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       Van de voorzitter

ken publiceren en leden kunnen 
daarover per mail vragen stellen. 

Bij de Vogelopvang waren er in 
2020 vanwege de corona-uitbraak 
verschillende aanpassingen nodig. 
De bijkomende problematiek van 
het vogelgriepvirus maakte een en ander 
nog ingewikkelder. Gelukkig zijn deze 
zaken organisatorisch goed opgepakt bij 
De Wulp en gaf dit alles wat betreft de 
zorg voor onze vogels geen ernstige pro-
blemen.

Ook werd in 2020 weer een fraai inventa-
risatierapport uitgebracht. Het rapport 
over het broedseizoen 2019 is gedeeld met 
de gemeente Den Haag. Abonnees van de 
HVB Ganzenveer kregen een digitale kopie 
toegestuurd. De inventarisatierapporten 
van de afgelopen jaren kunt u vinden op 
onze website. Onze hartelijke dank gaat 
uit naar de vele tientallen vrijwilligers die 
aan het tot stand komen van het rapport 
hebben meegewerkt. 

Inmiddels heeft de gemeente Den Haag bij 
de HVB een bestelling gedaan van 40 nest-
kastjes ten behoeve van het Zuiderpark; 
de kastjes zijn inmiddels geleverd en ge-
plaatst. Het doel was broedgelegenheid 
voor mezen uit te breiden om zo de eiken-
processierups te bestrijden.  Deze vogels 
zijn dol op de larven en springen de ge-
meente bij door ze – naar ik hoop – gretig 
en met smaak te verorberen!

Wat betreft verdere vooruitzichten voor 
2021: ondanks hoopvolle medische ont-
wikkelingen zullen we nog maandenlang 
leven met stressvolle beperkingen. Ik wens 
u daarom vooral toe toch te kunnen blij-
ven genieten van wat onze natuur aan 
troost en ontspanning brengt! 

Het jaar 2020 zullen we ons ongetwijfeld 
nog lang herinneren als een ongekend in-
grijpende periode. Het bracht velen van 
ons zwaar persoonlijk verlies, eenzaam-
heid, financiële zorgen of langdurige onze-
kerheid. Door het COVID-19 werd ineens 
alles anders en blijft zelfs tot op heden 
nog het uiterste vragen van ons menselijk 
aanpassingsvermogen … En toch, bij al dit 
menselijk verdriet en zoveel stress, leek 
onze vogelwereld in 2020 onverstoorbaar 
te blijven en zelfs te genieten van de rela-
tieve stilte op wegen, straten en pleinen. 
Ook het vuurwerkverbod voor de jaarwis-
seling 2020/2021 zal nog iets hebben kun-
nen bijdragen aan het welzijn van onze 
plaatselijke fauna. 

En dan bestond onze vereniging in 2020 al-
weer 95 jaar! Hoewel we dat niet uitbundig 
konden vieren, is het toch een bijzondere 
mijlpaal. Alle leden van de HVB ontvin-
gen de jubileumuitgave ‘Op de bres voor 
vogels en groen ...’ bij de november Wulp. 
Deze werd ook gestuurd aan het College 
van Burgemeester en Wethouders, alle 
leden van de gemeenteraad, de media, een 
aantal natuur- en milieuorganisaties en 
aan de notariskantoren in de Haagse regio. 
Wij mochten vele felicitaties ontvangen, 
o.a. van Vogelbescherming Nederland, de 
gemeente Den Haag en de AVN. 

Veel HVB-werkzaamheden konden in 
2020 gelukkig normaal doorgang vinden, 
zodat we toch veel van onze doelstellin-
gen konden verwezenlijken. Helaas waren 
groepsactiviteiten (bijna) niet meer mo-
gelijk, zoals het CEL-programma met ex-
cursies en lezingen. Ook hebben we onze 
traditionele nieuwjaarsreceptie moeten 
missen en is het nog niet duidelijk of de 
algemene ledenvergadering doorgang 
kan vinden. Het bestuur zal alle jaarstuk-
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Deze prachtige woorden stuurde mijn 
schoolvriend Arnold me toe, woonachtig 
in het centrum van Amsterdam, helemaal 
geen vogelaar – ‘Kooij, moet je weer voge-
len?’ – maar iemand die heel blij wordt als 
hij wakker wordt met vocale bemoediging 
van een koolmees.
Ongeveer een half miljoen broedparen in 
Nederland. Dit schommelt nogal. De be-
schikbaarheid van beukennootjes in het 
winterhalfjaar verklaart een wezenlijk deel 
van de jaarlijkse fluctuaties. In stedelijk 
gebied varieert het trouwens veel minder. 
Verklaring daarvoor is dat de koolmees bij 
schaarste geen moeite heeft de weg te vin-

den naar pinda’s en ander voer dat door de 
vogelvriendelijke mens wordt aangereikt. 
Eenmaal de volwassenheid naderend wor-
den de uiterlijke verschillen meer zicht-
baar. Vooral voor de jongens geldt dat hoe 
breder de zwarte streep op de borst en hoe 
intenser de gele kleur, hoe meer ze zich be-
wust zijn van hun vruchtbaarheid en des 
te beter doen ze het bij de dames. Ze zijn 
stoerder en zelfverzekerder en dat betaalt 
zich uit. Het past al met al bij een manier 
waarop de heren hun reproductieve supe-
rioriteit ten opzichte van vrouwtjes pro-
beren te tonen. En roept, bij mij althans, 
de herinnering op aan hoe in mijn tiener-

‘Zijn geliefde tweetonige geluid is geen lokroep, het is geen vreugde- of klaagzang, 
het is een uitdrukking van volstrekt van emoties bevrijd bewustzijn, van een rustige 
verwondering over de weidsheid van de wereld die zich voor het oog ontvouwt op 
koude dagen met een open blauwe lucht, waarin de lente en nieuwe verten zich 
aandienen. Het geluid alsof het leven vol beloftes nog moet beginnen’. 

De koolmees en een 
leven vol beloftes
DOOR WIM KOOIJ
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tijd  de verhoudingen op het schoolplein 
lagen … Onder gunstige omstandigheden 
bereiken koolmezen een leeftijd van een 
jaar of tien en vaak blijven de paartjes 
samen tot één van de twee de geest geeft. 
Niettemin wordt er nogal gerommeld tus-
sendoor. Heel wat mannetjes geven, zodra 
er sprake is van jeugdig geluk, aan jongen 
te eten waarvan ze – tegen beter weten in? 
– menen dat ze de vader zijn. Een studie 
in Duitsland wees zelfs uit dat 40% van de 
nesten nakomelingen bevatte die door een 
ander mannetje waren verwekt.1 

Uitvoerig repertoire
De koolmees beschikt nog meer dan an-
dere mezen over een uitgebreid vocaal 
repertoire. Het bestaat uit wel 40 soorten 
zang en andere geluiden. Dat rijke reper-
toire helpt om soortgenoten te verjagen 
uit de directe omgeving. De mees wekt de 
indruk dat er veel meer mannetjes aanwe-
zig zijn. Dat schrikt andere mannetjes af 
omdat ze vrezen dat de mannen-dichtheid 
in het gebied zo groot is dat ze kansloos 
zijn zich er nog te kunnen voortplanten. 

Even verderop in het territorium gooit 
de koolmees het over een andere boeg. 
Door op verschillende plekken een net 
iets ander deuntje te kiezen, hoopt hij bij 
soortgenoten de indruk te wekken dat het 
gebied al erg druk bewoond is. Verder be-
schikken ze over de vaardigheid om het 
lied aan te passen als daartoe aanleiding 
bestaat. Vastgesteld is dat in steden met 
veel verkeerslawaai de zang van de kool-
mees een hogere frequentie heeft dan in 
stillere gebieden. Zo overstemmen ze de 
laagfrequente achtergrondruis.2 Zachte 
enkelvoudige tonen zoals ‘pit’ of ‘tjit’ wor-
den gebruikt voor enigszins vrijblijvende 
contactoproepen. Een wat luider ‘tink’ 
wordt door volwassen mannen gebruikt 
als alarm, bijvoorbeeld om te waarschu-
wen voor een kat die rondstruint of bij ter-
ritoriale geschillen. 
Na de kortste dag – en in zachte decem-
bermaanden zoals deze winter – klinkt 
weer volop het standaardrepertoire van 
de zang, het door Arnold als ‘beloftevol’ 
ervaren wijsje. Aan de andere kant van 
de Noordzee horen ze daarin ‘teacher 
teacher’. Om toch maar weer even bij die 
school terug te keren …

Aanpassingsvermogen
De koolmees is een vogel met een onwaar-
schijnlijk groot aanpassingsvermogen. Bij 
ons heeft hij zich ontpopt tot cultuurvogel 
maar de soort komt ook volop voor in af-
gelegen natuurgebieden. In Noord-Siberië 
zijn ze eveneens algemeen maar leven ze 

1  Strohbach, Sabine; Curio, Eberhard; Bathen, Andrea; 
Epplen, Jorg; Lubjuhn, Thomas (1998). “Extrapair pa-
ternity in the great tit (Parus major): a test of the “good 
genes” hypothesis”. Behavioral Ecology. 9 (4): 388–396. 

