eerste dril. 

Een buizerdnest bevindt zich vlak naast de vogeltuin. Op 
30 juli hebben de jonge buizerds, licht en donkerder, weer 
vlieg- en jaagles in de vogeltuin. Ze zijn dagelijks te zien.
Eind augustus heeft Ap zich weer op de buitenheg 
geworpen. Dat was veel werk, maar wel een stuk minder 
dan vorig jaar. We hebben ook extra hulp gekregen in 
de persoon van Drieka Rog. Terwijl de zomer tropische 
temperaturen kende was er het hele najaar bijzonder 
veel regen. Wel goed voor de natuur. De bramen en 
brandnetels explodeerden als vanouds, dus er was erg 
veel extra snoeiwerk.

Op 15 december zong de eerste zanglijster. Eind 
december zijn de nestkasten schoongemaakt. In totaal 4 
bosmuizen, 1 kon blijven zitten, de andere 3 reageerden 
niet op mijn kloppen, dus werden naar buiten gewerkt. 
Tevens 1 levende koolmees, 1 dode, die pas kort tevoren 
was overleden en 1 dode die al in het broedseizoen was 
overleden. Daar was niet veel meer van over. Voor het 
eerst dat ik dode vogels heb gevonden, sinds ik er werk 
(1994)

Meer & Bos
Landgoed (21 ha), waarvan Vogelrustgebied Eilandjes 
Meer en Bos (1,5 ha)
Beheerder: Rogier Mos
Tellingen met de SOVON/BMP-app op tablet

Cijfers staan op pagina 33 onder “andere telgebieden” genoemd.

Wederom een combinatie verslag van Meer en Bos als 
geheel met de eilandjes die het vogelrustgebied vormen. 
Dit is gedaan omdat de telgegevens moeilijk uit elkaar zijn 
te halen. 

De gemeente heeft veel snoeiwerkzaamheden gedaan 
aan de westkant van het groengebied. Daardoor is er 
veel meer licht gekomen en krijgt de ondergroei meer de 

Vogelrustgebieden

  groenling
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Marlot
Oppervlakte: 0,3 ha
Beheerder: Marco Simonis
Telling: observaties gedurende het jaar

In Januari werd ik helaas geveld door een hernia. Net 
toen half maart de eerste Tjiftjaf ’s binnendruppelden 
werd ik geopereerd. Na een moeizaam herstel en 
revalidatie heb ik wel een aantal bezoeken gemaakt. 
Jammer genoeg was dit niet voldoende om de juiste 
aantallen broedparen vast te stellen.
Op de tellijst zijn daarom alleen de waargenomen soorten 
en de resultaten van de nestkasten vermeld.
Ook was er wat achterstallig onderhoud ontstaan en 
waren de paden overwoekerd. Na wat hulp van enkele 
vogelwachters was het weer snel op orde.
Ook een ingang waar ongewenste bezoekers met hond 
binnenkwamen is geblokkeerd. 
Daarna kwamen ongelofelijke soorten op de wildcamera, 
zoals een vos en bosuil.
Op het moment dat ik dit verslag schrijf gaat het super en 
zullen de resultaten voor 2020 er aanzienlijk beter uitzien.

Het Litoraal Reigersbergen 
Oppervlakte: 0,31 ha
Beheerder: Frederik Hoogerhoud
Telling: BMP en jaarrond in terrein 

Een vreemd broedseizoen 2019 is voorbij en een al even 
vreemde winter. 
Plannen voor een ijsvogelwand moesten worden 
uitgesteld, fysieke klachten van de beheerder 
belemmerden de uitvoering en een kans om de 
modderpaden te verbeteren in Reigersbergen kreeg 
voorrang. 

Het reguliere snoeiwerk is door mijn zaterdaghulp Idris 
uitgevoerd. Technisch hoogstandje was het weghalen van 

winterkoning

  roodborst

kans. Ze hebben ook een aantal taxussen geplant. Op 
de eilandjes heb ik ook een poging gedaan om taxussen 
te planten, maar door de extreme droogte hebben die 
het niet overleefd. Verder heb ik geen bijzondere dingen 
gedaan. alleen de standaard werkzaamheden zoals het 
snoeien van de meidoorns en de prachtframboos in toom 
houden. De gemeente heeft aan de noordkant ook nog 
wat werkzaamheden gedaan, vooral om de walletjes 
die in de oude landschapsstijl horen te behouden. Er is 
een trap gemaakt en er zijn paaltjes geplaatst met een 
draad zodat je er omheen moet lopen. In het voorjaar 
zie je goed wat de krokussen en hyacinten vinden van de 
grotere hoeveelheid licht. Aanmerkelijk meer en dichter 
op elkaar staan ze volop te bloeien. Later komt de daslook 
daar nog bij. 

Meer en Bos is een hondenlosloop gebied. Dat is voor 
mij erg fijn als ik ga tellen. dan kan mijn hond mee en 
hebben we het allebei naar ons zin. Helaas zit er ook een 
nadeel aan. Niet alle honden zijn goed opgevoed. Helaas 
is er door twee honden een knobbelzwaan doodgebeten 
en het baasje stond erbij te kijken. Het is gefilmd - en 
dat heb ik gezien -dus het is echt zo gegaan. pas na 
herhaaldelijk aandringen van de omstanders kwam er 
überhaupt geluid uit het baasje.  Hierdoor ben ik dus het 
nest op het kleine eiland kwijt. Ik vind toch dat er soms 
lijfstraffen moeten worden toegepast (op het baasje dan 
natuurlijk hè). 

Er zijn gelukkig ook positieve dingen gebeurd. Ik heb 
regelmatig een vrouw mandarijneend gezien. Tot nu toe 
is ze alleen gebleven. En je maakt dingen mee. Loop je 
rustig door het bos, steekt er opeens on 2 meter afstand, 
op ooghoogte een halsbandparkiet zijn kop uit het 
nestgat. Wat verder opviel was dat tijdens de telronde 
halverwege mei ik getuige was van veel zanglijster 
gevechten. Ik had er nog een flink aantal niet op de lijst 
staan, dus daar was het erg goed voor. 
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een 25 cm dikke els die als een zwaard van Damocles 
boven het toegangshek hing. Ook in de boszoom 
moest nog een els weg zodat de bosbodem voldoende 
licht kreeg voor een mooie gevarieerde kruidlaag met 
stinzenplanten en voor de nieuwe heesters. 

In het voorjaar verscheen er opnieuw een ijsvogel. Tot 
tweemaal toe pakte hij vlak voor de observatiehut een 
jonge salamander. De kleine watersalamander bleek in 
groten getale in de hut te overwinteren onder de emmers 
met voer. Op 3 april vonden we midden op het pad een 
dwergmuis die kennelijk door de kou bevangen was, 
met de windchillfactor erbij was het bar en boos voor 
dit kwetsbare diertje.  Warme handen en hartmassage 
mochten echter niet meer baten. Een vrouwtje vink wist 
ternauwernood te ontsnappen aan de klauwen van de 
sperwer. De daardoor ontstane flinke nekwond hinderde 
haar kennelijk niet want ze ontbrak nooit als er wat te 
bikken was. 
Minder gelukkig was een van de jonge bruine ratten, hij 
lag onthoofd op de voedertafel. Pa sperwer zat op afstand 
te kijken en liet het kadaver voorlopig aan de wespen en 
de aasvliegen.
De pimpelmezen hadden behoefte aan rupsen van de 
koolwitjes en maar die waren er bijna niet. Het gevolg 
was dat er geen enkele pimpel in de nestkastjes broedde. 
Pas in de loop van het seizoen kwamen ze in groten 
getale profiteren van de jaarrond voedering.
Alleen een koolmezenpaar wist acht jongen groot te 
brengen. Alle acht werden dankzij de continue voedering 
volwassen. De boomklevers in Marlot hebben ook slecht 
geboerd. Pas ver in de herfst kwamen er twee profiteren 
van de meelwormen en de pindakaas.
De glanskop was soms aanwezig. Ongewoon was de 

afwezigheid van buitenlandse merels en roodborsten in 
de winter.  Normaal gaat het om tientallen roodborsten en 
merels, nu alleen de twee territoriumhouders van beide 
soorten. Het aantal waargenomen jongen kwam ook niet 
verder dan twee. De eerste waarneming van een jonge 
roodborst was op 27 april. Op 11 juni verschijnen er twee 
jonge eekhoorns.

Eind oktober strijken de waterrallen weer neer in het 
Litoraal, deze keer tel ik er drie, er is een jong bij. 
Van de wintergasten ontbraken de grote aantallen 
koperwieken, die wel in Marlot en langs de 
Bezuidenhoutseweg zwierven, maar niet in het 
vogelrustgebied kwamen. Een solitair exemplaar werd 
door de autochtone merels verjaagd.  Ook de sijsjes en 
de putters lieten het, op wat enkelingen na, afweten. 
Wel waren er veel goudhaantjes en kwam er een groep 
staartmezen een graantje meepikken.

De zomer was natter dan nat, de brug stond af en toe 
blank en de paden werden modderpoelen. De zeldzame 
oostenwind bracht bijzondere insecten, ik signaleerde 
o.a. de gevlekte smalboktor, de gewone viltvlieg en 
twee soorten schorpioenvliegen. Ook nieuw waren de 
vuurjuffer en de gewone oeverlibel.
In de winter van 2019 naar 2020 kreeg ik twee kersverse 
HVB-ers als hulp. Aanvankelijk door onze gezamenlijke 
hobby, vogels fotograferen, maar ze bleken beiden flink 
aan te kunnen poten bij de verbetering van de paden en 
het realiseren van een ecologische oever in de ringsloot.

Gravin van Bylandt Vogelrustgebied
Oppervlakte: 0,6 ha
Beheerders: Boudewijn Schreiner, Ingrid Megens 
Telling: onderdeel van BMP-telling landgoed Clingendael

In januari werden er regelmatig plukresten van 
houtduiven gevonden met als vermoedelijke dader, 
sperwervrouw of havik. Op een ochtend was ik 
getuige van een spectaculaire verrassingsaanval 
van een sperwermannetje op de vogeltjes die bij de 
voedersilo zaten, helaas zonder succes dit keer!  Dat 
het ook weleens prijs kon zijn, bewezen de her en der 
aangetroffen veerrestanten van minder fortuinlijke 
voorgangers.
Eind februari werd er in het reservaat uitbundig gebaltst 
door een paartje sperwers.  Op een paar honderd meter 
buiten het reservaat in Park Clingendael werd een nest 
aangetroffen.    kleine bonte specht
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Met hulp van Eric Wisse heb ik een deel van de zuidoever 
vrijgemaakt van bramen, takken en omgevallen bomen 
om een rijkere variatie van de plantengroei mogelijk te 
maken. 
Een groene specht liet half maart zijn lach schallen door 
het reservaat en op de beelden van de wildcamera was 
een bosuil, vos en… helaas óók een huiskat en hond (met 
halsbandje) te zien.
In april heeft een knobbelzwaan een broedpoging 
gedaan in het plasdras gedeelte. Vermoedelijk heeft de 
aanwezigheid van de vos ervoor gezorgd dat de zwaan 
het nest voortijdig heeft verlaten. 
Een verrassende primeur werd op 15 april vastgelegd 
door de wildcamera; een mannetje beflijster was om 
even “bij te tanken” neergestreken in de lariks bij het 
drinkpoeltje. 
De essentaksterfte gaat onverminderd door en ik kan 
alleen maar hopen dat de eventuele schade aan het 
hekwerk, huisje en de beplanting beperkt blijft. 
In het najaar verbleef er enige tijd een houtsnip in het 
reservaat. De mysterieuze vogel was regelmatig in de 
nachtelijke uurtjes te zien op de infraroodbeelden van 
de wildcamera. Het was fascinerend om te zien hoe hij 
de tijd nam om rek- en strekoefeningen te doen bij de 
drinkpoel. Dat dit niet geheel zonder risico was bleek bij 
het terugzien van de beelden waarop in dezelfde nacht 
ook een vos en een boommarter te zien waren.

De inventarisatie is gebaseerd op de door Wim Kooij 
uitgevoerde BMP-telling van Landgoed Clingendael waarin 
het vogelreservaat is meegenomen en aangevuld met 
frequente observaties van de beheerders.

Henk van Dongen Vogelrustgebied 
Oppervlakte: 0,32 ha
Beheerder:  Boudewijn Schreiner
Tellingen via regelmatige waarnemingen

Sommige vogelsoorten laten zich jarenlang niet zien en 
duiken dan onverwachts weer op.
Zo gebeurde het dat ik medio januari verrast werd door 
twee goudvinken bij het drinkpoeltje. De mooi gekleurde 
mannetjes contrasteerden op een aangename manier met 
de grauwgrijze tinten van het winterbos.
In maart koos een winterkoninkje de wildcamera 
als geschikte fundering voor zijn nestje. Het fragile 
kunstwerkje van twijgjes en bladeren maakte het 
onmogelijk om het geheugenkaartje te wisselen, 
waardoor de camera tijdelijk buiten gebruik was. 
Een aalscholver en een krooneend waren begin april 
te zien in de Tankgracht. Het bontgekleurde eendje 
was vermoedelijk afgedwaald van het kleine groepje 
krooneenden dat al langer verblijft in de sloot langs de 
nabijgelegen Waalsdorperlaan.     
Nadat de jonge winterkoninkjes in juni waren uitgevlogen 
kon de wildcamera weer in gebruik worden genomen. 
De beelden van de wildcamera’s leveren ieder jaar weer 
een schat aan informatie op over de aanwezigheid en 
gedragingen van vogels en zoogdieren.
De vos werd hiermee regelmatig tijdens de nachtelijke 
uurtjes vastgelegd, vaak in gezelschap van een 
soortgenoot. Overdag lieten een eekhoorn en een 
appelvink zich met enige regelmaat zien. 
In oktober werd het poeltje goed bezocht door sijzen, 
vuurgoudhaantjes en koperwieken.
De inventarisatie is gebaseerd op frequente bezoeken 
gedurende het jaar. 

tuinfluiter

  appelvink
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Ockenburgh, zijde crematorium
Oppervlakte: ca. 3,5 ha
Beheerders: Rick en Marianne Hoeing
Telgegevens: Hetty Mos (BMP-methode

Het vogelrustgebied Ockenburgh is samen met Hetty en 
Ap Mos beheerd.
De dode eik, die in een andere boom hing, is 
weggezaagd, de paden afgebakend en houtstapels 
opgepiept.
De havik laat zich bij ieder bezoek horen.
In februari is een dode eik over het pad gevallen, ook 
deze is weggezaagd, evenals een drietal dode essen. Er 
was toen een groep sijzen op bezoek.
Op 15 februari is de roepende havik boven gehoord, maar 
het antwoord kwam vanuit Ockenburgh park. Daar heeft 
het stel een nest. Een week later werd ook de buizerd 
gehoord.
Op 19 maart is voor het eerst geteld. Een buizerd vloog 
het reservaat uit naar het crematoriumterrein en de 
partner riep vanuit het reservaat.  
Tijdens een telronde heeft Hetty geconstateerd dat het 
hek is opengeknipt. Dat hebben Hetty en Ap kort daarna 
gerepareerd.
De hele maand mei zwom er een vrouwtje krakeend in de 
vijver. 
Eind mei vond Hetty een plukplaats langs het bovenpad 
en in juni tegenover de vijver en het park, waar de havik 
en buizerd bezig zijn geweest.
Op 12 juni woedde een storm met veel regen, daarom 
twee dagen later een controlerondje gelopen. De grote 
eik naast de vijver was omgevallen. 
Eind juni heeft Hetty een veertje van een havik gevonden. 
De buizerd heeft op dat moment twee grote jongen en de 
wilde eend drie.
Begin augustus heeft Rogier Mos met zijn eigen 
motorzaag de omgevallen eik van het pad gezaagd. Het 
moest voorzichtig, want in de tijd na de val van de boom 

was een groot hol onder de wortelkluit gegraven, zodat 
de boom niet terug mocht klappen. Daarom is hij zo ver 
mogelijk van de wortelkluit begonnen en heeft iedere 
keer een stukje afgezaagd. Gelukkig is de kluit niet terug 
geklapt. Tussen het zagen door hoorden Hetty en Rogier 
een goudvink roepen. Dat is voor het eerst sinds zij telt! 
Ook hoorden ze de holenduif. 
Eind augustus is van de monumentale eik, die langs de 
Ockenburghstraat groeit, een tak afgebroken, die even dik 
is als een flinke boom. Alle doorgang naar beneden was 
afgesloten. Ap en Hetty hebben in de bloedhitte staan 
zagen. Daar werden ze niet helemaal lekker van. In de 
week daarna, toen het wat koeler werd is het pad naar 
beneden weer open gezaagd en in de weken daarna zijn 
we met zijn vieren aan het ruimen geweest. Verder in het 
najaar hebben we het snoeiwerk gedaan en het reguliere 
onderhoud. Eén van die keren vonden we bij de uitgang
 een dode lijster, die nog maar net tegen hek gevlogen 
was. Op 1 oktober hoorden we de havik en vonden het 
nest van een zwartkop in een meidoorn. Op 19 november 
hoorden we twee buizerds.
Bij het schoonmaken van de nestkasten blijkt, dat we bij 
langjarige controle van het broedresultaat, een tweejarige 
cyclus hebben. Het ene jaar is 15 tot 20 % hoger dan het 
andere. Geen idee hoe dat komt.

André van der Laan Tuin
Oppervlakte: 1,5 ha
Beheerders: Frank Kremer (verslag) en Marco Simonis
Telling: Observaties in het terrein

In januari zijn er een aantal nestkasten verplaatst, 
omdat ze te dicht bij elkaar in de buurt waren. Ook is 
er een nieuwe voedersilo met beschermer geplaatst in 
het reservaat. De kleine vogels hebben de plek al snel 
ontdekt. Een grote verrassing was de appelvink die op 17 
februari een bezoekje kwam brengen. 
In februari/maart is er begonnen met het aanleggen 
van een wandelpad. Hier worden de houtsnippers voor 
gebruikt die de gemeente op de parkeerplaats stort. 
Op 2 maart renden er uit het niets 3 rosse woelmuizen 
over het wandelpad. Iets wat je niet zomaar zou 
verwachten. Enkele tellen later was duidelijk waarom. 
Een wezel in het rustgebied! Een klein roofdier met een 
opvallende korte bruine staart.
Op 17 maart zat er opeens een gat in het hek. Iemand 
is het gebied ingekomen. Er is die dag ook een rugzak 
aangetroffen. Dezelfde dag nog is het hek gerepareerd 
en is er aan de slootkant (waar men gemakkelijk binnen 

buizerd
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kan komen) een extra hek geplaatst met prikkeldraad, 
vastgezet met tie-wraps. Een week later was er weer 
een gat in het hek. Ook dit gat is met prikkeldraad 
dichtgemaakt. 
Begin april is er een wildcamera geplaatst om te kijken 
wat er zich ’s avonds en ’s nachts afspeelt. Erg gaaf waren 
de 2 vossen die in de avond langskwamen. En ook de 
bosmuizen waren in de nacht behoorlijk actief. 
Eind april hoorde ik opeens een ijsvogel. Ik bleef 
daarom bij het slootje staan en zag het mannetje 
toen voorbij scheren. Genieten! Wat een schitterend 
vogeltje is het toch. Ook was er die dag nog een koppel 
mandarijneenden aanwezig.
In de 2e week van mei hebben vossen een gat gegraven 
in het rustgebied. Overal zag je zand rondom de graafplek 
en op de vele brandnetels. Nu is er een vossenburcht. 
Een paar weken later op 19 mei stond er opeens een vos 
voor mijn neus, zo’n 20 meter bij me vandaan. 
In juni is er nog een 2e wildcamera geplaatst aan de 
achterzijde van het reservaat. Een week later gekeken 
wat deze opgeleverd had en het resultaat mocht er 
wezen. In de avond 4 vossen (moervos, rekel en 2 jongen 
in één foto). De wildcamera wees uit dat de vossen 
voornamelijk actief zijn tijdens de schemering en in de 
nacht. Daarom ben ik op een avond van 19:30 tot 22:00 
op een plek gaan zitten in de hoop dat er zich eentje zou 
laten zien. Toen ik opeens een vos op het wandelpad 
zag staan heb ik heel voorzichtig mijn camera gedraaid. 
Daarna kon ik een minuut genieten en foto’s maken van 
dit prachtige zoogdier. De moervos keek mij heel even 
aan, maar daarna ging zij weer op zoek naar voedsel. Ook 
stond zij te snuiven met haar neus in de wind. 
Van begin mei tot midden juni hoorden we een 
nachtegaal bij elk bezoek zingen, steeds op dezelfde plek. 
Dit maakt aannemelijk dat deze soort hier gebroed heeft.
Eind juni/begin juli was de wezel weer enkele weken 
aanwezig. Wat een snel rovertje is het toch. Ook de bosuil 
is weer terug van weggeweest. Drie keer liet hij zich zien 
op de wildcamera.
In de zomermaanden werden de brandnetels en 
reuzenbalsemien constant uit de grond getrokken en op 
de houtwallen gelegd om de wandelpaden vrij te houden. 
Ook is er een boom (vanaf de begraafplaats) omgevallen 
en over de sloot op ons terrein terechtgekomen. Een 
groot deel hiervan is in stukken gezaagd en gebruikt voor 
de houtwallen.
In september zijn er zo’n 10 emmers met frituurolie 
in de sloot gedumpt. Er lag een dikke laag smurrie op 
het wateroppervlak. Blijkbaar was het de gemeente 
ook opgevallen, want ze hadden 2 SOCS (vastgezet 

aan jalons) in de sloot liggen om te voorkomen dat de 
frituurolievlek zich verder zou uitbreiden. De emmers zijn 
daarna uit de sloot gehaald.
Begin oktober (tijdens het snoeien) liet zich opeens een 
groene specht horen. Hij vloog over het rustgebied. Een 
half uur later was het mannetje aan het foerageren in het 
gras vlak voor mijn neus. 
Een week daarna ontdekte ik een waterral in het 
moerasgebiedje. Het was een jong exemplaar die de 
wereld een beetje aan het verkennen was. Liep erg 
rusteloos. Weer enkele weken later liet een volwassen 
waterral zich zien.
Tijdens de werkdag op 26 oktober zijn er meidoorns 
gesnoeid en is het pad naar boven vrijgemaakt. Ook is er 
een fundering aangelegd voor de observatiehut. Bedankt 
allemaal voor jullie hulp!
In het najaar zijn er in korte tijd nog veel meer leuke 
soorten gezien en gefotografeerd, waaronder de zwarte 
mees, grote gele kwikstaart, ijsvogel, koperwiek en 
keep. Ook de sperwers (meerdere inderdaad) zijn vaste 
bezoekers, gezien de plukresten die er regelmatig 
aangetroffen zijn.
Tot mijn grote verbazing stuurde Marco in december een 
foto vanaf zijn wildcamera naar me toe met daarop een 
kerkuil! Duidelijk zichtbaar zittend bij de vijver. Deze was 
er op 26 november rond 06:00 ’s ochtends. Erg gaaf!
Van de 26 mezennestkasten waren er uiteindelijk 21 
bezet: 11x koolmees, 7x pimpelmees en 3 door families 
bosmuisjes. De holenduif heeft in de bosuilenkast 
gebroed.

boomkruiper
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Vogelrustgebied Overvoorde
Oppervlakte: 0,5 ha
Beheerders:  Conny de Bruijn en Eric Wisse
Telling:         Observaties in het terrein

De hoeveelheid dood hout in het Vogelrustgebied is na 
de dunning enorm toegenomen, het is nu een geweldig 
insectenparadijs en vogelrestaurant. Naast broedvogels 
zijn er ook gasten, zoals de groene specht, de glanskop 
en goudhaantjes. De bosuilen die hier rustig kunnen 
roesten vinden elders een broedplek. Ook slapen er 
fazanten.
In de winter foerageert ook de houtsnip vaak in het 
gebied, omdat er geen honden kunnen komen en er 
genoeg te vinden is. Soms duikt er ineens een soort op 
waarvan je denkt: “Hé, die zag ik hier nog niet eerder 
neerstrijken.” Zoals spreeuwen. Boomkruipertjes houden 
van de groeven in de enorme eik en nog meer van wat 
ertussen leeft. De zanglijster bezoekt eveneens ons 
restaurant, terwijl hij buiten het reservaatje een broedplek 
vindt.

Gelukkig treffen we steeds minder katten in het 
rustgebied. Jaren geleden had er een zijn slaapplek 
ín een takkenwigwam...toch worden de vogels er nog 
belaagd, door...andere vogels. Plukplaatsen getuigen 
hiervan, opnieuw speelt hierbij mee dat de sperwers en 
buizerds een rustige plek vinden in dit afgesloten deel van 
Overvoorde.

