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       Van de voorzitter

Dat onverstoorbare gedrag leidde 
enerzijds tot de beeldvorming van 
de uil als symbool van geleerdheid 
en wijsheid …. maar anderzijds ook 
tot een minder fraaie reputatie, 
namelijk de uil als domoor of stom-
meling, zoals weergegeven in het woord 
‘uilskuiken’. 

Overigens vinden we in diverse talen al
lerlei beeldspraak rondom de uil, zoals 
bijvoorbeeld in het Frans – waar hibou niet 
alleen uil betekent, maar ook schuw mens. 

Ook blijken er in de geschiedenis rondom 
de uil tegenstrijdige associaties te zijn 
ontstaan. 
Zo had in het Oude Griekenland de stad 
Athene een uil in haar embleem. De 
Atheners zagen de steenuil bij uitstek als 
gunstig voorteken … immers, bij de slag van 
Marathon (490 v.Chr.) tegen de Perzen 
bleek het feit dat een uiltje zich liet zien, 
een gunstig voorteken. Dat was ook het 
geval bij de slag van Salamis (480 v.Chr.) 
waarbij er een uil over de schepen vloog.
Later daarentegen werd de uil in Grieken
land gezien als boodschapper van onheil. Het 
verhaal wil dat de Griekse koning Pyrrhus 
van Epirus in 272 v.Chr. ten strijde trok 
en dat er een uil op zijn lans ging zitten …, 
waarna hij een eerloze dood vond.

Hoe dan ook: het is maar goed dat vogels 
zich niet bewust zijn van onze soms kri
tische blik vol onvolmaakte percepties, 
misvattingen, en vooroordelen over an
dere wezens. Zij lijken eenvoudig te ac
cepteren hoe wij er van kunnen genieten 
hen te observeren, gelukkig dikwijls met 
humor en hopelijk steeds met respect. 

Hans Elders

De laatste tijd ben ik al lezend geboeid 
geraakt door allerlei verwijzingen naar 
vogelsoorten in ons Nederlandse spraak
gebruik. Het was voor mij toch wel verras
send te zien hoe dikwijls bepaalde vogels 
in onze hedendaagse taal voorkomen, 
zoals in allerlei gezegden: ‘een domme gans’, 
‘daar kraait geen haan naar’, ‘zo fris als een 
hoentje’, ‘lopen als een kieviet’, ‘kind noch kraai 
hebben’, ‘zo doof als een kwartel’, ‘de mussen 
vallen van het dak’, ‘iemand blij maken met een 
dode mus’, ‘zo trots als een pauw’, ‘stelen als de 
raven’ en ‘één zwaluw maakt nog geen zomer’…
Op pagina 19 vindt u een selectie vogel
spreekwoorden.

Vanuit onze hedendaagse visie lijkt het 
duidelijk dat veel van de uitdrukkingen 
in vroeger tijden ‘uitgevonden’ werden 
door mensen die misschien weinig tech
nische vogelkennis bezaten. Maar evenals 
wij, raakten ze hoe dan ook gefascineerd, 
waarbij ze soms onwillekeurig een spe
cifieke vogelsoort gingen verbinden met 
bepaalde (menselijke)  eigenschappen of 
symbolische functies.

Zo blijkt bijvoorbeeld de uil door de eeu
wen heen bij mensen allerlei associaties 
op te roepen, dikwijls als een griezelig of 
zelfs angstaanjagend onzichtbaar schep
sel met een vreemde en onheilspellende 
roep in het nachtelijke duister. Inderdaad, 
de meeste uilen jagen alleen ’s nachts en 
zijn tijdens hun slaapperiode overdag 
nauwelijks zichtbaar dankzij hun camou
flerende verenkleed! 

Toch wordt overdag de aanwezigheid van 
de uil dikwijls verraden door andere vo
gelsoorten, die hem roepend en kwette
rend plagen en ‘uitjouwen’. Meestal blijft 
zo’n uil dan eenvoudig stoïcijns zitten. 
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Iemand in het kleine gezelschap begint 
zachtjes te zingen: Little boxes on the hillside 
….. and they all look all the same. We hebben 
ergens nog een LP waar de vertolking door 
Pete Seeger van dit charmante liedje op 
staat. Mild spottend neemt de song het 
Amerika van de jaren zestig op de hak: 
iedereen in dezelfde huisjes, met nette ga
zonnetjes en glimmende autootjes. Bur
gerlijk! Je hoort het woord tegenwoordig 
haast niet meer. 

‘Weet je wel hoe moeilijk het is om in zo’n 
flat terecht te komen?’ Dat is een onver
wachte vraag. Je ziet tienduizenden flats 
en nog meer eengezinswoningen. Little 
boxes, little boxes. Het lot beschikt ken
nelijk dat je daar ooit terecht komt. Het 
liedje suggereert dat. Je wordt er gebo
ren, je krijgt leuke kinderen, die kinderen 
gaan naar school en dan naar de universi
teit en dan naar het een of andere bedrijf. 
Waarna ze zelf een little box aanschaffen 

De spreeuw is indrukwekkend
DOOR FLORIS DE BOER 

Een tijdje terug zat ik met een klein gezelschap in de auto ter hoogte van Rotterdam. 
Op de A16. Afslagen naar Capelle aan den IJssel en Feyenoord. U kent de plek 
misschien. Het was al donker. Overal om je heen zie je hoge woontorens, flats. Per 
appartement één verlicht raam. Of – bij galerijflats – één brandend lichtje bij de 
voordeur.
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en het verhaal opnieuw begint. ‘Weet je 
wel hoe moeilijk het is om in zo’n flat te
recht te komen?’ Goeie vraag. En dan heb 
ik het niet eens per se over mensen die wat 
minder getalenteerd zijn, een suffe opvoe
ding achter de rug hebben, of die met een 
handicap moeten leven. Of die een minder 
courante overtuiging koesteren dan wel 
belast zijn met een uiterlijk dat weerzin op
roept. Dan is het bemachtigen van een lit-
tle box voor jezelf en je gezin misschien wel 
topsport. Of een kwestie van gigantisch 
geluk hebben. Een flat is dan wel geen 
villa, maar sowieso is het toch hard wer
ken om er voor in aanmerking te komen. 
Je moet wel iets kúnnen. Een beetje respect 
graag!

Zo. Dat gezegd zijnde gaan we het nu over 
spreeuwen hebben. Spreeuwen zijn col
lectivistisch in hart en nieren*. Het is dat 
vogels niet aan politiek doen, anders zou
den alle spreeuwen socialistisch stemmen. 
In ieder geval links. Een plattelandsvogel 
als het paapje komt natuurlijk al snel bij 
het CDA uit. En de echte individualisten 
in onze avifauna, zoals havik, sperwer en 
koekoek zullen uiteindelijk allemaal VVD
aanhangers blijken te zijn. Een kwestie van 
survival of the fittest. 

Maar dan die spreeuw, die is boven alles 
sociaal. De gezamenlijkheid zit in zijn 
DNA. Als ze als kuiken uit het ei kruipen 
blijkt dat nog nauwelijks. Een gemiddeld 
broedsel telt vijf eieren. Er zijn genoeg 
vogelsoorten, vooral kleintjes, die hogere 
aantallen scoren. Wel broeden spreeuwen 

graag bij elkaar in de buurt. Vroeger kon 
je in sommige oudere wijken bijna van ko
lonies spreken, want huisvesting zoeken 
ze vaak onder dakpannen. Maar vaak is 
dat ook niet zo, dus ook hier leggen ze het 
qua sociaal gedrag af tegen echte kolonie
vogels zoals meeuwen en roeken. Maar nu 
komt het: de meeste spreeuwen in een be
paald gebied beginnen tegelijkertijd met 
broeden (afhankelijk van het weer, maar 
vaak rond 25 april), waardoor de legsels 
ook gelijktijdig uitkomen en uitvliegen. 
En voordat je er erg in hebt zie je begin 
juni overal al groepjes spreeuwen rond
vliegen. Aanvankelijk zijn die intergene
rationeel samengesteld: ouders met nog 
vaak om voedsel bedelende jongen. Later 
zie je het jonge spul domineren in groe
pen, waarschijnlijk omdat veel senioren 
aan een tweede leg zijn begonnen. In de 
nazomer worden die groepen steeds gro
ter. Tot we in de nazomer en het vroege 
najaar een keer de krant openslaan en 
foto’s zien van gigantische slaapvluchten. 
Duizenden, tienduizenden spreeuwen 
hebben elkaar opgezocht om samen de 
nacht door te brengen. Meestal blijven die 
wolken in de lucht op en neer bewegen in 
de directe omgeving van de plek waar het 
hele spul uiteindelijk gaat landen. Alsof 
ze door een onzichtbare hand geregis
seerd worden, zo vervormen de zwermen. 
Het doet qua vorm een beetje denken aan 
die sfeerlampen met traag opstijgende 
gekleurde bellen die een paar decen
nia terug in de mode waren. Dat waren 
de zogenaamde Lavalampen. Alleen be
wegen de spreeuwenzwermen veel snel

* In Nederland is het de SOVON die de cijfermatige kant van het vogelonderzoek voor zijn rekening neemt. Bij de 
spreeuw ligt het aantal broedparen over de periode 2013-2015 tussen 450.000-750.000. In de periode 1980 tot 
1990 lag dat getal nog dik boven een miljoen. In het winterhalfjaar hebben we méér spreeuwen, omdat – tot de 
klimaatverandering er een eind aan zal maken – heel veel noordelijke spreeuwen zich hier tijdelijk ophouden. Een 
groot deel van onze eigen kweek geeft in die maanden de voorkeur aan Noord Frankrijk en zuidelijk Engeland.
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ler. Sterken nog: de ene zwerm kan ook 
dwars door een aanpalende zwerm heen 
sprinten. Schijnbaar moeiteloos; je weet 
niet wat je ziet. Het woord spectaculair is 
een understatement. Helemaal te gek wordt 
het als een roofvogel zich er mee gaat be
moeien, bijvoorbeeld een slechtvalk of 
een sperwer. De spreeuwen verdedigen 
zich dan door een volmaakte compacte 
bal te vormen, waarbij de sterkste exem
plaren zich kennelijk verzekeren van een 
veilige plek in het midden. 

Uiteraard zijn sommige mensen, waar
onder wetenschappers, zich gaan afvra
gen hoe het mogelijk is dat die beesten 
zich – zonder geëigende opleiding – deze 
acrobatische toeren eigen hebben kun
nen maken. Want ondanks het feit dat ze 
best hard vliegen (plm. 35 kilometer per 
uur), vlak naast elkaar fladderen en om 
de haverklap een scherpe bocht nemen, 
komen er toch geen botsingen voor. Prof. 

dr. Charlotte Hemelrijk (RUG) heeft aan 
de hand van een model wetenschappelijk 
onderzocht hoe dat ze lukt. Wat blijkt? 
Elke spreeuw houdt ongeveer zeven (7) 
buren in de gaten en reageert bliksemsnel 
op hun vlieggedrag. 

Het zal best. In ieder geval is het knap. En 
ik betwijfel of wij als mensen tot een ver
gelijkbare prestatie in staat zouden zijn. 
Je ziet wel eens filmpjes van massale turn
oefeningen (ook uit Nederland) uit de pe
riode 1910 – 1930. Dat komt er misschien 
nog het dichtst bij in de buurt. En ook het 
Chinese leger kan er wat van (zie: China 
Hell March - the largest army in the world op 
YouTube). Maar daar gaat een uiterst in
tensieve training, zeg maar gerust drill, 
aan vooraf. De spreeuw doet een kunstje 
dat veel ingewikkelder is. En louter op in
tuïtie. Indrukwekkend.