2  Slabbekoorn, Hans; Margriet Peet (2003). “Birds sing at 
a higher pitch in urban noise”. Nature. 424 (6946): 267. 
Bibcode:2003Natur.424..267S.  doi:10.1038/424267a. 
PMID 12867967. S2CID 4348883

https://doi.org/10.1093%2Fbeheco%2F9.4.388
https://doi.org/10.1093%2Fbeheco%2F9.4.388
https://doi.org/10.1093%2Fbeheco%2F9.4.388
https://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode_(identifier)
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003Natur.424..267S
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1038%2F424267a
https://en.wikipedia.org/wiki/PMID_(identifier)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12867967
https://en.wikipedia.org/wiki/S2CID_(identifier)
https://api.semanticscholar.org/CorpusID:4348883
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– bij gebrek aan alternatieven – uitsluitend 
in boreale taiga. Niet dat er daar veel al-
ternatieven zijn trouwens ... In het oosten 
van het verspreidingsgebied, in Mongolië 
en China, geven ze de voorkeur aan rivier-
wilgen en berkenbossen. In Noord-Afrika 
komen ze eveneens voor maar daar zijn ze 
helemaal op hun gemak in opstanden van 
atlasceder en zelfs palmbossen. 

Plaatsen nestkasten als wapen tegen 
processierups?
Ik heb in ruim 40 jaar een slordige 2000 
keer een nest van een koolmees in mijn 
hand gehad. Rekensom: gemiddeld 100 
gecontroleerde kasten per jaar waarvan 
ongeveer de helft bezet door koolmezen. 
Een derde door pimpelmezen en de rest 
door andere soorten of ze waren leeg. En 
iedere keer opnieuw kijk ik weer geboeid 
naar het bouwwerk van de koolmees. Het 
is telkens weer een net iets andere, crea-
tieve samenstelling van plantaardige ma-
terialen als gras, mos enz. Maar ook zie ik 
dierenhaar, wol, veertjes en ander bedek-
kingsmateriaal.
Gaandeweg zijn we het aantal kasten gaan 
afbouwen, deels omdat er voldoende na-
tuurlijke nestgelegenheid is ontstaan. In 
het Haagse Bos zien we dat de bomen uit 
de periode van de naoorlogse heraanplant 
weer een indrukwekkende omvang begin-
nen te bereiken. Toch is het bezettingsper-
centage van de nestkasten vrijwel gelijk 
gebleven. Gebleken is dat zelfs als er veel 
natuurlijke nestholten beschikbaar zijn, de 
koolmees toch maar al te graag kiest voor 
het gerief van zo’n op maat gebouwd huisje. 

Rupsenbestrijding 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de kool-
mees effectief kan worden ingezet als rup-
senbestrijder. Bijvoorbeeld in boomgaar-

den, ter bescherming van de appel- en 
perenoogst. Het ophangen van nestkas-
ten kan een milieuvriendelijke en goed-
kope arbeidsextensieve maatregel zijn in 
vergelijking met het uitvoeren van be-
spuitingen.3

Vanwege de overlast die eikenprocessie-
rupsen steeds vaker veroorzaken klinkt de 
roep om meer nestkasten op te hangen, 
sterker. Want de koolmees weet wel raad 
met de kleine plaaggeest. Ze hebben bo-
vendien een handige methode ontwikkeld 
om de rups van zijn brandharen te ont-
doen. De rups wordt bij zijn kop gepakt, 
enkele keren heen en weer gezwaaid en ver-
volgens gretig geconsumeerd.
Toch is het niet zinvol om in een rij eiken 
vlak naast elkaar een nestkast te hangen. 
Ook is het zinloos om meerdere kasten 
boven elkaar in dezelfde boom aan te bren-
gen. Immers, zoals eerder betoogd, laat de 
koolmees zich in de broedtijd graag van 
zijn dominante kant zien en is dan zeer 
bedreven – met vooral vocaal geweld – in 

3  Mols CMM, ME Visser -2007  Great tits (Parus major) 
reduce caterpillar damage in commercial apple or-
chards, www.depot.wur.nl/181320

https://scholar.google.nl/citations?user=ah39cPkAAAAJ&hl=nl&oi=sra
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0000202
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0000202
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0000202
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het oprekken van de omvang van zijn ter-
ritorium. 
Anders dan in veel boomgaarden zijn onze 
parken vaak al min of meer ‘verzadigd’ 
met koolmezen. Meer dan drie hooguit 
vier koolmezen per hectare is niet realis-
tisch. Een mannetje duldt eenvoudig niet 
meer concurrenten in zijn territorium.
In het Haagse Bos is het aantal broedende 
koolmezen dan ook ongeveer gelijk ge-
bleven nadat we het aantal nestkasten in 
de laatste decennia halveerden. De nest-
gelegenheid was met de toename van na-
tuurlijke nestholten, niet het knelpunt. 
Althans niet in het Haagse Bos. Met het 
gericht bijplaatsen van een aantal kasten 
is niks mis, maar verwacht er – zeker als 
er al veel koolmezen zitten – wat betreft 
de aantallen geen wonderen van. Mogelijk 
zullen we wel zien dat de koolmees die eer-
der koos voor een natuurlijke nestholte, 
deze zal inruilen voor een luxere woning 
in de vorm van een nestkast … 

Algemene 
ledenvergadering 

HVB  
Zoals u allen weet, kon de algemene 
ledenvergadering op 25 maart 2020 
niet doorgaan vanwege de corona-
crisis.  Toch wil het bestuur graag de 
leden in de gelegenheid stellen ‘hun 
stem te laten horen’.

Wij hebben daarom een vragenformu-
lier op de HVB-website 

www.haagse vogels.nl 
gezet. U vindt het onder ‘bulletin voor 
leden’ en dan klikt u ‘algemene leden-
vergadering’ aan. 

Alle HVB-leden kunnen via het for-
mulier kenbaar maken of ze akkoord 
gaan met het beleid van het bestuur 
over 2019. U krijgt tot 15 maart 2021 
de tijd om te stemmen. Mocht u vra-
gen hebben, laat het ons weten via 
info@haagsevogels.nl  

Wij hopen van harte dat er in 2021 
weer een ‘echte’ alv kan worden uitge-
schreven. Zo niet, dan zijn wij helaas 
genoodzaakt deze digitale procedure 
te herhalen voor het jaar 2020.

Namens het bestuur zeg ik u dank 
voor uw medewerking.

Hans Elders, 
voorzitter  

Roger Pasmans overleden 
Vlak voor het ter perse gaan van deze 
Wulp, bereikte ons het droevige be-
richt dat Roger Pasmans op 62-jarige 
leeftijd is overleden. Roger is ons altijd 
zeer behulpzaam geweest bij het druk-
ken van de publicaties van de Haagse 
Vogelbescherming.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen 
en zijn zuster veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.

Namens het bestuur van de Haagse 
Vogelbescherming, 

Hans Elders, 
voorzitter
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Snavels zijn er in alle maten en vormen. 
Je hebt de platte snavels van eenden, de 
haaksnavels van roofvogels, de naar boven 
of naar beneden gebogen snavels van be-
paalde steltlopersoorten, dikke snavels als 
van een appelvink, fijne snavels van mezen 
en ga zo maar door. Geen vogel zonder 
snavel.

die snavels in bekken. Kijk maar: we heb-
ben een krombekstrandloper, een bont-
bekplevier, een dunbekwulp en een dun-
bekmeeuw om maar een paar voorbeleden 
te noemen. En zelfs bij vogels die een bij-
zonder kenmerk aan hun snavel hebben, 
verandert de snavel in een bek. Neem nu 
de zaagbekken met hun snavels waar fijne 
tandjes aan zitten. En met als toppunt na-
tuurlijk soorten als kruisbek en haakbek 
met hun roofvogelachtige haaksnavel.

Verder weg, in Oost-Azië, leeft de bloed-
zeldzame lepelbekstrandloper, de enige 
vogelsoort die samen met de lepelaar een 
snavel in de vorm van een lepel heeft. 
En in Afrika woont in de moerassen bij 
de oorsprong van de Nijl, een soort die 
de meesten van ons ook wel nooit in het 
wild zullen hebben gezien: de reusachtige 
schoenbekooievaar met zijn snavel die aan 
de vorm van een schoen doet denken.