Vogelrustgebied Eendenkooi Zuiderpark 
Oppervlakte: 1,2 ha
Contact/Beheerder: Ruud van der Waard
Telling: Jaarrond in het terrein (BMP-methode)

Half januari 2019 was mijn eerste wandeling door mijn 
reservaat. Al aardig wat activiteit gezien. Ook nu weer is 
het mij niet geluk om een volledige aantal bezoeken te 
doen. In plaats van twaalf dit keer maar vier. Deels door 
slechte weersomstandigheden, deels door ziekte, maar 
voornamelijk, omdat ik minder vrije tijd heb om te tellen. 

Zoals elk jaar begin ik altijd met de inventarisatie van de 
reigerkolonie. Nesten tellen en bijhouden welke er bezet 
zijn. Deze vroege vogels beginnen al medio januari met 
hun activiteiten, zoals nest claimen en daar ruzie met de 
buurman over maken, nestherstel, baltsgedrag, paring, 
enz. en dan eindeloos af en aanvliegen om voedsel voor 
de jongen aan te dragen. Dit seizoen heb ik in zeven 
telrondes alles weer op een reiger-rijtje gezet. Weer is 
de kolonie in omvang afgenomen. Dit jaar waren er nog 
maar 11 nestbouwsels, waarvan 6 bezet. Geen idee hoe 
het komt, maar het wordt steeds minder. Halverwege het 
seizoen bleek er nog een nestbouwsel verdwenen. Het zal 
wel weer uitgewaaid zijn. 
In het najaar zijn alle nestkasten weer schoongemaakt. 
Helaas heeft de specht weer rigoureus toegeslagen. Weer 
twee houten kasten zijn gesloopt. De boomkruiperkast en 
een houten pimpelmeeskast zijn stuk en zijn verwijderd. 
Nieuwe kasten zijn aangevraagd bij onze vereniging en 
komen weer te hangen in reservaat de Eendenkooi.
Verder heb ik niet zo veel te melden deze keer. Het blijft 
een mooi gebiedje waar ik steeds graag even tot rust kan 
komen en om te genieten van al het natuurschoon.

glanskop

   wilde eend
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Inventarisatie van Vogelrustgebieden in 2019
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Dodaars - - - tijd tijd - - - -
Fuut - - tijd tijd + - - - tijd
Aalscholver - - - tijd tijd tijd - tijd tijd
Grote Zilverreiger - - - - - - - - tijd
Blauwe Reiger tijd tijd tijd tijd tijd tijd tijd 6 tijd
Ooievaar - tijd - - - tijd - - tijd
Lepelaar - - - - - - - - tijd
Knobbelzwaan - tijd - 1 tijd - tijd - tijd
Grauwe Gans - - - tijd tijd - - tijd 1
Canadese Gans - - tijd tijd tijd 2 - tijd tijd
Brandgans - - - - - - - - tijd
Nijlgans - - tijd tijd tijd 1 tijd 1 tijd
Mandarijneend - - - - - - tijd - -
Smient - - - - - - - - tijd
Krakeend - + tijd tijd tijd - tijd tijd tijd
Wintertaling - - - tijd tijd - tijd - -
Wilde Eend - + 1 1 + 2 tijd 3 1
Slobeend - - - tijd tijd - - - -
Krooneend - - - - tijd - - - -
Kuifeend - - - tijd tijd tijd - - -
Havik - tijd tijd - - - - - tijd
Sperwer - tijd - tijd tijd tijd tijd - tijd
Buizerd tijd tijd 1 tijd tijd tijd tijd tijd tijd
Fazant - - - - - tijd - - -
Waterral - - - - - - tijd - tijd
Waterhoen - + - tijd + 1 tijd 1 1
Meerkoet - + 1 1 + 3 tijd 1 1
Scholekster - - - - - tijd - - -
Watersnip - - - - - - - - tijd
Houtsnip tijd - 1 tijd tijd - tijd tijd tijd
Kokmeeuw - - - - - - - - tijd
Stormmeeuw - - - - - - - - tijd
Kleine Mantelmeeuw - - - - - - - - tijd
Zilvermeeuw - - - - - tijd - - tijd
Holenduif 2 + 1 1 tijd 3 1 1 -
Houtduif 4 + 4 1 + - 1 3 tijd
Turkse Tortel - - - - - - - tijd -
Halsbandparkiet 1 + 1 tijd tijd 1 tijd 1 tijd
Koekoek - - tijd - - - - - -
Kerkuil - - - - - - tijd - -
Bosuil tijd - - tijd tijd 2 tijd tijd tijd
Gierzwaluw tijd - - - - - - - -
IJsvogel - tijd - - - tijd tijd - tijd
Groene Specht - tijd - tijd tijd 1 tijd 1 1
Grote Bonte Specht 1 + 4 1 + 2 tijd 1 1
Kleine Bonte Specht - - - - - - - - 1
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tijd = tijdelijk verblijvend
 + = wel territoria, aantal onbekend
 – = niet waargenomen

Inventarisatie van Vogelrustgebieden in 2019 (vervolg)
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Gele Kwikstaart - - - - - tijd - - -
Grote Gele Kwikstaart - - - - - - tijd - -
Winterkoning 5 1 10 5 + 6 4 4 2
Heggenmus 4 1 - 4 + 1 4 3 3
Roodborst 4 1 4 3 + 1 2 5 2
Nachtegaal - - - - - - 1 - -
Gekraagde Roodstaart - - - - - - tijd - -
Beflijster - - - tijd - - - - -
Merel 5 1 7 4 + 3 3 5 2
Kramsvogel tijd - tijd tijd tijd - - - -
Zanglijster 2 1 3 1 + 1 2 3 1
Koperwiek tijd tijd tijd tijd tijd - tijd tijd tijd
Tuinfluiter - - - 1 - - - - -
Zwartkop 5 + 5 4 + tijd 4 5 2
Tjiftjaf 3 + 4 2 + 1 2 1 1
Fitis - - - - - tijd - - -
Goudhaantje tijd tijd tijd tijd tijd tijd tijd - tijd
Vuurgoudhaantje tijd tijd tijd tijd tijd - tijd - -
Grauwe Vliegenvanger - - - - - - tijd - 1
Staartmees 3 + - 1 + 1 tijd tijd tijd
Glanskop - + - 2 + - - - tijd
Kuifmees 1 - - - - tijd - - -
Zwarte Mees - - - - - - tijd - -
Pimpelmees 5 + 5 8 4 4 7 4 tijd
Koolmees 10 + 9 7 6 5 11 5 1
Boomklever - + 2 1 + - tijd tijd tijd
Boomkruiper 1 + 2 1 + 3 2 1 1
Gaai 1 + 1 tijd + tijd tijd tijd 1
Ekster 1 + tijd tijd tijd tijd tijd 1 tijd
Kauw tijd + 1 tijd tijd 3 tijd 3 -
Zwarte Kraai 1 + 1 tijd tijd 1 tijd 3 1
Spreeuw tijd - - - - tijd - tijd -
Vink 1 + 2 2 + tijd tijd 1 1
Keep - - - tijd tijd - tijd tijd tijd
Groenling 1 - tijd - - 1 1 tijd tijd
Putter tijd - - tijd tijd tijd tijd - tijd
Sijs tijd tijd tijd tijd tijd - tijd tijd tijd
Appelvink - + - - tijd - tijd - -
Goudvink tijd - tijd - tijd - - - -

Totaal territoria 61 + 70 52 + 49 45 63 26
Totaal soorten 35 39 37 51 52 43 51 40 57
 w.v. met territoria 21 27 22 21 21 23 14 24 20
 w.v. tijd. verblijvend 14 12 15 30 31 20 37 16 37
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Haagse Bos
Oppervlakte:  85 ha.
Contactpersonen: Wim Kooij, Frederik Hoogerhoud
Alleen globale inventarisatie, niet in overzicht

Gewoon een beetje turen over de bosvijver maakt het 
voor een Haagse vogelaar al heel kansrijk om tegen 
aardige verrassingen aan te lopen. Dat kan dan gaan 
om zowel ‘een vreemde eend in de bijt’ als om de 
hoge aantallen van bepaalde soorten die verwondering 
wekken. Tot de laatste categorie behoort de slobeend. 
Dit is een soort die elders steeds schaarser wordt maar 
hier jaarrond is te zien. In het winterhalfjaar dikwijls 
met een groepsgrootte die in een touringcar niet is 
toegestaan. Want wat te denken van de 58 exemplaren 
die op 2 december werden geteld? De kuifeend is al 
lange tijd een vertrouwde verschijning, op 3 dagen in 
november werden meer dan 70 stuks gedetermineerd. 
De krakeend zet nog een tandje hoger in, buiten het 
broedseizoen aantallen tot 95 en ook in mei/ juni is soms 
nog een handjevol aanwezig. Maar op broedintenties 
zijn krakeenden nog niet betrapt. Dat ligt anders voor 
de fuut: nooit hoge aantallen, maar wel 2 nesten op de 
bosvijver en tevens nog 2 elders in het bos.
Voor de categorie ‘curiosa op het water’ komen we bij de 
pijlstaart terecht. Van half maart tot begin april te zien, 
in die periode was ook enkele dagen een zomertaling 
aanwezig. Smienten waren er deze jaargang steeds 
incidenteel, terwijl foeragerende overwinteraars in de 
jaren vooraf zo in opmars leken te zijn.
De rietkragen langs de bosvijver (en ook die verderop 
achter kantoor van de SER) werden bezocht door riet 
minnende soorten als kleine karekiet en rietzanger, 
in beide gevallen kortstondig. Dat gold ook voor een 
bosrietzanger die eind juni/ begin juli luidkeels zong bij 
de bolle brug.  En dan was er nog de oeverloper die dit 
jaar relatief vaak is aangetroffen, vooral begin mei was 
het voor de oplettende wandelaar bijna elke dag raak.
Buizerds vliegen het gehele jaar door het bos en in de 
buurt van Huis ten Bosch kwam een paartje tot broeden. 
Helemaal aan de andere kant van het bos bracht een 
paartje sperwer tenminste 1 jong groot.
Met de spechten gaat het goed. Een gerichte 
inventarisatie eind mei wijst op in ieder geval 15 bezette 
nestholten van de grote bonte. Ook een groene specht 

Andere telgebieden

broedde vlakbij de bosvijver en was op de groenstroken 
dikwijls foeragerend te aanschouwen. Een kleine bonte 
specht was vroeg in het voorjaar nadrukkelijk aanwezig 
maar werd na 8 april niet meer gesignaleerd.
Tjiftjaf en zwartkop doen het onverminderd goed. De 
fitis was alleen op doortrek in de eerste 10 dagen van 
april present. Voor wie goed de oren spitst en hoog in 
het bladergroen tuurt behoorde een ontmoeting met 
de grauwe vliegenvanger weer tot de mogelijkheden. 
Aan beide kanten van de Laan van NOI was sprake 
van een broedgeval. De bonte vliegenvanger kwam 
zoals altijd \zo vaak maar kortstondig langs tijdens 
de trek: waarnemingen zijn bekend van 5 mei, 2 en 
11 september. Ook steeds minder verrassend is een 
ontmoeting met een bladkoning, al helpt het om alert te 
zijn op het geluid. De soort werd 6x gehoord (en soms 
gezien) tussen 28 september en 8 oktober.
de multinational de enorme CO2-uitstoot enigszins te 
compenseren. Op korte termijn is het er dan ook niet 
fraaier op geworden. Zeker in de winter lijkt door de 
openheid ook het autolawaai van omliggende wegen een 
stuk dichterbij te zijn gekomen, wat een flinke smet kan 
geven op de natuurbeleving. 
Toch straalt de gekozen aanpak vertrouwen en 
deskundigheid uit. Het bos zou op termijn beter af 
kunnen zijn, zodra de nieuwe aanplant tot enige wasdom 
komt kan de variatie toenemen. Gaan de vogels daar 
ook van profiteren?  Daarover valt pas meer zinnigs te 
zeggen wanneer over enkele jaren weer een integrale 
inventarisatie plaatsvindt (zoals in 2016/2017).

     slobeend
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Clingendael
Oppervlakte: 55 ha
Contactpersoon: Wim Kooij
Telling: BMP-methode

Voor het eerst sinds 2010 vond een integrale BMP-
inventarisatie in het terrein plaats. Daarin is ook het 
Gravin van Bylandtreservaat meegenomen, dat zich 
ingesloten op het landgoed bevindt. De verleiding om 
de resultaten uit het eerste jaar van het afgelopen 
decennium met die van het laatste te vergelijken is 
groot. Dit levert nogal wat verschillen op, helaas lang niet 
allemaal positief.
Canadese ganzen en vooral brandganzen zijn in flinke 
aantallen aanwezig. Hier is het aantal broedparen 
constant en bevindt zich tussen de 2 en 4. Dat geldt ook 
voor de zeer tamme en door velen gevreesde parkgans. 
Een groep van rond de 45 houdt zich bovendien op bij het 
landhuis. Individuen daaruit vertonen wel soms agressief 
maar geen territoriumgedrag. Grauwe ganzen zijn steeds 
vaker te zien en een paartje broedde met succes. De 
Indische gans is niet meer aanwezig, broedde eerder wel 
in 2013 en ook in enkele andere jaren, overigens nooit 
met succes. 
Van een zorgelijke ontwikkeling is sprake rond de wilde 
eend die terugvalt van 19 naar 12 paartjes.  Andere 
watervogels zijn redelijk stabiel. De houtduif, lange tijd in 
evenwicht met rond de 40 paar heeft een spectaculaire 
duikeling gemaakt naar slechts 12 paar. Ook de holenduif 
gaat na enkele goede tussentijdse jaren achteruit van 7 
toen naar 4 nu. 
De Turkse tortel verdween van de lijst maar broedde wel 
iets verderop aan de Laan van Clingendael, verlengstuk 
van de oprijlaan. Van de blauwe reiger waren er destijds 
9 bewoonde nesten, vooral in dennenkruinen in de Bosjes 

van Zanen. Dat jaar was sprake van achteruitgang, wat 
geweten werd aan de koude winter. Veel van de kruinen 
inclusief bijbehorende boom hebben inmiddels de geest 
gegeven en nu zijn er –ondanks een serie zeer milde 
winters- nog slechts 3 paar broedende reigers over.  
Goed nieuws voor wat betreft de grote bonte specht. De 
ijverige vogel die zo mooi een nestholte met een rond 
gat kan hakken, was goed voor een verdubbeling naar 
14 paar. Ook voor de boomklever (16) en boomkruiper 
(24) schrijven we duidelijk groene cijfers. De grauwe 
vliegenvanger, al enige jaren onregelmatig broedvogel, 
broedde weer hoog in een monumentale beuk.
Voor de groene specht kon in zowel 2010 als 2019 de 
bescheiden score van 1 paar worden genoteerd, dat 
geldt ook voor de meeste tussenliggende jaren.  Voor 
holenbroeders als kool- en pimpelmees is ook sprake 
van min of meer stabiele aantallen door de jaren heen.  
Tegenover de vermindering van het aantal nestkasten 
in die periode staat het vaker kiezen voor natuurlijke 
nestholten.
En dan zijn er ook holenbroeders met dramatische 
cijfers. Dat geldt vooral voor de kauw (van 41 naar 9) 
en voor de spreeuw. Deze laatste bevond zich in 2010 
met 9 broedgevallen al in de lift naar beneden, maar is 
inmiddels helemaal verdwenen. Als broedvogel wel te 
verstaan, want buiten het seizoen mogen we nog flinke 
zwermen begroeten.  Ook de glanskop (van 5 naar 2) 
gaat achteruit en de halsbandparkiet (nu 12) lijkt over zijn 
piek heen.
Zorg is er ook over het aantal merels, we signaleren een 
duikvlucht van 54 naar 34. Vermoedelijk speelt hier toch 
het usutu-virus een rol.  Ook van de zanglijster, toen 18 
en nu 11, zien we een duidelijke terugval en zorgelijk is 
ook de aanzienlijke terugval van de roodborst van 37 naar 
slechts 20.  Opvallend daarbij was de relatief beperkte 
aanwezigheid in het Sterrenbos naarmate het seizoen 
vorderde. Kan het te maken hebben met de aanwezigheid 
van de sperwer die daar ook broedde? 
Dat ook de winterkoning is teruggevallen –van 38 naar 
33- zet te denken. Destijds waren er twee wat koudere 
winters op rij achter de rug, waarvoor de soort altijd 
kwetsbaar is. Maar sinds 2013 is, behoudens een paar 
speldenprikjes in de winter van 2017/ 18, koude die 
bedreigend kan zijn uitgebleven.
Beter nieuws is er voor wat betreft de vinkachtigen: de 
‘gewone’ vink stijgt van 5 naar 12 en de groenling en de 
putter keerden terug op de lijst. Bij de boerderij bracht 
een paar witte kwikstaarten enkele jongen groot en er 
werden 7 nesten van de boerenzwaluw geteld. Ter plekke 
is telkens ook de scholekster veelvuldig aanwezig, maar 
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die broedt op daken in de aangrenzende wijk.
Buiten het broedseizoen zien we vaker appelvinken dan 
voorheen. Vooral in de eerste maanden van het jaar was 
het vaak raak in het Duinbos. De bladkoning is – met 
name in het Sterrenbos- aangetroffen op doortrek tussen 
2 en 13 oktober, in dezelfde periode zijn ook meerdere 
vuurgoudhanen gezien.
Tenslotte nog even terug naar het water. IJsvogels zijn 
vooral in de tweede helft van het jaar waargenomen. 
Mandarijneenden worden het gehele jaar met enige 
regelmaat gezien, maar met name in het winterhalfjaar.  
Vaak betreft dat een groep van 9. En ook een paartje 
krooneend liet zich regelmatig bewonderen, soms ook 
midden in het broedseizoen. Maar van enige aandrang tot 
nestelen was zeker geen sprake. 

Oosterbeek
Oppervlakte: 10 ha
Contactpersoon: Wim Kooij
Alleen globale inventarisatie, niet in overzicht

Ook dit jaar kende Oosterbeek weer twee attracties, in 
beide gevallen gaat het om vogels die zich hoog in de 
voedselketen bevinden. De torenvalk broedde voor het 
vierde jaar op rij in een nestkast in de treurbeuk op het 
grote veld. Die biedt duidelijk comfort nadat in dezelfde 
boom in 2016 een grote tak was afgebroken, waarin 
zich toen een natuurlijke nest met jongen bevond. Veel 
jong leed is destijds voorkomen door alerte en adequate 
inzet van leden van de HVB. De 4 juvenielen die in 2019 
op 25 mei voor het eerst werden gezien kenden een 
comfortabele start van hun bestaan en werden tot ver in 
de zomer waargenomen. 
Even verderop had een paartje bosuil al jongen op 24 
maart. Deze trokken veel bekijks van buurtbewoners. Ook 
de sperwer werd regelmatig gesignaleerd maar broedde 
in het naburige Clingendael.
Oosterbeek mag zich verder nog verheugen in 2 paartjes 
glanskop, in beide gevallen broedend in een natuurlijke 
nestholte. Nestkasten voor vogels zijn nauwelijks nog 
aanwezig. Wel zijn heel vleermuizen nog vrij recent met 
extra kunstmatige huisvesting bediend. Dit fenomeen 
blijkt nog weleens de nieuwsgierigheid op te wekken bij 
boomkruipers.
Op het water broedden ouders met klein grut van onder 
andere fuut (al met jongen op 11 februari), knobbelzwaan 
en Canadese gans. Een paartje krooneend en een rosse 
stekelstaart zijn vooral in de eerste helft van het jaar 
gezien. 

Op twee plekken werd genesteld door de putter, in beide 
gevallen niet ver van de Rijksstraatweg. Ook tenminste 1 
succesvol broedgeval van de groenling, eveneens in die 
contreien. Om nog even bij de vinkachtigen te blijven: in 
de eerste maanden waren er diverse waarnemingen van 
de appelvink, de goudvink liet zich daarentegen juist rond 
de kerstdagen bewonderen.

Arendsdorp-Oostduin
Oppervlakte: 17 ha
Contactpersoon: Wim Kooij
Alleen globale inventarisatie, niet in overzicht

Al vroeg in de wederom zachte winter zongen zanglijsters, 
boomklevers, heggenmussen en holenduiven volop. Op 
de laatste dag van de meteorologische winter zwom een 
fuut met jongen in de sloot langs de Oostduinlaan. Een 
groene specht foerageert die dagen vaak in het gras van 
flat Arendsdorp.
Zoals vaker betoogd in de jaarlijkse beschouwingen 
op deze pagina’s zijn en blijven de planologische 
ontwikkelingen op het landgoed een punt van zorg. 
Waar Arendsdorp qua uiterlijk de laatste decennia niet zo 
veel is veranderd geldt dat des te meer voor Oostduin. 
Ook nu weer zijn er ingrepen voorzien waarvan maar 
de vraag is of de gemiddelde gevleugelde bewoner 
daar wel blij mee zal zijn. Wellicht ten overvloede: de 
Haagse Vogelbescherming is niet op voorhand tegen 
verandering en wil proactief meedenken bij het maken 
van afwegingen. Zo heeft het in oude glorie terugbrengen 
van bepaalde landschapselementen natuurlijk zijn 
charme en zijn we ons er ook van bewust dat keuze 
daartoe niet altijd in het belang is van de vogels. Het 
17e -eeuwse landgoed herbergt trouwens nog heel wat 
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tijdloze elementen. Uit de jaren tachtig van die eeuw is 
nog een stuk geometrische tuinaanleg herkenbaar, het 
geoefend oog ziet dat ook terug bij de grote vijver (door 
sommige ‘de hondenvijver’ genoemd, maar dat ter zijde) 
die nog barokke rondingen kent. Van een vroege 18e 
-eeuwse aanpassing resteert nog de entreelaan vanaf 
de Wassenaarseweg, de voormalige portierswoning met 
entreehek, het huis De Rietjes en de sloten (‘grachten”) 
rondom het gebied en de tuinmuur. Ook een lindelaan 
die loopt vanaf de Oostduinlaan naar het in de Tweede 
Wereldoorlog door een V2 getroffen - en daarna 
afgebroken -  landhuis dateert uit deze tijd. Het plan om 
deze verwaarloosde bomenlaan weer vleugen van de 
klassieke faam mee te geven, met financiële steun van 
de Shell, komt best sympathiek over maar volgen we 
niettemin met enige scepsis.
Allereerst omdat we in het nabije Oosterbeek in 2014 
hebben gezien wat hersteloperaties kunnen doen met het 
bestaande groen en zijn bewoners. Daar verdween in een 
jaar tijd een derde van de broedvogels.
Bij het plan voor de lindelaan zijn onze aarzelingen 
meervoudig. Het plan vinden we sowieso te veel 
omvattend omdat het tevens voorziet in een brug als 
verlengstuk naar de toch al drukke speeltuin. De nieuwe 
lindelaan wordt dan een kaarsrecht verlengstuk vanuit 
de Carel van Bylandtlaan, met aanzuigende werking voor 
nog meer bezoekers tot gevolg. Ergo meer onrust in dit 
deel van het terrein waar de vogels nu juist relatief veel 
geriefelijkheid ondervinden.
In deze hoek van het landgoed is nu nog veel struweel, 
relatief weinig verstoring vindt plaats en een deel van de 
lindes die er nu staat maakt weliswaar een verwaarloosde 
indruk maar biedt wel nestgelegenheid aan holenbroeders 
als boomklever en holenduif. Ook is hier –in een 
natuurlijke holte- het nest van de enige broedende 
glanskopmees van Arensdorp/ Oostduin aangetroffen. 
En dan is ook nog de, in onze regio gaandeweg vaker 

voorkomende maar nog steeds schaarse, appelvink hier 
meermaals gezien.
Een buizerd is al eveneens juist in deze hoek van het park 
vaak aanwezig, ook in het broedseizoen, een nest bevond 
zich trouwens achter het voormalige Aloysius College 
enkele honderden meters buiten het terrein.  
Om bij de roofvogels te blijven\: in het bunkerpark 
verbleef regelmatig een sperwer. Ook de bosuil is 
meerdere keren gesignaleerd. Genesteld werd er op 
enkele plaatsen iets buiten het terrein, in ieder geval in het 
parkje aan de naburige Montfoortlaan. 
Aan het einde van het jaar is er wederom geen sprake 
van winter. Reden voor een zanglijster om reeds op 7 
december zijn fabuleuze lied ten gehore te brengen. In 
diezelfde maand werd 2 maal een opvliegende houtsnip 
gezien.

Park Sorghvliet
Oppervlakte: 22,5 h
Contactpersonen: Erik Evers, Hetty Mos
Telling:  BMP-methode

In de eerste maanden van het jaar hoort beheerder Erik 
Evers, die woont bij de entree van het park, regelmatig 
het paartje bosuil vanuit zijn bed.
In maart is door verschillende bezoekers een appelvink 
gespot. Het paartje meerkoet heeft al vroeg in maart 8 
jongen, maar aan het eind van de maand is er geen meer 
over. Een tweede meer succesvolle poging later in het 
voorjaar resulteert in 10 jongen. Daarvan zijn er 7 groot 
geworden. 