Ooit, in de jaren zestig, toen fatsoenlijke 
teenagers nog gewoon aan het uitslapen 
waren, ging ik zondags in alle vroegte wel 
eens vogels tellen tijdens de herfsttrek. 
Met vriendjes uiteraard. Niet alle weers
omstandigheden zijn geschikt, maar als 
het droog is, en er staat een matige zuid
westen wind willen de spreeuwen wel eens 
in leuke aantallen “doorkomen”. Dat is 
nog steeds zo, maar kennelijk was er op 
die oktoberochtend iets bijzonders aan de 
hand. Want staande op een Scheveningse 
duintop zagen we de ene na de andere 
vliegende horde aan komen zetten. 
Tienduizenden! In brede formaties trok
ken ze, van de zeereep tot de eerste huizen 
achter de duinen, en niet meer dan een 
metertje of drie boven de grond. Op het 
moment suprême verduisterde de zon en 
hoorde je af en toe het zachte getik van 
vleugeltjes die elkaar raakten.  
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Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn, 
waaronder vogelliefhebbers, voor wie dat 
hele massale, dat hele collectieve, niet zo 
hoeft. Niet bij gymnastiekverenigingen, 
niet in het uitgaansleven, niet in de po
litiek en ook niet bij vogels. De essentie 
van dit verhaal is dat de spreeuw een in
drukwekkende vogel is. Maar ook als het 
gaat om de individuele spreeuw, der Star 
an sich, wil ik dat graag volhouden. Want 
de spreeuw is ook een echte zangvogel. 

Het repertoire is zeer gevarieerd en bevat 
een oneindige hoeveelheid klanknaboot
singen. Boven en ondertonen worden 
niet geschuwd. De wulp, de merel, de 
grote bonte specht, de scholekster: ze 
worden moeiteloos geïmiteerd. Maar ook 
een startende brommer, een grasmaaima
chine of een toeterende vrachtwagen re
produceert hij, daarbij opgewekt met zijn 
vleugeltjes zwaaiend. Indrukwekkend zeg 
maar. I rest my case! 

RECENSIE

Inge’s Vogels van Europa
Natuurfotograaf en HVB-vriend Adri de Groot recenseerde deze 

bijzonder fraaie vogelagenda als volgt:

Inge Duijsens en ik hebben ja-
renlang nauw samengewerkt 
door foto’s van haar in mijn 
Vogeldagboek te publiceren. 
We zijn daar om een aan-
tal praktische redenen mee 
gestopt, Inge is intussen be-
roepsfotograaf geworden en 
we zijn nog steeds goed be-
vriend. Voldoende redenen 
om dit prachtige  ‘jaardagboek’ in het 
zonnetje te zetten.

De nadruk in de kalender ligt, begrijpelijk, 
op de foto’s, 86 stuks, met heel korte 
teksten. De foto’s zijn groot, beslaan de 
gehele pagina naast de pagina’s met een 
weekindeling.

Een flink aantal foto’s is van dichtbij 
gemaakt, want Inge werkt graag vanuit 
schuilhutten of fotohutten in binnen- en 
buitenland waar vogels afkomen op het 
drink -en badwater (vaak met aangelegde 

vijvers) en het voedsel. Bij 
‘geprepareerde’ hutten, die 
deels zijn ingegraven, kunnen 
de badderende en de etende 
vogels op ooghoogte worden 
gefotografeerd. Uiter aard zijn  
ook veel foto’s in de vrije 
natuur genomen, zoals de 
reuzenzwartkopmeeuw in 
Roe menië en de omkijkende 

velduil in Zevenhuizen.

Kortom, wie van vogels houdt en een 
jaar lang wil genieten van fraaie foto’s, 
zal zeker niet teleurgesteld zijn in deze 
kalender!

Edicola Publishing 
148 pagina’s, 18 x 23 cm, ringband 
ISBN 978 94 93160 66 8
€ 12,50 + verzending € 3,99

Bestellen via www.vogelsnederland.nl/agenda
of www.bol.com/nl
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In dit verhaal wil ik ingaan op een aantal 
feiten en cijfers over deze kleurige en la
waaiige verschijning in en om Den Haag. 
Ik wil proberen na te gaan of bepaalde 
inheemse soorten sinds de komst van 
deze parkiet stand houden of worden ver
drongen. Vaak wordt gedacht dat de grote 
bonte specht en de boomklever worden 
verjaagd uit voor hen geschikte boomhol
tes. Ook probeer ik vast te stellen in hoe
verre de parkiet last heeft van predatoren 
als de havik en slechtvalk? Maar het alles 
verklarende verhaal is dit niet. Veel blijft 
onduidelijk …

Slaapplaatsen
Wie kent het beeld niet? Zeker wie in of 
rond het oude centrum woont, is ver
trouwd met de kakofonie van gekakel 
rond zonsondergang. De parkieten vlie
gen van de plek waar ze foerageren in 
steeds groter wordende groepen naar de 
centrale slaapplaats. Het ritueel wordt de 
volgende ochtend in omgekeerde volg
orde herhaald. Incidenteel bevindt er zich 
een grote alexanderparkiet tussen. Het is 
de grote neef van onze halsband, herken
baar aan de lange gele staartveren en het 
meer rollende geluid. Daarvan vliegen er 

Feiten, cijfers en … onduidelijkheden
DOOR WIM KOOIJ

Fruittelers hebben een gloeiende hekel aan ze omdat ze hun oogst zien slinken. En 
onder vogelaars is het bon ton om wat smalend te praten over halsbandparkieten. 
Toch vinden velen – waaronder ikzelf – deze exotische lawaaipapegaai stiekem ‘best 
een leuke vogel’. Ze zorgen voor leven in de brouwerij. In een stil herfst- of winterbos 
zorgen ze voor vocale reuring.

50 jaar 
halsbandparkieten 
in en om Den Haag 
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in Amsterdam en Haarlem ruim 250 rond 
en dat is heel wat meer dan in en rond Den 
Haag. 

In de eerste jaren van vestiging in onze 
regio leken vrijwel alle halsbandparkieten 
te overnachten op één en dezelfde slaap
plaats. Favoriet waren aanvankelijk een 
paar locaties in Voorburg en daarna lange 
tijd de bomenrij op de Vijverberg in com
binatie met het eilandje in de Hofvijver. 
Het hoogst getelde aantal dat er is gesig
naleerd, lag iets boven de 5000. Dat was 
in 2010, vroeg in januari. Daarna volgde 
een serie wat koudere winters en werden er 
minder parkieten geteld. Toch zijn er geen 
aanwijzingen dat de soort daar erg gevoe
lig voor is. Zodra de winter invalt lopen 
aantallen bij alle vogels terug;  halsband
parkieten lijken juist relatief ‘winterhard’ 
te zijn.

De lagere aantallen hebben vooral te maken 
met een diaspora naar andere slaapplekken 
in de jaren na 2010. Het komt bijna niet 
meer voor dat ze samen op één enkele plek 
overnachten. Slaapplaatsen met kleinere 
aantallen vonden we op de Pletterijkade, 
de Houtzagerssingel/Buitenom en inci
denteel op de Hart Nibbrigkade. Met name 
halsbandparkieten die overdag verbleven 
ten noorden van Den Haag, kozen in die 
jaren een totaal andere route en verkozen 
een nieuwe slaapplek in Leiderdorp. 

De hoogste aantallen gezamenlijk over
nachtende parkieten werden in het najaar 
van 2019  gesignaleerd aan de Neherkade, 
daar liep het aantal op tot 2500 exempla
ren. ‘Die slaapplaats daar is, anders dan de 
Hofplaats, vrijwel niet in je eentje te tellen. 
Het overzicht is slecht, de bomen zijn hoog 
en je staat in de uitlaatgassen’, vertelt Bert 

Regensburg, die er al heel wat jaren actief 
parkietenonderzoek op heeft zitten. Het 
tellen van zulke aantallen is sowieso geen 
sinecure. Als je denkt dat je klaar bent, 
kan de inspanning toch voor niks geweest 
zijn, zo heeft Bert ervaren. ‘Het ging een 
keer mis omdat een sperwer de telling als
nog kwam verstieren. Alle nog aanwezige 
vogels namen de vleugels. En begrijpelijk 
dat de parkieten op de wieken gaan, want 
ze hebben wel degelijk te vrezen van sper
wers, haviken en vooral slechtvalken. Ik 
was zelf een keer ooggetuige van een ge
slaagde aanval. Ook vind je bewijzen op de 
slechtvalkensite1.’    

Tot 2015 waren er landelijke door SOVON 
gecoördineerde tellingen waarvan rappor
tages werden gemaakt. Die zijn gestopt 
omdat het Team Invasieve Exoten van het 
ministerie van LNV er geen geld meer in 
stak. Het doel was om via de tellingen de 
flinke toename van de aantallen halsband
parkieten en de schade aan fruitbomen 
vast te stellen. We weten natuurlijk alle
maal dat er verhandelbaar fruit verloren 
gaat als een grote groep vogels zich daar
aan verlekkert. De daders kunnen lijsters, 
spreeuwen en ook parkieten zijn. Van be
lang is dat uit een analyse van het totale 
schadebedrag blijkt dat het aandeel van de 
halsbandparkiet daarin relatief gering is2. 
Inmiddels is ook gebleken dat het ver
lies aan knoppen bij een gezonde boom 
voldoende wordt gecompenseerd door 
het uitlopen van de ‘slapende’ knoppen. 
Kastanjes en lindes staan er prima bij en 
ondervinden geen noemenswaardige hin
der van de parkieten.

1  https://parkstraatkerk-slechtvalken.blogspot.
com/2015/12/een-beetje-kleur-op-de-klok.html

2  https://www.clm.nl/uploads/pdf/999-CLMrapport-
Schade_halsbandparkiet_fruitteelt-web.pdf
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Broedplaatsen
Het eerste Nederlandse broedgeval stamt 
uit 1968 en vond plaats in Den Haag! Het 
duurde vervolgens nog ruim een kwart 
eeuw voordat de populaties echt beteke
nisvolle omvang gingen vertonen. Uit de 
onderstaande tabel blijkt dat het aantal 
broedende parkieten sindsdien in flink 
tempo omhoog is gegaan. Hoewel de re
cente winters relatief zacht waren, vlakt de 
groei de laatste jaren af. 

Geïndexeerde aantalsontwikkeling van de 
halsbandparkiet als broedvogel in Nederland. 
Bron: NEM (Sovon, CBS, provincies)

De oorzaak moet worden gezocht in de 
gaandeweg ruimere verspreiding. Wan neer 
we ons richten op Den Haag en met name 
de groengebieden waar ze al langere tijd 
broeden, ontstaat een genuanceerder beeld. 

Halsbandparkiet Eerste vestiging Hoogste score 2015 2020

Haagse Bos 1998 (1) 2011 (24) 17 17

Arendsdorp/Oostduin 1997 (1) 2006/7/8 (10) 6 4

Clingendael 1992 (1) 2007 (19) 15 14

Oosterbeek 1995 (1) 2007 (7) 4 5

Sorghvliet 2000 (1) 2007 (6) 3 3

Aantalsontwikkeling halsbandparkiet

Conclusie 
De laatste jaren is het aantal broedparen 
redelijk stabiel. Hogere aantallen vinden 
we tussen 2006 en 2011. Het aantal broed
paren is sindsdien minimaal 29 % (Oos
terbeek en Haagse Bos) en maximaal 60 % 
(Arendsdorp/Oostduin) achteruitgegaan. 
In Oostduin lijkt het verdwijnen van rele
vante nestgelegenheid een voorname rol 
te spelen. Een oude beukenlaan is daar 

vrijwel geheel vervangen door miniexem
plaren. Vaak hebben halsbandparkieten 
nestholen vlakbij elkaar; ze broeden graag 
met meerdere paren dicht op elkaar. In 
de majestueuze beukenlaan van weleer 
huisden eerder vier paar parkieten in twee 
naast elkaar staande beuken. In de lang
zaam groeiende jonge beuken die er voor 
in de plaats zijn gekomen, hebben ze qua 
nestgelegenheid, niks te zoeken. 
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Boomklever en grote bonte specht
En hoe zit het met de veronderstelling dat 
de halsbandparkieten (hbp) de boomkle
vers en grote bonte spechten zouden ver
dringen? 

Conclusie
Sinds de komst van de halsbandparkiet is 
de boomklever sterk vooruitgegaan. In het 
Haagse Bos zien we een toename van 60 
procent en in Sorghvliet is sprake van een 
vervijfvoudiging, zowel ten opzichte van 
de hoogste score als het nu. 

Ook bij de grote bonte specht is overal 
sprake van vooruitgang, alhoewel minder 
spectaculair dan bij de boomklever. 