Twee vogelsoorten van de Nederlandse 
avifauna hebben ‘snavel’ in hun naam: de 
geelsnavelduiker en de kortsnavelboom-
kruiper. Waarom dan ook niet kromsna-
velstrandloper, dunsnavelwulp en schoen-
snavel ooievaar? Wat moeilijker in de 
mond ligt, de grote zaagsnavel en de mid-
delste zaagsnavel, maar dat is een kwestie 
van wennen. En kruissnavel en haaksnavel 
moet gewoon kunnen, vind ik. Bij onze 
oosterburen heet de vogel ook gewoon 
Kreuz schnabel. 

Over snavels en bekken
DOOR TOM LOORIJ

Wel het belangrijkste kenmerk van een vogel is, dat alle, maar dan ook alle, vogels 
een snavel hebben. Het kan de reuzensnavel zijn van een zeearend of het piepkleine 
snaveltje van een goudhaantje, maar een snavel is het. 

En alle (zoog)dieren hebben een bek of het 
nu een leeuw is of een hond. We spreken 
bij die dieren over een bek. Dat geldt zelfs 
voor krokodillen en vissen. Alleen onze 
hippische vrienden spreken van een paar-
denmond, evenals een paard bij hen ook 
geen poten maar benen heeft. Maar wat 
is de uitdrukking? ‘Men mag een gegeven 
paard niet in de … kijken’, juist bek! Dat 
is nu precies het opvallendste verschil tus-
sen vogels en andere dieren, vogels hebben 
snavels en andere dieren bekken.
Maar wat is nu het gekke? Zodra het om 
naamgeving van vogels gaat veranderen 
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Vaak heb ik mij afgevraagd hoe die naam-
geving met ‘bekken’ is ontstaan. Lag ‘bek’ 
misschien makkelijker in de mond dan 
‘snavel’? Of is het gewoon een kwestie van 
lengte van de naam? Bek is tenslotte drie 
letters korter dan snavel. Die gedachte 
zou best wel eens waar kunnen zijn. We 
moeten het tegenwoordig toch ook over 
eider en topper hebben en niet meer over 
eidereend en toppereend? Aan die ver-
korte namen kan ik overigens maar moei-
lijk wennen. Als ik op de Waddeneilanden 
ga vogelen, dan roep ik als automatisme 
‘Loes, ik zie eidereenden!’ We leven in een 
tijd waarin alles sneller moet en dus kor-

Nagedachtenis
Op 2 november 2020 overleed Marijke Dhont. Zij was vele jaren lid van de Haagse Vogel
bescherming. Zij was ook actief o.a. als vogelwachter en in het winkeltje. Hoezeer Marijke van de 
vereniging hield, blijkt wel uit het feit dat zij ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag een potje 
voor haar gasten had klaar gezet om geld te doneren voor de HVB. Vanzelfsprekend werd het 
bedrag door de penningmeester in grote dank aanvaard.
Veel oudere vogelaars zullen haar kennen van excursies en lezingenavonden. Steevast werden de 
lezingen rond 22.00 uur één minuut onderbroken als Marijke opgehaald werd om thuis gebracht 
te worden. Zij was een markante persoonlijkheid die, als dat nodig was, haar mening te kennen 
gaf. In het laatste decennium van haar boeiende leven heb ik Marijke beter leren kennen. Wij 
werden vogelmaatjes. Samen gingen we regelmatig naar de vogelkijkhut aan de Starrevaartplas 
en daar hebben we veel plezier aan beleefd. Marijke werd 86 jaar. Ik ga haar missen. 

Riet Struben-van Zijderveld

ter. Maar dan moeten ze als de drommel 
kortsnavelboomkruiper in kortbekboom-
kruiper veranderen! En dan nog blijft die 
naam behoorlijk lang.

Ik wil dus een pleidooi houden bij de 
commissie die over de naamgeving van 
Nederlandse vogels gaat om bij alle vogel-
namen het woord ‘bek’ in de ban te doen 
en er ‘snavel’ van te maken. Oh, ja en wat 
is het toppunt van deze rare naamgeving 
met bekken en snavels? Het enige zoog-
dier dat een bek heeft in de vorm van een 
vogelsnavel heet … vogelbekdier! Kan het 
onlogischer? 



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

‘Heidehuisje’ huren in Drenthe
3 huisjes met een eigen kijkhut in het 
Reestdal. Nico de Haan ging u voor: ‘Als 
je niet aangestaard wordt door de Schotse 
Hooglanders 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
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Waar zijn ze gebleven?  

‘Trekvogel’ Martin Lok is weer terug 
na verre omzwervingen
DOOR WIM KOOIJ 

Geheel coronaproof zochten we contact met Martin Lok. En wat we al vermoedden 
werd bevestigd: Martin kan terugkijken op een buitengewoon boeiend vogelaarsleven 
dat teruggaat in de jaren 50. Verderop in deze Wulp neemt Martin ons mee naar 
het jaar 1961 en zijn ervaringen in de inmiddels versteende Madepolder. Maar eerst 
hadden we nog een paar vragen voor hem … 

Hoe lang ben je al aan het vogelen?
Volgens mijn herinnering heb ik al van 
jongs af aan vogels gekeken. Mijn eerste 
notities zijn over het nest van de wielewaal 
in de Bosjes van Poot in 1957. Ik was toen 
11. Geleidelijk breidde mijn ‘werkgebied’ 
zich uit naar o.a. de voormalige Segbroek- 
en Madepolders en voor de herfsttrek toog 
ik naar De Vulkaan. Dat leverde heel an-
dere vogelaarsplaatjes op dan vandaag de 
dag.  Met een paar andere tieners deelde 
ik destijds nog een 7x35 verrekijker met de 
meer ervaren vogelaar en geologiestudent 
Henri Wennekers.

Wel varkensstaartjes, geen telescopen
De Vogelgids van Kist, die toen wel fl.13,50 
kostte, was in de eerste jaren buiten ons 
bereik. In 1959 kreeg ik een eigen 8x40 kij-
ker, een hele verbetering. Fred van Olphen, 
wiens vader een slagerij had, bracht altijd 
gerookte varkensstaartjes mee en het hele 
trekgezelschap zat dan tijdens het tellen 
op varkensstaartjes te knagen. Fred kreeg 
dan ook de bijnaam ‘De jongen van de var-
kensstaartjes’. Later, na de oprichting van 
Bever Zwerfsport, werd dat ‘Fred Bever’. 
De traditie van varkensstaartjes etende 
trektellers op De Vulkaan is blijkbaar ver-
dwenen. Teles copen bestonden niet in die 
tijd en dus moesten we ons grotendeels 

beperken tot wat er direct over het duin 
vloog. Fred en ik postten een paar jaar 
ieder om de dag en op zondag samen. We 
moesten dat voor schooltijd doen dus de 
teldagen doordeweeks waren kort. Ook 
was er in die tijd nog school op zaterdag 
dus alleen op zondag konden we langer 
tellen. Gezien de korte telduur per dag en 
het beperkte gebied dat met kleine kijkers 
kon worden bestreken zullen de aantallen 
toen lager zijn geweest dan nu. Toch denk 
ik dat een paar dagrecords van mij niet 
snel gebroken zullen worden: voor bonte 
kraai, kuifleeuwerik en notenkraker.
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Op vrije dagen maakte ik lange fiets toch-
ten naar De Beer, de strandvlakte met 
lage  duinenrij  en wat struikgewas die in 
de jaren 60 plaats moest maken voor wat 
nu de Europoort is. Ook bezocht ik Texel. 
Gaandeweg verplaatste onze aan dacht zich 
naar Solleveld waar we met de Ockenrode-
groep inventariseerden, ringden en kunst-
nesten plaatsten voor ransuilen, torenval-
ken en boomvalken.

Welke vogels konden in het bijzonder 
rekenen op je belangstelling?
Ik raakte al vroeg gefascineerd door het 
noorden, de streken waar onze trekvogels 
vandaan kwamen. Dit leidde eerst tot lift-
tochten samen met Fred naar Scandinavië. 
Later, in 1996, maakten we een bijna 3 
maanden durende reis naar Spitsbergen. 
Er was daar toen nog geen vliegveld en er 
waren geen winkels dus alles moest mee 
met de auto en later op de boot. Te voet 
zouden we Spitsbergen doortrekken en 
daarbij gletsjers over steken. Daarom volg-
den we eerst in de Alpen een veertiendaagse 
cursus klimmen en later nog een speciali-
satie in gletsjers. Zoals bijgaande foto laat 
zien waren de cursussen niet geheel over-
bodig. We hadden al wel een alpiene uit-
rusting, maar lichtgewicht uitrusting was 
er nog niet. Onze kleding bestond o.a. uit 
warme bouwvakkersjassen en spijkerbroe-
ken. Dat stimuleerde Fred later om Bever 
Zwerf sport op te richten.