Op 30 maart laat de eerste zwartkop zich horen. Begin 
april wordt een reebokje na sluitingstijd gezien door de 
boswachtersfamilie, bij het viaduct.
Een paartje nijlgans wordt in die periode gezien met 2 
jongen maar na een week zijn ze weg.
Eind mei zijn weer overal jonge vogels te horen in 
het park. In mei en juni zijn er bovendien 5 succesvol 
nestelende vogels in de tuin van de familie Evers. 2 
roodborst, 2 pimpelmees en 1 staartmees. 
Begin juni hebben 2 grote bonte spechten ruzie om 
een territorium. Wel een beetje laat. De vos ligt dan 
te zonnen op bloemenweide. Na een buitje zijn er veel 
wijngaardslakken in het bos.
Half augustus worden 2 wespendieven gezien.
Zowel het voorjaar en de zomer zijn weer extreem droog. 
Met de droogte loopt dan het watertekort steeds meer op. 
Vanaf het eind van de zomer gaat het flink regenen. Dat 
heeft geresulteerd in een paddenstoelenexplosie.

zanglijster
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meegenomen. Daar waar ook -dit jaar alleen buiten 
het broedseizoen- nog weleens een ijsvogel wordt 
gesignaleerd.

- het nu strikt hanteren van de BMP-methodiek ertoe 
leidt dat soorten als groene specht en braamsluiper met 
slechts 1 waarneming al als territorium gelden. Ook 
werd op basis van deze criteria (wederom) een bosuil 
van een streepje voorzien, maar dat was op basis van 1 
waarneming van 1 solitair mannetje.

De terreinomstandigheden zijn overigens nauwelijks 
gewijzigd in het voorbije decennium. Voor de 
hockeyvelden die in het midden liggen geldt wel dat die 
bij de vorige telling nog deels uit gras bestond terwijl nu 
de volledige transformatie tot kunstgras is afgerond. Dit 
heeft invloed op de foerageermogelijkheden van diverse 
soorten, zoals lijsters. Van de zanglijster werden echter 
net als 9 jaar eerder weer 2 territoria geteld. Scholeksters 
–voorheen regelmatig aanwezig op de hockeyvelden- 
hadden hier duidelijk niets meer te zoeken en zijn ook 
helemaal niet meer gezien.
Positief is de situatie rond de mezen. De staartmees had 
ook dit jaar weer een territorium, van de glanskop –elders 
erg onder druk- zelfs 2 en de kuifmees werd tijdens meer 
dan de helft van de bezoeken gezien. In het dennenbos 
waar ook de goudhaan zich had gevestigd.
De koolmees is met 12 paar de meest algemene soort, 
daarbij zijn ook de nestkastjes bij de volkstuinen goed 
bezet. 

Ook voor wat betreft de soorten die alleen in natuurlijke 
holen broeden eigenlijk alleen maar goed nieuws. Maar 
liefst 4 paar van de grote bonte specht en de eerder niet 
vastgestelde boomklever profiteert mogelijk van het ouder 
wordende bos en de extensief beheerde hellingen. De 

Klein Zwitserland
Oppervlakte: 9 h
Contactpersoon: Wim Kooij
Telling:  BMP-methode

We kennen in ons land “Klein Zwitserlanden’ letterlijk 
in alle uithoeken van het land, variërend van 
Schiermonnikoog tot Limburg en dus ook in Den Haag. 
Het gaat hier om een voormalige zandafgraving die ligt 
ingesloten tussen het Hubertusduin, de Van Alkemadelaan 
en de Maurits de Brauwweg, aan de rand van de wijk 
Duttendel.
Het terrein kreeg deze vorm toen medio 19e eeuw 
voorbereidingen werden getroffen voor het graven van 
een kanaal van Den Haag naar Scheveningen en op 
verschillende plekken in de buurt van dat kanaal zand uit 
de duinen werd gewonnen.
Er loopt een oude afzanderijvaart in de richting van dat 
kanaal dat nu als Koninginnegracht/ Haringkade bekend 
staat. De hellingen van de afgraving zijn beplant met 
bos. Het bos kent een rondgaand wandelpad –feitelijk 
om de hockeyvelden en tennisbanen heen. Langs de 
zuidoostzijde bevinden zich tevens enige volkstuinen het 
geheel is in beheer bij Staatsbosbeheer. Aan die kant is 
het verder overwegende loofbos gemengd met dennen.
De oudste daarvan hebben een leeftijd van ruim 110 jaar. 
In het uiterste zuidoosten van het gebied ligt een ook nog 
een wat ouder stuk beukenbos.
De verrichte inventarisatie heeft betrekking op het hier 
bovengenoemde gedeelte, dus in hoefijzervorm rond de 
sportvelden. 
Het terrein wordt goeddeels als natuurbos beheerd wat 
betekent dat dode bomen hier gewoon blijven staan. 
Zodra ze dreigen om te vallen worden de stammen 
dwars in het bos gelegd. In de lente is er bovendien een 
gevarieerde stinzenflora.
Tussen 19 maart en 11 juni zijn een zevental tellingen 
uitgevoerd. Eerder werd het terrein voor zover bekend 
slechts 1 keer geteld. Bart Dijkstra verrichtte in 2010 een 
inventarisatie met eveneens 7 tellingen. Toen waren er 25 
broedvogels waaronder bosuil 1 staartmees 1 grote bonte 
specht 2 boomkruiper 3, zanglijster 2 gaai 1 tuinfluiter 1 
zwarte kraai 2 zwartkop 6 groenling 2. Destijds zijn 15 
meer algemene soorten niet kwantitatief geïnventariseerd.
Nu zijn 37 soorten vastgesteld. Een vergelijking gaat 
daarom toch mank. Daarbij moet immers ook de 
aantekening worden gemaakt dat:
- de wateren die de scheiding vormen tussen bos 

en sportterrein, daar waar wilde eend, waterhoen, 
meerkoet en nijlgans broeden, toen niet en nu wel zijn 

      pimpelmees
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komst van de halsbandparkiet (2) mag geen verrassing 
heten.
De enige min die kan worden genoteerd is voor 
de zwartkop. Destijds 6 maar nu nog steeds goed 
vertegenwoordigd met 4 territoria.  
Al met al een gunstig beeld van een bosstrook waar 
de recreatiedruk gelukkig erg meevalt. De sportvelden 
zijn in de weekends uiteraard goed gevuld maar op 
de omliggende wandelpaden is het eigenlijk altijd 
aangenaam rustig. 

Harstenhoek
Oppervlakte: ca. 21 ha
Contactpersoon:  Reinder de Boer
Telling:  BMP-methode 
Coördinatie: Vogelwerkgroep Meijendel/ 
 Beheerder: DUNEA

Het Harstenhoek telgebied beslaat de mooie driehoek 
duincultuurgrond tussen Harstenhoekweg en Zwolsetraat 
inclusief het bosstruweel aan beide zijden van de 
Pompstationweg.  Het is een paradijselijk open gebied, 
met resten van de oude ontginningspogingen waarmee 
Van der Harst startte rond 1770. Er zijn nog drie 
bebouwingsresten herkenbaar in het landschap en 
in de randen zie je walletjes die opgeworpen zijn om 
akkertjes een goed microklimaat te geven. Toen de 
ontginningspoging eind vorige eeuw werd opgegeven 
konden die akkertjes goed gebruikt worden om te 
paarden te weiden. Deze werden gebruikt om de 
visnetten te verslepen die vanaf dat moment op de 
vlakte werden hersteld. Het gebied kreeg zo de naam 
‘Nettenboetsersveld’ en onder die naam is het nog steeds 
bekend in het Haagse.

Een aantal trends zijn goed herkenbaar in de 
broedvogelinventarisatie. Allereerst de positieve. Het gaat 
weer goed met de gekraagde roodstaart. Maar liefst acht 
territoria en Haagse vogelaars horen vaak hier hun eerste 
exemplaar zingen in de lente. Vanuit de Ruygenhoek 
heeft in 2019 de boomleeuwerik het terrein ook echt 
weer ingenomen. Kleine bonte spechten zitten langs de 
Pompstationsweg. Het spant er elk jaar om of het om 
één of twee territoria gaat, in 2019 om één. Tuinfluiter 
profiteert van het zich ontwikkelende heesterstruweel 
en de appelvink heeft als onderdeel van z’n successtory 
ook dit gebied bereikt. Zeventien paar nachtegaal heeft 
ook zo z’n nadelen. Horen en zien vergaat je soms en de 
geluiden van andere vogels vallen dan weg. 

   kuifmees

   paapje
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Het mooie verhaal van de appelvink heeft als tegenhanger 
de trieste ontwikkeling van de goudvink. De kavel lijkt 
verlaten. En dat geldt ook voor waterral, kleine karekiet 
en bosrietzanger. Een mooi, nat valleitje aan de oostzijde 
werd gesaneerd voor de waterwinning, waarna ook de 
incidentele bezoeken van ijsvogel en roerdomp wegvielen. 
Aan broedende tapuiten valt natuurlijk al helemaal niet 
meer te denken, hoewel er elk jaar wel een paartje 
verdacht gedrag vertoont. De BMP-methode zegt dan 
“broedgeval!”, maar helaas is dat een illusie. Grappig is 
dat de op en rond de gevangenis broedende zilver- en 
kleine mantelmeeuwen, nestmateriaal zoeken in het 
gebied, wat voor BMP soms een zogenaamd “broedgeval” 
oplevert. En dat doen ze natuurlijk strikt genomen ook. 

Gasten komen ook langs tijdens het inventariseren. In 
2019 een dagje een hop, een gezellig pronkende en 
zingende kuifmaina, paapjes en beflijsters. Engelse en 
gewone gele kwikstaarten scharrelen in de trektijd rond 
de galloways die het terrein begrazen. 

Westduinpark
Oppervlakte:  ca. 249 ha.
Contactpersonen: Vincent van der Spek, 
  Rinse vander Vliet
Telling:  BMP-methode

Het Westduinpark werd in de jaren 1984 tot met 1988 
min of meer integraal gekarteerd door Danny Laponder, 
Mervyn Roos en Peter Bal. In 2003 werd het midden- en 
zuidelijk deel geteld door Ruud van der Waard en in 
2009 de delen waar nadien natuurherstelprojecten zijn 
uitgevoerd door Vincent van der Spek, Danny Laponder 
en Rob Berkelder. Daarnaast worden vrijwel jaarlijks 
delen van het park geïnventariseerd voor de Haagse 
Vogelbescherming. 
Doordat het gebied zes jaar geleden voor het laatst 
is onderzocht is er van een aantal soorten te weinig 
betrouwbare informatie over de aantalsontwikkeling. Dit 
geldt vooral voor de algemenere soorten. Van een aantal 
schaarse soorten (bijv. roofvogels, bosuil, boomleeuwerik, 
roodborsttapuit, sprinkhaanzanger) is in de meeste jaren 
sinds jaren 1990 wel duidelijk in welk aantal deze soorten 
voorkomen. Dit is veelal gebaseerd op anekdotische 
waarnemingen. Omdat er vrijwel dagelijks naar vogels 
wordt gekeken is deze informatie voldoende betrouwbaar.

Verschenen en toegenomen soorten 
De sperwer ontbrak in 2013, maar was dit jaar en 

in de meeste tussenliggende jaren wel aanwezig als 
broedvogel (pers. obs.), dat geldt vermoedelijk ook voor 
sprinkhaanzanger. Voor het eerst sinds vele jaren werd 
een roepende koekoek waargenomen. De boomleeuwerik, 
voor ’t eerst territoriaal in 2016 bij de Vulkaan, was 
nu zelfs met twee territoria aanwezig. De gekraagde 
roodstaart behaalde het hoogste aantal zangposten ooit 
en is dan ook één van de grootste winnaars, met acht 
territoria, waarvan zeven in het zuidelijk deel, vooral in 
het eikenbos tussen de Vulkaan en (rond) de egelopvang.

Over het algemeen blijkt dat een aantal weinig kritische 
(bos)soorten is toegenomen. Dit zijn behalve de tuinfluiter 
soorten die ook landelijk toenemen. Het meest in het 
oog springen de grote bonte specht, zwarte kraai, 
tuinfluiter en vink. De halsbandparkiet broedt nu ook met 
zeven territoria in het Westduinpark. Er werden enkele 
nestplaatsen gevonden. In 2013 was de soort hier nog 
nagenoeg afwezig.

gekraagde roodstaart

Verdwenen en afgenomen soorten 
Ten opzichte van 2013 verdwenen nijlgans, krakeend, 
ransuil (alleen in dat jaar aanwezig), kleine bonte specht 
(idem), graspieper, glanskop en spotvogel. De meeste van 
deze soorten kunnen beschouwd worden als incidentele 
broedvogels, die soms wel, maar vaker niet aanwezig zijn. 
Dat geldt niet voor graspieper, deze is verdwenen na een 
jarenlange afname. De soort ontbreekt nu als broedvogel 
tussen Solleveld en Meijendel. De afname van nachtegaal 
en vooral de in heel Europa achteruitgaande fitis is 
zorgelijk. De nachtegaal is weliswaar nog altijd één van 
de algemeenste soorten in het Westduinpark, vooral in 
het middendeel, maar in tegenstelling tot 2013 nauwelijks 
meer in de zeereep. De reden hiervoor is onbekend. De 
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algehele teruggang is evident. Vegetatiesuccessie zal 
vermoedelijk een rol spelen bij de afname van de fitis, 
maar recreatiedruk en andere factoren zouden ook een 
rol kunnen spelen. Naast deze twee sleutelsoorten is de 
afname van houtduif, merel, kneu, groenling en putter 
opvallend. De laatste twee soorten zijn inmiddels bijna 
verdwenen. De groenling neemt recentelijk ook landelijk 
in aantal af, vermoedelijk deels door de ziekte het ‘Geel’. 
Putter daarentegen neemt al decennialang toe en heeft 
daarnaast zijn verspreidingsgebied sterk uitgebreid. Het is 
onduidelijk wat de oorzaak van de terugval in dit gebied is. 
Houtduif en vooral merel en kneu nemen al sinds de 
jaren 1980 sterk af. De huidige aantallen zijn een schim 
van de aantallen in die jaren. Bij de kneu lijkt het aanbod 
geschikt habitat (en voedsel) kleiner te zijn geworden, 
de afname zou hierdoor misschien verklaard kunnen 
worden. De afname van de houtduif zou gelinkt kunnen 
zijn aan de vestiging van de havik in 2013, maar dit is 
zonder verder onderzoek niet meer dan een suggestie. 
Waarom de merel al meer dan 30 jaar gestaag afneemt is 
volkomen onduidelijk. Andere soorten die al jaren op de 
nominatie staan om te verdwijnen zijn wilde eend, fazant, 
boomklever, kuifmees en goudvink
Ook gaat het niet goed met de groene specht. Nog 
slechts twee territoria, beide in het zuidelijke deel van het 
gebied. Lichte terugval is te zien bij de roodborsttapuit. 
In het zuidelijk deel bij Kijkduin werd de soort niet meer 
gevonden.  In het noordelijk deel drie paartjes in en ten 
zuiden van het radioduin alsmede één bij strandslag 11. 
Van twee paar vlogen één respectievelijk twee jongen uit.
Zie voor meer volledig verslag https://www.vwgdenhaag.org/

docs/denhaag_westduinpark_rv_2019-10-18broedvogelsvanhet 

westduinpark,wapendalendebosjesvanpootin201920.pdf

Wapendal
Oppervlakte: 4 ha.
Contactpersoon: Rinse van der Vliet

Wapendal is een van de laatste min of meer gave 
restanten van het oorspronkelijke, circa 5.000 jaar oude, 
duinlandschap dat in de loop der eeuwen grotendeels 
is verdwenen onder de bebouwing van Den Haag. Het 
gebied heeft in het verleden onderdeel uitgemaakt van het 
Segbroek, een moerassige strandvlakte die tussen Kijkduin 
en Scheveningen de grens vormde tussen de strandwallen 
en het jonge duinlandschap. Het bestaat uit een mozaïek 
van duinbos, duingrasland en duinheide. De oppervlakte 
onbegroeid terrein is zeer beperkt, hetgeen samenhangt 
met het gebrek aan dynamiek in de laatste decennia. 
De duingraslanden zijn rijk aan korstmossen. De hoge 

natuurwaarde van Wapendal hangt samen met de hier 
nog voorkomende duinheide met struikhei.
Er werden drie bezoeken aan Wapendal gebracht wat 
voldoende is voor een getrouw beeld; het gebied is 
slechts 4 ha groot, ruim de helft van deze oppervlakte 
bestaat uit open duin dat zo kaal is dat daar helemaal 
geen vogels broeden. De resterende 2 ha zijn erg 
overzichtelijk.
Meest algemene soorten zijn de winterkoning en de merel 
met elk 3 territoria. Een paartje bosuil broedde in een 
nestkast en er vloog één jong uit. Helaas werd dit jong 
gepredeerd door een vos.

Bosjes van Poot
Oppervlakte: ca 30 ha.
Contactpersoon: Erik Verlind
Telling:  BMP-methode

Ook dit terrein werd voor het eerst sinds 2013 integraal 
geteld. Daarvoor werd integraal geïnventariseerd in 1984 
(Mervyn Roos en Danny Laponder), 1994 (Wouter Plomp 
en Erik Evers) en 2007 (Erik Evers). In de andere jaren 
is telkens het oudste vogelrustgebied van de Haagse 
Vogelbescherming, de Abraham Schierbeektuin, dat in de 
Bosjes ligt geteld (zie eerder in dit rapport)
Het terrein ondervindt zeer hoge recreatiedruk. In de 
Bosjes van Poot mogen honden bovendien het gehele jaar 
loslopen, ook buiten de paden. Dit laatste zal zonder meer 
zijn weerslag hebben op het broedsucces van (laag bij de) 
grond broedende vogelsoorten. 
Het totaalbeeld is sowieso wat zorgelijk want het totale 
aantal vogelterritoria liep terug van 269 naar 189. 
Opvallend is de ruime halvering sinds 2013 van de merel 
van 25 naar 11 en de tjiftjaf die het net iets minder slecht 

bosuil

about:blank
about:blank
about:blank
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doet met een terugval van 24 naar 13. De fitis duikelde 
van 8 naar 3, de zanglijster kwam van 8 en bleef nu 
steken op 5. 
Slecht gaat het ook met veel holenbroeders. De grote 
bonte specht, die het elders zo aardig doet, viel terug van 
9 naar 5, de boomkruiper ging in hetzelfde tijdsbestek 
achteruit van 12 naar 5 en de pimpelmees van 19 naar 10.  
Ook niet best vergaat het de staartmees die qua territoria 
halveerde tot 2. 

Een teljaar zonder veel bijzonderheden. Van de in totaal 
33 territoria was er 1 van de staartmees en de vink doet 
het met 3 relatief goed.
Tijdens de eerste telling kwam de ook al eerder 
waargenomen lichte buizerd vanuit het reservaat het 
terrein op vliegen. Op 3 juni kwam ik drie vossen tegen, 
die een hol hebben in het reservaat, maar erg schuw zijn. 
Eindelijk een ontmoeting.

Landgoederen De Voorden
Oppervlak: 49,4 ha
Contactpersoon: Theo Hortensius
Telling:  BMP-methode

De landgoederen Overvoorde, Steenvoorde en De Voorde 
vormen een samenhangend geheel en liggen op de 
grens van Den Haag en Rijswijk en zijn onderdeel van 
de landgoederenzone van Rijswijk. In een hoek van 
Overvoorde ligt een vogelrustgebied. Hiervan wordt elders 
verslag gedaan. 
In 2019 zijn de 3 landgoederen wederom integraal geteld 
volgens de BMP-methode. Er is in de broedperiode 10 
keer geteld tussen februari en juni. Hierbij is gebruik 
gemaakt van het Sovon-programma Avibase. 

grasmus

Slechts een enkele soort boekt (lichte) winst, zoals de 
tuinfluiter (van 1 naar 3), de roodborst (van 11 naar 14) 
en de winterkoning (van 26 naar 27). Voor de laatste 
moet in ogenschouw worden genomen dat de algehele 
stand daarvan destijds te lijden had vanwege 5 vrij koude 
winters op rij.
Er werden 4 territoria van de halsbandparkiet genoteerd, 
vooral rond het schoolgebouw. Daarmee lijkt sprake 
van een lichte achteruitgang. Van de kuifmees voldeed 
een eenmalige waarneming in maart aan de criteria van 
een territorium, zeer bescheiden ten opzichte van de 3 
territoria die nog werden vastgesteld in 2013. 

Crematorium Ockenburgh (Yardenhuis)
Oppervlakte: 2,6 ha
Contactpersoon: Hetty Mos
Telling volgens BMP-methode

vink

                   fazant

De soortensamenstelling van de vogels is niet ingrijpend 
veranderd ten opzichte van 2018. Er zijn geen grote 
schommelingen te melden in de aantallen territoria. 
In De Voorden blijft het aantal krakeenden toenemen.  Er 
kwam ook een nieuweling: de kleine karekiet. Die voelde 
zich thuis in de rietkraag langs de Guntersteinweg. 
Ook de bosuil gaf weer acte de presence. Fazanten waren 
meer aanwezig dan in voorgaande jaren.
De kolonie blauwe reigers ligt verspreid over alle 3 de 
parken waarbij wel een zekere clustervorming optreedt. 
De kolonie is apart geïnventariseerd. Er werden 40 
bezette nesten geteld. Dat is een lichte daling ten 
opzichte van 2018 toen 41 nesten bezet waren. 
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Van het paar knobbelzwanen en hun nest op de oever 
aan de Guntersteinweg, was na eind mei geen spoor 
meer te vinden. Navraag leverde geen informatie over 
hun lot op.
In het park heb ik feitelijk geen zoogdieren 
waargenomen, hoewel het gerucht gaat dat er eekhoorns 
zijn gesignaleerd. Het enige zoogdier waarvan de sporen 
zijn te zien betreft de mol. 
Het beheer van de parken laat dit jaar een andere aanpak 
zien. Langs de sloten wordt nu een strook niet gemaaid. 
De bermen staan vol met bloeiende kruiden en die 
worden gelukkig laat gemaaid.  
Het voormalige conferentieoord Overvoorde is in gebruik 
genomen als hotel brasserie Hoevevoorde. Van de 
plannen voor het Landhuis De Voorde is niet veel meer 
vernomen.
Een aantal hondenbezitters die de staat van het park 
ter harte gaat, verzamelt nog altijd trouw iedere dag 
tijdens hun ronde veel verspreid liggende troep en 
informeert de beheerders over vernield parkmeubilair en 
achtergelaten groot vuil. Tegenwoordig is de smartphone-
app BuitenBeter heel effectief om grof zwerfvuil snel te 
melden aan de gemeente. 

ondersteuning geleverd.  Ook De Haagse politiek werd 
uitgenodigd. De Partij voor de Dieren, SGP en Partij de 
Mos hebben gereageerd en ons complex bezocht. Er 
werden radio- en tv-interviews gegeven.
Alles is ondernomen om dit plan in de publiciteit te 
brengen. Er zijn door de Partij van de Dieren vragen 
gesteld in de raad. Die zijn tot op heden nog niet 
beantwoord.
Tijdens al dit gedoe over een overbodig fietspad was 
er toch nog een hoogtepuntje. Op 27 juli vond er een 
herkeuring plaats i.v.m. ons Nationaal Keurmerk Natuurlijk 
Tuinieren. Ons complex heeft dit met glans doorstaan. 
Voor de komende vier jaar mag het complex het 
Keurmerk met de vier stippen blijven voeren. Wij zijn hier 
trots op. Wij blijven zolang er geen beslissing is genomen 
doorgaan om voor alle dieren, de vogels, insecten, kikkers 
en padden een goed thuis te geven in een steeds meer 
versteende stad.
Er werden 46 vogelterritoria vastgesteld waarvan de 
koolmees met 8 de meest algemene soort is. In 4 van de 
5 ter plekke aanwezige nestkastjes broedden overigens 
juist pimpelmezen.