MUS aantal gemiddeld 
per postcodegebied 2017 2018 2019

Halsbandparkiet 22,8 20,9 18,1

Boomklever 1,8 2,3 3,2

Grote bonte specht 2,7 3,1 3,9

MUS tellingen
De recente tellingen in het kader van het 
Meetnet Urbane Soorten (MUS) geeft voor 
de laatste jaren in Den Haag, Voorburg en 

Boomklever In eerste jaar vestiging hbp Hoogste score 2015 2020

Haagse Bos 1998 (10) 2020 (16) 12 16

Arendsdorp/Oostduin 1997 (2) 2018/2020 (5) 4 5

Clingendael 1992 (5) 2020 (18) 15 18

Oosterbeek 1995 (2) 2014 (5) 2 4

Sorghvliet 2000 (2) 2020(10) 6 10

Grote bonte specht In eerste jaar vestiging hbp Hoogste score 2015 2020

Haagse Bos 1998 (8) 2020 (15) 12 15

Arendsdorp/Oostduin 1997 (2) 2020 (6) 4 6

Clingendael 1992 (12) 2020 (17) 15 17

Oosterbeek 1995 (3) 2020 (4) 4 4

Sorghvliet 2000 (6) 2003 (16) 13 14

Rijswijk een vergelijkbare trend aan. Maar 
deze methode is minder specifiek omdat 
geen nestholten worden geteld.

Tot slot
De cijfers hierboven leveren voor de hals
bandparkieten, zeker wanneer we focussen 
op de laatste jaren, geen spectaculaire ver
anderingen op. Het valt op dat grote bonte 
specht en vooral ook de boomklever, het 
heel goed doen. Voor de veronderstelling 
dat deze soorten in hun habitat gehinderd 
worden door de aanwezigheid van de hals
bandparkiet, is op basis van de Haagse ge
gevens, geen aanwijzing. 
De toename van beschikbare nestholtes 
zou bijvoorbeeld in het Haagse Bos een 
rol kunnen spelen omdat na de grootscha
lige kap in WOII veel bomen daar nu op 
leeftijd komen. Maar de vooruitgang lijkt 
vooral sneller te gaan in Clingendael en 
Sorghvliet, waar de houtopstand nage
noeg hetzelfde is gebleven. En dan hebben 
we holenbroeder spreeuw buiten beschou
wing gelaten, die is als holenbroeder in de 
genoemde landgoederen in de tussentijd 
compleet van het toneel verdwenen. 
Kortom, er valt nog veel te analyseren!

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie die ik kreeg van Hetty Mos, Tom Loorij, Martin van de Reep en Bert Regensburg.
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De Haagse Vogelbescherming 95 jaar  
Deel 3, de periode 1990 – 1995

DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

De wereld heeft de mond vol over de noodzaak van schone natuur en een groene 
cultuur, maar de daad bij het woord voegen staat op gespannen voet met economische 
belangen. Die gaan maar al te vaak voor. De HVB blijft opkomen voor de vogels en het 
groen. In deze aflevering sta ik stil bij een aantal wapenfeiten uit en opmerkelijke 
gebeurtenissen in de eerste helft van de jaren 90. 

1990 
De HVB richt een verzoekschrift aan de 
gemeente Den Haag om met spoed een 
doordacht groenbeleidsplan op te stellen 
en na te leven. Er worden 17 voorbeelden 
gegeven waarbij het verlies of de kwaliteit 
van de stadsnatuur in het geding is.
Er wordt een oplossing gevonden om het 
niet goed functionerende samenwerkings
verband ‘Groene Gordel’ te vervangen. De 
Haagse groene verenigingen en de gemeente 
Den Haag ontwikkelen een plan om een on
dersteunend milieucentrum op te richten.
Asiel penningmeester Ab Makkink en Fre
derik Hoogerhoud krijgen voor hun jaren
lange inzet een Gouden Wulp opgespeld. 
In kwartaalblad De Wulp ontstaat een 
discussie over de jacht. Volgens de redactie 
een prima onderwerp, maar daar is niet ie
dereen het over eens …

De Raad van State doet uitspraak over de 
zaak van het weghalen van de reigernes
ten in Vreugd en Rust door de gemeente 
Voorburg. De gemeente wordt niet ver
volgd. Actievoerder Tom Loorij is niet blij 
met deze uitspraak. Erik Evers neemt de 
Veldwerkcommissie over van Rob Jeltes. 
Het 65ste levensjaar van de HVB wordt af
gesloten met een batig saldo van 600 gul
den.

1991
Jan Wiersma, de drijvende kracht achter de 
Groene Gordel, komt tijdens een skitocht 
in Zweden te overlijden. Louky Doude van 
Troostwijk geeft de voorzittershamer door 
aan Johan Huibregtse. Het aantal jeugdle
den is tanende. Tom Loorij produceert een 
verenigingsstandpunt over het beheer van 
mogelijk schadelijke soorten.

1992
Het bestuur bestaat na een bijzondere le
denvergadering uit maar liefst 10 leden! In 
het Museon worden op 25 en 26 april de 
eerste Haagse Vogeldagen georganiseerd. 
Het kersverse Haags Milieucentrum krijgt 
een onderkomen in de Oude Molstraat.
Vogelopvang De Wulp verkeert in slechte 
staat; de diverse aanbouwen gaan ‘een 
eigen leven leiden’. Het lekt, maar de vrij
willigers tobben onverdroten voort om de 
vogels op te vangen en te verzorgen. Een 
wervingscampagne levert fl. 70.000 op 
waarmee het ergste leed kan worden ver
holpen.

1993
We hebben 1600 leden, waarvan er 110 
actief zijn in de diverse commissies. Bij de 
vogelopvang zijn 50 vrijwilligers actief die 
om duistere redenen geen HVBlid zijn.



Vogelopvang manager Lily Weerdesteijn 
krijgt voor haar bevlogen en deskundige 
leiding van de Dierenbescherming het pre
dicaat ‘Dieren beschermster van het jaar’. 
De begroting voor de exploitatie van de 
vogelopvang wordt dat jaar op fl. 75.140 
vastgesteld.
Erik Evers plaatst in de stromende regen 
een plateau met ooievaarsnest op een villa 
in het Wassenaarse Kerkehout. De ooie
vaars beslissen anders. Ze gaan iets ver
derop, bij voetbalvereniging Wassenaar op 
een paal broeden …
Na zes jaar procederen krijgt Tom Loorij 
eindelijk gelijk van de rechter: de nood
zaak om reigernesten uit de beuken in 
Vreugd en Rust te verwijderen, is door de 
gemeente Voorburg onvoldoende aange
toond. Bij zon der is dat er geen jurispru
dentie was m.b.t. overtredingen  van de 
Vogelwet door gemeenten of provincies. 
Door de vasthoudendheid van de HVB in 
deze kwestie, is dat op gang gekomen. 
Frederik Hoogerhoud deponeert een brief 
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Frederik Hoogerhoud

Tom van Tilburg (NJN)

bij het bestuur waarin hij opnieuw pleit 
voor het instellen van een beleidscom
missie. Nestkastfanaten Wim Kooij en 
Frederik Hoogerhoud krijgen 150 nestkas
ten extra in beheer van een overleden lid 
uit Mariahoeve. Die kunnen worden opge
teld bij de 250 kasten die ze al beheerden. 
Met hulp van jeugd uit de NJN en Wouter 
Buwalda gaan ze hoog de bomen in. 
De plannen voor de Noordelijke Randweg 
–  de N14 – lijken onomkeerbaar. De eco
logische verbinding met de Veenzijdse en 
Duivenvoordse polder gaat door de aanleg 
voor Mariahoeve, Marlot en Reigersbergen 
verloren.

1994 
Het aantal vrijwilligers neemt flink toe 
maar in het omvangrijke bestuur botert 
het niet. De professionele voorzitter heeft 
grote moeite om met de amateur be
stu urders tot besluitvorming te komen, 
een conflict tussen secretaris en voorzit
ter zet de zaak op springen. Bestuurslid 
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Annelies Vermeulen vraagt oud bestuur
der Hoogerhoud om te bemiddelen in het 
conflict. 

1995
De combinatie van een professional met 
amateurs blijkt onwerkbaar. Teleurgesteld 
volgt de rest van het bestuur de eerder op
gestapte secretaris. Een aantal asielmede
werkers vraagt Hoogerhoud om voorzitter 
te worden. Wouter Buwalda, Loes Jalink, 
Erik Evers, Eduard Opperman en Piet Post 
vormen het nieuwe bestuur. We schrijven 
24 april 1995.
De nieuwe vergaderlocatie is het Benoor
den huis, vlak bij het MaerlantLyceum.
Aangezet door bioloog Kees Koppers, 
trekt de MIC ten strijde tegen overtreders 
van de ‘Vogelwet 1936’. Na de reigeraf

Naschrift van de redactie 
Toen we Frederik Hoogerhoud vroegen om een serie artikelen over de historie van de vereniging te 
schrijven, hebben we ons onvoldoende gerealiseerd dat we Frederik als schrijver en oud-bestuurder 
een tikje in verlegenheid brachten. Zeker als het gaat over de meer recente jaren. Als één van de 
meest actieve leden van de HVB stond hij voor de lastige vraag hoe hij over zijn eigen rol in de 
geschiedenis van de HVB moest berichten. Moest hij – bescheidenheid siert de mens – zijn eigen 
daden alsmaar relativeren of niet noemen? Hoe kon hij als verenigingslid dat vele tientallen jaren 
zeer actief was, de historische feiten en zijn kijk daarop uit elkaar houden? En dat geldt natuurlijk 
helemaal voor zijn daden tijdens zijn langjarige bestuurlijke inzet. Frederik is nu eenmaal een 
man met meningen. U vindt zijn worsteling hier en daar terug in de tekst hierboven. 
Het standpunt van de redactie is het volgende: ‘Frederik, werp de schroom van je af, schrijf uit je 
hart maar niet eenzijdig’. Hij is een ornithologische autoriteit en één van de belangrijkste vorm-
gevers van de HVB in de afgelopen vijftig jaar. De leden hebben dat onderkend en hij is terecht 
benoemd tot erelid. Dus Frederik, houd je niet in, onze leden zijn niet naïef! Vermeld gerust jouw 
wapenfeiten voor de club waarvoor je je met hart en ziel hebt ingezet en – oeps – nog steeds volop 
inzet. Een  persoonlijke noot zo hier en daar, mits ook andere meningen worden vermeld, kunnen 
de lezers van De Wulp best aan. Afstandelijke geschiedschrijving is voor de wetenschap, wij zijn 
een vereniging van praktische, realistische mensen die verbonden zijn door onze liefde voor de 
vogels en het groen. Wij kijken uit naar de volgende aflevering over de historie van de Vereniging 
Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o.!   

Foeke Zeilstra, 
redactie De Wulp. 

faire en de veroordeling van de gemeente 
Voorburg voor het onnodig renoveren 
van Park ’t Loo in de broedtijd, wordt er 
een begin gemaakt met het opstellen van 
jurisprudentie.
De voorzitter vertegenwoordigt de HVB 
bij het project ‘Lokale Agenda 21’ met als 
pilot ‘De Ooievaar terug in Den Haag’ dat 
is ingebracht door de VVD. Dat leek toen 
een onmogelijke opgave. Erik Evers zorgt 
voor een ooievaarspaal in het weiland 
van Rei gersbergen. Het is burgemeester 
Havermans die hem overeind zet in de 
toen nog drassige weide. 
Hajo Compaan geeft een eerste voorzet 
voor een nieuw beleidsplan. Klaas Krom
hout, vormgever van het Inventarisatie
rapport komt te overlijden. 

Wordt vervolgd. 
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Houtduiven, Kaapse eenden, futen ... 
DOOR FOEKE ZEILSTRA

Het broedseizoen zit er al een poosje op, maar in vogelopvang De Wulp is 
er nog volop drukte. Het is al begin november, maar er zijn nog jonge futen 
in huis! En aan het aantal jonge houtduiven en Kaapse eenden lijkt ook al 
geen einde te komen!