Als vermaarde vogelaar in Den Haag en 
omstreken raakte je gaandeweg wat uit 
beeld. Wat gebeurde er?
In 1974 verhuisden mijn vrouw Marijke 
en ik naar Rockanje op Voorne waar ik 
medeoprichter en eerste voorzitter van 
de Vogelwerkgroep werd. Ik was in die 
tijd lid van de Ganzenwerkgroep van het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) 
waar ik de jaarlijkse rapportage van de tel-

lingen van de brandgans, mijn favoriete 
vogel, verzorgde. Veel uurtjes gingen zitten 
in de redactie van het bijna 10 jaar durende 
project van Avifauna West-Nederland dat 
resulteerde in het boek “Randstad en 
Broedvogels”. Mijn taak was o.a. de coör-
dinatie met Sovon te verzorgen, waar ik 
als district-coördinator van Zuid-Holland 
zorgde dat de telgegevens van de Avifauna 
ook gebruikt konden worden voor de eer-
ste Sovon Atlas. In 1987 verruilden Marijke 
en ik Zuid-Holland voor Gelderland en 
vestigden ons in Didam dichtbij de Duitse 
grens. Als scheikundige, werkend voor 
Unilever, vloog ik nog wat verder uit en was 
al met al vijf jaar werkzaam in Duitsland 
en 16 jaar in het Verenigd Koninkrijk.

Het reizigersbloed leek diep geworteld …
Inderdaad, vooral het Noorden bleef 
trekken en ik maakte veel tochten naar 
Lap land, Alaska (mijn huwelijksreis met 
Marijke), het Zuidpoolgebied, Churchill 
(ijsberen), Victoria Island, een eiland in 
Arctisch Canada en IJsland. Op een voet-

Relaxed hangend in een gletsjerspleet op Spitsbergen in 
1969. Nu doe ik dat niet meer…  
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tocht door Centraal IJsland ontdekten 
studievriend Jaap Vink en ik een nog niet 
bekende kolonie van 800 paar kleine riet-
ganzen. 
Van de eerste tocht naar Victoria Island 
maakten Jaap en ik een verslag waarvan 
de Canadian Wildlife Service (CWS) ons 
verzocht dit in een Canadees tijdschrift te 
mogen publiceren. De CWS vertelde dat 
er over het eiland, zo groot als de Benelux, 
over vogels slechts één Canadese publica-
tie bestond. Daarnaast was er alleen nog 
de opmerking van Roald Amundsen dat 
tijdens zijn ontdekking van de Noordwest 
Passage, tachtig jaar eerder, de sneeuw-
hoenders daar goed smaakten. We zouden 
nog een paar keer naar het eiland terug-
keren en publiceren over de veranderin-
gen in de vogelstand daar. Onze verhalen 
worden nog regelmatig aangehaald als een 
van de weinige lange-termijn studies in de 
Canadese Arctic. Toch leuk dat je als ama-
teur een dergelijke bijdrage aan vogelken-
nis kan leveren!

Maar nu toch weer terug op het oude nest?
Na mijn pensionering keerde ik terug naar 
Den Haag en we wonen nu in de Vogelwijk 
niet ver van waar ik ben opgegroeid. Ik 

vond het wel verbijsterend te zien hoe de 
vogelbevolking in Den Haag was veran-
derd. Destijds waren de meest voorko-
mende vogels in mijn straat de huismus en 
de kuifleeuwerik, soorten die ik bij mijn 
huidige stek nog nooit heb gezien. Ook op 
Voorne was de vogelbevolking enorm ver-
anderd. Met Bert van Dijk heb ik dit jaar 
ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum 
van de KNNV, twee overzichten over de 
veranderingen van de vogelbevolking in de 
laatste 90 jaar gepubliceerd in het KNNV-
tijdschrift ‘In de Branding’.
Door mijn verblijf in het buitenland was 
het natuurlijk lastig actief te blijven in 
Nederlandse clubs maar bij mijn terug-
keer ben ik secretaris geworden van de 
Avifaunistische Kring Nederland, een sec-
tie van de Nederlandse Ornithologische 
Unie. Sinds mijn pensionering ben ik bo-
vendien nog steeds parttime werkzaam als 
consultant op het gebied van hernieuw-
bare energie en werk samen met o.a. TNO 
en verschillende Britse Universiteiten.

Heb je nog spannende vogelreizen in het 
vooruitzicht?  
Nu ik slecht ter been ben geworden moeten 
de reizen enigszins aangepast worden en is 
de Arctic omgeruild voor gemakkelijker te 
bereiken gebieden zoals Japan, Suriname 
en de Tijgerreservaten van India. Geen 
slechte alternatieven!

Enkele publicaties
- M. Lok, A.F. van Olphen, H. Rijven (1967). Kunst-

nesten voor ransuil en boomvalk. Het Vogeljaar 15: 
359-60.

- C.M. Lok, J.A.J. Vink (1979). Lodnaver - Kjalkaver 
(Central Iceland), a hitherto unrecognized important 
breeding area of the Pink-footed Goose. Le Gerfaut 
69: 447-59.

- C. Martin Lok, Jaap A. J. Vink (2012) Trends and 
Fluctuations in Bird Populations on the Tundra at 
Cambridge Bay, Nunavut. Canadian Field Naturalist 
126:111-6. 

- B.W. van Dijk, C. M. Lok (2020). Vogels van Voornes 
Duin, Vroeger en Nu. In de Branding 28: 2-8.

Deze kleinste jager kwam vaak langere tijd op onze 
hoofden zitten en gebruikte onze hoofden als uitkijkpost.



De Haagse Vogelbescherming 95 jaar  
Deel 4, de periode 1996 - 1997
DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

1996
De vereniging is aan zijn 71e levensjaar 
begonnen en het verenigingsmagazine De 
Wulp bestaat 25 jaar! De vieringen waren 
om praktische redenen bescheiden. Op het 
symposium in 1985, toen de HVB zestig 
jaar bestond, was er echter een duidelijke 
boodschap die ook nog in 1996 gold. Een 
paar citaten. 

Dhr. Kalden van het Ministerie van Landbouw, 
Veeteelt en Visserij, riep lokale natuurverenigin
gen op om flink van zich te laten horen: ‘Hard 
als een winterkoning en wanneer noodzakelijk, 
zoetgevooisd als een nachtegaal.’

Dhr. Adriani, erevoorzitter van het ZuidHol lands 
Landschap, wees op de grote verantwoordelijkheid 
die wij hebben ten aanzien van de landschapsin
richting: ‘Veel beleidsbeslissingen zijn de doodslag 

voor de stedelijke biodiversiteit. Diepgewortelde 
angst van de mens voor duistere bossen en woeste 
gronden ligt ten grondslag aan een neurose om 
het ‘groen’ te bedwingen en te cultiveren’, liet 
hij weten. En: ‘aangestuurd door wensen van 
burgers, gaan de gemeentelijke groenbeheerders 
takken ruimen, bossen transparant maken en 
struiken roven. Hoveniers slopen midden in het 
broedseizoen hele tuinen, alsof de vogels er niet toe 
doen. Ga daar maar eens op handhaven.’

Dhr. Wals, de Haagse groenbaas, riep de bur
gers op om te stoppen met klagen over koerende 
duiven, kwelende nachtegalen en nastrevende 
eksters. ‘We moeten leren samenleven met de na
tuurlijke processen die ook in de stad plaatsvin
den.’ HVBvoorzitter Eric Wanders voegde daar 
aan toe dat ‘de leefbaarheid van een stad wordt 
bepaald door de omvang en kwaliteit van het 
groen.’

Zeetrektellers
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Ook de Milieucommissie (MIC) met als 
voorzitter de schrijver dezes, laat zich in 
de tweede helft van de jaren 90 gelden. 
Bioloog Koppers rijdt regelmatig langs 
bouwlocaties om overtreders van de Vo-
gel wet te spotten. Hij geeft die informa-
tie door aan de voorzitter die vervolgens 
bulldozers en draglines tot de orde roept. 
‘Vogelwet? Nooit van gehoord, wij moe-
ten hier werken!’ Met overredingskracht 
en soms politie, weet de MIC veel vogels 
te redden. Ook economische activitei-
ten zijn onderhevig aan de Vogelwet. 
Aannemers en projectontwikkelaars leren 
luisteren naar de HVB.

1997
Een strenge winter maakt veel slachtoffers 
onder de zeevogels. Het wegvangen van 
kleine vis voor het produceren van visolie 
is voor zeekoeten en alken funest. Ook de 
overbevissing en het oogsten van schelp-
dieren in de Waddenzee zijn schadelijk 
voor de overlevingskans van eidereenden, 
scholekster etc. Door de consumptie van 
mossels en oesters benadeelt de mens de 
levenskansen van wilde vogels. 

Een aantal leden zegt het lidmaatschap 
op omdat de HVB ook eksters en kraaien 
beschermt. Ons standpunt: de Haagse 
Vogel bescherming koestert zonder on-
derscheid álle vogels. Schadelijke vogels 
bestaan niet. Tom Loorij stelt hierover 
een verenigingsstandpunt op.