Park Rozenrust (Leidschendam)
Oppervlakte: ca 2.1 ha
Contactpersoon: Ria Hoogstraat
Telling:   BMP-methode

In de periode tussen 12-3 en 7-5 hebben Ria Hoogstraat 
en Louise Ras 9 bezoeken aan het park gebracht, te 
weten: in de vroege ochtend 2 x in maart, 5 x in april en 
1 x in mei.
Eenmaal vond een vroege avondtelling plaats, op 13 
maart. Op die avond telden we al de eerste tjiftjaf, op 3 
april de eerste zwartkop.
De nijlganzen hadden op 13 maart al 10 jongen en 
waren steeds in het gezelschap van een muskuseend. 
De wilde eenden deden het ook goed, we zagen op 
3 april een paar met 10 pullen. Er wonen groepjes 
halsbandparkieten in het park, maar die zijn moeilijk te 

   ekster

Amateurtuinders Vereniging 
Zonnegaarde 
Erasmusweg 872, Den Haag
Oppervlakte: 2,2 ha
Contactpersonen: Yvonne Vermazen en Jaap Zoet

Dit voorjaar werden wij Zonnegaarders onaangenaam 
verrast met het plan van de Gemeente om een recreatief 
fietspad met ecolint op ons complex aan te leggen. 
Voor ons complex betekent dit dat er 11 tuinen, de 
bijenweide en het vogelrustgebiedje zouden moeten 
verdwijnen. Waarom een fietspad dwars over het complex 
als er al goede fietsverbindingen zijn?
Diverse groenverenigingen werden ingelicht en hebben                    nijlgans
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tellen. De blauwe reiger bezoekt regelmatig het park 
maar broedt er niet.
Dit jaar zijn voor het eerst goudhaantjes waargenomen, 
zowel in de avond als overdag. Hetzelfde geldt voor een 
groepje staartmezen. In de zomer is voor het eerst een 
boomklever gehoord, deze staat niet op de tellijst. Vanaf 
10 april meerdere malen vleermuizen waargenomen. Er 
loopt regelmatig een kat rond.
Dit jaar zijn de nestkastjes niet gecontroleerd, we 
vonden ze de laatste jaren steeds ongebruikt. Gezien 
het gebruik van de nestkastjes hebben we niet de indruk 
dat dit wat toevoegt: de mezen broeden meer buiten de 
kastjes dan erin. 

Wassenaar

Voorlinden  
Oppervlakte:  39 ha
Contactpersoon:  Aenne Jaarsveld
Telling:  BMP-methode

Ook dit jaar officieel geen ijsvogel, maar hij werd wel 
gesignaleerd: in juni, oktober en november. Die laatste 
keer zag ik de vogel rusten op een paar takken boven het 
doodlopende plasje vlak bij de (officiële) parkeerplaats, 
maar in december was die rommelige, kale ondergroei 
helemaal opgeruimd en dus weg… De krooneend was wel 
een officieel broedgeval, maar het paartje was vrij kort 
aanwezig en er was geen zichtbaar resultaat.
Het wordt intussen al bijna gewoon om een grote 
zilverreiger, grote gele kwikstaart, een paar oeverlopers 
of een groep foeragerende koperwieken en watersnippen 
tegen te komen, maar het blijft toch bijzonder. Dat 
geldt zeker voor een opvliegende houtsnip! Verder liet 
de gekraagde roodstaart zich wel een keer horen, maar 
daar bleef het bij. De kievit verschijnt altijd even in het 
voorjaar, maar kiest toch steeds voor buurman Dunea. In 
mei een verdwaalde? brandgans; in november een tjiftjaf 
die vanuit het riet over de sloot naar de andere rietoever 
vloog. 
Krakeenden komen ieder jaar in grote aantallen 
overwinteren en wintertalingen en wilde eenden nemen in 
aantal toe. Ook grauwe en grote Canadese ganzen komen 
soms in heel grote groepen naar het weiland. Een fuut 
probeert het soms weer even, maar tot nu toe was er 
kennelijk geen partner geïnteresseerd. 
Intussen nog steeds hetzelfde verhaal: een opgeruimd 
park dat veel mensen aanspreekt in combinatie met 
het museum, maar daarom ook zo veel mogelijk zonder 

storende ondergroei of scheve bomen. Regelmatig zijn er 
bladblazers actief. Soms extra grote drukte zoals tijdens 
een excursie van de Volksuniversiteit Almere: mensen 
overal op de boshellingen, ook waar echt geen pad is… 
Veel dank aan Hans van As en Gerrit Rozeboom; zij 
hebben ieder een keer waargenomen. Hans trof in 
februari een kuifmees, Gerrit bofte in oktober met een 
ijsvogel, vuurgoudhaan, grote gele kwikstaart, 2 kepen en 
8 sijzen.

In het inventarisatierapport van 2018 ontbrak de 
toelichting bij de toen wel gepresenteerde cijfers. Daarom 
hieronder alsnog de highlights:
Ook toen geen officieel broedgeval van ijsvogel en bosuil. 
De ijsvogel is wel vissend en poetsend in februari gezien 
en in juni zag een bewoner er een vliegen boven de plas, 
maar verder gaf hij niet thuis op het goede moment. De 
krooneend telde ook toen als een officieel broedgeval, 
maar in de praktijk waarschijnlijk weer niet. 
De grote zilverreiger liet zich regelmatig zien; de havik 
vloog een aantal keren over of liet zich horen. Reeën 
werden vaker gesignaleerd; soms eekhoorn en konijn. 
In januari verbleven er ca. 200 grauwe ganzen. In mei 
vlogen boerenzwaluwen over de plas en huiszwaluwen 
boven het weiland In november werd waarschijnlijk een 
raaf gehoord. December was de maand van een grote 
gele kwikstaart en een zwarte mees; veel mezen werden 
gezien tussen de blaadjes op de grond of hoog in de 
bomen.
Wat de begroeiing betreft hetzelfde verhaal: nog meer 
verwijderd, de bosbodem opgeruimd, rondom 2 villa’s 
alles weg en ruimte voor terras, tuin en garage.
De sloten slibben helaas gedeeltelijk steeds meer dicht; 
niet gunstig voor een ijsvogel...

boompieper
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Rust & Vreugd – Wassenaar
Oppervlakte:            39 ha
Contactpersoon:       Jack Noordhuizen
Telling:                    BMP-methode

In het voorjaar van 2019 is het landgoed Rust & Vreugd 
in Wassenaar voor het eerst sinds 2003 weer volgens 
de BMP-methode geïnventariseerd. Het gebied kan 
getypeerd worden als een in Engelse landschapsstijl 
aangelegde buitenplaats met rustieke vijverpartijen en 
enkele beweide graspercelen.
Het oorspronkelijke gebouw uit 1848 is in de 
jaren negentig afgebroken en vervangen door een 
appartementencomplex. Daarnaast zijn op de locatie van 
de voormalige melkfabriek Menken in 2004 een aantal 
exclusieve serviceflats en een verzorgingshuis verschenen.
Het afwisselende landschap zorgt ervoor dat, ondanks de 
toegenomen drukte, diverse vogelsoorten zich er thuis 
voelen. De (kwijnende) naaldhoutopstanden met een 
heiderestantje herbergen nog altijd sperwer, goudhaan 
en kuifmees. Bij de Zijlwatering, een brede vaart waar 
gele plomp en waterlelie uitbundig bloeien, zoeken 
krakeenden, futen en ijsvogels hun voedsel bijeen. Vier 
stelletjes scholekster blijven volharden in hun pogingen 
om op de daken van de serviceflats jongen groot te 
brengen. Een lastige taak, met als gevaarlijkste onderdeel 
het moment waarop de nog niet vliegvlugge jongen 
denken groot genoeg te zijn om de sprong van bijna 15 
meter naar beneden te wagen en hopelijk de snelste en 
veiligste weg naar de weilanden te vinden.
Leuk waren verschillende families witte kwikstaart, 
boerenzwaluw en putter. De laatste twee soorten waren in 

2003 al wel tijdens de broedtijd aanwezig, maar er waren 
toen te weinig “geldige” BMP-waarnemingen om ze toe te 
voegen aan de lijst van broedvogels.
In vergelijking met de vorige inventarisatie zijn 
knobbelzwaan, grauwe gans en brandgans nieuw voor het 
landgoed. Ook kleine bonte specht en appelvink maakten 
hun opwachting. Voor beide soorten kon een territorium 
opgetekend kon worden.
De grote verliezers waren verrassend genoeg algemene 
soorten als houtduif, merel, tjiftjaf en kauw. Daarnaast 
lijkt de glanskop in de Wassenaarse landgoederenzone 
stiekem de weg van de inmiddels verdwenen matkop 
te volgen. Er waren slechts twee territoria, maar liefst 
vijf minder dan in 2003. Het volledig verdwijnen van de 
grote lijster kan voor de lokale vogelaar een klein drama 
genoemd worden. Rust & Vreugd was namelijk een 
van de weinige gebieden in de Haagse regio waar deze 
schuwe vogel in de broedtijd altijd een zekerheidje was.
Ook fluiter, grauwe vliegenvanger en zwarte mees, 
tijdens de vorige inventarisatie alle drie vertegenwoordigd 
met slechts een territorium, werden in 2019 niet meer 
aangetroffen.
In het voorjaar van 2019 is het landgoed Rust & Vreugd 
in Wassenaar voor het eerst sinds 2003 weer volgens 
de BMP-methode geïnventariseerd. Het gebied kan 
getypeerd worden als een in Engelse landschapsstijl 
aangelegde buitenplaats met rustieke vijverpartijen en 
enkele beweide graspercelen.
Het oorspronkelijke gebouw uit 1848 is in de 
jaren negentig afgebroken en vervangen door een 
appartementencomplex. Daarnaast zijn op de locatie van 
de voormalige melkfabriek Menken in 2004 een aantal 

       witte kwikstaart
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exclusieve serviceflats en een verzorgingshuis verschenen.
Het afwisselende landschap zorgt ervoor dat, ondanks de 
toegenomen drukte, diverse vogelsoorten zich er thuis 
voelen. De (kwijnende) naaldhoutopstanden met een 
heiderestantje herbergen nog altijd sperwer, goudhaan 
en kuifmees. Bij de Zijlwatering, een brede vaart waar 
gele plomp en waterlelie uitbundig bloeien, zoeken 
krakeenden, futen en ijsvogels hun voedsel bijeen. Vier 
stelletjes scholekster blijven volharden in hun pogingen 
om op de daken van de serviceflats jongen groot te 
brengen. Een lastige taak, met als gevaarlijkste onderdeel 
het moment waarop de nog niet vliegvlugge jongen 
denken groot genoeg te zijn om de sprong van bijna 15 
meter naar beneden te wagen en hopelijk de snelste en 
veiligste weg naar de weilanden te vinden.
Leuk waren verschillende families witte kwikstaart, 
boerenzwaluw en putter. De laatste twee soorten waren in 
2003 al wel tijdens de broedtijd aanwezig, maar er waren 
toen te weinig “geldige” BMP-waarnemingen om ze toe te 
voegen aan de lijst van broedvogels.
In vergelijking met de vorige inventarisatie zijn 
knobbelzwaan, grauwe gans en brandgans nieuw voor het 
landgoed. Ook kleine bonte specht en appelvink maakten 
hun opwachting. Voor beide soorten kon een territorium 
opgetekend kon worden.
De grote verliezers waren verrassend genoeg algemene 
soorten als houtduif, merel, tjiftjaf en kauw. Daarnaast 
lijkt de glanskop in de Wassenaarse landgoederenzone 
stiekem de weg van de inmiddels verdwenen matkop 
te volgen. Er waren slechts twee territoria, maar liefst 
vijf minder dan in 2003. Het volledig verdwijnen van de 
grote lijster kan voor de lokale vogelaar een klein drama 
genoemd worden. Rust & Vreugd was namelijk een 
van de weinige gebieden in de Haagse regio waar deze 
schuwe vogel in de broedtijd altijd een zekerheidje was.
Ook fluiter, grauwe vliegenvanger en zwarte mees, 
tijdens de vorige inventarisatie alle drie vertegenwoordigd 
met slechts een territorium, werden in 2019 niet meer 
aangetroffen.

Backershagen/Wiltzanck/Hartenkamp
Oppervlakte:   ca. 24 ha, 
Contactpersoon: Arris Jan van Ekris
Telling:  BMP methode 

Van 20 maart 2019 tot en met 4 juni 2019 is er 7 
keren geteld volgens de BMP instructie. Ook buiten de 
broedvogelperiode zijn de landgoederen een paar keer 
bezocht.

De broedvogelnestkasten van Paroussia zijn 16 januari 
2020 geïnventariseerd, geïnspecteerd en schoongemaakt. 
Twee versleten pimpelmeesnestkasten zijn vervangen 
door nieuwe nestkasten. Het bezettingspercentage van de 
nestkasten in Paroussia is maar liefst 100%.
In de periode 2005 – 2019 is deze score alleen eerder 
bereikt in het jaar 2007. 
Ten opzichte van 2018 zijn er dit jaar meer territoria 
voor de: boomkruiper (+6), goudhaan (+5), zwartkop 
(+2), grote lijster ((+1), tjiftjaf (+1), koolmees (+1), 
groenling (+1),  halsbandparkiet (+1), wilde eend (+5), 
mandarijneend (+2), waterhoen (+1), nijlgans (+1) en 
grote bonte specht (+1). 
De kleine bonte specht (1) en de krakeend (1) zijn nieuwe 
soorten in het telgebied.
De staartmees ontbrak eerder maar heeft nu weer een 
territorium.
Minder territoria zijn vastgesteld voor de vink (-1) en de 
Canadese gans (-2).
Geen territorium is meer gevonden voor de heggenmus 
(-3), tuinfluiter (-2), kauw (-8), gaai (-1), bosuil 
(-1), buizerd  (-1),brandgans (-1), grauwe gans (-1), 
boerderijeend oftewel SoeE (-1) en boerderijgans oftewel 
SoeG (-1).
Ten opzichte van een jaar eerder is sprake van een 
toename van 10 meer territoria en het totaal aantal 
soorten is 2 meer. De twee koppels mandarijneend  
zouden wel eens vanuit de Paauw naar Backershagen/
Wiltzanck/Hartenkamp verhuisd kunnen zijn.
Tijdens het broedseizoen verder nog op de 11e april 1 
witte kwikstaart in weiland,  drie dagen later een fazant 
gezien en op 21 april  als ik me niet vergis een matkop 
zang gehoord vanuit landgoed Rust en Vreugd. Op 25 mei 
liep een vos rond in Paroussia. De 31e oktober verbleven 

       raaf
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er 90 Canadese ganzen, 30 houtduiven, 20 vinken, een 
sijs en werd bovendien een raaf waargenomen. Op 
8 november zijn 6 dodaarzen en 50 krakeenden 
waargenomen.
In tegenstelling tot het vorig jaar is de grauwe gans dit 
jaar alleen 1 keer overvliegend waargenomen.
Verder aardig te vermelden dat met Pasen de 
kievietsbloem bloeide. Vroeger was dit een algemene 
soort maar tegenwoordig zeldzaam.

De Paauw en Bos Ruys
Oppervlakte: 12 ha
Contactpersoon: Arris Jan van Ekris
Telling  BMP methode 

Er is van 27 maart tot en met 10 juni 7 keer geteld. 
Ook buiten het broedseizoen  is het park enkele keren 
bezocht. 16 januari zijn de nestkasten geïnventariseerd, 
gecontroleerd en schoongemaakt. Drie nestkasten die 
waren versleten zijn vervangen. Het bezettingspercentage 
is 86%.

Ten opzichte van het vorig jaar zijn er meer territoria voor 
de boomkruiper {+6}, wilde eend (+6), roodborst (+5), 
zwartkop (+2), tjiftjaf (+2), meerkoet (+2) en telkens 
+1 voor de krakeend, halsbandparkiet, stadsduif, groene 
specht, ekster, zanglijster, glanskop, en grauwe gans. Ook 
de glanskop heeft weer een territorium.
Minder territoria zijn vastgesteld voor de koolmees (-2) 
en telkens 1 minder voor goudhaan, houtduif, kauw, 
en zwarte kraai. Anders dan vorig jaar zijn de ijsvogel, 

mandarijneend en waterhoen niet meer vastgesteld. 
In totaal is sprake van 4 meer soorten en 22 meer 
territoria.
Op 29 april 1 eekhoorn, op veertien mei 1 vos, en op 
10 juni 1 (dwerg?) vleermuisje gezien. Op de grote 
vijver zijn vaak kuifeenden te zien maar niet binnen 
de datumgrenzen die zouden kunnen wijzen op een 
territorium. Door het jaar heen zijn met enige regelmaat 
sijzen waargenomen.

Park Groot Haesebroek
Oppervlakte: 11 ha.
Contactpersoon: Arris Jan van Ekris
Telling:  BMP methode

holenduif

goudhaan

Van 19 februari tot en met 23 mei is er 8 keer geteld 
volgens de BMP instructie.Buiten de broedtijd is het 
landgoed een paar keer bezocht.
Op 19 december zijn de nestkasten geïnventariseerd, 
geïnspecteerd en schoongemaakt. Een versleten 
koolmeesnestkast is vervangen door een nieuwe nestkast. 
Een pimpelmeesnestkast die op ca. 4 meter hoogte hing 
is naar een lagere hoogte van ruim 2 meter verplaatst. 
Het bezettingspercentage is 86%.

Ten opzichte van het vorig jaar is het aantal territoria van 
zowel de glanskop als de boomklever met 2 toegenomen. 
Ook de zwartkop ging vooruit (+1) en de pimpelmees 
met maar liefst 5. 
Daar tegenover stond echter achteruitgang van de 
koolmees (-3). Telkens 1 territorium minder werd 
genoteerd voor de Canadese gans, de winterkoning, de 
merel, de zanglijster, de tjiftjaf en de vink. Dit jaar is 
er geen territorium vastgesteld voor de groenling (-2), 
meerkoet (-1) en houtduif (-1).
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Het roodborstpaartje heeft weer met succes gebroed in 
de lantaarn voor de hoofdingang.
Op 19 februari fraaie (uitsluitende) waarnemingen van 
2 grote lijsters maar helaas net buiten het telgebied. 
Op 20 maart weer de mooie zang van de Grote Lijster 
gehoord maar nu precies op de grens van het telgebied. 
Op 12 april werden zowel man en vrouw buizerd roepend 
waargenomen Op 4 juli hoorde ik de wielewaal even 
zingen, net buiten de grens van Groot Haesebroek. 
In de herfst zijn o.a. de goudvink en de sijs 
waargenomen. Op 19 december werd een aantal kleine 
(dwerg?) vleermuizen gezien. Dit was ook de dag dat nog 
een keer een buizerd laag overvliegend en roepend werd 
waargenomen.

“Haagsche” Golf & Country Club
Oppervlakte: ca. 60 ha.
Contactpersoon: Wim Calame (Vogelwerkgroep 
  Meijendel)
Telling:  BMP-methode

Het golfterrein van de Koninklijke Haagsche Golf 
& Country Club aan de Groot Haesebroekseweg in 
Wassenaar, kortweg de “Haagsche” genoemd, ligt 
ingeklemd tussen het duingebied van Meijendel en het 
binnenduinrandbos langs de Rijksstraatweg. De baan is 
rond de 40er jaren van de vorige eeuw ontworpen door 
de Britse golfarchitect …… Hiermee verraadt de locatie 
ook gelijk haar primaire doel: de golfsport in de breedste 
zin des woords. Het is een parklandschap en bestaat dan 
ook uit enorme grascomplexen met verspreid staande 
struwelen met aan de randen bosschages en (open) 
duinterrein. Het zijn dan ook deze laatste gebieden 
waar met name de vogels te vinden zijn. Soorten als de 
wielewaal broeden in het bos bij de “buurman” maar 
foerageren en zingen ook op de baan. Hiermee voldoet 
zij aan de BMP-criteria van SOVON waardoor de baan 
een ruime sortering soorten herbergt. De Haagsche 
vormt een integraal kavel binnen Meijendel dat al vele 
jaren geteld wordt door de onvolprezen Vogelwerkgroep 
Meijendel. Met nadruk wordt hier gesteld dat de tellingen 
de broedterritoria in kaart brengen en dus niet het 
broedsucces.
Helaas ontbreekt open water volledig en soorten die aan 
dit habitat gebonden zijn, hebben hier dan ook niets te 
zoeken (op de Nijlgans na die al vele jaren in een dode 
boom aan de grens broedt). Maar de baan compenseert 
dit in ruime mate met soorten van bos, stedelijke 
bebouwing (clubhuis en verspreid staande gebouwtjes en 

schuilgelegenheden), open duin en struweel. Onderhavig 
stuk wil een summiere impressie geven van de diversiteit 
aan soorten op de Haagsche gedurende de laatste 10-15 
jaren.

Laat ik beginnen met wat krenten uit de pap, ik ben 
tenslotte ook maar mens. De Boerenzwaluw is een 
soort die binnen Meijendel vrijwel uitsluitend in dit kavel 
voorkomt: na wat schuchtere pogingen groeide de 
“kolonie” vanaf 2012 van een enkel broedgeval uit tot zo’n 
25 bewoonde nesten nu. De soort is wel gebonden aan de 
gebouwen, zoals het clubhuis en de schuilgelegenheden 
op de baan. Een prachtig schouwspel wanneer de soort 
met zoveel individuen rond het clubhuis danst, daar 
wordt zelfs de ruwste bolster blank van. De Grauwe 
Vliegenvanger, een soort van het binnenduinrandbos, 
komt met zo’n 1 tot 2 broedparen voor, eveneens 
gebonden aan bebouwing zoals bovenvermeld clubhuis. 
De Wielewaal lijkt de laatste jaren een trouwe broeder 
te zijn, weliswaar in het belendend bos, maar de 
kenmerkende zang is goed te horen tussen golfballen 
door!  Op tijd bukken dus. Maar vanzelfsprekend gaat 
onze aandacht ook uit naar de gewonere soorten, zonder 
dit als waardeoordeel te beschouwen. Alhoewel de Fitis 
nog frequent zingend voorkomt (zo’n 8 paren), is ook 
op de Haagsche de landelijk dalende trend in aantallen 
ingezet. Tjiftjaf lijkt ook enigszins in aantal af te nemen, 
tot zo’n 5 territoria in 2019. Een neergaande trend vinden 
wij ook voor de Nachtegaal van zo’n 10 paren rond 2012 
tot nog maar een schamele 4 – 5 van de laatste jaren. 
Zat deze soort aanvankelijk nog over de hele baan, zij lijkt 
nu vooral aan de rand met het duinterrein te broeden. 
Best een gemis, zoals moge blijken dat ik in de jaren 
2010-2015 wel eens werd aangesproken door golfers die 
graag de zang zouden willen horen en dan te midden 
van wel 4 zingende mannetjes bleken te staan! Op mijn 
toch begrijpelijke opmerking dat het misschien aan te 
raden zou zijn hun tijd beter te gebruiken door sticks in te 
leveren voor een fatsoenlijke verrekijker moest ik maken 
dat ik weg kwam. Soorten als Kneu en Roodborsttapuit 
doen het de laatste jaren goed op de baan, zowel aan 
de duinkant als op de baan zelf, in het struweel van Mei- 
en Duindoorn. Uilen zijn goed vertegenwoordigd met 
zowel de Bosuil (2 paren in het binnenduinrandbos, maar 
jagend over de baan) en de Ransuil, beide al jaren trouwe 
bondgenoten van de vogelaars ter plekke. Gedurende 
meerdere jaren broedt een paartje Torenvalk in de bossen 
rondom, maar brengt gelukkig zijn jongen vaak mee op 
de baan om te jagen.
Net als in de rest van Meijendel doet de Boomleeuwerik 
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het buitengewoon goed met zo’n 4 – 5 broedparen, 
verspreid over de baan met toch wat voorkeur voor de 
wat grazigere weitjes, die helaas ook bij de lokale golfers 
in trek zijn. Vanaf 2010 is de Grasmus een in aantal 
stabiele soort met zo’n 8 – 10 broedterritoria, zoals 
ook de Heggenmus (7 – 10), Zwartkop (rond de 10), 
Tuinfluiter (2 – 3) en Braamsluiper (2 - 3). Daarentegen 
heeft de Vink een sterke opmars gemaakt tot wel zo’n 12 
territoria, verspreid over de hele baan. De laatste krenten 
in de pap worden gevormd door Holenduif, stabiel op 2 – 
3 broedterritoria, en de Witte Kwikstaart, uitgegroeid tot 
3 – 4 territoria. Helaas zijn soorten als Zwarte Mees en 
Kuifmees, voorheen in erg lage aantallen aanwezig, niet 
meer te bewonderen op de baan.

Het moge duidelijk zijn: de “Haagsche” heeft een 
buitengewone vogelrijkdom voor een best intensief 
gebruikt terrein van zo’n 60 hectare. Gelukkig houdt de 

lokale Committed to Green commissie de natuurwaarden 
van het terrein nauwgezet in de gaten. Alle moeite 
wordt gedaan om zo mogelijk goed aan te sluiten aan 
het beheer in Meijendel, een waardevol Natura 2000 
gebied. De contacten met de beheerder van Meijendel 
zijn dan ook prima te noemen. Sterker nog, er heeft 
kruisbestuiving tussen mensen plaats gevonden: zijn 
aanvankelijk tellers van de vogelwerkgroep gaan tellen 
op de baan, nu is één van de golfsters gaan tellen in 
Meijendel! 
Ten opzichte van het vorig jaar zijn er evenveel 
broedvogelsoorten maar het totale aantal territoria is 
met 4 gegroeid. 