 
       Vogelopvang De Wulp  

Meestal kunnen staf en vrijwilligers in deze 
tijd van het jaar terugkijken op de drukte 
in de lente en zomer en gaan genieten van 
een rustige periode. Er is dan tijd om bij 
te praten, samen een spelletje te doen en 
een keer uit eten te gaan. COVID19 gooit 
dit jaar roet in het eten. Het gezamenlijke 
Sinterklaasfeest met staf en vrijwilligers 
staat op de tocht. Dat geldt hopelijk niet 
voor het traditionele kerstdiner dat als 
jaarafsluiting in de opvang wordt georga
niseerd. 
Corona en nu ook nog eens de uitbraak van 
vogelgriep vraagt flexibiliteit en creatieve 
maatregelen. In de vogelopvang wordt in 

kleinere teams gewerkt en worden allerlei 
voorzorgsmaatregelen getroffen. 
Sharon Lexmond: ‘We zijn continue alert 
en houden met verschillende scenario’s 
rekening. Maar één ding is zeker: de op
vang van vogels gaat door! Daar staan we 
voor. Jaar in, jaar uit. Natuurlijk is het 
jammer dat een aantal gezellige dingen 
dit jaar niet door kunnen gaan. We wor
den er niet vrolijk van!’

Om de lezers van De Wulp op te vrolij
ken stuurde Sharon De Wulpredactie 
bijgaande foto’s. Daarbij vonden we de 
volgende wens: 

‘Laten we hopen dat 2021 een beter jaar wordt. 
Voor onze vogels én voor alle mensen!’   
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Gelukkig is gebleken dat COVID19 het 
afgelopen voorjaar nauwelijks invloed 
heeft gehad op de intensiviteit van het tel
len. Dat gold zeker voor MUS, ook in de 
Haagse regio. Vogelstellen, al dan niet in 
het kader van MUS, doe je vooral bij zons
opgang. Het is dan stil op straat en je loopt 
weinig risico op contact met anderen. En 
als er een medeteller meegaat, is het niet 
moeilijk om de anderhalve meter afstand 
te bewaren. Alleen de avondtelling (de 
derde telling) leverde iets meer problemen 
op. Corona had soms zelfs een positieve 
uitwerking op het aantal waargenomen 
vogels. Doordat het stiller was op straat 
kon je, zeker in het stedelijk gebied, de 
zangvogels beter horen! Een Haagse teller 
meldde zelfs een aantoonbare invloed van 
corona op de vogels. Toen dit voorjaar de 
meeste horeca in Scheveningen gesloten 
was, werden er duidelijk minder of zelfs 
geen voedselresten op straat gestrooid 
met als gevolg dat hij veel minder meeu
wen telde dan normaal! En toen de ho
reca weer (beperkt) openging was de lucht 
boven Scheveningen alweer snel gevuld 
met meeuwengeschal, zoals altijd.

Nieuwe tellers leverden prima prestatie
Spannend was ook hoe tellers het zouden 
doen die zich voor 2020 als nieuwe teller 
hadden aangemeld. Ze hadden zich begin 
2020 aangemeld toen er van corona nog 
geen sprake was. Maar toen het MUStel 
seizoen begon, woedde corona volop. 

MUS-sen in coronatijd
DOOR TOM LOORIJ

Het jaar 2020 zal ons als vogelaars vanwege de COVID-19 pandemie nog lang 
heugen. Maakten de richtlijnen die door de overheid werden uitgevaardigd het nog 
wel mogelijk op verantwoorde manier vogels te tellen? Wat zou Sovon de tellers 
adviseren? En zouden de tellers het zelf wel aandurven in coronatijd te tellen? 

Zouden ze de kat uit de boom kijken en 
hun deelname uit veiligheidsoverwegin
gen een jaartje uitstellen? Of zouden ze 
gewoon gaan tellen alsof er geen corona 
bestond? Gelukkig bleek het laatste het 
geval. Die  nieuwe tellers waren goed voor 
maar liefst 6 MUSgebieden die nog nooit 
waren geteld, of voor het laatst vele jaren 
geleden. Het zou dus wel eens een record
jaar kunnen worden wat betreft het aantal 
getelde MUSgebieden in de Haagse regio. 
Er was echter ook een aantal tellers die te 
kennen hadden gegeven er mee te willen 
stoppen. Dat was toen corona nog geen rol 
speelde. In slechts enkele gevallen kon een 
vervanger worden gevonden.

goudhaan
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Eén deelneemster gaf aan dat ze de eerste 
telling niet aan durfde wegens corona. 
Maar toen de ergste golf voorbij was, ging 
ze toch weer tellen. Een andere teller was 
bij de uitbraak van corona in Oostenrijk. 
Zij kon door de reisbeperkingen niet terug 
naar Nederland en kon dus niet tellen. 
Helaas kon één teller niet worden bereikt. 
Hij neemt twee gebieden voor zijn reke
ning in het stadsdeel Centrum. Er is geen 
aanwijzing of hij al dan niet heeft geteld en 
of corona bij hem een rol heeft gespeeld. 
Nu bleven deze beide gebieden helaas on
geteld. Dat is jammer want zij liggen mid
den het verstedelijkte gebied en zijn dus 
voor het MUSproject van groot belang. 
Het betreft de postcodegebieden 2511 
en 2514. Het is dringend gewenst dat ie
mand volgend voorjaar deze tellingen 
kan overnemen. Wie belangstelling heeft 
voor één van beide postcode gebieden of 
voor allebei, graag een mailtje naar mij 
(tloorij@xs4all.nl). 

Een nieuw record 
Het nettoresultaat van de afzeggingen – 
nieuwe aanmeldingen is toch positief. In 
2020 is namelijk toch één postcodegebied 
meer geteld dan vorig jaar en dat betekent 
opnieuw een record aantal getelde gebie
den. In het afgelopen voorjaar werden 68 
van de 81 gebieden oftewel 84% ge
teld! En dat dus, ondanks co
rona!
Heel veel hulde dus voor 
al die tellers die zich on
danks de moeilijke om
standigheden hebben 
in gezet om te tellen. Ge
weldig! Er waren negen 
tellers die twee gebieden 
voor hun rekening namen. 
Drie van hen waren nieuwe 

tellers die voor het eerst in 2020 van start 
gingen! En het aardige is dat veel van die 
nieuwe tellers recent lid van de HVB zijn 
geworden. Over enthousiasme bij onze 
(nieuwe) leden gesproken! 

Landelijke ontwikkeling
Opmerkelijk is dat de Haagse situatie ver
gelijkbaar is met het landelijke beeld. Het 
percentage ingevoerde tellingen voor alle 
drie de perioden van tellers die zich pas 
in coronatijd (maartapril) hadden aan
gemeld, lag hoger dan dat van de aan
meldingen in januarifebruari. In totaal 
mocht Sovon dit jaar 122 nieuwe aanmel
dingen begroeten. En 78 hiervan meldden 
zich aan toen corona al volop heerste! Bij 
Sovon vroeg men zich af of in coronatijd 
vogelaars wat liever dichterbij huis wilden 
tellen. 

Voorlopige uitkomsten
Op het ogenblik wordt druk gerekend aan 
de uitkomsten voor het Haagse. Nu al kan 
worden gezegd dat er m.b.t. de huismus in 
2020 sprake is van een laagterecord sinds 
2015. Naar de oorzaak wordt onderzoek 
gedaan. Het aantal waargenomen zilver 
en kleine mantelmeeuwen neemt sinds 
2018 af, mogelijk het gevolg van meeu
wenwerende  maatregelen of, omdat er in 

coronatijd minder voedsel op straat 
is te vinden? De zwartkop zit 

sinds 2016 in de lift en vanaf 
2018 ook holenbroeders 

als de grote bonte specht 
en de boomklever. De 
halsbandparkiet werd 
minder waargenomen. 
Het volledige rapport zal 

tegen het eind van het jaar 
weer op onze website www.

haagsevogels.nl verschijnen. 

OPROEP
Wie meldt zich 

alvast aan voor een 
van de laatste 13 vacante 
postcodegebieden? Ze lig-
gen vooral in de stadsdelen 

Centrum, Escamp, Laak 
en Leidschenveen/

Ypenburg. 
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Maak opnieuw kennis met Rob ter Ellen, de verrekijker- 
en telescoop expert van Nederland!
Rob ter Ellen is zonder twijfel autoriteit op het gebied van verrekijkers 
en telescopen, het onmisbare gereedschap voor enthousiaste natuur- en 
vogelliefhebbers! Na jarenlang actief te zijn geweest vanuit de winkel 
in Voorburg, is zijn grote assortiment nu ondergebracht in de ruimere 
winkel aan de Thomsonlaan in Den Haag. Samen met eigenaar Richard 
van Gessel van de winkel aldaar, is Ringfoto Focus nu naast camera-
specialist ook expert in alles op het gebied van natuurfotografie en vogels 
kijken! Het assortiment bestaat naast heel veel verrekijkers uit de beste 
camera’s, objectieven, statieven, (rug)tassen en vele accessoires. 
Ringfoto Focus bewijst dat vakkennis, perfecte service en een zeer 
scherpe prijsstelling prima samengaan!

DE VERREKIJKERSPECIALIST VAN DEN HAAG

Alles voor de 
natuurfotograaf 
van o.a. Canon, 
Nikon, Sony, 
Sigma, Tamron

Geluids-
opname
apparatuur

Wild-
camera’s

Groot assortiment
statieven van o.a.
Benro
Gitzo
Leofoto

“Vrijwel alle Swarovski kijkers uit
voorraad leverbaar. Dat is nog eens 
kijken en vergelijken!”

Thomsonlaan 96 | 2565 JE | Den Haag | 070-3638398 | denhaag@ringfotofocus.nl



Eerst het kooitje klaar en 
dan het vogeltje erin 
Men mag pas trouwen als 
de man een vrouw kan 
onderhouden

De vogel kent men aan zijn 
vlerk, de werkman aan zijn 
werk 
Je kent de mens aan zijn daden

Men kent de vogel aan zijn 
veren 
Je kent de mens door te letten 
op zijn doen en laten

Kleine vogeltjes maken 
kleine nestjes 
Eenvoudige mensen hebben aan 
weinig genoeg

Een vogel die te vroeg 
zingt, wordt ’s avonds van 
de kat gegeten 
Wie op te jonge leeftijd streeft 
naar genot gaat te gronde

De vogel is graag daar 
waar hij gebroed is 
Iedereen houdt van zijn 
geboortestreek

Een vroege vogel maakt 
veel wormen 
Door vroeg te beginnen wordt 
men welvarend

Vogelspreekwoorden
Vogels spelen in onze Nederlandse taal een niet onbelangrijke rol. Zo komt in 
ongeveer één procent van alle spreekwoorden het woord vogel voor. Spreekwoorden 
zijn – kort gezegd – citaten die een levenswijsheid of morele implicatie weergeven. De 
onderstaande historische bloemlezing geeft ook een beeld van hoe onze maatschappij 
door de eeuwen heen is veranderd. Veel van deze gezegden zijn in onbruik geraakt, 
maar het blijft een aardige verzameling. 
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De man een vogel, de boer 
een gans 
Iemand die het waard is, kan 
men wel wat meer geven

Een vogel zingt van 
armoede als van weelde 
Vrolijkheid vindt men bij armen 
zowel als bij rijken

Als men een ekster 
uitstuurt, krijgt men een 
bonte vogel weer in huis 
Wie niet voor een bepaald werk 
geschikt is, brengt er niets van 
terecht

Oude vogels zijn zo licht 
niet te vangen 
Een ervaren mens is niet voor 
één gat te vangen

Elke vogel prijst zijn eigen 
nest 
De mensen beoordelen zichzelf 
meestal te positief

Ieder vogeltje zingt zoals 
het gebekt is 
Ieder uit zich op zijn eigen 
manier

’t Is een slechte vogel, die 
zijn eigen nest bevuilt
Men moet geen kwaad spreken 
van zijn eigen familie

De vogels krijgen de kost, 
maar zij moeten er om 
vliegen 
Wie niet werkt, heeft niets te 
eten

De vroege vogeltjes vangen 
de wormpjes 
Wie vroeg begint te werken, 
presteert veel

Beter één vogel in de hand 
dan tien in de lucht 
Wees met weinig tevreden als 
méér onbereikbaar is

Elke vogel prijst zijn nest, 
eigen huis is allerbest
Er gaat niets boven een eigen 
huis en gezin

Het is te laat de kooi 
gesloten, als het vogeltje 
gevlogen is
Pas als het ongeluk gebeurd is, 
treft men maatregelen 

Zo ziet u: vogels gaven altijd al veel stof tot nadenken!