Communicatie 
Het jaarverslag en De Wulp worden helaas 
slecht gelezen, tijdens de ALV moeten erg 
veel zaken nader worden toegelicht. Ook 
het beleidsrapport is niet populair bij de 
leden. Het simpelweg verwijzen naar deze 
communicatiemiddelen is dus geen optie. 

Het bestuur geeft een toelichting op het 
gevoerde beleid. 

Beleidsplan zinvol 
Een vereniging van 1600 leden met een 
duidelijk beleidsplan kan voor de over-
heid een serieuze gesprekspartner zijn. 
Indi viduele vogelbeschermers - met alle-
maal een eigen mening - zijn voor de over-
heid ‘lastig’ en krijgen meestal nul op het 
rekest. 

Verdere activiteiten en gebeurtenissen 
	Tom Loorij start met een actie om tui-

nen te inventariseren.
	Voor een nieuw te bouwen vogelasiel is 

minimaal fl. 200.000 gulden nodig. Er is 
fl. 40.000 in kas en een toezegging voor 
een verdubbeling.  

	Erik Evers stapt uit het bestuur en wordt 
opgevolgd door Tom Loorij.

	Het is ook Loorij die een gedragscode 
ontwerpt voor het groenbeheer tijdens 
de vogelbroedtijd. ‘Het kan ook zonder 
de vogels te storen’, is zijn credo. 

	Rogier Mos is de motor tijdens de win-
tervoedering.

	Lily Weerdesteijn krijgt een Gouden 
Wulp opgespeld.

	De voorzitter schuift aan bij een bewo-
nersgroep die zich verzet tegen de bouw 
van een skibaan in de Uithof.

	Ap Mos neemt het eindredacteurschap 
van De Wulp over van Jaqueline Alders.

In de volgende aflevering gaat het over de 
jaren 1998, 1999 en 2000. De nieuwbouw 
van Vogelopvang de Wulp en het 75-jarig 
bestaan van de Haagse Vogelbescherming 
zijn belangrijke mijlpalen die wat meer 
ruimte vergen dan in deze Wulp beschik-
baar was. 
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In totaal werden er bij De Vlieger meer 
dan 30 jonge ooievaars geboren. De laat-
ste jaren werden ze, zoals u in De Wulp 
en de HVB-jaarverslagen heeft kunnen 
lezen, geringd door ‘onze’ Caroline Walta. 
Ooievaars hogen ieder jaar het nest op. 
De laatste jaren werd een dermate grote 
hoogte bereikt, dat het hele nest naar 
beneden dreigde te storten. Bovendien 
bleek de hele constructie ernstig aange-
tast te zijn door houtrot. 
Martin van de Reep, onze stadsvogeldes-
kundige en in zijn werkzame leven bouw-
kundige, heeft de paal geïnspecteerd. Hij 
adviseerde de gemeente Leidschendam-
Voorburg om de hele paal inclusief de 
sterk verroeste draagconstructie van het 
nest, te vervangen. Ook moesten er nieuwe 
schoorpalen worden geplaatst en voor-
zieningen worden getroffen om houtrot 
tegen te gaan. De gemeente was akkoord 
met de voorstellen en heeft – hulde! – de 

Nieuwe ooievaarspaal in Voorburg
DOOR TOM LOORIJ

In 2009 werd op verzoek van de HVB in het weiland bij Molen De Vlieger in Voorburg 
een ooievaarspaal geplaatst. Kerstmis 2009 landde er de eerste ooievaar op en vanaf 
2010 is het nest onafgebroken bewoond geweest en werden er ieder jaar jongen geboren. 

kosten van de vervanging voor haar reke-
ning genomen. Op aandrang van de HVB 
zijn de werkzaamheden ruim vóór het 
broedseizoen 2021 uitgevoerd. 
Op maandag 18 januari was het zover. 
Het gespecialiseerde bedrijf dat in 2009 
de oude paal had geleverd, heeft die ver-
vangen door een nieuwe. Daarbij werd het 
overgrote deel van het nestmateriaal ver-
wijderd. Een dunne laag takken is geble-
ven en elders in het weiland zijn voor het 
ouderpaar hoopjes takken neergelegd. 
Tijdens de plaatsing kwam tot twee keer 
toe een ooievaar nieuwsgierig kijken 
wat er toch allemaal gebeurde. Dat geeft 
hoop dat ze het nest en de paal snel zul-
len accepteren. Het bijgaande fotoverslag 
maakte ik van de werkzaamheden. 

Dit verhaal kwam tot stand met medewerking van 
Martin van de Reep, Caroline Walta en natuurlijk 
Bram Zonderop, de molenaar van De Vlieger. 

nestpaal anno 2009 nest anno 2020 oude nestpaal met links afgehaald nestmateriaal, 
rechts nieuwe paal
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 Jaar
Aantal

uitgevlogen
jongen

Bijzonderheden

2010 3 De paal is geplaatst in het late najaar van 2009.

2011 2 Na het uitvliegen wordt één jong dood in de sloot gevonden.

2012 3
De eerste keer ringen. Na het uitvliegen zijn alle drie de jongen dodelijk verongelukt 
(2 in de regio door elektriciteitskabel en verkeer; 1 in Frankrijk door elektrocutie op 
hoogspanningsmast).

2013 2
In de loop van het broedseizoen sterft één van de oudervogels (het mannetje uit België 
met ringnummer 074). Een door de HVB gecoördineerde bijvoederactie zorgt dat de 
jongen overleven en uitvliegen.

2014 2
Na het uitvliegen belandt een jong in vogelopvang De Wulp, maar kan na 2 dagen 
aansterken met de andere uitgevlogen nestgenoot worden herenigd.

2015 3
Na het uitvliegen komt wederom een jong terecht in vogelopvang De Wulp, maar ook 
deze keer kan het na 2 dagen aansterken terug naar het nest. Eind augustus wordt het 
laatst uitgevlogen jong dood gevonden bij de tramlijn in Mariahoeve.

2016 3
Tijdens het ringen waren er 4 grote jongen (ca. 6 weken oud), maar één ervan heeft de 
aanhoudende stortregens en kou niet overleefd.
In oktober 2017 wordt één van de jongen waargenomen in Spanje.

2017 4 Eén van de jongen broedt nu als volwassen vogel in het Amsterdamse Frankendael park.

2018 4
Het nest is door de berg takken topzwaar geworden en de paal is niet stevig genoeg 
meer om met een ladder te ringen. De Gemeente Leidschendam-Voorburg (LV) helpt 
met een hoogwerker.

2019 3
In november 2020 wordt één van de jongen waargenomen in Spanje. De Haagse 
Vogelbescherming adviseert de gemeente (LV) de verrotte en daardoor onveilige paal te 
vervangen en levert de benodigde informatie aan. 

2020 2
Wegens de Corona maatregelen is er in dit jaar niet geringd. De gemeente LV stemt in 
met vervanging van de paal en op 18 januari 2021 wordt er een nieuwe geplaatst. We 
kunnen weer jaren van de broedende ooievaars genieten!

Broedresultaten ooievaarspaal Molen De Vlieger in Voorburg

oude en nieuwe nest nieuw nest wordt opgebouwd nieuwe paal wordt opgericht
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paal wordt verticaal gezet oud nestmateriaal door molenaar in zak gedaan

schoorpaal wordt vastgezet de 3 schoorpalen worden verbonden

steunpaaltjes voor de schoorpalen geplaatst

oude paal wordt afgevoerd detail houtrot oude paal nieuwe paal met Molen De Vlieger

de nieuwe paal klaar voor gebruik

zak met oud nestmateriaal wordt afgevoerd

een ooievaar komt kijkje nemen (links van de flat)oude paal wordt opgeladen op transportwagen
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Uitbundige natuur
Veel vogelrijke weilanden zijn in de vo-
rige eeuw verloren gegaan, zoals van de 
Segbroekpolder en de Oostmadepolder. 
Het paste binnen een proces dat in die 
jaren steeds sneller leek te gaan. Floris de 
Boer beschreef in 1970 in het Vogeljaar in 
zijn artikel ‘Den Haag en omgeving op weg 
naar de cultuursteppe, sluipend proces’ hoe 
catastrofaal de omslag van natuur naar 
cultuur was voor de vogels. Keer op keer 
geeft men een klein stukje natuur prijs. 
Keer op keer is dat natuurlijk vervelend, 
maar ook weer niet zó belangrijk, dat je 
er van wakker ligt. Zet men echter alles 
wat verloren gegaan is, of zal gaan, op een 
rijtje, dan is het resultaat ontstellend. De 
Oostmadepolder was gelegen direct ten 
zuiden van Ockenburgh (Figuur 1). 
Het gebied was bij vogelaars bekend om 

Steltlopers in de Oostmadepolder 
in de winter van 1960-1961
DOOR MARTIN LOK

Martin Lok neemt ons mee naar de Madepolder van de jaren zestig. Dit gebied aan 
de zuidkant van Den Haag heeft sindsdien een ingrijpende gedaanteverwisseling 
ondergaan. 

zijn minstens twee paar steenuilen maar 
ook om zijn weidevogels, zowel binnen als 
buiten het broedseizoen. Het gebied was 
ook goed voor enkele overwinterende bui-
zerds. Daarnaast waren sperwer en slecht-
valk vaak voorkomende gasten en soms 
ook de blauwe kiekendief. 
De Oostmadepolder was vooral ook één 
van die weinige stukjes uitbundige na-
tuur, waar je als stedeling van kon genie-
ten, zonder dat je ver van huis hoefde. Er 
broedden o.a. 10 tot 15 paartjes grutto’s. 
Waarschijnlijk was de weidevogelbevol-
king toen min of meer vergelijkbaar met 
die van andere veenweidepolders in het 
Westland. De Boer noemde ook dat in au-
gustus en september vaak grote groepen 
goudplevieren neerstreken en kleinere 
aantallen van andere steltlopers. Hij ver-
meldde echter geen aantallen. In de winter 
van 1960-1961 telde ik daar regelmatig de 
steltlopers waaruit bleek dat er aanzien-
lijke aantallen kieviten maar ook goudple-
vieren, wulpen en watersnippen konden 
voorkomen, vooral in voor- en najaar. 