De gemeente Wassenaar voert groot onderhoud uit 
op de Paauw en ook het aangrenzende Backershagen/
Wiltzanck/Hartenkamp. Buitenplaats de Paauw en 
bijbehorend park worden weer in oude luister hersteld.

boerenzwaluw
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Inventarisatie van andere gebieden in 2019
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Dodaars tijd - - - - - - - - 1 - - - - - tijd - tijd - tijd

Fuut 1 - - 1 - - - - - 7 - 3 - tijd - 1 1 3 - tijd

Aalscholver tijd - - tijd - - - - - 254 - - - - - tijd tijd tijd - tijd

Roerdomp - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -

Grote Zilverreiger - - - - - - - - - - - - - tijd - - - tijd - -

Blauwe Reiger 3 tijd - 2 - - - - - - tijd 40 - - tijd tijd tijd tijd tijd tijd

Ooievaar - - - - - - - - - - - - - - - - - tijd - -

Knobbelzwaan 1 - - tijd - 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 - tijd

Grauwe Gans 1 - - - - - - - - 8 - 3 - 5 - - 1 2 - tijd

Canadese Gans 2 tijd - - - - - - - 4 - 1 - 2 1 1 - 6 - tijd

Grote Canadese Gans - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -

Brandgans 3 - - - - - - - - - - - - tijd - - - 1 - -

Nijlgans 2 1 - 1 - - - 1 - 7 tijd 5 1 2 1 3 2 12 1 1

Mandarijneend tijd - - - - - - - - 2 - - - - - 2 tijd - - -

Krakeend tijd tijd - 1 - - - - - 3 - 4 - 3 - 1 1 2 - tijd

Wintertaling - - - - - - - - - - - - - tijd - - - - - -

Wilde Eend 12 tijd - 1 - 1 - - - 4 2 6 - 5 1 9 9 17 2 2

Slobeend tijd - - tijd - - - - - - - - - 1 - tijd - - - tijd

Krooneend tijd - - - - - - - - - - - - tijd - - - - - -

Tafeleend tijd - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuifeend tijd - - - - - - - - 5 - - - 3 - tijd tijd 1 - tijd

Muskuseend - - - - - - - - - - - - - - - - - - tijd -

Rosse Stekelstaart tijd - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wespendief - tijd - - - - - - - - - - - - - - - tijd - -

Havik - 1 - - 1 - - - - 4 - - - tijd tijd - tijd tijd - -

Sperwer 1 tijd - - 1 - - 1 - - tijd - 1 - - tijd tijd 1 - tijd

Buizerd 1 1 - 1 1 - - 1 tijd 1 tijd - 1 1 tijd tijd tijd 2 tijd 1

Torenvalk tijd - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - tijd

Boomvalk - - - - - - - - - - - - - tijd - - - tijd - -

Slechtvalk tijd - - - - - - - - - - - - - - - - - - tijd

Fazant - tijd - - 2 - - - - 4 tijd 5 - - - - - - - -

Waterral tijd - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - -

Waterhoen 4 - - 1 - 3 - - - 2 1 8 - tijd - 2 tijd 5 1 2

Meerkoet 13 1 - 3 - 4 - - tijd 26 2 17 - 6 - 3 3 20 1 3

Scholekster tijd - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 4 - tijd

Kievit - - - - - - - - - - - - - tijd - - - 1 - -

Watersnip - - - - - - - - - - - - - tijd - - - - - -

Houtsnip tijd tijd - tijd - - - - - - tijd - - tijd - - - - - tijd

Oeverloper tijd - - - - - - - - - - - - tijd - - - - - tijd

Kokmeeuw - - - tijd - - - - - - - - - - - - - tijd - tijd

Stormmeeuw - - - - - - - - - - - - - - - - - tijd - -

Kleine Mantelmeeuw tijd - - tijd - - - - - - - - 1 - - - - tijd - tijd

Zilvermeeuw tijd - - tijd - - - - - - tijd - - - - - - tijd - tijd

tijd = tijdelijk verblijvend     
 +  = wel territoria, aantal onbekend    
 –  = niet waargenomen
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Inventarisatie van andere gebieden in 2019 (vervolg)
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Visdief            tijd - - - - - - - - - - - - - - - - tijd - tijd

Holenduif 4 2 - 4 - - 2 2 tijd 15 - 7 3 4 - 1 2 5 - -

Houtduif 12 2 1 12 21 12 10 5 1 41 4 18 7 4 tijd 5 - 13 1 4

Turkse Tortel tijd - - - 1 - - 1 - 2 - - - - - - - - - tijd

Halsbandparkiet 12 3 1 1 4 4 4 1 1 10 2 17 4 2 - 1 1 1 1 2

Koekoek - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - tijd - -

Bosuil 1 1 1 - 1 - 1 2 - 1 - 1 1 - 1 tijd - 2 - 1

Ransuil    - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -

Gierzwaluw tijd tijd - - - - - - - - - - - tijd - - - tijd - tijd

IJsvogel tijd tijd - tijd - - - - - - tijd - - tijd tijd tijd tijd 1 - tijd

Groene Specht 1 tijd - 2 - 2 - 2 - 7 tijd 2 - 2 1 1 1 1 1 1

Grote Bonte Specht 14 11 1 6 13 5 5 8 2 55 tijd 8 3 5 2 4 2 13 2 4

Kleine Bonte Specht tijd - - - - - - - - 5 - - 1 1 - 1 - 1 - -

Boomleeuwerik - - - - - 2 - - - 21 - - - tijd - - - - - -

Veldleeuwerik - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Boerenzwaluw 7 - - - - - - 23 - - - - - tijd - - - 5 - tijd

Huiszwaluw tijd - - - - - - - - - - - - - - - - tijd - -

Boompieper - - - - - - - 3 - 3 - - 1 1 - - - - - -

Graspieper - - - - - - - - - 26 - - 1 - - - - tijd - -

Gele Kwikstaart - - - - - - - - - - - - - - - - - tijd - -

Grote Gele Kwikstaart - - - - - - - - - - - - - tijd - - - tijd - -

Engelse Kwikstaart - - - - - - - - - - - - - - - - - tijd - -

Noordse Kwikstaart - - - - - - - - - - - - - - - - - tijd - -

Witte Kwikstaart 1 tijd - - - - - 4 - 3 - - 1 1 - - - 8 - tijd

Winterkoning 33 19 3 27 27 17 25 6 4 102 4 37 13 16 4 14 12 20 5 7

Heggenmus 14 3 - 1 42 29 7 6 - 83 3 1 15 4 1 - 2 5 1 4

Roodborst 20 19 1 10 20 15 14 15 4 48 1 12 8 11 5 14 12 28 5 6

Nachtegaal - 1 - - 30 15 7 4 - 72 - - 17 1 - - - - - -

Zwarte Roodstaart - - - - - - - - - - - - - - - - - tijd - -

Gekraagde Rood-
staart

- - - - 1 7 - 3 - 9 - - 8 tijd - - - - - -

Paapje - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -

Roodborsttapuit - - - - 4 - - 3 - 39 - - - - - - - - - -

Tapuit - - - - - - - - - 2 - - - - - - - tijd - -

Beflijster - - - - - - - - - - - - - - - - - tijd - -

Merel 34 22 3 17 30 22 11 14 4 113 5 17 12 13 4 16 11 35 5 9

Kramsvogel - tijd - tijd - - - - tijd - - - - - tijd tijd tijd - - -

Zanglijster 11 8 1 7 11 5 5 4 1 33 1 6 8 6 1 6 4 11 3 2

Koperwiek - tijd - tijd - - - - tijd - tijd - - tijd tijd tijd tijd tijd - tijd

Grote Lijster - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - - -

Sprinkhaanzanger - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Rietzanger - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - -

Bosrietzanger - - - - 3 - - - - 3 - - - - - - - - - -

Kleine Karekiet - - - - 1 3 - - - 43 - 1 - 7 - - - - - -

tijd = tijdelijk verblijvend     
 +  = wel territoria, aantal onbekend    
 –  = niet waargenomen
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Inventarisatie van andere gebieden in 2019 (vervolg)
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Cetti’s Zanger - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - -

Braamsluiper tijd tijd - - 10 10 2 2 - 17 - - 6 - - - - - - 1

Grasmus - - - - 38 23 6 9 - 69 - - 12 2 - - - - - -

Tuinfluiter 1 tijd - - 10 2 3 4 - 9 - 1 5 1 - - 1 - tijd 1

Zwartkop 20 16 1 13 34 18 17 13 2 89 1 19 13 12 3 9 5 16 2 4

Tjiftjaf 21 12 1 12 27 16 13 5 2 63 1 21 16 8 1 6 4 7 4 3

Fitis tijd 1 - - 15 26 3 9 - 82 - - 3 - - - - 1 - -

Bladkoning tijd - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Goudhaantje 2 tijd - tijd 1 - 1 1 - 1 tijd - 1 1 4 7 2 6 tijd 1

Vuurgoudhaantje tijd tijd - - - - - - - 2 - - - tijd - - - tijd - tijd

Grauwe Vliegenvan-
ger

1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - tijd

Staartmees 2 1 - 1 2 4 2 2 1 9 tijd - 2 tijd - 1 1 1 tijd 1

Glanskop 2 1 - tijd - - - 1 - - - - 1 4 3 2 1 2 - 2

Kuifmees - - - - - 1 1 - - - - - - tijd - - - 1 - 1

Pimpelmees 38 10 1 11 16 13 10 11 2 76 5 12 9 14 12 10 9 38 4 4

Koolmees 51 21 2 16 47 32 15 20 3 106 8 20 16 14 5 12 8 32 6 12

Boomklever 16 6 - 2 - - 1 2 tijd 8 - - - 7 5 6 3 11 - 2

Boomkruiper 24 6 - 7 11 1 5 2 1 24 - 9 11 8 3 10 8 16 4 4

Wielewaal - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -

Gaai 3 2 1 tijd 6 4 1 - 1 12 tijd 4 3 2 tijd tijd 1 6 tijd 1

Ekster 3 tijd - tijd 7 7 4 - tijd 8 2 2 3 - - tijd 1 2 1 1

Kauw 9 1 - 2 - 3 2 - tijd 36 tijd 10 3 7 - tijd - 12 1 4

Zwarte Kraai 2 2 - 1 7 8 6 4 1 16 2 7 5 3 1 1 1 4 tijd 1

Raaf - - - - - - - - - - - - - - - 1 - tijd - -

Spreeuw tijd - - tijd - - - 5 - - tijd - - tijd - - - tijd - tijd

Huismus - tijd - - - 1 - - - 1 - - 4 - - - - - - -

Vink 12 5 - 7 17 10 6 12 3 35 tijd 7 18 10 2 7 2 10 1 2

Keep tijd - - - - - - - - - - - - tijd - - tijd tijd - tijd

Groenling 1 tijd - 1 - 1 - 3 - 7 2 1 4 1 - 1 tijd 5 - 2

Putter 1 - - tijd 1 - - - - 1 tijd - 3 2 - - - 4 - 1

Sijs tijd tijd - tijd - - - - - - - - - tijd - tijd - tijd - tijd

Kneu - - 1 - 4 2 - 2 - 34 - - 3 - - - - - - -

Barmsijs tijd - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Appelvink - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - 1 - tijd

Goudvink - 1 - - 1 - - 4 - 2 - - - - - - - - - tijd

Rietgors - - - - - - - - - 2 - - - tijd - - - - - -

Totaal territoria 417 181 19 171 470 331 189 223 33 1810 46 333 255 203 61 161 111 402 52 97

Totaal soorten 74 52 14 46 39 38 29 43 24 75 35 35 46 67 29 48 42 79 29 67

 w.v. met territoria 43 30 14 29 39 38 29 43 16 75 17 35 46 41 21 33 29 49 21 34

 w.v. tijd. verblijvend 31 22 0 17 0 0 0 0 8 0 18 0 0 26 8 15 13 30 8 33

Waargenomen, maar niet meegenomen in bovenstaande inventarisatie!
Soepeend - tijd - - - - - - - - - - - - - tijd tijd 3 - -

Soepgans - - - - - - - - - - - - - - - tijd - - - -

Stadsduif - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
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De Haagse Vogelbescherming produceert, plaatst, controleert en beheert nestkasten in de vogelrustgebieden en ook 
nog in diverse andere groengebieden. De cijfers wijzen uit dat hier jaarlijks actief gebruik van wordt gemaakt, met 
bezettingspercentages die soms dicht bij de 100 procent komen, ook daar waar in de nabijheid veel natuurlijke nestholtes 
beschikbaar zijn.

Inventarisatie van Nestkastgebieden in 2019
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Totaal 
nestkasten

25 7 28 20 14 30 12 5 8 17 3 13 2 9 22 9 14

    totaal bezet 17 6 28 13 11 20 8 1 8 15 3 12 2 5 19 9 12

    w.v.

Holenduif 2 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - -

Bosuil - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Roodborst - - - - - - - - - - - - - - 1 - -

Glanskop - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Pimpelmees 3 3 11 5 5 7 3 - 3 7 1 5 - 4 12 6 9

Koolmees 11 3 17 7 4 11 5 1 4 8 1 7 2 1 4 3 3

Boomkruiper 1 - - - 2 1 - - - - - - - - 2 - -

Anders dan 
vogel

2 - - - - 8 - - - - - - - - - - -

Bezettings % 68 85,714 100 65 78,571 66,667 66,667 20 100 88,235 100 92,308 100 55,556 86,364 100 85,714

       spreeuw

Inventarisatie nestkasten
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Monitoring weidevogels 2019 Duivenvoordse-Veenzijdse polder 
Contactpersoon: Adri Remeeus

Resultaten over de afgelopen 14 jaar

Soort 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Knobbelzwaan 5 6 4 4 5 1 1 5 5 1 1 1 0 1 0

Bergeend 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1

Krakeend 11 15 13 18 21 32 27 31 30 27 28 17 20 8 17

Zomertaling 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Slobeend 7 3 2 3 4 3 3 1 2 6 2 1 0 3 0

Kuifeend 8 7 10 9 6 11 9 10 20 12 10 6 6 5 4

Tafeleend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Scholekster 23 21 17 17 14 23 22 14 15 11 6 4 3 2 2

Kievit 40 39 38 35 39 32 41 32 28 31 44 35 11 9 2

Grutto 9 10 9 8 11 6 8 6 9 14 11 10 2 0 0

Wulp 3 2 3 3 2 4 1 2 6 5 3 3 1 2 2

Tureluur 16 11 12 10 13 17 16 10 9 25 12 8 6 5 4

Graspieper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Enkele opmerkingen per soort

Knobbelzwaan
Geen opmerkingen

Bergeend
De Bergeend is een vaste gast in de polder die vaak de 
naaste omgeving van opstallen opzoekt. Dit jaar was er 
één territorium in de polder.

Krakeend
De terugval in 2018, die haaks stond op de landelijke 
trend, is in 2019 duidelijk omgebogen, in lijn met de 
landelijke toename van deze soort. 

Zomertaling
Dit blijft een incidentele broedvogel. 

Slobeend
Geconstateerd moet worden dat de opleving in 2018 niet 
heeft geleid tot een hervestiging. Het viel op dat er dit 
jaar ook bijzonder weinig wintergasten en doortrekkers 
waren. De polder lijkt al met al minder interessant te 
worden voor deze soort. 

Kuifeend
Na een gestage afname vanaf 2014 lijkt de Kuifeend zich 
nu op een lager aantal te stabiliseren. De afname ligt 
overigens in lijn met de landelijke trend. 

Tafeleend
Incidentele broedvogel, met één paar in 2016.

Scholekster
De omschrijving ‘vijf voor twaalf’  lijkt nu voor deze soort 
te gaan gelden. Nog slechts twee paartjes houden het 
vol, waarbij tevens de indruk is ontstaan dat zij geen 
jongen hebben. Het is van Scholeksters bekend dat zij 
hun leven lang trouw kunnen blijven aan een gekozen 
territorium; ook in onze polder zitten de paartjes vaak op 
dezelfde plek. Maar bij achterblijvende (of ontbrekende) 
jongenproductie kan het moment dichterbij komen dat 
deze soort uit de polder verdwijnt.

Kievit
Landelijk wordt een sterke achteruitgang van de Kievit 
gemeld. In de DVP was vooral de achteruitgang van 2016 
naar 2017 wel heel opvallend. Was er in 2018 nog hoop 
dat de afname zou gaan afremmen, met twee schamele 
paartjes (die geen jongen hebben grootgebracht) moet 
gevreesd worden dat ook de Kievit op het punt staat als 
broedvogel te verdwijnen uit onze polder. 
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Grutto
Helaas, de Grutto heeft in 2018 de DVP verlaten. In april 
van dat jaar waren nog twee paartjes aanwezig, maar 
die vertrokken in het begin van mei. In 2019 werd er 
zelfs in deze polder geen Grutto meer waargenomen. 
Wel kwamen in belendende polders nog enkele paartjes 
tot broeden, namelijk drie in de Oranjepolder en twee in 
de RaaphorstpolderWaarschijnlijk speelt een optelsom 
van landelijke problemen (agrarische intensivering, 
verdroging, landbouwgiffen, stikstofemissie en sterke 
afname biomassa insecten) een sleutelrol in de 
achteruitgang van (weide) vogels. 

Wulp
In maart kwamen twee Paartjes terug en zij bleven. 
Afgaande op het huidige alarmgedrag, heeft één van de 
paren jongen gekregen. Het is geweldig dat de Wulp met 
zijn mooie roep zich nog thuis voelt in onze polder. Sovon 
heeft 2019 bestempeld als jaar van de Wulp. 

Tureluur
De afnemende trend over de jaren vanaf 2014 gaat 
langzaam door, maar er zijn nog enkele (vrij vaste) 
plekjes, waar de Tureluur zich nog thuis voelt. De 
situatie blijft echter onverminderd kritisch. Ook lieten 
zij alarmgedrag zien (zoals roepend op een hekpaaltje), 
hetgeen wijst op de aanwezigheid van jongen. 

Graspieper
Incidentele broedvogel.

wulp

In Solleveld zijn in 2019 evenals in voorgaande jaren alle 
kavels geteld door de VWG Solleveld volgens de BMP-
methode van Sovon.
Een nieuwe ontwikkeling is dat dit jaar het vermoeden is 
bevestigd dat de boommarter in ons gebied aanwezig is, 
dit middels een zichtwaarneming en sporen.
Uit ervaringen uit andere gebieden met boommarters 
blijkt dat deze soort voor een verandering in aantallen en 
verspreiding van andere predatoren en holenbroeders kan 
zorgen.
Dit geldt ook voor de havik. Dit jaar weliswaar meer 
broedparen, maar met minder broedsucces en ook 
mislukkingen bij ervaren adulte broedvogels in de eifase 
van het broedproces. Eén van de 4 havikparen broedde 
een paar een jaar daarvoor bij het Westerhonk, Dat 
zorgt voor een wat vertekend beeld wat toename betreft. 
Andere roofvogels. te weten de sperwer en torenvalk 
zijn wel in het terrein waargenomen maar broeden 
tegenwoordig niet in Solleveld maar wel bij de buren.
Daaruit blijkt steeds meer dat Solleveld een onderdeel is 
van een groter groengebied met een duidelijk onderlinge 
relatie en belang voor veel vogelsoorten, vogels trekken 

Vogelwerkgroep Solleveld
Coördinator: Ton van Schie

zich nu eenmaal weinig aan van eigendomsgrenzen.

De meest algemene broedvogels van het voorgaande jaar 
laten een stabiel beeld zien: aalscholver van 250 naar 
254, merel van 114 naar 113 en winterkoning 101 naar 
102. De koolmees voegt zich met een stijging van 86 naar 
106 bij de selecte groep 100-plussers. 
Het was helemaal wel een goed jaar als we naar het 
totale aantal broedgevallen kijken, dat van 1772 steeg 
naar 1810. Het aantal soorten -75- bleef gelijk.
De roerdomp handhaaft zich goed met 2 paren, en de 
Cetti’s zanger zet zijn opmars door met nu 7 paren. 
Ronduit een goed jaar was het voor roodborsttapuit, 
grasmus, nachtegaal en fitis. Daarentegen lijkt de kievit 
nu definitief te verdwijnen uit ons gebied.
Verrassend was verder de ontdekking van 2 territoria 
van de vuurgoudhaan. De tapuit lijkt een opleving te 
ondergaan met op 2 plaatsen broedindicaties. Laten 
we hopen dat dit in de toekomst weer een herstel gaan 
zien. Voor alle waarnemingen zie: teloverzicht andere 
gebieden.
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Het jaar 2019 was in veel opzichten gelijkmatig en 
vrij voorspelbaar. In totaal ringden we tussen februari 
en november op 62 dagen (ca. 450 uur) 5470 vogels 
en vingen we 716 geringde vogels terug (13%). Met 
70 soorten was het met diversiteit karig gesteld: het 
gemiddelde over de laatste tien jaar is 78. Er ontbraken 
soorten die we normaliter (vrijwel) jaarlijks ringen, zoals 
Houtduif, Ekster en Gaai. Er werd één nieuwe baansoort 
geringd, de Oeverzwaluw. Van acht soorten vingen we 
niet eerder zoveel exemplaren. Door het ontbreken 
van winterweer van enige betekenis waren we in het 
begin en aan het einde van het jaar nauwelijks actief. 
Broedonderzoek CES kende een hoog aantal adulte 
vogels, en een redelijk aantal jongen. Draaihals (een 
doortrekker die twee dagen later dood werd gevonden in 
Flevoland) en Boomklever vingen we niet eerder binnen 
de CES. In juli, de tijd van de jongendispersie en eerste 
najaarstrek, was de bezetting mager. Op dagen dát er 
geringd werd, viel het resultaat tegen. Dat resulteerde 
o.a. in het kwantitatief op één na slechtste jaar voor 
nachtegalendispersie. In augustus werd regelmatig 
geringd, alleen bleven de aantallen vogels vrij laag. 
Lang aanhoudende storingen met veel wind en regen 
beperkte het aantal vangdagen van september tot 
half oktober, maar daarna werd tot aan het einde van 
het seizoen regelmatig geringd. Het aantal vogels per 
vangdag was in die periode hoog, met onder andere 
328 exemplaren op 19 oktober. Ook 26 verschillende 
soorten op 29 oktober is vermeldenswaardig. Er was 
in het najaar een mooie invasie Pimpelmezen, en het 

Vogelringstation Meijendel
Coördinatoren: Vincent van der Spek/ Rinse van der Vliet

aantal Goudhanen was hoog. De opmars van de Cetti’s 
Zanger zette voort, en voor het eerst sinds 2001 werden 
meer dan incidenteel Sijzen gevangen. Dat voor het 
eerst sinds 2009 geen veermateriaal van Tjiftjaffen voor 
DNA-analyses werd verzameld, was wennen. Alleen 
van een Siberische Braamsluiper werd een monster 
genomen. Van in totaal 107 vogels van 23 soorten 
weden bloedmonsters genomen in het kader van een 
landelijk onderzoek naar pathogenen die mogelijk op 
mensen overdraagbaar zijn. Een Zanglijster bleek besmet 
met het Usutu-virus (de “merelziekte”). Het in 2018 
ingezette spreeuwenonderzoek werd door technische 
problemen buiten Meijendel uitgesteld. Buiten Meijendel 
werden in de regio nog eens 414 vogels van 16 soorten 
geringd. Tien van deze soorten werden niet ook in 
Meijendel geringd. Bij elkaar opgeteld werden door de 
stichting daarmee 5884 vogels van 80 taxa van een ring 
voorzien. Voorzitter Wijnand Bleumink werd door de 
Ringersvereniging en het Vogeltrekstation uitgeroepen tot 
Ringer van het Jaar, een verdiende onderscheiding na ruim 
60 jaar ringen. Peter Spierenburg gaf op de landelijke 
SOVON-dag een lezing over dichtheidsafhankelijke relaties 
bij Nachtegalen, gebaseerd op een combinatie van onze 
ringdata en broedvogeltellingen.