Hans Elders



Waar zijn ze gebleven?

Hoogzomerwandeling met 
Wouter Plomp, professioneel globetrotter 
DOOR WIM KOOIJ EN FOEKE ZEILSTRA

Het redactieteam heeft er ruim een half uur fietsen opzitten, als zij bij een bruggetje 
over de Vliet wachten op de tweede gast in de serie ‘waar zijn ze gebleven?’. In de 
Duivenvoordse en Veenzijdse Polder zagen we een opvliegende bruine kiekendief en 
een flinke groep putters. Onze afspraak bij Vogelplas Starrevaart vindt plaats op een 
prachtige augustusochtend. We zijn niet topfit, want we hebben er net – volgens het 
KNMI – de warmste nacht sinds 1706 opzitten. 
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Wereldwijd opgedane vogelkennis
Op exact de afgesproken tijd komt Wouter 
Plomp vanuit Voorschoten aan fietsen. 
Wouter is tegenwoordig ‘onze man in 
Pa kistan’ ofwel de Nederlandse ambas
sadeur. Hij is vanwege COVID19 langer 
dan gepland in Nederland, maar de kof
fers staan al weer klaar. Wouter is een 
man van de wereld, hij werkte ín en be
zocht veel landen. Hij keek naar vogels in 
Guatemala, Benin en Indonesië. Hij heeft 
een schat aan vogelkennis opgedaan en 
kan de noodzaak van vogelbescherming in 
internationaal perspectief plaatsen. 
Wouter: ’Ik heb geluk: Pakistan is een 
kruispunt voor vogeltrek. De Indusvallei 
ligt op een van de grootste trekroutes van 
de wereld, de Indus Flyway. Het is belang
rijk voor veel vogelsoorten, waaronder de 
lepelaar en de flamingo. En ik heb daar
door het geluk dat ik regelmatig blauw
borsten en draaihalzen in mijn tuin heb. 
Maar zoals bij zoveel trekroutes, spelen 
ook hier allerlei risico’s’. 

Actief in de HVB 
In de jaren waarin Wouter op Buitenlandse 
Zaken in Den Haag werkte, was hij zeer 
actief voor de Haagse Vogelbescherming. 
Ook als bestuurslid, een jaar of vijftien 
geleden. 
Wim: ‘Daar kwam jouw ervaring als di
plomaat je zeker wel van pas?’ Wouter: 
‘Ach, het ontbrak in die jaren niet aan 
bestuurlijke vaardigheden. Gek genoeg 
was er vooral behoefte aan iemand die ver
stand had van vogels …’ Wouter is de be
denker en eerste redacteur van de rubriek 
Veldwaarnemingen die nog steeds in de 
Wulp is te vinden.

Middelburg, Den Haag en Voorschoten  
De liefde voor vogels bouwde Wouter al 

op in zijn jongste jeugd in Middelburg. 
Toen hij als twintiger tot de diplomatieke 
dienst toetrad en in Den Haag neerstreek, 
inventariseerde hij stedelijke groenge
bieden, zoals de Bosjes van Poot. Hij ver
huisde naar Voorschoten en werd gegre
pen door de dynamiek van Vlietland en de 
bijzondere ontwikkelingen in de vegetatie 
en de (avi)fauna. Wouter inventariseerde 
rond de Meeslouwerplas, terwijl zijn vo
gelmaat Sjaak Schilperoort de Vogelplas 
Starrevaart voor zijn rekening nam. Bij al 
zijn buitenlandse avonturen is Wouter het 
gebied trouw gebleven. Bij zijn bezoeken 
aan Nederland vond hij altijd tijd voor 
wandelingen rond de vogelplas. 

Starrevaart 
Tijdens de wandeling neemt Wouter ons 
mee door de drie decennia waarin hij het 
gebied zo intens heeft beleefd. Eerst lopen 
we, tegen de klok in, rond de ondiepe 
Vogelplas Starrevaart. Hij schetst de ont
wikkelingen op een grondige, liefdevolle 
manier. Maar dan zijn het een paar witte 
vogels die de aandacht trekken: solitaire 
grote zilverreigers. Een ooievaar vliegt laag 
over en we worden verblijd door de aan
wezigheid van een zevental lepelaars. Voor 
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een oorverdovend concert vanuit het riet 
is het te laat in het seizoen. Slechts een en
kele kleine karekiet en Cetti’s zanger mel
den zich. 

Weergaloos natuurgebied
Laverend tussen groepjes dansende mug
gen neemt Wouter ons mee terug in de 
tijd. Vanwege de enorme zandbehoefte 
voor de bouw en de aanleg van wegen, is 
in de jaren zestig met de ontzanding in het 
gebied begonnen. De Meeslouwerpolder 
werd echter jarenlang met rust gelaten. 
Er ontstond een weergaloos fraai na
tuurgebied. De in die jaren opgerichte 
Vogelwerkgroep Vlietland heeft veel ener
gie gestoken in pogingen om het terrein 
in de natuurlijke tot stand gekomen vorm, 
te behouden. Uiteindelijk bleek ontzan
ding van de Meeslouwerpolder toch on
vermijdelijk. In 1985 is het natuurgebied 
onder water verdwenen. En niet maar een 
beetje: het is er inmiddels meer dan 60 m 
diep waardoor een flatgebouw er maar zo 
onder water zou kunnen verdwijnen. De 

Provincie ZuidHolland was door alle pro
testen van de Vogelwerkgroep Vlietland, 
de Haagse Vogelbescherming en andere 
natuurorganisaties overtuigd geraakt van 
de waarde van het gebied en zegde toe mee 
te zullen werken aan compensatie. En zo 
kwam de ondiepe Vogelplas Starrevaart tot 
stand. 

Vogelkijkhut op prachtlocatie 
We hebben het grootse deel van de wande
ling erop zitten als we de vogelkijkhut aan 
de oostkant van de plas binnengaan. In 
2009 is de eerste versie in brand gestoken 
door vandalen, maar er is een robuustere 
constructie voor in de plaats is gekomen. 
Hij staat er deze ochtend – afgezien van 
een paar balorige graffititeksten – prach
tig bij. De nabijheid van de A4 is een min
punt, maar bij wind uit het noordwesten 
waait het verkeerslawaai van de plas af. We 
hebben pech: op deze augustusdag zit de 
wind in het oosten en is het geronk van 
auto’s een plaag voor onze vogelgevoelige 
oren. 
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Als we de rechterklep van de hut openen, 
hebben we van zeer dichtbij zicht op het 
schelpeneiland. En ook al loopt het broed
seizoen ten einde, er scharrelen nog een 
stuk of twintig kokmeeuwen en ongeveer 
tien visdieven rond. Wouter: ‘ze broeden 
hier al tientallen jaren, doorgaans onge
stoord. Maar in 2004 had de kolonie het 
zwaar te verduren. Een vos, geholpen door 
de lage waterstand, verschafte zich toe
gang tot het eiland. Het resultaat laat zich 
raden …’. Van dichtbij zien we er vier klu
ten. Wouter vertelt dat deze pionier soort 
in eerdere jaren soms erg algemeen was. In 
2002 broedden er maar liefst 23 paar.
Over de plas turend zien we veel aalschol
vers, scholeksters, lepelaars en een bont 
gezelschap aan kieviten en veel eenden. 
Vooral krak en kuifeend, van allebei rond 
de 100 exemplaren. We zien ca 60 tafeleen
den, 50 slobeenden en 25 bergeenden. Vlak 
voor de hut strijkt een oeverloper neer, na 
rusteloos om zich heen te hebben gekeken, 
vliegt hij weer op. Even later kruist een wit
gatje onze blik. 

Meeslouwerplas veel rustiger
Regelmatig kijken we omhoog in de ver
wachting roofvogels te zien; de lucht lijkt 
er ideaal voor. Het blijft bij een enkele bui
zerd, over een vermoedelijke wespendief 
wordt getwist maar uiteindelijk belandt 
hij in de categorie ‘onbevestigde waarne
mingen’. Iets verderop krijgen we veel boe
ren en huiszwaluwen in de kijker. Altijd 
mooi is de waarneming van een enkele oe
verzwaluw.

IJsvogels en meer … 
Het wordt warmer, maar we besluiten 
toch de Kniplaan nog even over te steken 
om langs de Meeslouwerplas te wandelen. 
Daar zien we twee keer kort achter elkaar 

een ijsvogel. Op deze plas is het qua vogels 
veel rustiger. Enkele futen, kuifeenden in 
de verte en een dodaars die langs de riet
kraag schuifelt. Een witte kwikstaart vliegt 
voor ons uit en in de verte roept een groene 
specht. Een mooie vogelochtend loopt op 
zijn eind. 

E-birds
Nauwelijks thuisgekomen, ontvangen we 
van Wouter al zijn op ebirds geplaatste 
lijst van waargenomen soorten. Zo maar 
62 vogels met een eervolle vermelding voor 
de grauwe gans met 150 exemplaren. Ook 
zagen we 50 brandganzen, een soort die we 
met wollen truien, ijsmutsen, loopneuzen 
en afvriezende oren associëren … Verbaasd 
kijken we elkaar aan, een arctische soort 
in Den Haag tijdens een hittegolf …? Het 
moet niet gekker worden. 

Drie continenten 
Bijzonder is dat Wouter als ambassadeur 
Nederland op drie continenten vertegen
woordigde. Maar overal komt hij voge
laars tegen, ook de ondersoort Haagse 
vogelaars. In Benin liet hij sporen na. 
HVBlid Klaas Tjoelker stuurde de re
dactie kort geleden een mailtje: ‘In Benin 
heb ik inmiddels ook het vogeltje gezien 
dat HVBlid Wouter Plomp hier ontdekt 
heeft, de Anambraastrild. Dat was tijdens 
een werkbezoek aan natuur en milieube
schermingsorganisaties’. Zo hoor je nog 
eens iets. En wie schetst onze verbazing 
toen Wouter ons argeloos vertelde dat hij 
in Indonesië op stap was geweest met Jack 
Noordhuizen … ‘Dat is sterk’, brachten we 
uit … ‘met Jack wandelden we dit voorjaar 
nog in de Horsten!’. Kortom: de wereld is 
klein, maar de wereld van dit soort gedre
ven vogelaars is nog kleiner. Maar, als je 
erover nadenkt, ook heel veel groter … 
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 39: de kwartelkoning

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

Een luciferdoosje en een kam, het waren onmis-
bare attributen voor vogelaars in de jaren vijftig 
en zestig als ze ’s avonds kwartelkoningen wilden 
inventariseren. Je haalde de kam langs het doosje 
en dat maakte een geluid dat sterk leek op een 
roepend kwartelkoning mannetje: ‘crex crex’. 
Het is ook zijn wetenschappelijke naam. Later 
ging je met een draagbaar cassetterecordertje op 
stap om het geluid af te draaien. Maar tegenwoor-
dig zijn er veel apps waarmee je op je smartphone 
het geluid kunt afspelen. Het is dan ook ongeveer 
de enige soort waarvan je het aantal broedparen 
niet uitdrukt in ‘getelde territoria’ maar in ‘roe-
pende mannetjes’. Er zijn dan ook meer voge-
laars die een kwartelkoning gehoord hebben dan 
gezien. Althans, dat vermoed ik. Zijn nachtelijke 
levenswijze omgaf hem met geheimzinnigheid.