Boerenbedrijven met steenuilen
De Oostmadepolder was het domein van 
de familie Vreugdenhil die er hun drie boe-
renbedrijven gevestigd hadden. Die waren 
gebouwd op de zandige kuststrook waarop 
ook Parnassia (vroeger Bloemendaal) is 
gevestigd. De hoeves waren bereikbaar via 

Fig. 1. De Oostmadepolder in begin jaren zestig. 
Bron: het Kadaster, Apeldoorn 2021
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lanen vanaf de Monsterseweg die respec-
tievelijk voerden naar de hoeve Madestein, 
de Emiliehoeve aan de Bep Bakhuijsweg, in 
1960 bewoond door Teun (T.) Vreugdenhil, 
en de Anniehoeve aan de Abe Lenstraweg, 
bewoond door Kees (C) Vreugdenhil 
(Geselschap, 1956; Eijgenraam, 2015). Van 
zowel C. als T. Vreugdenhil werd vergun-
ning gekregen om hun weidegebieden en 
ook hun woonerven op vogels te inventa-
riseren.
Achter de woningen begonnen de wei-
degronden in de lage en vochtige polder. 
Zowel de Emiliehoeve als de Anniehoeve 
huisvestten toen steenuilen waarbij o.a. 
onder het dak van een klein schuurtje 
werd gebroed.

Begin jaren zeventig werden alle drie de 
boerderijen afgebroken en werd het land 
gebruikt voor glastuinbouw. Hiermee 
kwam een einde aan meer dan 5000 jaar 
bewoning van de zandrug. Later heeft deze 
glastuinbouw op zijn beurt weer plaats 
moeten maken voor recreatie en woning-
bouw. De gerestaureerde stenen fundering 

van het 13-de-eeuwse Madestein kan ech-
ter nog steeds worden bezichtigd. (Stenen 
Kamer 1 en 2, 2012). 

Maximum van 10.000 kieviten
Bij de telling werd het hele weidegebied 
rond gelopen en de aanwezige weidevo-
gels geteld. Daarbij werd een goede indruk 
gekregen van de aanwezige steltlopers 
behalve voor de watersnip met zijn meer 
verborgen levenswijze, die duidelijk werd 
onderteld. De resultaten van de steltlo-
pertellingen zijn weergegeven in Figuur 
3. Vrijwel de hele winter verbleven enkele 
tientallen of honderden kieviten in de 

Kievit Watersnip

Goudplevier Wulp

Fig. 3. Tellingen van kieviten, watersnippen, goudplevieren en wulpen in de Oostmadepolder in de winter van 1960-1961.

Fig. 2. De Anniehoeve. Bron: J. Eijgenraam (2015).
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polder maar eind oktober-begin novem-
ber beliepen de aantallen in de duizenden 
met een maximum van zelfs 10.000 op 
19 november. De voorjaarspiek bestond 
uit maximaal 1.000 ex. Ook watersnip 
en wulp vertoonden een herfstpiek met 
maxima van, respectievelijk, 300 en 500 
ex., beide op 29 oktober maar vertoonden 
geen duidelijke voorjaarspiek. De goud-
plevier daarentegen liet zowel een najaars-
piek van 500 ex. op 16 oktober als ook nog 
een flinke voorjaarspiek van 600 ex. op 14 
februari zien.

De tellingen bevestigen de waarnemingen 
van De Boer (1970) dat de Oost made polder 
aanzienlijke aantallen steltlopers en vooral 
kieviten kon herbergen. Herfst 1960 werd 
er ook regelmatig op de Vulkaan geteld 
maar daar werden er hooguit enkele tien-
tallen kieviten en andere steltlopers op de 
trek waargenomen. Dit bevestigt dat deze 
waarschijnlijk over een breed front trek-
ken en in onze omgeving nauwelijks ge-

stuwd worden (tenzij ’s nachts getrokken 
wordt?).

Het verdwijnen van de Oostmadepolder 
was een verlies voor steenuil en steltlopers 
maar hopelijk hebben de steltlopers alter-
natieve gebieden elders in het Westlandse 
veenweidegebied kunnen vinden. Gelukkig 
vormt het open landschap van Delfland 
nog steeds één van de belangrijkste weide-
vogelgebieden van Nederland (Ferry van 
der Lans, 2015). 
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Verklaring van de kascommissie 
van de Haagse Vogelbescherming 
De kascommissie heeft op 2 maart 2020 de financiële administratie, de resultatenreke-
ning en de balans van de Haagse Vogelbescherming over het boekjaar 2019 steekproefs-
gewijs gecontroleerd en in orde bevonden. We danken de penningmeester voor de over-
zichtelijke administratie. 
De commissie stelt de vergadering voor de jaarrekening over 2019 goed te keuren, en het 
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beheer. 
Wij adviseren het bestuur om een eenvoudig protocol op te stellen voor de in te dienen 
declaraties en tevens een voor het afhandelen van de donaties in de vogelopvang. 

’s-Gravenhage, 16 maart 2020 

De kascommissie, 
w.g. Machgiel Leenman w.g. André Smit
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Let op! Bloed is van melder 
DOOR SHARON LEXMOND

 
       Vogelopvang De Wulp  

Het begin van 2021 verloopt tot nu toe 
aardig soepel! Eén van de eerste patiënten 
die we in het nieuwe jaar kregen was een 
drieteenmeeuw. Januari en februari staat 
vaak in het teken van binnenkomende 
zeevogels. Kort daaropvolgend kregen we 
nog een paar drieteenmeeuwen die allen 
gelukkig goed herstelden en snel vrijgela-
ten konden worden. Ook kwamen er wat 
zeekoeten binnen en een Jan van Gent. 
Eén zeekoet zat helemaal onder de dikke, 
zwarte olie en de Jan van Gent zat onder 
het bloed… Na grondig onderzoek om vast 
te stellen waar al dat bloed vandaan kwam, 

bleek dat Jan geen wonden 
had. Op zijn ambulancebrief stond ech-
ter: ‘LET OP! BLOED IS VAN MELDER’ … 
Jannen hebben zeer scherpe snavels en 
daarnaast ook nog een gigantische kracht 
bij het dichtklemmen van de snavelhelf-
ten. Gelukkig had deze melder alleen een 
gemene snee in haar hand en viel het ver-
der wel mee. Enkele jaren terug hadden we 
een Jan van Gent en mocht de melder daar-
van meteen door naar de Spoedeisende 
Hulp met een losse vingertop … 

Geniet van de foto’s! 



 
       Vogelopvang De Wulp  
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Precies vijf jaar geleden schreef ik mijn eerste 
column voor de Haagse Vogel bescherming. 
Voor de lezers die toen nog geen lid waren: 
hij ging over de huismussen in Leidschenveen. 
Over hoe deze gebouwbroeders de uit het 
veen getrokken VINEX-wijk aan het kolonise-
ren waren. Vijf jaar geleden had ik net de eer-
ste exemplaren in mijn achtertuin gehad. Het 
inspireerde me om een heuse mussenstraat in 
elkaar te timmeren. Helaas bleef broedsucces 
uit. Tenminste als het om huismussen gaat. 
Koolmees en pimpelmees weten de kast aan 
de gevel meestal wel te vinden, maar de wens-
soort … nee!
Onze stadsvogeldeskundige Martin van de 
Reep had daar wel een verklaring voor. Ik 
had een verkeerde bouwtekening gebruikt. 
De vijf invliegopeningen moeten niet naast 
elkaar liggen. Daar houden de mannetjes die 
hun territorium verdedigen niet van. Martin 
adviseerde me om de vier buitenste gaten 
dicht te maken en twee nieuwe openingen 
te maken aan de beide zijkanten. Ik besloot 
mijn oorspronkelijke ontwerp nog een jaartje 
in stand te houden. Je weet maar nooit. Het 
is niet leuk om iets nieuws meteen te moe-
ten reviseren. Inmiddels vijf jaar later weet ik 
beter. Met deze mussenstraat gaat het hem 
niet worden. 
Het sinterklaascadeautje van Tom Loorij gaf 
me het laatste zetje in de juiste richting. Het 
jaarrapport van het Meetnet Urbane Soorten. 
De huismus staat landelijk gezien op de vierde 
plaats van meest waargenomen soorten, 
maar in Den Haag en omstreken slechts op 
de 22ste plek. Tja, met een foute mussenstraat 
gaan we daar natuurlijk geen verandering in 
brengen. De huismus blijkt in onze regio zelfs 
met een dalende trend te kampen te hebben. 