Zie bron voor meer uitvoerige informatie
https://www.vwgdenhaag.org/docs/wassenaar_meijendel_

rv_2020-04-04_vrsmeijendeljaarverslag2019.pdf

    
cetti’s zanger

about:blank
about:blank
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In 2019 werden 7028 territoria vastgesteld, verdeeld 
over 93 soorten. Alle soorten bij elkaar nemend kan 
2019 gekwalificeerd worden als een relatief goed jaar. 
Zeker op de middellange termijn, want we moeten 
teruggaan tot 2004 om een jaar te vinden waarin er 
in Meijendel meer territoria werden vastgesteld dan in 
2019. In 2019 inventariseerden 38 tellers 41 kavels met 
een totale oppervlakte van 1480 hectare. Onder de 93 in 
2019 vastgestelde soorten waren maar liefst 17 soorten 
waarvoor 2019, afgemeten aan het aantal territoria
per jaar, de eerste - of de gedeelde eerste – plaats 
bezette binnen de laatste 30 jaar. Daarentegen neemt 
2019 slechts bij één soort (de houtduif) de laagste plaats 
in op die ranglijst. En minder goed gaat het ook met 
kuifmees, gaai, kauw en spreeuw. Maar verder met name 
goed nieuws.
Dat 2019 een relatief goed jaar was blijkt ook uit de 
resultaten bij twee van de vier soorten waarover in het 
verslag van 2018 nog de noodklok werd geluid. Van deze 
vier soorten vertoonden wilde eend en houtduif geen 
tekenen van herstel, maar fitis en goudvink deden het in 
2019 veel beter dan in 2018 (de fitis een toename van 
32% en de goudvink van 60%).
Dodaars en slobeend deden het in 2019 opvallend beter 
dan in het recente verleden. Verheugend waren negen 
bewoonde nesten van de oeverzwaluw in de Ganzenhoek. 
Eerdere jaren met territoria van de oeverzwaluw aldaar 
waren 2015 (twee nesten) en 2016 (11 nesten). Na 
een terugval in 2018 (slechts twee territoria) evenaarde 
de roerdomp in 2019 met vijf territoria het in 2016 
gevestigde record. De waterral had in 2019 met 11 
territoria, het hoogste aantal sinds 2006, dus een 
uitstekend jaar. Ook het waterhoen onderscheidde zich in 
2019 met 20 territoria in positieve zin. Spectaculair waren 
de 26 territoria van de blauwborst (fig. 8a), negen meer 
dan het vorige record van 17 territoria uit 2000 (fig. 8b). 
Gelet op de positieve landelijke korte en lange termijn-
trend zal dit hopelijk meer dan een eenmalige uitschieter 
blijken te zijn. Ook de rietzanger zette met 21 territoria in 
2019, het hoogste aantal sinds 1996, de stijgende lijn van 
de afgelopen jaren voort. de kleine plevier evenaarde
in 2019 het eerdere record van vijf territoria uit 2015.
Net als 2018 was 2019 een relatief goed jaar voor de 
graspieper, waardoor er daadwerkelijk sprake lijkt te zijn 
van een voorzichtig herstel sinds het dieptepunt in 2010.
De ooit zo vertrouwde zomertortel keerde terug met 1 

territorium. Dit is gebaseerd op de waarneming van een 
paartje op 26 mei 2019. Het nagenoeg verdwijnen van 
deze soort uit Meijendel staat niet op zichzelf. In heel 
Europa is sprake van een sterke achteruitgang door
meerdere oorzaken zoals: intensivering agrarisch 
grondgebruik en gebruik van herbiciden in de 
broedgebieden, degradatie van het overwinteringshabitat 
en jacht in de
Sahel. Veel andere struiken en struweelbroeders doen 
het juist steeds beter.  Van roodborsttapuit, braamsluiper, 
tuinfluiter en zwartkop werden zelfs niet eerder zoveel 
territoria vastgesteld als in 2019. Zelfs bij de fitis, lange 
tijd in de lift naar beneden zittend, is weer sprake van een 
opwaartse lijn ten opzichte van 2018, hoewel 2019 nog 
wel het op één na slechtste jaar is.
Ook gaat het goed met de boomleeuwerik. Deze leek de 
afgelopen jaren in Meijendel het verzadigingspunt bereikt 
te hebben, maar wist dat in 2019 met maar liefst 139 
paar toch weer ruimschoots te overtreffen. Na slechts 
eenmalig een enkel territorium in 2011 lijkt de Cetti’s 
zanger zich nu met negen territoria definitief te vestigen 
in Meijendel. De aantalsontwikkelingen van groenling en 
putter in Meijendel verlopen aardig synchroon met een 
forse stijging in de laatste tien jaar.
De kerkuil broedde weer in de nestkast in het 
bezoekerscentrum ‘De Tapuit. De aalscholver blijft, 
weliswaar geconcentreerd in een paar kolonies, met 790 
nesten de meest algemene broedvogel in het terrein.
Zie voor meer volledig verslag
https://www.dunea.nl/duinen/magazine-hollands-duinen

oeverzwaluw

Vogelwerkgroep Meijendel
Coördinator: Frans Hooijmans

about:blank
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Ecologische 
groep Soort1

Aantal territoria Percentage 
dubbel- 
tellingen

Rang2

1990-2019
(30jaar)

Meijendel Nederland
voor  
correctie

na 
correctie

Trend3

1990-20184
Trend3

2009-20184
Trend3

1990-20185
Trend3

2009-20185

Soorten van 
open water

Dodaars 61 46 25% 4 ê è é è

Fuut 33 18 46% 16 ê è ê è

Knobbelzwaan 14 8 43% 3 é è é ê

Grauwe gans 75 40 47% 3 é è é é

Canadese gans 20 12 40% 2 é è é é

Nijlgans 13 10 23% 12 é è é é

Bergeend 5 2 60% 10 ê è é è

Krakeend 37 24 35% 21 ê ê é é

Wilde eend 60 36 40% 28 ê ê ê ê

Soepeend 3 3 0% 19 è è è ê

Slobeend 6 6 0% 9 ê è ê è

Krooneend 47 25 47% 2 é è é è

Tafeleend 40 23 43% 25 ê ê è é

Kuifeend 64 37 42% 26 ê ê é è

Meerkoet 179 130 27% 22 ê è é è

IJsvogel 4 4 0% 1 é è é é

Oeverzwaluw 9 9 0% 2 é è é ê

Totaal 670 433 35% 22 ê ê ? ?

Soorten van  
riet en andere  
verlandings- 
vegetaties

Roerdomp 10 5 50% 1 é è é é

Waterral 11 11 0% 9 è è é é

Waterhoen 22 20 9% 20 ê è ê ê

Blauwborst 29 26 10% 1 è è é é

Rietzanger 24 21 13% 2 è è é é

Kleine karekiet 154 145 6% 28 ê è é é

Rietgors 24 21 13% 23 ê è é è

Totaal 274 249 9% 20 ê ê ? ?

Soorten van  
pionier- 
vegetaties en 
ruigten

Scholekster 2 2 0% 11 ê è ê ê

Kleine plevier 8 5 38% 1 é è é é

Kleine mantelmeeuw 1 1 0% 5 è è é ê

Witte kwikstaart 14 14 0% 2 é é ê è

Totaal 25 22 12% 8 ê é ? ?

Soorten van 
grazige 
vegetaties

Kievit 14 8 43% 17 è è ê ê

Graspieper 36 31 14% 8 è è ê é

Totaal 50 39 22% 11 è è ? ?

Soorten van 
struiken en 
struwen

Zomertortel 1 1 0% 22 ê ê ê ê

Winterkoning 313 271 13% 19 è é é è

Heggenmus 343 297 13% 27 ê è ê ê

Roodborst 188 169 10% 22 ê é è é

Nachtegaal 377 329 13% 22 ê è ê ê

Roodborsttapuit 69 64 7% 1 é è é é

Merel 316 276 13% 22 é è è ê

Zanglijster 120 100 17% 6 é é é è

Sprinkhaanzanger 46 41 11% 21 è ê é é

Bosrietzanger 19 18 5% 19 ê è è è

Braamsluiper 138 112 19% 1 è è è é

Grasmus 477 415 13% 19 è ê é é

Tuinfluiter 180 159 12% 1 é é ê ê

Zwartkop 427 373 13% 1 é é é é

Fitis 611 570 7% 29 ê ê ê ê

Staartmees 54 41 24% 22 ê ê ê ê

Kneu 52 39 25% 16 ê é ê é

Goudvink 18 16 11% 27 ê ê é é

Totaal 3749 3291 12% 22 ê è ? ?

Tabel 1. Territoria-aantallen in Meijendel in 2019, vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van 
ontwikkelingen sinds 1990.

Tabel 1. Territoria-aantallen in Meijendel in 2019 vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van ontwik-
kelingen sinds 1990.



42
HOLLAND'S DUINEN  |  NUMMER 76  |  APRIL 202052

Ecologische 
groep Soort1

Aantal territoria Percentage 
dubbel- 
tellingen

Rang2

1990-2019
(30 jaar)

Meijendel Nederland
voor  
correctie

na 
correctie

Trend3

1990-20184
Trend3

2009-20184
Trend3

1990-20185
Trend3

2009-20185

Soorten van 
boomgroepen, 
open bos en 
bosranden

Aalscholver 790 790 0% 4 é é é è

Groene specht 17 14 18% 19 ê è é é

Boomleeuwerik 139 111 20% 1 é é é é

Boompieper 65 60 8% 11 é é é é

Gekraagde roodstaart 142 130 8% 5 è é è é

Cetti’s zanger 11 9 18% 1 è è é é

Spotvogel 2 2 0% 5 è è ê é

Ekster 19 18 5% 28 ê è è é

Zwarte kraai 52 46 12% 27 ê ê è ê

Groenling 20 18 10% 1 è é é é

Putter 20 20 0% 1 è é é é

Totaal 1277 1218 5% 3 é é ? ?

Soorten van  
opgaand,  
gesloten bos

Havik 5 5 0% 1 é è é è

Sperwer 2 2 0% 4 è è ê ê

Buizerd 15 11 27% 2 é é é é

Torenvalk 3 2 33% 11 ê è ê ê

Houtsnip 6 4 33% 2 ê è é é

Holenduif 13 13 0% 9 è è é é

Houtduif 54 48 11% 30 ê ê ê è

Halsbandparkiet 9 9 0% 10 é è é é

Bosuil 10 10 0% 11 ê è ê è

Ransuil 1 1 0% 6 è é ê ê

Grote bonte specht 99 76 23% 4 é è é é

Kleine bonte specht 16 16 0% 2 é é é é

Grote lijster 4 4 0% 6 é é ê ê

Tjiftjaf 400 353 12% 14 è è é é

Goudhaan 20 20 0% 1 é é é é

Grauwe vliegenvanger 11 11 0% 2 è é ê è

Glanskop 48 41 15% 20 é è è é

Kuifmees 3 2 33% 27 è è ê è

Zwarte mees 2 2 0% 15 è è ê ê

Pimpelmees 214 178 17% 20 è è é è

Koolmees 452 365 19% 4 ê è é ê

Boomklever 16 16 0% 5 è é é é

Boomkruiper 96 86 10% 2 é é é é

Wielewaal 6 5 17% 9 ê è ê è

Gaai 62 45 27% 29 è è è è

Kauw 18 18 0% 28 ê ê è é

Spreeuw 11 11 0% 27 ê è ê ê

Vink 425 373 12% 2 é é é è

Appelvink 6 6 18% 6 é é é é

Totaal 2027 1733 15% 7 è é ? ?

Soorten van 
bebouwing  
en overige

Turkse tortel 3 3 0% 1 è è ê ê

Koekoek6 31 12 61% 11 ê è ê è

Kerkuil 1 1 0% 1 é è é é

Boerenzwaluw 24 24 0% 1 è é é é

Zwarte roodstaart 1 1 0% 2 è è è è

Huismus 2 2 0% 10 è é ê è

Totaal 62 43 31% 4 è é ? ?
Alle groepen Totaal 8134 7028 14% 15 ê è ? ?

1 In rood de Rode Lijst-soorten (Van Kleunen e.a. 2017)
2 Rang naar totaal aantal territoria per jaar. Groen staat voor een goed jaar 

(rangorde < 10), rood voor een slecht jaar (rangorde > 20)
3 é = significante toename, ê = significante afname, è = stabiel
4 Significantie (p<0,05) van toe- of afname in Meijendel op basis van een rangcor-

relatietoets (Spearman 1904) tussen de jaren en de jaarlijkse territoriumaantallen

Tabel 1 (vervolg). 

5 Landelijke trend zoals door Sovon vastgesteld (‘Trends broedvogels 2018’, 
dat als Excel-bestand is te downloaden vanaf www.sovon.nl)

6 Extra correctie op het aantal territoria (na correctie voor dubbeltellingen) 
i.v.m. de beschikbaarheid van waardvogels (Hooijmans 2006).

Tabel 1 (vervolg)
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Ecologische 
groep Soort1

Aantal territoria Percentage 
dubbel- 
tellingen

Rang2

1990-2019
(30 jaar)

Meijendel Nederland
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correctie
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correctie
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Tjiftjaf 400 353 12% 14 è è é é

Goudhaan 20 20 0% 1 é é é é

Grauwe vliegenvanger 11 11 0% 2 è é ê è
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Kuifmees 3 2 33% 27 è è ê è

Zwarte mees 2 2 0% 15 è è ê ê
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Wielewaal 6 5 17% 9 ê è ê è
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Soorten van 
bebouwing  
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Turkse tortel 3 3 0% 1 è è ê ê
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Kerkuil 1 1 0% 1 é è é é

Boerenzwaluw 24 24 0% 1 è é é é

Zwarte roodstaart 1 1 0% 2 è è è è

Huismus 2 2 0% 10 è é ê è

Totaal 62 43 31% 4 è é ? ?
Alle groepen Totaal 8134 7028 14% 15 ê è ? ?

1 In rood de Rode Lijst-soorten (Van Kleunen e.a. 2017)
2 Rang naar totaal aantal territoria per jaar. Groen staat voor een goed jaar 

(rangorde < 10), rood voor een slecht jaar (rangorde > 20)
3 é = significante toename, ê = significante afname, è = stabiel
4 Significantie (p<0,05) van toe- of afname in Meijendel op basis van een rangcor-

relatietoets (Spearman 1904) tussen de jaren en de jaarlijkse territoriumaantallen

Tabel 1 (vervolg). 

5 Landelijke trend zoals door Sovon vastgesteld (‘Trends broedvogels 2018’, 
dat als Excel-bestand is te downloaden vanaf www.sovon.nl)

6 Extra correctie op het aantal territoria (na correctie voor dubbeltellingen) 
i.v.m. de beschikbaarheid van waardvogels (Hooijmans 2006).

Om onderzoek te doen naar de ooievaarspopulatie in Den 
Haag en omgeving, startte de Haagse Vogelbescherming 
in 2012 een ringproject. Het werd gefinancierd en 
uitgevoerd vanuit de HVB. Doel is meer inzicht verkrijgen 
in o.a. de grootte van de regionale ooievaarspopulatie, 
herkomst, broedsucces, foerageergebied, trekbewegingen 
en overleving. De vogelstand is een belangrijke 
graadmeter van hoe het gaat met de natuur, die ook ons 
leefgebied is.

Het ringproject blijkt welkome neven effecten te 
hebben: geringde jongen die in onze Vogelopvang 
worden binnengebracht, kunnen na herstel worden 
teruggeplaatst bij het juiste nest en dus in een voor hen 
veilig territorium. Het project werd steeds breder: we 
organiseren nu ook excursies, geven lezingen en werken 
mee aan de landelijke weblog www.beleefdelente.nl. 

Weersomstandigheden en voedselaanbod
Het was wederom een hete droge zomer. Vooral in het 
oosten van het land hadden de – dan bijna vliegvlugge 
– jonge ooievaars het zwaar. De verdorde grond biedt 
nauwelijks voedsel, waardoor jongen vermageren en 
verzwakken op het nest. In onze regio is de bodem 
gelukkig minder droog. In de nazomer en het najaar 

Ooievaarsringproject 2019 
Coördinator: Caroline Walta

ooievaar

profiteren veel ooievaars op trek van de ‘muizenplaag’ 
in ons land. Zo worden in één veld ooievaars met een 
twintigtal buizerds gezien, die zich gezamenlijk tegoed 
doen aan muizen die open en bloot over het gras 
struinen.

Nieuwe nesten
Leidschendammerhout, Starrevaart: 3E750 (Kasteel Oud-
Wassenaar 2015, m) bouwt een nieuw nest op de top 
van een omgeknakte boom naast het fietspad en met 
uitzicht op de paal aan de Oostvlietweg. Er vliegen 2 
jongen uit. Monster, Wester honk: een ongeringd paar 
bezet het nestplateau, maar het is te laat in het seizoen 
en de kleine kuikens redden het niet. 

Zoetermeer, Buytenpark: regelmatig worden er ooievaars 
in broedhouding op de paal gezien, maar geen teken van 
jongen. Leidschendam, Dobbelaan: 4E675 (Schakenbosch 
2016) bouwt met een ongeringde partner een nest op de 
toren van de Heilige Maria en Papa Kyrillous kerk. Deze 
ooievaar is zelf geboren op een kerktoren, de Hulp en 
Heilkerk op het Leid schendamse Schakenboschterrein. 
Het is alleen te laat in het seizoen en het komt niet van 
jongen, wie weet in 2020.



44

Verlaten nesten
Leidschendam De Tol: het nest op de gsm-mast is wel 
bezet, maar 2E605 (Molen de Vlieger 2014, v)  brengt 
– net als vorige jaren – regelmatig een bezoek aan 
andere nesten.   Leidschendam, Schakenbosch: heel lang 
worden de ooievaars 2E619 (Molen de Vlieger, m) en 
3E733 (Don Bosco 2014, m) in broedhouding op het nest 
gezien en misschien zijn er kleine kuikens geweest, maar 
er zijn geen jongen groot geworden.

Vogelopvang De Wulp
Net als vorig jaar blijkt het kleinste jong van het nest 
Manege Berestein vergroeiingen aan de poten en 
vleugels te ontwikkelen. Op 9 juli kan een hoogwerker 
van de Gemeente Den Haag bijspringen om de vogel van 
het nest te halen. In de vogelopvang blijkt dat het niet 
levensvatbaar is en wordt ge-euthanaseerd. Het oudste 
jong is na het uitvliegen vermist en na een zoektocht 
vinden we het dood naast de flat waar de vogel 
onfortuinlijk tegenop is gebotst. Zo heb je een nest van 
3 grote jongen, zo is er nog maar 1 over. In de opvang 
worden jonge ooievaars binnengebracht uit Alphen aan 
den Rijn (2), Leiden (1) Schiedam (1) en Den Haag 
(1, ongeringd, hoogstwaarschijnlijk van het nest Britse 
School). Ze herstellen allemaal en kunnen tot de trektijd 

uitwennen in de ooievaarsbuitenstations Herwijnen en De 
Lokkerij. Caroline mocht een aantal keren bij De Lokkerij 
meewerken en heeft daar veel opgestoken over de 
verzorging van (jonge) ooievaars.

Publiciteit 
Het blijft vechten tegen berichten dat ooievaars 
verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van de 
weidevogels: ze zouden alle kuikens opeten. Tijdens 
het broedseizoen is het hoofdvoedsel van ooievaars 
regenwormen en insecten voor de jongen. Verder zijn het 
aaseters en opportunisten. Dit betekent bijvoorbeeld, dat 
ze achter de maaimachine aanlopen en daar gewonde en 
gedode dieren oppikken. In Nederland en het buitenland 
foerageren ze ook op vuilstorts en bij overslagbedrijven, 
waar het vaak wemelt van de ratten, muizen en grote 
insecten. De ooievaar is een trage jager, die nogal 
opvallend voedsel zoekt. De soort moet het hebben van 
niet al te snelle en snuggere prooien die vaak door hun 
eigen (foerageer)gedrag even niet opletten of al dood 
zijn.

In juni hebben diverse lokale media verslag gedaan 
over het ringen van de jonge ooievaars. Er zijn twee 
videoreportages gemaakt, in Voorburg en in Den Haag. 

Overzicht van nesten en uitgevlogen jongen

Aantal bezette nesten: 18 Aantal uitgevlogen jongen: 30 Gegevens van geringde ouders #
Den Haag Smaragdhorst 258-276 2* 1907 Herwijnen 1993, v

9165 Heemstede 2008, m

Den Haag Suzannaland blok 3 2* ongeringd paar

Den Haag Suzannaland blok 2 3* 5323 Gorssel 2002, m

Den Haag Suzannaland blok 1 0 ongeringd paar

Den Haag Britse School 2 ongeringd paar

Den Haag Manege Berestein 2 (1 euthanasie)* ongeringd paar

Voorburg Molen de Vlieger 3* ongeringd paar

Leidschendam Oostvlietweg 2 M5839 Mechelen B 2006, v

Leidschendam Noortheylaan 2 2E681 Warmond 2013, o

Leidschendam Kniplaan 2 3799 Rijswijk Don Bosco 2015, v

Leidschendam Schakenbosch 0* 3E733 Rijswijk Don Bosco 2014, v
2E619 Voorburg Molen de Vlieger 2014, m

Leidschendam Stompwijkseweg 1 2E344 Woerden 2012, v

Leidschendam De Tol 0 2E605 Molen de Vlieger 2013, v

Leidschendammerhout 2 3E750 Wassenaar Kasteel Oud-Kasteel, m

Rijswijk Don Bosco 2* 2050 Woerden 1993, m

Rijswijk P. Werthweynstraat 1* ongeringd paar

Wassenaar Kasteel Oud-Wassenaar 2* ongeringd paar

Wassenaar SBB opstallen 2 4E110 Heemstede 2016, o

*) in 2019 hebben we op de nesten in totaal 18 jongen geringd
#) ringnummer geboorteplaats en -jaar, geslacht
    m=man; v=vrouw; o=onbekend, om het geslacht van een ooievaar te kunnen vaststellen, is het nodig een paring te zien



45

Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk
Oppervlakte:  9813 ha en 1449 ha
Contactpersoon:  Reinder de Boer
Telling:  Individuele rondes, mededelingen leden
  Haagse Vogelbescherming. 

Achtergrond
Den Haag en omringende gemeenten staan de 
komende jaren voor een immense nieuwbouwopgave. 
Dit is voor vrijwel alle vogels slecht nieuws. Met toch 
één uitzondering: de zwarte roodstaart. Dit is een 
cultuurvolger die zich uitstekend thuis voelt in en rond 
stedelijke bebouwing. Begin vorige eeuw was deze soort 
dan ook nog vrij zeldzaam in Nederland.
Van oorsprong leeft hij tussen rotsen. Beton en 
metselstenen ziet hij voor rotsen aan. Zo kan gebeuren 
dat een flatgebouw in wording, waarvan bijvoorbeeld de 
ramen nog ontbreken, door de zwarte roodstaart blijkbaar 
gezien wordt als aanvaardbaar alternatief voor zijn 
oorspronkelijke habitat. Ook bedrijven- en haventerreinen, 
waar ze relatief veel voorkomen, geven kennelijk een 
vertrouwde indruk.
 
In 2019 werd een min of meer integraal onderzoek 
uitgevoerd naar het voorkomen van de soort in Den Haag 
en Rijswijk. Geen sinecure, het eenvoudige lied dat het 
midden houdt tussen een krant doormidden scheuren en 
met vuursteen aan de gang gaan wordt vaak overstemd 
door de drukte van verkeer, het doffe gedreun van 
heipalen en andere door de mens veroorzaakte geluiden. 
De beste tijd om zwarte roodstaarten te inventariseren 
is daarom s’ochtends heel vroeg, ook al omdat ze –net 
als de gekraagde roodstaart- al ver voor zonsopgang hun 
‘lied’ laten horen.

Feiten
In 2019 zijn er ca. 34 vastgelegde territoria in Rijswijk en 
Den Haag samen vastgesteld. Vanuit eerdere intensievere 
inventarisaties en een grove inschatting van missers, 
kunnen we wel uitgaan van ruim 40 territoria in de twee 
gemeenten.

Er zijn een paar typen territoria in het Haagse. Allemaal 
hebben ze iets van het oorspronkelijk gebergtebiotoop. De 
eerste is natuurlijk het Havengebied van Scheveningen. 

Laten we hopen dat het gebied na de transitie nog 
aantrekkelijk blijft. Zolang er nog gebouwd wordt, zal het 
wel gaan. Ook rond de boulevard zijn territoria. 

Ten tweede de binnenduinrandterritoria: TNO en het 
Dunea Hoofdgebouw aan de Pompstationsweg: Al jaren 
present. De volgende is de spoorzone en die is grofweg 
in twee gedeelten op te splitsen: De omgeving Hollands 
Spoor-Laakkwartier en de Omgeving Den Haag Centraal. 
Met de eerste ging het in 2019 opmerkelijk slecht, met de 
tweede niet. Zeker niet als je de omgeving Muzenplein ook 
hierbij meerekent. 

Dan de Bedrijventerreinen: De Plaspoelpolder en de 
Binckhorst zijn de bolwerken, maar Kerketuinen hoort 
hier ook bij. In de oude binnenstad zitten ze ook. Het is 
vervreemdend om ze hier te horen zingend boven het 
nog nafeestende publiek op zondagmorgen vroeg. Vaste 
individuele “gebergten’ zijn: Energiefabriek, Ziekenhuis 
Leyenburg en World Forum. En dan zijn er ook nog 
tijdelijke bouwplannen als RijswijkBuiten. 