Hoeveel kon je er door de jaren heen 
turven?
Toen het tellen van vogels min of meer 
systematisch begon, in de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw, waren ongetwij
feld de meeste lucifersdoosjes en kammen 
versleten. Tellers maakten overuren, want 
het totaal aantal roepende mannetjes werd 
op 750 tot 1000 vogels geschat. Maar in de 
schaarse literatuur uit het begin van de 
20ste eeuw wordt beschreven dat de kwar
telkoning destijds een ‘algemene broed

vogel’ was. Waarschijnlijk ging het toen 
om enkele duizenden paren.
Eind jaren zestig zette een enorme daling in 
de aantallen in. Wel schommelden ze van 
jaar tot jaar aanzienlijk. Gemiddeld kwam 
het aantal in die jaren niet boven de 200 
paar. In 1979 was er een eenmalige kort
stondige opleving toen er naar schatting 
300 tot 400 werden geteld. In de jaren 80 
trad een halvering op en de Rode Lijst van 
1994 komt niet verder dan 50 tot 150 paar. 
Ze kwamen in de bedreigingsklasse ‘ernstig 
bedreigd’ terecht. En toen gebeurde er iets 
vreemds: er was eind jaren 90 onverwacht 
sprake van een enorme toename! Tussen 
1998 en 2000 werden de aantallen op 500 
tot 700 geschat! De categorie van bedrei
ging op de Rode Lijst van 2004 was twee 
klassen lager: ‘kwetsbaar’. Maar in de 21ste 
eeuw was het weer afgelopen en nam het 
aantal weer af. Voor 2013  2015 werd het 
geschat op 110 tot 155 paar. 

Vanwaar die fluctuaties?
Om de fluctuaties goed te begrijpen moe
ten we ons realiseren dat de kwartelko
ning in twee totaal verschillende biotopen 
leeft. In de eerste plaats zijn dat van ouds
her de extensief beheerde hooigraslanden 
in de uiterwaarden van de grote rivieren. 
Daarnaast komt hij als broedvogel voor in 
de akkerbouwgebieden in Groningen. Met 
de braakland regeling van destijds werden 
veel landbouwgronden ‘uit productie’ ge
nomen. Gewassen als karwij en luzerne 
werden geteeld. We weten dat met name 
de grauwe kiekendief hiervan erg heeft 
geprofiteerd. Minder bekend is echter 
dat de kwartelkoning dit ook deed en het 
Oldambt in Groningen een enorm bolwerk 
werd voor deze soort. Ten slotte werden in 
het kader van natuurbeheer in Drenthe de 
gronden in de beekdalen extensief beheerd. 
Ze werden bloemrijker en vertoonden al
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lengs grote gelijkenis met die in de uiter
waarden.
De toename aan het eind van de jaren 90 
had een oorzaak buiten Nederland. De 
meeste kwartelkoningen broeden in Oost
Europa, met name in Rusland en in Wit
Rusland. In die jaren vond er de ontman
teling plaats van de collectieve landbouw 
en het verwaarloosde grasland vormde een 
ideaal biotoop voor de kwartelkoning. De 
soort breidde zijn broedareaal toen gigan
tisch uit richting WestEuropa en bereikte 
ook Nederland. Uit 1999 stamt de enige 
waarneming in onze regio, in de plassen 
van de Oostduinen. In de 21ste eeuw werden 
de genoemde landbouwbedrijven nieuw 
leven ingeblazen en raakten andere bebost.  
De gevolgen waren funest voor de kwartel
koning en ze verdwenen weer.

Beschermingsmaatregelen
Kwartelkoningen zijn trekvogels die pas 
heel laat, begin mei, in ons land arriveren. 
Kernpunt in alle broedlocaties is de aan
passing aan een laat maaibeheer. Nesten en 
jongen zijn er vooral in de periode juni tot 
en met begin augustus. Bij regulier gras
landbeheer wordt er in deze periode al flink 
gemaaid waardoor de nesten verloren gaan. 
En als de jongen geen vluchtbiotoop heb
ben komen ook die in de hakselmachine. 
Het is opvallend dat in de uiterwaarden be
heersmaatregelen die juist gericht zijn op 
meer natuur  ‘Ruimte voor de Rivier’ e.d.  
voor de kwartelkoning verkeerd uitpakken. 
Verhoging van de grondwaterstand is voor 
deze soort funest. Deze vogels houden juist 
van droge voeten. Het onder water zetten 
doet de biotoop verloren gaan. Ook be
grazing pakt vaak verkeerd uit want de 
kwartelkoning heeft juist dekking nodig. 
Kortom, in de kerngebieden moet tot in 
augustus voldoende hoge vegetatie be
schikbaar zijn. Extensief beheer met laat 
maaibeheer, waarbij steeds stukken met 
hoge vegetatie staan, kan uitkomst bieden.

In de akkerbouwarealen in Groningen is 
het lastiger omdat sommige gewassen op 
een bepaald tijdstip rijp zijn om gemaaid 
te worden en uitstel tot schade leidt. Hier 
kan er in ieder geval naar worden gestreefd 
om in gebieden waar veel kwartelkoningen 
zijn te kiezen voor een gewas dat pas laat 
kan worden geoogst. Dus liever winter
tarwe dan luzerne. Daarnaast is het aanleg
gen van bloemrijke akkerranden gunstig. 
Ze fungeren als vluchtstrook voor jongen. 
De percelen zouden waar mogelijk van bin
nen naar buiten gemaaid moeten worden, 
zodat de jongen naar de randen kunnen 
vluchten. Al met al stellen kwartelkonin
gen door hun eigenschap om pas laat in 
het seizoen te broeden, zowel goedwillende 
boeren als natuurbeheerders voor lastige 
problemen.

Twee fraaie postzegels
Bijgevoegd zijn twee fraaie postzegels 
van deze soort. Op die van WitRusland 
– Belarus –  zien we hem opvliegend met zijn 
karakteristieke roodbruine vleugels boven 
het landschap waarin hij daar broedt. Zo 
zullen vogelaars die hem per ongeluk op
stoten, hem ook hebben zien wegvliegen. 
De duozegel van BosniëHerzegovina is 
heel bijzonder. Als je goed kijkt zie je dat al
leen de linkerzegel een echte postzegel met 
een waarde aanduiding is. De rechterzegel 
is slechts een aanhangsel, in postzegelkrin
gen noemen we dat een tab. En op de linker 
hoor je hem bijna ‘crex crex’ roepen!
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Voor mijn doen loop ik goed voorbereid de 
tuin in, maar er is GEEN MENS TE ZIEN! 
Wel zie ik een merel wat schutterig rond
scharrelen. Omdat ik ooit in de duinen 
een kramsvogel dronken onder een duin
doornstruik heb zien liggen, begrijp ik in 
een flits wat er aan de hand is. Buurvrouws 
dronken kerel is een aangeschoten merel … 

In de tuin staat een lijsterbes en aan een 
nogal ambitieuze wijnrank groeien drui
ven. Een deel daarvan was overrijp. Ze be
gonnen te fermenteren. Al eerder had ik 
merels van de druiven zien snoepen. En 
deze merel had duidelijk een druifje teveel 
op. Met ongecoördineerd gefladder zocht 
de merelkerel een goed heenkomen. Linke 
soep, want de sperwer loert op dit soort 
buitenkansjes. Sperwers volgen soms we
kenlang een groep kramsvogels die in 

grote groepen in onze duinen overwinte
ren en bessen snoepen. Deze ‘alcoholisten’ 
vormen een makkelijke prooi.  

Openbare dronkenschap in de vogelwereld 
komt vooral voor bij vogels uit de lijster
familie en bij spreeuwen. In het voorjaar 
en de zomer staan vooral insecten op het 
menu. In het najaar schakelen ze over op 
vruchten en bessen. Duin en sleedoorn, 
lijsterbes, vlierbes, meidoorn en ook drui
ven, zijn favoriet. De vruchten zelf kunnen 
alcohol bevatten of ze gaan gisten in de 
vogelmaag. 

Bosvogel 
De merel is van oorsprong een bosvogel. 
Zo’n honderd jaar geleden kwam hij rich
ting de stad. En met succes bevolken ze 
onze tuinen en parken. Hun zang geeft 
bijzondere fleur aan de natuur. ‘His song 
is all of the joy of life’ dichtte W. E. Henley 
eind 19e eeuw treffend. Merels zijn de eer
ste vogels die je in de ochtend hoort en ze 
gaan als laatste slapen. Over hun gedrag 
en de ondeugende kantjes ervan, schreven 
we al eerder.  

Er zijn veel prachtige oude verhalen over 
de merel en in de dichtkunst worden ze 
veel bezongen. Bij gelegenheid zal ik een 

Dronken kerel … 
DOOR FOEKE ZEILSTRA

Aan het eind van de middag hoor ik een verraste stem. De buurvrouw hangt uit het 
slaapkamerraam en roept: ‘er ligt een dronken kerel in jullie tuin!’ Krachtig optreden 
lijkt gewenst. Ik grijp een mondmasker en bedenk hoe ik dit varkentje moet wassen. 
Bij dit soort zaken geloof ik in ‘de zachte krachten’. Ik oefen een warme, rustige 
openingszin:  ‘Goedemiddag mijnheer. Eh… vindt u de grond hier niet wat klam? Ik 
weet een fijn bankje in het parkje hier vlak bij waar u lekker in het herfstzonnetje kunt 
zitten. Ik loop wel even met u mee …’
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merel poëzie aflevering voor u maken. 
Een van de aardige feiten die ik tegen
kwam is het volgende. Er bestaat een heel 
oud recept voor het bakken van een taart 
met een harde korst aan de bovenkant. 
Deze taart werd bij bijzonder feestelijke 
gelegenheden opgediend en het aansnij
den ervan was één van de hoogtepunten 
van menig voornaam diner. Bij het open
maken van de taart kwamen dan 24 me
rels tevoorschijn, niet meegebakken maar 
springlevend! De vogels kregen tijdens 
het diner hun vrijheid terug. Het recept is 
te vinden in een boek uit 1598, ‘Epulario 
of het Italiaanse banket’. Helaas loopt het 

niet met alle vogels uit dit recep
tenboek zo goed af. 

Ortolaan 
Het eten van zangvogels is van alle tijden. 
Zelfs nu nog verschijnen in zuidelijke 
landen zangvogels met regelmaat op het 
menu. Neem de ortolaan. Dit trekvogeltje 
mag al sinds 1999 niet meer worden ge
vangen, maar in menig Frans restaurant 
staat de ortolaan nog steeds als bijzondere 
delicatesse op het menu. Mag ik u even 
laten gruwelen? 
Een levend gevangen ortolaan wordt in 
een kooitje vetgemest, in armagnac ver
dronken en in zijn geheel gekookt of ge

roosterd. Het beestje moet volgens de 
traditie in één hap worden verslonden: 
met botten, ingewanden en al. Tijdens het 
verorberen van de ortolaan wordt tradi
tioneel een servet over het hoofd gedra
peerd. Tegen gespetter of om de aroma’s 
te vangen? Of is het schaamte? Wil de eter 
soms het doden en oppeuzelen van dit be
dreigde, kleine zangvogeltje voor God zien 
te verbergen? 

Vogelbescherming blijft dan ook om veel 
redenen noodzakelijk. Natuurlijk op het 
vlak van natuur en milieu. Maar het laten 
horen van een krachtig protest tegen dit 
soort wrede, weerzinwekkende smulprak
tijken is er zeker ook één. 

Er is er een jarig … 
Over vogelbescherming gesproken, dit jaar 
is het 95 jaar geleden dat ‘de Vereni ging 
voor Vogelbescherming ‘sGraven hage en 
omstreken’ werd opgericht. Van wege de 
‘Regels van Rutte’ zijn uiteraard alle fees
telijkheden afgelast. Daarop is één uitzon
dering: het uitbrengen van een jubileum
boek. Dat is immers corona proof… 

Als samensteller van ’95 jaar Haagse Vogel
bescherming’ schrok ik vannacht om vier 
uur zwetend wakker. Had ik het recept 
voor die feesttaart met 24 levende merels 
er wel goed instaan? ‘Bah, weer zo’n on
zindroom’ dacht ik na een paar seconden. 
Met vogels haal je geen grappen uit. En ze 
opeten, dat doen we al helemaal niet! 

Ik hef het glas op die laveloze kerel die zich 
ontpopte als vrolijke merel. En natuur
lijk op de vitale 95jarige Haagse Vogel
bescherming. Proost!  
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      Onze 
tuinvogels

TEKST EN FOTO’S TOM LOORIJ

7

De opmars van de 
halsbandparkiet 
De halsbandparkiet begon in Nederland 
met zijn opmars in de Haagse regio en 
in Amsterdam. Eind jaren 60 ontsnapten 
er een paar of werden bewust losgelaten. 
Jarenlang leidden ze een verborgen be
staan. De ontwikkelingen daarna zijn be
kend. Heden ten dage hebben ze zich over 
het gehele grondgebied van Den Haag en 
de randgemeenten verspreid. En nog steeds 
zit ca. 85% van alle Nederlandse parkie
ten in en rond Den Haag en Amsterdam. 
De laatste 10 jaar groeit hun aantal in de 
Rotterdamse en Leidse regio. Ook worden 
ze in NoordHolland (Haarlem, Zaandam 
en Alkmaar) gezien en – steeds meer – rond 
de stad Utrecht.