Zou dat in Leidschenveen ook zo zijn? Ik kan 
het me amper voorstellen. De wijkbewoners 
die 20 jaar geleden voor een heg in plaats van 
een schutting kozen, hebben inmiddels een 
geschikt musbiotoop gecreëerd. Ik haal mijn 
MUS-telgegevens van 2010 erbij. Ik telde 
toen 4 huismussen verdeeld over twee tel-
punten. In 2019 zag ik er tien, verdeeld over 
drie telpunten. Wetenschappelijk houdt dit 
vergelijkend onderzoek natuurlijk geen stand, 
maar wellicht zegt het toch iets …
Van de week ging de ladder tegen de muur. 
Mussenstraat eraf. Oud pimpelmeesnestje 
ver wijderen en flink soppen. Bestaande gaten 
dichten en twee nieuwe uitboren. En dan 
weer de ladder op om de straat te herbe-
vestigen. Vanuit de Spaanse aak volgen twee 
kool mezen mijn verrichtingen. Zouden ze al 
voorzichtig op zoek zijn naar een nestholte? 
Ik hoop het niet. Mijn tijdsinvestering heeft 
maar één doel: een voorjaar met broedende 
huismussen! 

COLUMN

Huismushuisinvestering
DOOR IDDE LAMMERS
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 40: de duinpieper

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

De Rode Lijst heeft ook een categorie ‘Verdwenen 
uit Nederland’. In 2013 heb ik voor het laatst 
een soort uit die categorie beschreven. De laat
ste jaren ging het vooral over soorten die op de 
nieuwste Rode Lijst van 2016 van status zijn 
veranderd. Hoog tijd dus weer voor een verdwe
nen soort, dit keer de duinpieper.

Een vreemde naam
Waar komt toch die naam ‘duinpieper’ 
vandaan? De soort is nooit algemeen ge-
weest in de duinen en is evenmin een 
typische duinvogel. Van oudsher lag 
zijn belangrijkste broedgebied op de 
hogere zandgronden, zoals de Veluwe. 
Waarschijnlijk stelde men vast dat hij niet 
in (hoog) gras broedde (graspieper), ook 
niet van bomen hield (boompieper), niet 
van water hield (waterpieper) en ook niet 
langs oevers voorkwam (oeverpieper). En 
omdat hij wel, maar zeldzaam, in de dui-
nen voorkwam, noemde men hem maar 
duinpieper. Een betere benaming zou mis-

schien zandpieper zijn geweest. Dat doet 
recht aan zijn biotoopvoorkeur en boven-
dien is (was) hij onze meest lichtgekleurde 
(zandkleurige) pieper. 
In de duinen rond Den Haag was hij een 
zeldzame gast. Bouma (1925) heeft het 
over een zeer zeldzame broedvogel met 
slechts één nestvondst bij de Wassenaarse 
Slag in 1923. Dat nest werd gefotografeerd 
door het latere bestuurslid van de HVB, 
Constant Dietz (zie foto).

Aantalsontwikkeling in de 20ste en 
21ste eeuw
In het duingebied liep het aantal na 1930 
sterk terug en waarschijnlijk is hij al voor 
de Tweede Wereldoorlog uit heel West-
Nederland als broedvogel verdwenen. 
Vanaf 1950 omvatte het broedgebied de 
zandgronden in het oosten van ons land 
met als kerngebied de zandverstuivingen op 
de Veluwe, maar ook Zuidoost-Friesland, 
Drenthe, de Utrechtse Heuvelrug, Noord-
Brabant en Limburg, hadden een flinke 
populatie. Rond 1950 zou het totaal aan-
tal broedparen 250-350 geweest zijn. Begin 
jaren zestig waren daar nog 150-200 paar 
van over en midden jaren zeventig werd 
de populatie op 70-100 paar geschat. Toen 
verdween hij als broedvogel in Friesland 
en Drenthe. Van de 60-90 paar rond 1980 
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broedden er 40 tot 75 op de Veluwe en 
10-15 paar in Oost-Brabant. Vanaf begin 
jaren 90 beperkte het broedgebied zich ge-
heel tot enkele gebieden op de Veluwe. Op 
de Rode Lijst van 1994 kreeg hij de status 
‘bedreigd’. De laatste concrete nestvondst 
was in 1999. De tellingen van Sovon voor 
de vogelatlas van 2002 kwamen uit op 
25-30 territoria in de periode 1998-2000. 
In 2002 werden er nog maar 5 territoria 
gevonden. Op de Rode Lijst van 2004 staat 
hij daarom als ‘ernstig bedreigd’ te boek. 
In 2003 werd het laatste ‘harde’ territo-
rium vastgesteld op het Harskampse Zand 
en in 2007 was er een lichte aanwijzing, 
maar geen zekerheid, voor een territorium 
op het Hulshorster Zand. Daarmee was de 
duinpieper als broedvogel verdwenen uit 
Nederland en kwam hij als zodanig in de 
desbetreffende categorie van de Rode Lijst 
van 2016 terecht.

Waarom verdween de soort? 
In de eerste plaats is het een vogel van 
Zuid- en Oost-Europa die tot diep in 
Azië voorkomt. Nederland vormde de ui-
terste noordwestrand van zijn versprei-
dingsgebied. En vogels aan de rand van 
hun verspreidingsgebied zijn altijd het 
meest kwetsbaar. Maar daarnaast werd 
hij vooral slachtoffer van biotoopverlies. 
Aanvankelijk werden de ‘woeste gronden’ 
waarop hij voorkwam voor een deel ont-
gonnen wat tot areaalverlies leidde. De 
gronden raakten daarna in toenemende 
mate bebost, deels als gevolg van natuur-
lijke successie, deels door moedwillige 
aanplant om het stuivende zand vast te 
leggen. Het verdwijnen uit het duin heeft 
hier direct mee te maken. Begin 20ste eeuw 
hadden we veel meer open duin dan nu. 
De duinen raakten begroeid met strui-
ken en bomen, waardoor de duinpieper er 
niets meer te zoeken had. Viel het op som-
mige plaatsen met de bebossing wel mee, 

dan zorgden toenemende vergrassing en 
vermossing door stikstofdepositie wel 
voor het ongeschikt maken als broedbio-
toop. En ten slotte zorgde de toenemende 
recreatiedruk voor funeste verstoring, 
omdat de duinpieper ‘rust in de tent’ wil. 
Niet vreemd dat de soort op de oefenter-
reinen van Defensie, waar alleen buiten de 
broedtijd activiteiten plaatsvonden, in alle 
rust zijn laatste bolwerken had. 