Cijfers
Rijswijk Plaspoelpolder 3
RijswijkBuiten 1
Kerketuinen Loosduinen 1
Golfbaan Leeuwenburg 1 
Hoornwijck 1 
Ypenburg 1

Spoorzone Hollands Spoor-Laakkwartier 0 (opmerkelijk) 
Spoorzone Hollands Spoor-Rivierenbuurt 1
Spoorzone- Centraal Station - Beatrixkwartier 4 
Muzenplein 1 
Binnenstad 2 
Binckhorst 4 

Havens 5
Scheveningen Boulevard 2 
Pompstation 3

Leyenburg 1 
Eurojust/World Forum 2 
Energiefabriek 1 

Integrale inventarisatie

De zwarte roodstaart
één van de weinige vogels die blij is met nieuwbouw

  zwarte roodstaart
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groene specht



47

1. Respons en tellers 
In 2019 werden 67 PC-gebieden geteld, dat is maar 
liefst 9 meer dan in 2018. Dat was het netto-resultaat 
van 2 gebieden die t.o.v. 2018 niet werden geteld en 
11 t.o.v. 2018 nieuwe gebieden. Verheugend was dat 
hierbij drie gebieden waren die nog nooit eerder in de 
Haagse regio voor MUS zijn geteld. 
Het aantal tellers met twee gebieden bedroeg 6 
in 2019. De 67 gebieden hadden dus in totaal 61 
verschillende tellers.
Van deze 61 tellers waren er 6 (bijna 10%) geen lid 
van de Haagse Vogelbescherming (HVB). Eén nieuwe 
teller die geen lid was, is meteen na zijn aanmelding 
lid geworden. Opvallend is dat slechts ca. 30% van de 
55 HVB-leden op een of andere manier al actief is in de 
vereniging.
Het percentage vrouwelijke tellers nam ten opzichte van 
2018 toe van ca. 22% tot ruim 26%.

De stadsdelen Haagse Hout, Scheveningen en Segbroek 
werden, evenals alle randgemeenten, integraal geteld. 
Gelukkig werd voor het stadsdeel Laak voor één van 
de 5 PC-gebieden aldaar een teller gevonden en in 
Scheveningen voor alle drie ontbrekende gebieden een 
teller. Veel van de niet getelde gebieden liggen in wijken 
in sterk verstedelijkt gebied. Dit zijn echter wel juist 
wijken die voor het MUS-project van groot belang zijn. 

Tien personen gaven aan hoge tonen minder te horen 
en één zelfs alle tonen minder. 

Door het meerjarig tellen voor MUS wordt steeds meer 
telervaring opgebouwd. Het aantal tellers met veel 

MUS-project 2019 (samenvatting)

Contactpersoon: Tom Loorij, coördinator Sovon voor de Haagse regio

Sovon startte i.s.m. Vogelbescherming Nederland in 2007 het MUS-project (Meetnet Urbane Soorten). Het doel was 
om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de aantallen stadsvogels. In 2010 werd ook in de Haagse regio een 
begin gemaakt om zoveel mogelijk vogelaars te enthousiasmeren om voor het MUS-project te gaan tellen. En met 
succes: het aantal getelde postcodegebieden (PC-gebieden) groeide van tien in 2010 tot ca. 60 in de laatste jaren. Dat 
is maar liefst ca. 75% van alle beschikbare gebieden in de regio (81). 
In onderstaand artikel worden de resultaten van het MUS-project in 2019 gepresenteerd en waar mogelijk vergeleken 
met die uit de eerdere jaren en de landelijke uitkomsten van MUS. 

Dit artikel is een samenvatting van het volledige rapport ”MUS-rapportage 2019”, dat geplaatst is op de website 
van de Haagse Vogelbescherming: http://www.haagsevogels.nl/inventarisatie/ met meer conclusies en uitgebreider 
cijfermateriaal. Het is daar in te zien of evt. van te downloaden (28 blz.).

ervaring nam daarom met één toe tot 28 in 2019. 
Elf gebieden werden geteld door tellers met weinig 
ervaring. Zeven hiervan deden echter voor het eerst 
met MUS mee. 

In 31 van de 67 gebieden (ruim 46%) werd op het 
maximale aantal van 12 telpunten geteld. Op 76% van 
de routes bedroeg het aantal telpunten minimaal 10, 
op acht routes werd het minimum van acht telpunten 
aangehouden.

2. Resultaten algemeen (tabel 1)
In totaal werden er in 2019 ca. 22.450 vogels geteld 
met een gemiddelde van 335 per PC-gebied tegen 352 
in 2018. De belangrijkste oorzaak van deze daling is het 
feit dat het gemiddelde van de 11 nieuwe gebieden 291 
bedraagt, deels doordat dit wijken betreft met weinig 
groen.

In totaal werden er 92 soorten geteld. Hiervan waren er 
vier geheel nieuw voor de MUS-tellingen in de Haagse 
regio: boomleeuwerik, koperwiek, Cetti’s zanger en 
grauwe gors. Zij brengen het totaal ooit in de regio 
getelde soorten op 135.
Bijzonder zijn een 5-tal soorten waarvan er maar 
één exemplaar is gezien, te weten grote zilverreiger, 
muskuseend, grauwe vliegenvanger, goudvink en 
rietgors. 
Exoten waren in de Haagse regio ook in 2019 met 
7 soorten weer goed vertegenwoordigd ten opzichte 
van de landelijke totalen in MUS. De drie meest 
voorkomende exoten, Canadese gans, nijlgans en 
halsbandparkiet namen samen al 14% van het 

http://www.haagsevogels.nl/inventarisatie/
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Tabel 1. Totaal aantal waargenomen exemplaren per soort  (alleen soorten waarvan in totaal meer dan 10 stuks zijn waargenomen)

Aantal 
exemplaren 2019

Aantal exemplaren per PC-gebied
2014 2015 2016 2017 2918 2019

1 Kauw 2685 52,8 46,2 58,7 43,0 35,2 40,7
2 Kleine Mantelmeeuw 1657 23,3 30,0 29,8 26,5 32,4 26,7
3 Halsbandparkiet 1420 21,0 19,7 20,4 22,8 20,9 21,9
4 Houtduif 1397 22,3 22,6 22,6 24,7 21,0 21,2
5 Gierzwaluw 1321 28,1 35,6 27,4 31,4 38,6 25,9
6 Zilvermeeuw 1124 28,7 26,5 28,1 23,3 20,0 18,4
7 Koolmees 1065 15,1 14,9 14,9 15,6 15,7 16,1
8 Merel 1016 19,5 19,3 19,2 18,9 18,6 15,4
9 Stadsduif 976 23,8 20,8 31,3 24,2 21,8 21,2

10 Canadese Gans 957 18,6 15,5 26,8 24,2 22,6 23,3
11 Zwarte Kraai 802 14,8 14,2 13,8 16,0 13,2 12,5
12 Nijlgans 784 8,3 9,5 8,8 11,4 11,2 12,9
13 Ekster 589 10,7 9,7 8,3 9,3 8,9 8,9
14 Wilde Eend 581 12,1 13,0 11,5 12,4 11,3 9,5
15 Meerkoet 576 9,5 11,9 12,1 10,7 10,4 9,4
16 Winterkoning 448 9,2 8,6 9,1 9,9 9,6 8,6
17 Spreeuw 435 7,7 9,3 5,8 13,9 6,5 12,8
18 Pimpelmees 404 9,7 10,0 9,3 9,8 8,9 7,2
19 Huismus 327 15,2 11,1 10,6 12,7 8,8 9,6
20 Tjiftjaf 291 6,7 6,9 6,5 6,5 5,0 5,7
21 Zwartkop 289 5,1 4,9 4,9 5,1 5,2 5,9
22 Roodborst 250 4,2 4,9 5,2 6,0 4,8 4,9
23 Heggenmus 200 4,7 4,5 4,1 4,3 4,6 3,9
24 Waterhoen 169 4,0 4,7 4,9 3,8 3,6 3,8
25 Vink 166 3,1 3,7 3,2 3,9 4,9 4,4
26 Scholekster 157 3,9 4,0 4,3 3,9 3,5 3,9
27 Zanglijster 146 3,2 3,7 3,7 3,9 3,8 3,9
28 Grote Bonte Specht 135 2,6 2,9 2,9 3,4 2,7 3,1
29 Grauwe Gans 133 12,7 8,2 8,6 7,2 10,8 13,3
30 Boerenzwaluw 130 5,6 4,4 9,1 5,4 5,9 9,3
31 Blauwe Reiger 118 3,3 2,4 2,5 2,7 3,1 2,5
32 Kokmeeuw 111 7,0 6,3 4,2 4,0 4,1 5,3
33 Turkse Tortel 111 3,6 3,8 3,9 4,1 4,4 3,7
34 Gaai 100 2,5 2,8 2,9 2,8 2,8 2,6
35 Fuut 99 3,6 3,9 3,3 3,5 3,7 3,8
36 Boomkruiper 99 3,1 2,8 3,2 3,0 3,6 3,4
37 Groenling 93 3,6 4,8 3,6 3,9 3,7 3,0
38 Soepeend 89 3,6 7,3 6,9 7,3 5,0 3,5
39 Putter 84 4,4 4,7 3,6 3,3 3,1 3,2
40 Staartmees 83 3,9 3,8 3,8 3,6 3,8 4,6
41 Knobbelzwaan 76 3,4 3,8 3,9 4,1 3,2 3,8
42 Aalscholver 76 3,9 2,9 2,3 2,7 3,3 2,2
43 Brandgans 72 10,7 10,6 3,1 2,8 5,3 36,0
44 Kuifeend 56 5,4 4,5 6,4 4,4 4,8 3,7
45 Soepgans 55 5,4 4,5 3,9 5,7 7,2 6,8
46 Krakeend 45 2,2 3,0 4,6 2,3 5,3 3,0
47 Fitis 38 2,2 3,1 3,4 2,2 2,1 2,4
48 Huiszwaluw 27 3,5 7,8 5 2,8 4,0 4,4
49 Nachtegaal 26 3,4 2,8 4,1 4,3 3,7 3,7
50 Kleine Karekiet 25 2,1 2,7 2,0 2,0 1,1 1,9
51 Boomklever 25 1,4 2,0 1,9 2,2 1,9 2,3
53 Groene Specht 24 1,8 1,7 1,8 1,3 1,3 1,6
52 Visdief 22 2,8 3,1 2,7 3,6 1,8 3,1
54 Holenduif 21 2,2 2,1 2,0 1,8 2,0 1,9
55 Fazant 20 5,4 3,7 2,2 2,4 2,2 2,2
56 Tuinfluiter 19 1,6 1,4 1,4 1,2 1,8 2,1
57 Grasmus 15 1,7 1,6 2,4 2,2 1,6 2,5
58 Kievit 14 8,5 2,6 8,0 10,9 4,1 3,6
59 Buizerd 14 1,7 1,4 1,6 1,5 1,4 1,3
60 Stormmeeuw 13 2,1 2,5 1,2 3,0 2,8 4,4
61 Witte kwikstaart 13 2,8 2,4 2,1 1,7 2,2 1,6
62 Goudhaan 12 1,0 1,0 2,8 2,5 2,0 3,9
63 Rietzanger 12 2,5 2,4 0,0 2,2 1,3 2,4
64 Ooievaar 11 2,8 3,1 4,6 3,0 2,1 1,3
65 Slechtvalk 11 1,8 1,0 1,0 1,0 2,0 1,8
66 Braamsluiper 10 2,2 1,3 1,5 2,4 1,7 1,6
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totaal voor hun rekening. Als exoot worden daarbij 
ook beschouwd grauwe gans en brandgans omdat 
het hierbij niet om wilde exemplaren gaat maar om 
uitgezette vogels.

De kauw is nog steeds de meest dominante soort met 
40,7 exemplaren per PC-gebied (in 2018 35,2).
Van de landelijke top-10 kwamen de nummers 6 
t/m 10 niet in de Haagse top-10 voor. Zij worden 
vervangen door de kleine mantelmeeuw (2, landelijk 
14), halsbandparkiet (3, landelijk 25), zilvermeeuw (6, 
landelijk 22), stadsduif (9, landelijk 18) en Canadese 
gans (10, landelijk 27). Huismus, ekster, zwarte kraai, 
spreeuw en Turkse tortel die landelijk op de 6de tot 
10de plaats staan, zien we in de Haagse regio terug op 
respectievelijk plaats 19, 13, 11, 17 en 33. 
Was in eerdere jaren het aantal zilvermeeuwen 
beduidend hoger dan dat van de kleine mantelmeeuw, 
in 2018 was het aantal kleine mantelmeeuwen al 368 
meer dan het aantal zilvermeeuwen, in 2019 groeide 
dit verschil verder tot 533. Het lijkt erop dat de kleine 
mantelmeeuw zich nu definitief op de 2de plaats heeft 
gevestigd na de kauw.
Opvallend grote stijgers waren de boerenzwaluw (van 
plaats 44 in 2018 naar plaats 30 in 2019) en brandgans 
(van plaats 51 naar 43). De gierzwaluw viel terug van 
plaats 2 naar plaats 5. Dat komt omdat veel grote 
groepen van meer dan 100 exemplaren uit 2018 niet 
meer in 2019 zijn waargenomen. 

In 2019 was er geen enkele soort die in alle PC-
gebieden werd gezien. Wel waren er een heleboel 
soorten die slechts in één gebied werden gemist: kauw, 
houtduif, koolmees, merel en ekster. 
De meeste soorten komen grofweg jaarlijks in hetzelfde 

percentage gebieden voor. De putter werd in 2019 
echter in ca. 39% van alle gebieden gezien, een flinke 
stijging ten opzichte van 2014 (23%). ook het aantal 
gebieden met krakeenden nam toe, van 12,5% in 
2014 tot ruim 22% in 2019. De knobbelzwaan had 
daarentegen een duidelijk dip: hij liep terug van 45% 
van de gebieden in 2014 tot 30% in 2019. 

Op 14 telronden werden van een soort 100 of meer 
exemplaren geteld. Koploper was de kauw waarvan 
er in stadsdeel Centrum 292 werden geteld. Ook in 3 
andere gebieden was hij de meest getelde soort. De 
gierzwaluw moest het in 2019, na het hoge aantal van 
8 in 2018, slechts met drie gebieden doen, de kleine 
mantelmeeuw met twee. Verder betrof het nog vijf 
soorten: Canadese gans, nijlgans, halsbandparkiet, 
stadsduif en spreeuw ieder één keer. 

De Haagse regio omvat met haar 67 getelde PC-
gebieden ruim 9% van alle getelde MUS-gebieden 
in Nederland. Voor 8 soorten zitten wij per telronde 
ver boven deze 9%. Dat zijn Canadese gans (30-
50%), nijlgans (30-60%), kleine mantelmeeuw (ca. 
35%), zilvermeeuw (ca. 35%), stadsduif (25-30%), 
halsbandparkiet (35-45%), nachtegaal (50-60%, alleen 
in de eerste en tweede telronde) en staartmees (25-
40%). Enkele andere soorten zaten in de Haagse regio 
juist (beduidend) lager dan het landelijk gemiddelde: 
grauwe gans, kokmeeuw, visdief, Turkse tortel, boeren- 
en huiszwaluw, spreeuw, huismus, ringmus, vink en 
groenling.

3. Resultaten per telronde 
Veruit de meeste tellers hebben in 2019 alle drie de 
tellingen gedaan. Slechts één teller miste de eerste, 
drie de tweede telling. In de 3de telling werden 4 
PC-gebieden niet geteld. Van één teller zijn slechts 
gegevens van de eerste telling beschikbaar. 
In de eerste en tweede ronde werden de meeste vogels 
geteld, resp. ca. 14.350 in de eerste en ca. 13.980 in de 
tweede. In de 3de telronde lag het aantal wat lager met 
ca. 11.580 vogels.
Het aantal soorten dat per telronde werd gezien 
verschilde nauwelijks: resp. 78, 80 en 76.
Zeven soorten stonden in alle drie telronden in de 
top-tien: kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, stadsduif, 
houtduif, halsbandparkiet, merel en kauw. 
De hoogste aantallen in de 1ste en de 2de ronde kwamen 
voor rekening van de kauw, op gepaste afstand gevolgd 
door kleine mantelmeeuw en houtduif. De gierzwaluw 

koperwiek
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Tabel 2. Aantal vogels en meest getelde soort per PC-gebied, 2019

Aantal 
soorten

Aantal 
exemplaren

Meest getelde soort
naam aantal

DEN HAAG
Centrum

Centrum 16 275 Stadsduif 97
Centrum zuid 22 758 Kauw 292
Zeeheldenkwartier oost 27 239 Zilvermeeuw 51
Willemspark 18 286 Halsbandparkiet 90
Zeeheldenkwartier west 25 336 Kauw 48
Schilderswijk zuid 26 309 Zilvermeeuw 36
Schilderswijk noord 20 515 Halsbandparkiet 143
Transvaalkwartier noord 16 341 Halsbandparkiet 72
Archipelbuurt 31 296 Nijlgans 36

Escamp
Moerwijk noord/oost 26 371 Kleine Mantelmeeuw 76
Moerwijk zuid 27 200 Kauw 40
Moerwijk west 35 846 Nijlgans 225
Bouwlust oost 31 328 Kleine Mantelmeeuw 61
Bouwlust west 18 191 Nijlgans 30
Leyenburg west 32 339 Stadsduif 74
Wateringse Veld 39 292 Kleine Mantelmeeuw 33
Rustenburg 23 315 Kleine Mantelmeeuw 53

Haagse Hout
Mariahoeve noord 33 226 Kauw 32
Mariahoeve midden 28 269 Kleine Mantelmeeuw 30
Bezuidenhout oost 18 275 Zilvermeeuw 55
Marlot 30 227 Zilvermeeuw 31
Bezuidenhout midden/west 22 329 Houtduif 40
Benoordenhout 29 236 Houtduif 28
Duttendel 61 595 Brandgans 67

Laak
Molenwijk 30 494 Kauw 195

Leidschenveen-Ypenburg
Leidschenveen 25 215 Canadese Gans 65
Leidschenveen Lanen 26 354 Kauw 112
Ypenburg noord 42 298 Grauwe Gans 32
Ypenburg Singels/Waterwijk 33 318 Canadese Gans 53
Ypenburg-bloemenwijk 42 618 Spreeuw 212

Loosduinen
Houtwijk 23 141 Kauw 20
Kijkduin 32 203 Tjiftjaf 19
Bohemen 29 378 Canadese Gans 93

Scheveningen
Duinoord 44 297 Kauw 22
Statenkwartier 20 326 Gierzwaluw 113
Duindorp 31 365 Zilvermeeuw 96
Oud-Scheveningen 21 271 Kleine Mantelmeeuw 76
Scheveningen Badplaats 22 173 Huismus 44
Belgisch Park 34 332 Kauw 60

Segbroek
Regentessekwartier 15 219 Kleine Mantelmeeuw 41
Valkenboskwartier zuid 26 252 Kleine Mantelmeeuw 41
Vruchtenbuurt 35 412 Gierzwaluw 144
Bomenbuurt 43 546 Gierzwaluw 118
Vogelwijk 48 574 Gierzwaluw 70

WASSENAAR
Deyleroord 39 331 Gierzwaluw 58
Oostdorp 35 228 Kauw 48
De Kievit e.o. 36 305 Merel 46
Nieuw Wassenaar 30 389 Koolmees 54
Kerkehout 40 420 Boerenzwaluw 68

LEIDSCHENDAM
De Zijde 37 210 Kleine Mantelmeeuw 20
De Heuvel 35 260 Kauw 35
Prinsenhof 33 321 Kleine Mantelmeeuw 32
Raadhuiskwartier 29 258 Kauw 49
De Rietvink 35 266 Gierzwaluw 68

VOORBURG
Voorburg Oost 35 247 Kauw 38
Essesteijn/Damsigt 43 318 Canadese Gans 32
Voorburg noord/’t Loo 40 405 Kauw 46
Voorburg oud 34 230 Gierzwaluw 70
Voorburg west 28 228 Canadese Gans 37

RIJSWIJK
Cromwijk/Leeuwendael 28 262 Houtduif 35
Te Werve 37 398 Kauw 56
De Put e.o. 46 435 Canadese Gans 80
Steenvoorde noord 22 176 Merel 29
De Strijp 36 392 Kauw 55
Steenvoorde zuidwest 38 244 Halsbandparkiet 43
Steenvoorde zuidoost 46 522 Kauw 148
Plaspoelpolder 59 435 Canadese Gans 62
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scoorde, zoals te verwachten was, in de 3de ronde 
veruit het hoogste aantal, net iets meer dan kleine 
mantelmeeuw en kauw. 
De halsbandparkiet had zijn top in de derde ronde, 
evenals de Canadese gans.
Van de echte zomervogels bereikten de zwaluwen, 
zowel de boerenzwaluw als de huiszwaluw, hun piek in 
de 3de ronde. De nachtegaal liet zich vrijwel alleen in de 
eerste en de tweede ronde horen. 

4. Resultaten per PC-gebied (tabel 2)
Sinds de start van het MUS-project in 2007 zijn nu 
75 PC-gebieden van de in totaal 81 in aanmerking 
komende in ten minste één jaar geteld (ruim 92%). 
Hiervan werden in 2019 drie gebieden voor het eerst 
geteld, Transvaalkwartier noord en Moerwijk zuid in Den 
Haag en Steenvoorde noord in Rijswijk. 
Twee gebieden werden in tegenstelling tot 2018 niet 
geteld, Leyenburg oost en Waldeck. 
Gemiddeld werden er 335 exemplaren per PC-gebied 
waargenomen. Twaalf gebieden scoorden meer dan 
25% boven het gemiddelde, waarvan zelfs negen 50% 
bovengemiddeld, terwijl 18 gebieden meer dan 25% 
onder dit gemiddelde zaten. 
Van de acht PC-gebieden met meer dan 500 exemplaren 
werd de helft door ervaren tellers geteld. 

De hoge aantallen zijn bijna allemaal toe te schrijven 
aan een soort die in grote aantallen werd gezien, 
maar juist bij drie van de vier gebieden van ervaren 
tellers gaat dit niet op. Moerwijk west had de meeste 
exemplaren (846) waarvoor maar liefst 225 nijlganzen 
verantwoordelijk waren. Centrum zuid (758) had 
292 kauwen en Ypenburg bloemenwijk (618) 212 
spreeuwen.
De laagste aantallen (<200) vinden we in Houtwijk 
(waar slechts één telling werd verricht), Bouwlust west, 
Scheveningen badplaats en Steenvoorde noord.
In Leidschendam werden de hoogste aantallen gescoord 
in Prinsenhof (321), in Voorburg in Voorburg noord/’t 
Loo (405), in Rijswijk in Steenvoorde zuidoost (522) en 
in Wassenaar in Kerkehout (420).
Gemiddeld de meeste exemplaren werden geturfd in 
het stadsdeel Segbroek (461), gevolgd door Centrum 
(373). Gemiddeld de minste in Loosduinen (241) en 
Leidschendam (263).

Het gemiddeld aantal soorten per PC-gebied bedroeg, 
evenals in 2018, 32. In 2019 werd het hoogste 
aantal soorten waargenomen in Duttendel (61) en 

Plaspoelpolder in Rijswijk met 59 soorten.
Soortenarmst waren het Regentessekwartier (15), de 
wijk Centrum zelf en Transvaalkwartier noord (16), 
merendeel verstedelijkte wijken. 
Den Haag als geheel zat met 29 soorten per gebied 
onder het gemiddelde, de randgemeenten juist erboven. 
Leidschendam scoorde gemiddeld 34, Wassenaar en 
Voorburg beide gemiddeld 36 en Rijswijk zelfs 39.

Het aantal PC-gebieden waarin de kauw de meest 
getelde soort is, is van 10 PC-gebieden in 2018 weer 
toegenomen tot 17 gebieden. Hij is daarmee de soort 
die in de meeste gebieden het grootste aantal had. 
Het aantal PC-gebieden waar de kleine mantelmeeuw 
de meest getelde soort was, steeg van 7 in 2018 verder 
tot 10 in 2019. De zilvermeeuw werd het meest geteld 
in slechts 5 gebieden.
Doordat er in 2019 veel minder gierzwaluwen werden 
geteld, was deze soort in 2019 slechts in 7 gebieden de 
meest getelde soort (2018 in nog 15 gebieden). 
Ook de Canadese gans was in 7 PC-gebieden de meest 
getelde soort. 
Er waren 12 soorten die in één tot 4 PC-gebieden 
het sterkst waren vertegenwoordigd. De meest 
opvallende waren de 67 brandganzen in Duttendel, de 
68 boerenzwaluwen in Kerkehout (Wassenaar), de 19 
tjiftjaffen in Kijkduin en de 212 spreeuwen in Ypenburg 
bloemenwijk.