Winterharde vroege broeders
Dat deze vogels winterhard zijn in ons kli
maat, is niet zo vreemd. Ook in hun oor
spronkelijke leefgebied, o.a. in India, broe
den ze tegen de uitlopers van de Himalaya 
aan waar het ’s nachts bitterkoud kan 
zijn. En wij helpen ze natuurlijk om onge
schonden de winter door te komen door al 
het voer dat we voor onze tuinvogels klaar 
leggen, waar ook de halsbandparkieten 
maar al te graag op afkomen. 

Net als bijvoorbeeld bosuilen zijn het ho
lenbroeders die al heel vroeg, soms al in fe
bruari, beginnen met het opknappen van 
hun nestholte die de spechten braaf voor 
ze hebben uitgehakt. In onze tuin zien 
we ze hoofdzakelijk in de periode tussen 
oktober en maart. Begin april wordt het 
aantal parkieten al snel minder, hoewel 
we tot in mei voer aanbieden. Ze houden 
zich dan in het park op om met het daar 
beschikbare voedsel hun jongen te voeren. 
In de zomer voeren we niet en dan zijn er 
maar sporadisch parkieten in de tuin. In 
oktober start onze ‘wintervoedering’ weer 
en begint het aantal weer op te lopen.

Rare fratsen
De vogels komen hoofdzakelijk op het 
pindanetje en op de grote slinger met 
ongepelde pinda’s voor de mezen af. Ook 
zonnebloempitten worden niet versmaad. 
Een enkele keer hangt er één aan een vet
bol, maar de vetpot wordt vermeden. Het 
is boeiend te zien hoe ze het opgehangen 
voer bereiken. Vaak vliegen ze er recht
streeks op af en starten hun maal. Maar 
even vaak strijken ze ergens in de buurt van 
het voerboompje neer. Je ziet ze dan poot 
voor poot en met behulp van hun snavel 
langzaam van takje tot takje naar het voer 
worstelen tot ze er eindelijk bij kunnen. 
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Dan hangen ze er regelmatig onderstebo
ven aan. Leuk is dat ze hun lange staart 
als evenwichtshulp gebruiken; die zetten 
ze dan stevig in horizontale positie. Het 
pindanetje trekken ze vaak met hun sna
vel op vanaf het takje waar het aanhangt. 
Ter hoogte van het takje pakken ze het dan 
in één poot vast om op hun gemak de pin
da’s eruit te pellen. Het zijn overigens slor
dige eters. Niet alleen de schilletjes dwar
relen naar beneden maar ook stukjes voer. 
En die zijn de prooi voor andere vogels. De 
koolmezen pikken uit alle kieren tussen de 
tegels van het terras de restjes op. Soms is 
het topdrukte in de vogeltuin. Dan willen 
de parkieten met zijn tweeën of drieën te
gelijk aan dat kleine pindanetje hangen en 
dat gaat natuurlijk niet. Dan wordt er met 
de snavels flink op elkaar ingehakt tot er 
een het hazenpad of – beter gezegd – het 
parkietenpad kiest. 
Grappig is ook de moeite die ze doen om 
in het voerhuisje te komen. Dat is speci
aal bedoeld voor kleine vogels als mezen, 
roodborst, heggenmus e.d. en is omgeven 
met gaas. Aan alle kanten zijn openingen 
waar zíj wel door kunnen, maar grotere 
niet. De parkieten ‘wandelen’ soms he
lemaal om het huisje heen en doen ver
woede pogingen om door de gaten in het 

gaas naar binnen te komen, wat ze natuur
lijk niet lukt.

Een harde kop?
Na afloop van de schranspartij zie je ook 
een rare frats. Als de halsbandparkieten 
weg vliegen, starten ze altijd met een da
lende vlucht, soms bijna tot op de grond 
voordat ze opstijgen om verderop in een 
boom te gaan zitten. Maar voor die golf
beweging hebben ze behoorlijk wat ruimte 
nodig. En het voerboompje staat maar een 
paar meter van de grote glazen ruit van de 
kamer. Enkele keren gebeurt het dan ook 
dat ze het niet meer halen om bijtijds op 
te stijgen en met een grote klap tegen de 
ruit vliegen. Ze laten dan een prachtig af
druk van zichzelf achter op de ruit. Je ziet 
dan dat ze hun staart duidelijk gespreid 
hebben. Maar ze hebben kennelijk een 
harde kop want er blijft nooit een parkiet 
een beetje versuft op het terras liggen. En 
terug in de lijsterbesboom beginnen ze ge
zellig te kwetteren met hun soortgenoten 
die daar zitten te wachten tot het voer weer 
‘vrij’ is. Meestal zien we maximaal drie tot 
vijf tegelijk in de tuin. Maar er zijn dagen 
geweest dat we er meer dan 10 tegelijk 
hadden, één keer zelfs 14.  Ze kunnen dan 
enorme herrie maken.

Laatste aflevering
Dit was de laatste aflevering in de serie over tuinvogels, waarin 
ik vrijwel alle regelmatig aanwezige soorten heb besproken. Niet 
alle natuurlijk, want we hebben meer dan 50 verschillende soor-
ten vogels in de tuin gezien. Maar een aantal daarvan slechts een 
enkele keer. De meest bijzondere waren wel een prachtrosella, een 
ontsnapte exoot, die zich, genietend van het voer, aan alle kanten 
prachtig liet bekijken en een fazant die jaren geleden zomaar opeens 
op het terras vlak voor het raam liep! Waar die nou vandaan kwam 
in een ordinaire stadstuin?
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Het plan om de deelnemers aan de ex
cursies in twee groepen te verdelen bleek 
gezien het enthousiasme niet eenvoudig. 
Gelukkig is het bewaren van de 1,5 m af
stand in de open lucht vrij gemakkelijk 
haalbaar. Al met al leek de aanpak ons vei
lig en dat bleek gelukkig ook achteraf het 
geval.

Iedereen is op tijd bij de veerboot in Har
lingen. Twee deelnemers gaan met de snel
boot omdat de gewone boot al was volge
boekt. Na aankomst halen we op de kade 
de fietsen op. De bagage wordt door de 
fietsenverhuurder naar Hoorn gebracht.
We fietsen door de duinen, via West bij 
Paal 8, en zien parnassia. Staatsbosbeheer 
heeft een deel van de duinen afgeplagd en 
een stukje grond met daarop de parnassia 

laten staan. Het is een prachtig gezicht.
’s Avonds geeft Arie Ouwerkerk een lezing 
met erg mooie foto’s. Hij gaat in op bijzon
derheden die op het eiland zijn gezien: de 
hop en bijeneters. En een langs het strand 
jagende slechtvalk.

Dinsdag treft de storm Francis Terschel
ling met windkracht 7 en veel regen. Het 
fietsen richting Boschplaat is hierdoor 
pittig. Door even uit te rusten in het 
Heartbreak Hotel aan het strand, worden 
we weer droog en warm. Martin Kroon 
geeft ’s avonds een lezing over zijn tocht 
met de Plancius naar Spitsbergen.

Vanwege de harde wind laten we de fietsen 
staan en wandelen we de volgende dag in 
de polder. In de middag kunnen we weer 

HVB-vogelreis naar Terschelling
DOOR HENK WARDENAAR

Vanwege COVID-19 werd de voor april geplande midweekreis uitgesteld naar 
augustus. Gelukkig werden de maatregelen in de zomer versoepeld. De tocht was naar 
ons idee verantwoord, omdat de Volkshogeschool Schylgerlân een aangepast regime 
hanteert: 1,5 m afstand tijdens het eten en maximaal twee of drie personen slapen 
op de zeer ruime kamers. Voor de lezingen hebben we de beschikking over een grote 
groepsruimte waar je niet boven op elkaar zit. Dus werd de vogelreis gepland voor 
maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus. 



Mededeling Commissie Excursies en Lezingen 
Het excursieprogramma is vervallen vanwege de COVID-19 situatie. De strenge maatregelen 
die zijn genomen, maken het onverantwoord om excursies te houden. Zodra de situatie zover 
verbetert dat we weer in groepen op pad kunnen, plaatsen we een aangepast excursiepro-
gramma op www.haagsevogels.nl. Als u zich heeft aangemeld voor de Ganzenveer ont-
vangt u een bericht per mail.   31

fietsen. We kopen lekkers bij een cranber
rybedrijf: sap, wijn, jam en ook berenburg. 
In de polder zien we roze grutto’s, wulpen, 
goudplevier en een lepelaar.
Martin vertoont dia’s van zeearenden die 
hij maakte tijdens de vorige HVBreis naar 
de Oderdelta in Polen.

Donderdag gaan we eerst naar de polder 
en dan naar de duinen en het strand. Op 
het wad zien we in de verte een grote groep 
lepelaars en zeehonden. In de duinen 
komen we de tapuit tegen, een gele kwik
staart en krakeend. Op het strand zien we 
actieve duinvorming met nieuwe kleine 
duintjes op het brede strand. In de duinen 
zien we bij de Waterplak een oeverloper en 
buizerds.

Henk laat ’s avonds foto’s zien van een vo
gelreis naar Spanje. Hij zag er de vale gier, 
de rode wouw en kraanvogels. Hij verhaalt 
ook over een tocht naar Lesbos waar hij 
de dwergstern en flamingo’s tegenkwam. 
Op de avondwandeling zien/horen we de 
gewone dwergvleermuis en de laatvlieger.

Vrijdag is alweer de laatste dag. De bagage 
wordt opgehaald en wij fietsen westwaarts 
langs de binnenduinrand. We hebben te
genwind en soms een steile helling, die 
veel moeite kost. Bij de Noordvaarder aan 
het Groene Strand ligt de uitspanning 
De Walvis, met uitzicht op een klein zoet 
beekje – kwelwater uit het duin – dat in de 
Waddenzee uitstroomt. Een unieke com
binatie van zoute en zoete milieus. Op de 

Noordvaarder zien we weer een tapuit nu 
tussen de zeekraal en de lamsoor.
We hebben totaal 58 vogelsoorten gezien! 

Op de boot naar Harlingen wisselen 
prachtige lichte en donkere wolken elkaar 
af en weerkaatst de Wad den zee het zilve
ren zonlicht. Een maand later houden we 
een reünie bij Gina in Leiden, coronaproof 
in een grote buitentent. Het was erg gezel
lig, in de gesprekken werd volop terugge
keken op het Terschelling avontuur. En, 
niet te vergeten, de drankjes en hapjes 
waren heerlijk. Alle deelnemers waren het 
erover eens: ‘goed dat we toch zijn gegaan’ 
en ‘deze tocht smaakt naar meer.’ 

Goudplevier
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In en boven de stad was ook de torenvalk re
gelmatig te zien. In de kenmerkende pose 
‘biddend’. De vogel hangt ogenschijnlijk 
stil in de lucht, maar in werkelijkheid 
vliegt hij met afhangende uitgespreide 
staart langzaam tegen de wind in. 

In het Sterrenbos in Clingendael broedde 
ook dit jaar weer de sperwer. Er zat eind 
juni één jong op een nest toen de natuur 
toesloeg. De nestboom is tijdens een op 
zich overzichtelijk stormpje omgewaaid. 
Maar de moeder gaf niet op en het jong 
zat – op een paar meter van de grond – nog 
in de zich inmiddels in horizontale toe
stand bevindende nestboom. Het voorval 
werd opgemerkt door Wim van Yperen die 
met onze Veldwerkcommissaris Boude
wijn Schreiner en met de teamleiding van 
Omnigroen contact opnam met de vraag, 

               Roofvogels
Tijdens de hittegolf in augustus was het meer dan ooit een vertrouwd beeld: een 
hoog aan de hemel ‘hangende’ roofvogel. Het was heel vaak een buizerd. Het vliegen 
kost ze nauwelijks moeite, aangezien een buizerd gebruik maakt van thermiek, de 
opgaande warme luchtstromen.
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SPECIAL

Boomvalk                                  (foto: Wim van Yperen)

Veel minder vaak was de boomvalk in beeld. 
De soort kan achteruit zijn gegaan door de 
toename van de havik. Niet zo lang geleden 
was de boomvalk nog broedvogel op di
verse landgoederen, maar nu is het vooral 
een doortrekker. Wel kwam een paartje 
tot broeden in het ‘Rode Kruispark’ bij 
de Segbroeklaan. En op 4 augustus werd 
nog een juveniele boomvalk langs de N14 
(NORA) bij Mariahoeve aangetroffen. 

Wil je een jagende havik zien, dan is de tref
kans het grootst in en rond Meijendel. De 
soort, die zich daar in 1993 voor het eerst 
vestigde, bezet tegenwoordig jaarlijks on
geveer vijf territoria. Haviken zijn nogal 
plektrouw en opereren vaak jarenlang van
uit dezelfde uitvalsbasis. 

Havik

Sperwer
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wat te doen. ‘Even aanzien’ had de voor
keur boven verplaatsing naar vogelopvang 
De Wulp door de dierenambulance. De 
dagen erna veranderde de situatie niet; het 
vrouwtje hield de wacht en werd ook nog 
voerend gezien waarbij het jong een leven
dige indruk maakte. De gemaakte keus 
leek dan ook de juiste. 
Ooggetuige en ‘kiekjesdief’ Wim van 
Yperen heeft dit avontuurlijke verhaal 
fraai vastgelegd in zijn logboek. Voor 
meer foto’s zie: https://www.flickr.com/pho-
tos/kiekjesdief-vogels/49922196073/in/shares-
W9Lx2K/
Bijzonder was dat ruim een week later 
een vrouwtje werd gesignaleerd net iets 
verderop bij de nestboom van vorig jaar. 
Onzeker was of dit een tweede broedpaar 
ging of om hetzelfde.
Een overvliegende grauwe kiekendief werd 
op 13 augustus opgemerkt zowel op de 
Vulkaan, als in Meijendel. Voor blauwe 
kiekendieven moesten we iets verder weg, 
naar vliegveld Valkenburg of naar de Drie
manspolder. Daar waren ze medio augus
tus te zien.
Een ontmoeting met een bruine kieken-
dief lukt een stuk gemakkelijker. Veel 
waarnemingen zijn gemeld rondom de 
Starrevaartplas en voorts nogal wat trek
kers langs de kustlijn. Zo zijn vanaf de 
Vulkaan op 14 september zes naar het 
zuidwesten trekkende exemplaren gezien.  
Op die datum werd daar ook de ooit in 
Nederland uiterst zeldzame steppekieken-
dief waargenomen. Weliswaar vloog deze 
400 meter uit de kust, dus met een gewone 
7x50 verrekijker, waarmee ik mezelf nog 
steeds bedien, zou het onmogelijk zijn ge
weest om hem te determineren. Sowieso 
is het op naam brengen van deze soort 
iets voor fijnproevers. Vooral vrouwtjes 
zijn nauwelijks te onderscheiden van de 

grauwe kiekendief. Ze worden de laat
ste jaren wel vaker waargenomen in Ne
derland. Dat is ten dele te verklaren door
dat meer vogelaars zijn uitgerust met 
verfijnde apparatuur. Inmiddels heeft de 
steppekiekendief voor het eerst succesvol 
gebroed in Nederland. In 2017 werd be
kend dat er  een paartje steppekiekendief 
jongen grootbracht op een Groningse 
akker. Op 29 september werd nog een keer 
een steppekiekendief gezien, dit keer bij de 
Scheveningse watertoren. 
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Zeearend

De meest imposante roofvogel, althans 
qua omvang vloog op 15 september over 
de Vul kaan. Natuurlijk heb ik het over 
de zeearend. Deze reus is in de dagen erna 
meerdere keren waargenomen. Twee juve
niele exemplaren werden gespot in de om
geving van Leidschendam.
De visarend – in 2016 in de Biesbosch 
voor het eerst weer broedvogel in Neder
land  – kwam als altijd in augustus en 

Steppekiekendief
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september enkele malen in de kijker, 
telkens dichtbij de kustlijn, vooral in 
het natte duingebied. Soms rondcir
kelend bij een plas en daarbij even zijn 
naam eer aandoend, maar doorgaans 
weer snel doorvliegend naar het zuiden. 
Onze slechtvalken zijn zowel gehaat – bij
voorbeeld  door liefhebbers van sierduiven 
– als geliefd bij vogelaars. Ze krijgen zelfs 
koosnamen als Babs, Pietje, Jacobientje en 
de Sjakies. 
In het afgelopen seizoen telden we vijf 
broedparen in Den Haag, in grote meer
derheid waren het hergebruikers van ou
dere nesten. Ze zaten op het ministerie van 
BZK, de SintJacobus de Meerderekerk 
– beter bekend als de Parkstraatkerk – 
de Bethlehemkerk, de Nehertoren en in 
Leyenburg. Op 22 september werd een 
jong mannetje, dat uit het ei was gekro
pen in het nest bij het ministerie van 
BZK,  dood gevonden in het NoordFranse 
Arras. Hemelsbreed ruim 225 kilometer 
naar het zuiden. Zie https://parkstraatkerk-
slechtvalken blog-spot.com/ 

Op 4 september werd in de Horsten een 
naar het zuidwesten vliegend vrouwtje 
smelleken gesignaleerd. Het was de eerste 
waarneming van deze roofvogel die in 
onze regio eigenlijk alleen wordt gezien 
zodra de ‘r’ in de maand is.

Aan het wouwenfront bleef het lange tijd 
stil. De enige zwarte wouw werd op 21 sep
tember opgemerkt bij het A4/A13 knoop
punt Ypenburg. Daarna volgden nog drie 
waarnemingen in oktober van een rode 
wouw, telkens langs de duinrand. 

En dan is er nog de wespendief. Welke vo
gelaar heeft niet wel eens wat langer naar 
een buizerd gekeken denkend ‘is het niet 

toch een …?’ Echter wespendieven verto
nen weliswaar veel overeenkomsten maar 
blijven in aantallen ver achter. Dus bij 
twijfel of argeloosheid is het oordeel dan 
ook al snel ‘buizerd’. Wespendieven zijn 
veel stiller, zeker ook in de broedtijd. Het 
vinden van nestgelegenheid is dan ook 
geen sinecure. Vooral hoogzomer zijn er 
de nodige waarnemingen gedaan in de 
Horsten, ook van juveniele exemplaren. 
Een hoopvolle indicatie voor een mogelijk 
territorium. Al met al blijven ze schaars in 
onze omgeving. In augustus zijn verspreid 
rond de stad diverse doortrekkers waarge
nomen. En ook in september was het nog 
tenminste drie keer raak: op de 4e van die 
maand in de Helmduinen in Meijendel, op 
12 september ook aldaar, maar dan bij het 
Pompstation en tenslotte op 26 septem
ber werd nog een wespendief gezien bij de 
Vulkaan.

Zaterdag 17 oktober was een prachtige dag 
voor liefhebbers van de soort waarmee we 
begonnen. Er werden toen onwaarschijn
lijk veel zuidwaarts trekkende buizerds 
waargenomen. Alleen al bij de Vulkaan 
werden er 167 geteld. Op andere plekken 
in Noord en Oost Ned er land was overi
gens sprake van nog veel hogere aantallen. 
Zie https://www.vogelbescherming.nl/actueel/
bericht/buizerds-overspoelen-nederland

Wespendief
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Contact
Bestuur 
Hans Elders voorzitter
Jeroen Melcherts secretaris
Rob de Jong penningmeester
Rogier Mos lid
Frits IJzendoorn lid
John Woudstra lid

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

Algemeen bankrekeningnummer 
IBAN: NL12 INGB 0003 5861 85

Functionaris privacybescherming 
Jeroen Melcherts

Contributie
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per 
jaar voor volwassenen; jeugdleden tot 18 jaar 
gratis; lidmaatschap voor het leven: € 250,00 
minimaal. Betaling op IBAN NL49 INGB 0000 
275200 t.n.v. Haagse Vogelbescherming.

Ledenadministratie
Voor aanmelden van nieuwe leden, adreswijzi-
gingen en contributiebetaling kunt u terecht bij 
de ledenadministratie: 
Rob de Jong 
tel. 070 - 352 2940
e-mail: hvbledenadm@gmail.com

CEL
Contactpersoon: Muriel Kommer
Voor informatie, tel. 06 - 26 30 06 20
E-mail: hvbexcursies@live.nl

Commissie Veldwerk
Contactpersoon:
Boudewijn Schreiner, tel. 06 19 77 88 93

Algemene informatie
E-mail: info@haagsevogels.nl 
Website: www.haagsevogels.nl
https://www.facebook.com/HaagseVogels/
Vogelopvang De Wulp, tel. 070 - 323 15 68

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

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

De winkel is geopend 
tijdens de Open Dagen van 

Vogelopvang de Wulp

Diverse vogelkijkgidsjes v.a.  ............................. 9,95

DVD met 5 Haagse natuurdocumentaires
Ooievaars Natuurlijk  ................................................10,00

Serviesgoed met vogelafbeeldingen v.a.  ..... 4,50

Raamstickers (3st. A4) wit en zwart  ........ 3,00

Vogelherkenning- en zoekplaten  .................. 0,50

Vogelkaarten v.a. ........................................................  1,00

Vogelpennen, vogeltassen ................................... 3,50

Vogelparaplu .................................................................. 7,50

Diverse wintervoerartikelen v.a.  ................... 2,50

Finstick, (verrekijkerstatiefje)  ....................... 12,00

Duurzame nestkasten in 14 modellen. 
Foto’s en prijslijst op de website 
www.haagsevogels.nl 
Bestellen via info@haagsevogels.nl

Plaatjes voor mezennestkasten  ................... 2,00

Vogelopvang De Wulp
Heliotrooplaan 15
2555 MA Den Haag
Telefoon: 070 - 323 15 68

IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75

E-mail: info@vogelopvangdewulp.nl
Website: www.vogelopvangdewulp.nl
facebook.com/vogelopvangdewulp/



De Haagse Vogelbescherming ontvangt op generlei 
wijze subsidie voor haar werk en is dus afhankelijk 
van de contributies en giften van haar leden. 

Als u van mening bent dat ons werk voor de op-
vang van vogels waardevol is, dan vragen wij u ons 
financieel te ondersteunen. U kunt dat doen door 
een (periodieke) schenking of door de Haagse 
Vogelbescherming in uw testament op te nemen.

De HVB is een non-profit organisatie met ANBI-
status. Dat wil zeggen dat giften en legaten door-
gaans aftrekbaar zijn voor de belasting. 

Uitgebreide informatie over schenkingen vindt u 
op onze website: www.haagsevogels.nl onder het 
kopje Schenken bij Vereniging. 

U kunt voor meer informatie contact opnemen met 
onze penningmeester, de heer Rob de Jong (tele-
foon 070 - 352 2940); hij helpt u graag verder.

Schenken of nalaten aan de 
Haagse Vogelbescherming

De Bomenkapper
De Bomenkapper kapt of snoeit uw boom veilig, voor 
een vriendelijke prijs en met aandacht voor het dier-
leven in uw tuin.

De Bomenkapper:
• kan voor u takkenrillen en houtstapels bouwen
• gebruikt alleen milieuvriendelijke brandstof en olie
• geeft ecologisch advies bij de keuze van een nieuwe 

boom en kan deze ook voor u planten.

Voor gratis en vrijblijvend 
advies over de mogelijkheden 
en een prijsopgave, 
neem contact op met

Peter Waenink
06 - 13752132
070 - 7852161

  www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl

Welkom in ons ‘heidehuisje’ met een 
eigen kijkhut in het Reestdal in Drenthe. 
Nico de Haan ging u voor: ‘Als je niet 
aangestaard wordt door de Schotse Hoog-
landers dan word je wel begluurd vanaf de 
kale topjes van het  struikgewas door de 
roodborsttapuiten. 
Nieuw is een laadpaal voor elektrische 
auto’s.  www.heidehuisje.nl  06-81525089

’