5. Resultaten per soortgroep
a. watervogels
In 2019 werden er in totaal 3.910 exemplaren van 21 
verschillende soorten watervogels waargenomen, twee 
soorten minder dan in 2018. In 2019 betroffen het 13 
wilde soorten, 6 exoten, soepeend en soepgans; grauwe 
gans en brandgans zijn in de Haagse regio uitsluitend 
uitgezette of verwilderde exemplaren en kunnen hier 
ook tot exoten worden gerekend.
De ‘wilde’ soorten waren goed voor ca. 46% van het 
totaal aan watervogels. Hiervan bestond 64% uit wilde 
eend en meerkoet, van de exoten bestond 83% uit 
Canadese ganzen en nijlganzen. Deze twee laatste 
zijn ook de meest waargenomen watervogelsoorten op 
plaats 3 en 4 gevolgd door wilde eend en meerkoet. 
In alle drie de telronden vormt het aantal Canadese 
ganzen 35 tot 50% van het landelijke totaal. Landelijk 
staat hij in 2019 op de 27ste plaats, in de Haagse regio 
op de 10de.
De Canadese gans was ook de meest getelde soort in 
7 PC-gebieden; deze lagen vooral in de periferie van de 
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regio, waar het gaat om groepen van 50 tot meer dan 
100 exemplaren. 
In Moerwijk west zaten de meeste nijlganzen, 
225 stuks. Hij staat op de 12de plaats van meest 
waargenomen soorten (landelijk slechts op plaats 31).

Ook de ‘wilde’ soorten onder de watervogels doen het 
goed in de Haagse regio. Toch namen de aantallen per 
PC-gebied van de twee meest algemene, wilde eend en 
meerkoet, af. Nog nooit werden er de laatste jaren van 
deze soorten zo weinig per PC-gebied geteld.
De krakeend viel na het herstel in 2018 toch weer 
terug. De hoge aantallen per PC-gebied in 2016 en 
2018 werden bij lange na niet gehaald. 
Er werden ook opvallend weinig aalscholvers (2,2 per 
gebied tegen 3,3 in 2018) en blauwe reigers (2,5 tegen 
3,1 in 2018) geturfd. 
Watervogels maken al jaren 16 of 17% van het 
totaal aantal exemplaren in MUS uit. De stadsdelen 
Scheveningen en Segbroek zijn het armst aan 
watervogels (ca. 5%). De stadsdelen Escamp en 
Leidschenveen/Ypenburg zijn veruit het rijkst aan 
watervogels (31%). Van de randgemeenten is Rijswijk 
het rijkst aan watervogels (27%) en Wassenaar het 
armst (9%). 
In watervogelrijke PC-gebieden maakten watervogels 
40 tot 50% van het totaal aantal in MUS getelde vogels 
uit. In Scheveningen badplaats en Regentessekwartier 
werden in het geheel geen watervogels geteld.

b. zangvogels
In 2019 zijn er 5.015 exemplaren aan zangvogels 
(excl. kraaiachtigen en gebouwbroeders) in MUS 
waargenomen van 39 soorten. Hierbij zij wel 
aangetekend dat er van 8 soorten maar één exemplaar 
werd gezien. Dat zijn er twee meer dan in 2018. 
De meest bijzondere was een grauwe gors in de 
Plaspoelpolder te Rijswijk, wat het enige exemplaar was 
dat in 2019 landelijk in MUS werd gezien.
Per PC-gebied waren het er 74,8, een daling ten 
opzichte van 2018 (79,4). Dit is vooral te wijten aan 
de sterke achteruitgang van de merel van 18,6 in 2018 
naar 15,4 in 2019. Hij is daardoor door de koolmees 
verdreven van zijn 1ste plaats als meest waargenomen 
zangvogel in 2019.

Koolmees (1.065) en merel (1.016) maakten 41,5% van 
het totaal uit. Het zijn de enige twee zangvogels in de 
top-10 van meest getelde soorten in de Haagse regio op 
respectievelijk de 7de en 8ste plaats (landelijk 5de en 4de).

Winterkoning en pimpelmees bezetten op afstand plaats 
3 en 4 met resp. 448 en 404 exemplaren. De meeste 
soorten waarvan er ten minste 100 exemplaren werden 
gezien, namen in aantal toe. Alleen heggenmus en vink 
namen iets af. De vink zit daardoor nog steeds onder 
het landelijke gemiddelde. Soorten waarvan er meer 
dan gemiddeld in de Haagse regio werden gezien zijn 
onder andere nachtegaal, staartmees en goudhaan.

In totaal maken zangvogels jaarlijks zo’n 22% van het 
totaal aantal uit. De randgemeenten waren allemaal 
een flink stuk rijker aan zangvogels dan Den Haag 
zelf. Wassenaar spande de kroon waar het percentage 
zangvogels 46% van het totaal bedroeg (Den Haag 
maar 17%). 
In Den Haag waren de stadsdelen Haagse Hout en 
Loosduinen het rijkst aan zangvogels, de stadsdelen 
Centrum en Escamp het armst. 
Kijkduin en Duinoord waren in Den Haag de enige PC-
gebieden met meer dan 40% aan zangvogels. 
De wijk die het rijkst was aan soorten zangvogels was 
Duttendel waar er 22 van werden gezien, gevolgd door 
de Vogelwijk en de Plaspoelpolder in Rijswijk beide met 
19 soorten. Soortenarmst was het PC-gebied Centrum 
dat het met alleen een paar merels moest doen.

merel
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c. kraaiachtigen
Voor het MUS-project gaat het in de Haagse regio om 4 
soorten: gaai, ekster, zwarte kraai en kauw. 
In totaal gaat het om 4.175 exemplaren, een toename 
ten opzichte van 2018 met 23%. Deze toename kan 
geheel worden toegeschreven aan de kauw die zich 
voor een belangrijk deel hersteld heeft van de dip in 
2018. 
De zwarte kraai en de gaai namen daarentegen licht af, 
terwijl de ekster gelijk bleef met het aantal exemplaren 
per PC-gebied. Het aandeel van deze groep in het 
totaal nam hierdoor toe van 17% in 2018 tot 19% in 
2019. 

Het aantal PC-gebieden waar de kauw de meest 
getelde soort was, steeg weer van 10 in 2018 tot 
17 in 2019. Er werden ook meer grote groepen 
waargenomen van >100 exemplaren. Er was één groep 
van meer dan 200 exemplaren. 
De kauw en de ekster werden slechts in één gebied 
gemist, de zwarte kraai in drie. 
Het aantal zwarte kraaien per PC-gebied had in viel in 
2019 nog verder terug en bereikte het laagste niveau 
sinds 2014 met 12,9 exemplaren per PC-gebied. 
Hiermee duikelde hij net buiten de top-10 (11de) tegen 
de 8ste landelijk. De ekster bleef stabiel met jaarlijks 
ca. 9,0 per gebied. Wel is de Haagse regio iets rijker 
aan zwarte kraaien maar duidelijk armer aan eksters in 
MUS dan landelijk. Landelijk staat de ekster op de 7de 
plaats, in onze regio komt hij niet verder dan de 13de 
plaats in 2019.

Het aantal gaaien in 2019 bedroeg 100. Wel is zijn 
voorkomen in de Haagse MUS-tellingen heel constant. 
Al jaren wordt hij in 60 tot 70% van de PC-gebieden 
gezien, bedraagt het aantal per gebied ca. 2,8 en staat 
hij op de 30ste tot 34ste plaats qua algemeenheid. De 
meeste gaaien werden geturfd in het stadsdeel Haagse 
Hout: 22 exemplaren. 
De hoeveelheid groen in de wijk is van belang voor het 
voorkomen van gaaien. Van de 7 wijken met de meeste 
gaaien waren er 4 met veel groen. In tweederde van 
de wijken met veel groen werd hij waargenomen, maar 
in slechts een kwart van de sterk verstedelijkte wijken. 

Het percentage kraaiachtigen was in alle stadsdelen en 
randgemeenten ongeveer gelijk en varieerde van 15 
tot 20%. Door de grote groep kauwen bestond in het 
stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg veruit het grootste 
deel van de getelde vogels uit kraaiachtigen, nl. 28%. 

Grote uitschieters naar boven waren de wijken waarin 
grote groepen kauwen waren geteld. Willemspark 
(4%) en Wateringse Veld (7%) waren het armst aan 
kraaiachtigen.

d. meeuwen
In 2019 zette de achteruitgang van de zilvermeeuw 
verder door. Het aantal per PC-gebied daalde nl. van 
28,1 in 2016 naar 18,4 in 2019. En op de lijst met 
meest waargenomen soorten daalde hij van de 2de 
plaats in 2016 naar de 6de in 2019. 
Het aantal kleine mantelmeeuwen groeide van 1.587 in 
2018 tot 1.657 in 2019. Toch nam het gemiddelde per 
PC-gebied af van 32,4 in 2018 naar 26,7 in 2019. Dat 
komt omdat er  11 nieuwe PC-gebieden bij kwamen die 
gemiddeld slechts 23,7 exemplaren telden per gebied. 
Op de ranglijst van meest waargenomen soorten 
nestelde hij zich in 2019 na de kauw op een tweede 
plaats. 
Het stadsdeel Centrum heeft absoluut gezien 
de meeste meeuwen, gevolgd door Escamp en 
Scheveningen. Leidschenveen/Ypenburg en Loosduinen 
zijn relatief arm aan meeuwen. 
Ook de randgemeenten zijn relatief arm aan meeuwen. 
Werden er in Den Haag in 55% van de PC-gebieden 
meer dan 50 meeuwen geteld, in de randgemeenten 
bedroeg dit maar 9%. 

kleine mantelmeeuw
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Meeuwen maakten 13% van alle getelde vogels in 2019 
uit, variërend van 24% in Scheveningen tot slechts 4% 
in Wassenaar.
In alle stadsdelen en randgemeenten met een flink 
aantal meeuwen heeft de kleine mantelmeeuw in 2019 
de overhand gekregen op de zilvermeeuw. Alleen in het 
stadsdeel Haagse Hout waren er meer zilvermeeuwen. 
Het aantal PC-gebieden waar de kleine mantelmeeuw 
de meest getelde soort was, nam verder toe van 
7 in 2018 tot 10 in 2019. Vier hiervan lagen in 
Escamp. Opvallend was dat ook het aantal waarin de 
Zilvermeeuw de meest getelde soort was, toenam van 
3 in 2018 tot 5 in 2019. 
De aantallen hebben ook een grote impact op 
de landelijke totalen van beide soorten: kleine 
mantelmeeuw en zilvermeeuw maakten per telronde 35 
tot 40% van het landelijk totaal in MUS uit.

Van de kokmeeuw werden in 2019 iets meer 
exemplaren per PC-gebied gezien (5,3) dan in de drie 
jaren hiervoor, maar altijd nog beduidend minder dan 
in 2014 en 2015. De meeste werden in Duindorp en 
Duinoord gezien, samen goed voor 42% van het totaal 
aan kokmeeuwen. 
Op de ranglijst van meest geziene soorten staat hij in 
onze regio op 32ste plaats tegen de 20ste  landelijk. 
Stormmeeuwen worden misschien niet altijd herkend. 
Ze werden slechts in drie PC-gebieden opgemerkt.

e. duiven
De 4 duivensoorten waar het hier om gaat, te weten 
houtduif, holenduif, Turkse tortel en stadsduif, nemen 
al sinds 2013 voor het 6de opeenvolgende jaar samen 
precies 11% van het totaal aantal vogels voor hun 
rekening. 
De houtduif is goed voor 56% hiervan, de stadsduif 
39%, de Turkse tortel 4,4% en de holenduif moet het 
met minder dan 1% doen. 
Het aantal houtduiven per PC-gebied schommelt al 
jaren rond de 22 exemplaren. In 2019 werd hij in 
alle PC-gebieden op één na vastgesteld en staat hij 
op de 4de plaats van de lijst met meest waargenomen 
soorten. In drie gebieden was het de meest getelde 
soort.

De stadsduif had een duidelijke piek in 2016 qua aantal 
per PC-gebied (31,3) maar viel daarna verder terug tot 
het gemiddelde niveau van rond de 22 exemplaren per 
gebied. Hij werd in 2019 in 68,7% van de PC-gebieden 
gezien. Vanzelfsprekend staat hij op de ranglijst van 

meest getelde soorten in de Haagse regio vele plaatsen 
hoger dan landelijk (9de in plaats van 18de). In elke 
telronde maakt hij dan ook 25 tot 30% van het landelijk 
totaal uit. De drie gebieden met de meeste stadsduiven 
lagen alle in het stadsdeel Centrum.
De Turkse tortel, die sinds 2014 jaarlijks een lichte 
stijging vertoonde van 3,6 tot 4,4 exemplaren per 
gebied in 2018, viel in 2019 weer terug naar het 
gemiddelde niveau van 3,7 per gebied. Hij blijft 
daarmee sterk achter bij het landelijk beeld (slechts 
33ste op de lijst van meest waargenomen soorten tegen 
landelijk 10de). In de randgemeenten ligt ruim 50% 
van de PC-gebieden waar hij is gezien. Hier werd dan 
ook 60% van alle Turkse tortels in de Haagse regio 
gezien met als toppers Rijswijk met 25 en Wassenaar 
met 19 exemplaren. In Den Haag werd hij alleen in de 
stadsdelen Haagse Hout, Segbroek en Leidschenveen/
Ypenburg in aantallen van enige betekenis vastgesteld.

Er werden 21 holenduiven in 11 PC-gebieden 
waargenomen. Het aantal per PC-gebied is al jaren 
constant, gemiddeld jaarlijks zo’n 2,0 per gebied. 

In het stadsdeel Centrum lag het percentage duiven 
met 20% veel hoger dan het gemiddelde voor de 
Haagse regio. Dit komt vooral door de aanwezige 
stadsduiven. Leidschenveen/Ypenburg was het armst 
aan duiven met slechts 5% van het totaal. Van de 
randgemeenten scoorden Voorburg en Rijswijk ook laag 
met resp. 9 en 7%. 

f. gebouwbroeders
De gebouwbroeders betreffen 4 soorten, gierzwaluw, 
zwarte roodstaart, huismus en spreeuw. 
In totaal werden er in 2019 maar 2.088 opgegeven 
tegen 2.346 in 2018. Dat komt alleen door een enorme 

stadsduif
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daling van het aantal waargenomen gierzwaluwen.
Nu was 2018 wel een absoluut topjaar voor de 
gierzwaluw met 38,6 exemplaren per PC-gebied. Dat 
gold ook landelijk in MUS. De 25,9 exemplaren per 
gebied in 2019 betekende een achteruitgang van 33%. 
Ook landelijk ging hij sterk achteruit met ca. 25%. De 
vermoedelijke verklaring is dat er in 2019 veel minder 
niet-broedvogels rondvlogen die zich vaak manifesteren 
in opvallende grote groepen. Werden er in 2018 14 
groepen van meer dan 50 vogels gezien, in 2019 was 
dat nog maar 7. In 6 gebieden werden er meer gezien. 
Het lijkt er niet op, ook landelijk niet, dat het aantal 
broedvogels significant lager is. 
Hij zakte wel op de lijst van meest waargenomen 
soorten in de Haagse regio van de 2de plaats in 2018 
naar de 5de in 2019. Ook het aantal PC-gebieden waar 
hij de meest getelde soort is daalde sterk naar 7 (in 
2018 nog in 15). 
Vooral in het stadsdeel Segbroek deed hij het 
nog goed; in 3 van de 5 PC-gebieden daar werd 
hij het meest geteld. Er werden in dat stadsdeel 
406 gierzwaluwen geteld. Wassenaar en Voorburg 
herbergden van de randgemeenten de meeste 
gierzwaluwen, 

Het aantal spreeuwen per PC-gebied verdubbelde 
bijna ten opzichte van 2018 tot 12,8. Dat was enkel en 
alleen het gevolg van een groep van 212 exemplaren 
die in Ypenburg bloemenwijk werd gezien. Zonder die 
groep zou het aantal per gebied met 6,6 net zo hoog 
zijn als in 2018. 
De spreeuw werd in 34 PC-gebieden vastgesteld, maar 
in 24 hiervan ging het om minder dan 10 exemplaren. 
Sinds het topjaar van 2017 toen hij in ca. 73% van de 
PC-gebieden werd gezien, is het aantal gebieden met 
spreeuwen gedaald tot maar iets meer dan de helft. 
Ook in de randgemeenten werd hij maar in 10 van 23 
PC-gebieden vastgesteld. Het lijkt er derhalve op dat 
de spreeuw langzaam maar zeker uit het stadsbeeld in 
onze regio aan het verdwijnen is.
Alleen in Leidschenveen/Ypenburg werden in vier van 
de zes gebieden waar geteld is, meer dan 10 stuks 
gezien. Wellicht komt dat doordat in dit stadsdeel de 
interactie met het buitengebied het grootst is. De 17de  
plaats op de ranglijst van meest waargenomen soorten 
heeft hij alleen te danken aan die groep van 212 
exemplaren. Zonder die groep zou hij op de trieste 23ste 
plaats staan; op de landelijke lijst in MUS behoort hij 
met zijn 9de plaats tot de top-tien.

Wat betreft de huismus een minder dramatisch bericht. 
Het aantal per PC-gebied is toegenomen van 8,8 in 
2018 tot 9,6 in 2019, maar dat is nog steeds lager 
dan in de jaren 2014-2017. De toename is vooral te 
danken aan de nieuwe PC-gebieden ten opzichte van 
2018. Het gemiddelde van die nieuwe gebieden bedroeg 
namelijk 13,8. Het waargenomen aantal nam hierdoor 
ook toe van 256 in 2018 tot 327 in 2019. Het aantal 
gebieden waar hij werd gezien bedroeg 34. maar in 
35% gaat het om 3 of minder exemplaren per gebied. 
In Scheveningen werden 3 nieuwe gebieden geteld. 
Dat leverde respectievelijk 44, 16 en 7 huismussen op. 
Ook stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg doet het goed, 
in 3 wijken werden ze gezien, elk met meer dan 10 
exemplaren, samen goed voor 55. In Bezuidenhout oost 
werden er 36 geteld. 
De huismus lijkt uit de 4 randgemeenten te verdwijnen. 
Werden er in 2018 nog in drie PC-gebieden meer dan 
10 exemplaren geteld, in 2019 geen één meer. 
Op de ranglijst van meest waargenomen soorten in MUS 
staat hij 19de in 2019, op de landelijke lijst echter op de 
6de plaats.

De vijf zwarte roodstaarten die werden gezien (3 in 
de Plaspoelpolder in Rijswijk en één in Leyenburg 
west en in Kijkduin) zijn toevalstreffers in MUS en niet 
representatief voor het totaal aan territoria van deze 
soort in de Haagse regio dat aanzienlijk hoger ligt. 
In 2019 waren ten minste 13 locaties bekend. Rond 
Scheveningen Haven en de Watertoren in de Oostduinen 
zijn in ieder geval enkele territoria aanwezig. Ook wordt 
hij onder meer in het Wijnhavenkwartier, het Geuzen- 

huismus



56

en Statenkwartier, het Regentessekwartier, meerdere op 
en in de omgeving van de Hoftoren en in de Binckhorst 
regelmatig gezien. 

Gebouwbroeders maken samen ca. 9% (in 2018 nog 
11%) van het totaal aantal getelde vogels uit. Deze 
daling wordt geheel bepaald door de afname bij de 
gierzwaluw, omdat deze soort veruit het grootste 
aandeel van deze groep (93%) voor zijn rekening 
neemt. In dit verband mag het geen verwondering 
wekken dat het stadsdeel Segbroek met 26% het 
stadsdeel is met veruit het hoogste percentage. 
Hoge percentages gebouwbroeders vinden we 
ook in Ypenburg bloemenwijk (35% door de grote 
groep spreeuwen), Statenkwartier (35% door vele 
gierzwaluwen) en Scheveningen badplaats (42%, 
huismussen en spreeuwen.)

g. halsbandparkiet
Het aantal halsbandparkieten per PC-gebied schommelt 
al jaren tussen de 20 en 23 exemplaren. In 2019 
bedroeg dit 21,9. De soort werd slechts in twee PC-
gebieden gemist. Alleen in de Schilderswijk noord werd 
een groep van meer dan 100 exemplaren gezien, 143; 
hij was hier dan ook de meest getelde soort. Ook in 
drie andere gebieden was dat het geval, twee in het 
stadsdeel Centrum en één, opvallend, in Rijswijk nl. 
Steenvoorde zuidwest. 

Op de lijst van meest geziene soorten steeg hij ten 
opzichte van 2018 twee plaatsen en staat hij op plaats 
drie. Op de landelijke lijst staat hij slechts op de 25ste 
plaats. In elke telronde maken ze 35 tot ruim 45% van 
het landelijk totaal uit. 
Jaarlijks neemt de soort 5 of 6% van het totaal aantal 
exemplaren in de Haagse regio voor zijn rekening. In 
het stadsdeel Centrum ligt dit met 15% ver hierboven. 
Loosduinen en Scheveningen zijn het armst aan 
halsbandparkieten. 
De randgemeenten scoren rond het gemiddelde 
met uitschieters naar boven in Voorburg oost en in 
Cromwijk/Leeuwendael en Steenvoorde zuidwest (beide 
in Rijswijk).

h. overige soorten
In 2019 omvat deze groep 14 soorten. In totaal 
ging het om 423 exemplaren. Maar liefst de helft 
hiervan (7 soorten) bestond uit roofvogels en uilen 
die samen bijna 11% van het totaal aan overige 
soorten uitmaakten. De buizerd was koploper met 14 

waarnemingen. Het percentage gebieden waar hij werd 
gezien, verdubbelde bijna: van 8,6% in 2018 tot 16,0% 
in 2019. 
De slechtvalk goede tweede; hiervan werden er 11 
gezien. Het aantal PC-gebieden waar deze soort werd 
geturfd, nam toe van 6,9% in 2018 tot 9,0% in 2019.
Scholekster en grote bonte specht maakten samen 69% 
van het totaal van deze groep uit. 
De scholekster nam na de daling sinds 2016 weer iets 
in aantal toe. Met 3,9 exemplaren per PC-gebied staat 
hij weer op het gemiddelde van de jaren voor 2016. 
Vermoedelijk zijn de meeste vogels dakbroeders. De 
meeste zitten in de stadsdelen Escamp en Scheveningen 
met respectievelijk 31 en 27 exemplaren. 
De grote bonte specht kent een ruime verspreiding en 
werd in alle stadsdelen en randgemeenten in kleine 
aantallen gezien. Koplopers waren Duinoord en de 
Vogelwijk waar resp. 11 en 9 exemplaren werden 
gezien. 
Daarnaast waren er kleine aantallen van 5 andere 
soorten, in afnemende volgorde groene specht, visdief, 
fazant, kievit en koekoek. 
De 7 koekoen werden alle gehoord in de periferie, nl. in 
Wassenaar, Rijswijk, Duindorp en Duttendel.

Al jaren maakt het aandeel aan overige soorten ca. 2% 
van het totaal aantal waargenomen exemplaren uit. Het 
hoogste percentage vinden we in Wassenaar door de 
vele grote bonte spechten die daar werden gezien (24 
stuks). 

slechtvalk
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6. Indexen
Het belangrijkste doel van het MUS-project is het 
onderzoeken van de aantalsontwikkelingen van zoveel 
mogelijk soorten in het stedelijk gebied. Daartoe 
worden trends berekend die gepresenteerd worden in 
indexen, waarbij het beginjaar op 100 wordt gesteld.

Wat opvalt, is dat voor sommige soorten de index 
extreem veel lager of hoger is dan in het vorige jaar. 
Voor 2019 was die onder meer veel hoger bij de 
knobbelzwaan, Canadese gans, nijlgans, waterhoen, 
grote bonte specht, boerenzwaluw, zwartkop, spreeuw 
en putter. Veel lager was dat het geval bij bijvoorbeeld 
blauwe reiger, soepeend, kuifeend, gierzwaluw en vink.
De verklaring voor sommige soorten is dat die in 
maar een klein aantal PC-gebieden zijn gezien, 
zoals knobbelzwaan, kuifeend en boerenzwaluw. 
De genoemde soorten zijn alle in slechts 14 tot 20 
gebieden gezien. Voor een dergelijk klein aantal PC-
gebieden geeft het aantal exemplaren per PC-gebied 
van jaar op jaar een meer betrouwbare indicatie voor 
toe- of afname. 

Ook een belangrijke oorzaak is het feit of een soort 
al dan niet in grote groepen wordt gezien. Zo is 
het ontbreken daarvan in 2019 bijvoorbeeld bij de 
gierzwaluw de reden van een sterk negatieve index. 
De meest betrouwbare indexen zijn dus van die soorten 
die grotendeels of alleen of in hooguit kleine aantallen 
worden gezien in ten minste 30 PC-gebieden. Dit zijn 
bijvoorbeeld vrijwel alle kleinere zangvogels, maar ook 
onder andere zwarte kraai, ekster, gaai en scholekster.
De geringe schommelingen in de indexen zijn een 
aanwijzing dat bij veel soorten in de Haagse regio er 
geen sprake is van een echte trend in voorkomen en de 
populatie redelijk stabiel is. 

Over de jaren 2010 tot 2019 vertonen de volgende 
soorten een duidelijk positieve index: aalscholver, 
Canadese gans, kleine mantelmeeuw, staartmees, 
boomkruiper en vink. Een duidelijk negatieve index zien 
we onder andere bij wilde eend, meerkoet, zilvermeeuw 
en merel.

koolmees
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