Hoop voor de toekomst?
Toen in de jaren 70 er een grote kaalslag 
was door zware herfststormen, was er het 
jaar daarop een duidelijke opleving van de 
stand omdat de duinpiepers dit voor hen 
geschikte biotoop snel vonden. Kennelijk 
waren er genoeg vogels in wel bezette ge-
bieden om deze plekken te herbevolken. 
Met het dichtgroeien van de kapvlakten 
verdween de soort hier weer. Maar recente 
herstelmaatregelen in stuifzandgebieden 
leiden niet tot vestiging. 
Vreemd is dat niet want die vogels moeten 
wel ergens vandaan komen. En behalve 
in Nederland is de soort ook buiten onze 
landsgrenzen achteruit gegaan. Ten zuiden 
van ons land treffen we de eerste broedpa-
ren pas ergens ten zuiden van de Loire aan, 
zo’n 500 kilometer hier vandaan. En ten 
oosten van ons land is het niet veel beter. 
Daar liggen de dichtstbijzijnde broed-
gebieden in het oosten van Duisland, ca 
300 kilometer van onze grens. Kansen op 
eventuele hervestiging zullen pas effectief 
zijn als ook in de tussenliggende gebieden 
uitgebreide maatregelen worden genomen 
tot herstel van zijn leefgebied. Maar dat 
is een kwestie van de (zeer) lange adem. 
Laten we maar van hem genieten zoals hij 
staat afgebeeld op een serie postzegels van 
Rode Lijst soorten in Litouwen, een land 
waar je deze soort, al is hij daar ook niet 
algemeen, op een vogelreis zeker zal kun-
nen ontmoeten.
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Op 1 december, de eerste dag van de me-
teorologische winter, was een zwarte rood
staart al – of nog? – vrolijk aan het zin-
gen bij de spoortunnel die de Binckhorst 
ontsluit. Nauwelijks 500 meter verderop 
werd op diezelfde dag nog een meer 
zwijgzaam exemplaar aangetroffen. Een 
sinterklaascadeautje werd bezorgd door 
een zanglijster, die ons op de hoek van 
de Wassenaarseweg en de Oostduinlaan 
trakteerde op zijn fonkelende zang. Op 
12 december kon in Groot Haesebroek in 
Wassenaar het concert van een grote lijster 
worden bijgewoond, de vogel die je met 
zijn melancholische tonen raakt omdat 
ze zowel rust als kracht uitstralen. Ook 
meerdere merels waren al ver voor de kerst 
vocaal actief. Maar anders dan zijn gespik-
kelde verwanten, die al alle remmen los-
gooiden, produceren de merels vooralsnog 
louter wat zachte, voorzichtige en weinig 
samenhangende tonen. Eigenlijk betreft 
het meer een soort van prevelen waarbij de 
snavel niet of nauwelijks wordt geopend.
Opvallend ook de activiteit van koolme
zen in de eerste decades van december. 
Doorgaans gaan ze pas los zodra de dagen 
gaan lengen. Ook een koppel houtduiven 
had al heel vroeg de lente in de bol, getuige 
een paar kerstkinderen die in het rosa-
rium aan het Jozef Israëlplein hun koppies 
boven een rommelig nest uitstaken.
Een druilerige ochtend op 8 januari in en 
rond het Zuiderpark leverde ook al een 
aantal lenteplaatjes op. In de blauwe rei

gerkolonie was het een drukte van belang. 
Met het heen en weer slepen van nestmate-
riaal vond groot onderhoud plaats aan de 
bestaande nesten.  Even verderop testten 
halsbandparkieten luid kwetterend diverse 
holten in één en dezelfde boom. En iets 
buiten het park, op de hoek van de Melis 
Stokelaan en de Leyweg, kon een tafereeltje 
van jong geluk worden aanschouwd. Het 
nijlganzen-vrouwtje paste liefdevol op de 
vijf jongen terwijl het mannetje – herken-
baar aan de zwarte snavelvlek –  onrustig 
heen en weer liep en blazend positie koos 
tegenover iedereen die de neiging had om 
te dichtbij  te komen.
Maar de winter is natuurlijk nog niet af-
gelopen. Drie jaar geleden zagen we half 
januari ook al jonge nijlganzen en zaten de 
blauwe reigers al op het nest toen alsnog de 
sloten dichtvroren. Vooral de ijsvogel – ove-
rigens op genoemde dag ook rondvliegend 
in het Zuiderpark –  kreeg een gevoelige tik 
te verwerken. 

Lentegevoel in de winter
Voor de achtste keer op rij hebben we een winter die maar geen winter wilde wor-
den. Als we tenminste die paar uur dat ons wereldje wit werd op zaterdag 16 januari 
buiten haken plaatsen. Met als gevolg dat nogal wat vogels het voorjaar ook nu weer 
vroeg in de bol hebben. 
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Tjiftjaf
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Iedere soort kent zijn eigen trek- en te-
rugkeerperiode. Vogels die niet ver weg,  
bijvoorbeeld naar Zuid-Europa, vliegen 
zijn vaak als eerste weer op hun voorjaars-
stek. Dat geldt bijvoorbeeld voor tjiftjaf 
en zwartkop. Ieder jaar opnieuw wagen 
enkele exemplaren van beide soorten het 
erop om in onze regio te overwinteren.  
Zeker bij de zwartkop lopen die aantallen 
door de jaren heen gaandeweg op maar nu 
lijkt het nóg sneller te gaan. Alleen al in 
Benoordenhout werden er rond de feest-
dagen op drie verschillende plaatsen ver-
blijvende exemplaren gemeld. Alle waren 
ze tenminste meerdere dagen min of meer 
stationair. In stadstuinen in de Haagse 
Hout, de Vogelwijk en de Vruchtenbuurt 
werden ook solitaire tjiftjaffen gespot. Ze 
jagen, zo lang die er zijn, op insecten, hun 
favoriete voedsel. Maar na een poosje moe-
ten ze noodgedwongen de overstap maken 
op bessen en zaden. Bij ‘s-Gravenzande 
trokken rond de jaarwisseling gedurende 
enkele dagen een Siberische tjiftjaf –herken-
baar door de egaal grijze kleur en een wat 
weemoedige roep –  en een gewone tjifjtaf 
samen op.
De roodborsttapuit is op 1e kerstdag waarge-
nomen langs de Jagerslaan in Wassenaar 
aan de kant van de Hertenkamp en in de 
weken erna veelvuldig bij de Vogelplas 
Starrevaart en ook enkele malen in 
Lentevreugd.
Witte kwikstaarten zijn in dezelfde peri-
ode opgemerkt rond de Scheveningse ha-
vens, in Bouwlust en bij de begraafplaats 
Noorthey in Leidschendam. Ook zijn 
waarnemingen genoteerd van de gele kwik
staart, o.a. –  zie www.haagsevogels.nl –  op 
het afdak van een balkon van een van de 
huizen in de Rijnauwenstraat in Moerwijk. 
In de winter gaat het bij dit soort waarne-
mingen vaak om de grote gele kwikstaart, die 

in de Randstad nu juist overwinteraars zijn 
en dan graag op platte daken bivakkeren.
Verder lijkt het aantal kieviten, ook ooit 
vooral een zomervogel, omvangrijker 
dan in eerdere jaren. Bij de Vogelplas 
Starrevaart wedijverden ze met de grauwe 
gans en de smient. De laatste was daar de 
meest algemeen aanwezige soort in de 
eerste dagen van het nieuwe jaar. Er ble-
ven voorheen ook altijd kieviten achter in 
Nederland maar niet in de aantallen die 
we tegenwoordig zien. Het overgrote deel 
van ‘onze’ kieviten overwinterde in Zuid-
Europa. Maar blijkbaar is er tegenwoordig 
in deze periode genoeg voedsel te vinden. 
Ook vogels blijken berekenend met het 
veranderende klimaat om te gaan. Het 
voordeel voor de blijvende kieviten is dat ze 
geen energieverlies leiden en risico’s beper-
ken door niet langer duizenden kilometers 
heen en weer te vliegen. Dat wegen ze dan 
weer af tegen dat andere risico: alsnog een 
koude-inval. Maar net als bij ganzen zul-
len we zien dat ze dan alsnog op de wieken 
gaan.
Gaat het dit jaar misschien toch nog die 
kant op en maakt de aanhoudende lente-
herfstcombinatie toch nog plaats voor 
een oer-Hollands wintertje? Je weet het 
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Gele kwikstaart

http://www.haagsevogels.nl
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    Veldwaarnemingen

nooit. We hebben er tenslotte toch al een 
sneeuwdekje van een paar uur opzitten. 

Kievit

RECENSIE

Gevoel voor vogels
Zo heet het boek 
waarin HVB-lid Flo-
ris de Boer – vaste 
colum nist van De 
Wulp – zijn vogel-
verhalen heeft ge-
bundeld. Hij kiest de 
relatie tussen vogels 
en menselijke gevoe-
lens als invalshoek. 

Welke emoties roepen de vogels op bij de 
vogelaar? 
Het is een kloeke bundel geworden waarin 
38 verhalen zijn opgenomen waarin hu-
mor, persoonlijke gevoelens en grote vo-
gelkennis worden gecombineerd. De titels 
intrigeren: ‘Knuffelsnippen’, ‘Wanneer zijn 
schuwe vogels verlegen?’, ‘Niet overal ral-
len’, ‘Plaagvogels’ en nog 34 prachtvolle 
vondsten. Het boek telt 235 pagina’s en is 
geïllustreerd met fraaie kleurenfoto’s. 
Voor HVB-leden is het boek te bestellen via 
florisdeboer@hotmail.com. Het kost € 20,65. 
inclusief verzendkosten. 

De 50-plussers onder ons –  en dat zijn er 
nogal wat – zullen zich de winter van 1986 
herinneren. In januari keken we ’s avonds 
gespannen naar boven om de meest hel-
dere komeet, Halley, die eens per 76 jaar 
verschijnt, te zien. Het was miezerig en 
Halley bleef achter het dichte wolkendek 
verborgen. Maar in februari kregen we een 
periode van ijzige koude en kraakheldere 
luchten. En aan het eind van diezelfde 
maand was er zelfs een aflevering van de 
‘tocht der tochten’: de Elfstedentocht. Wie 
zich van het televisiescherm kon losmaken 
en omhoog keek, was getuige van een mas-
sale exodus van ganzen die hun heil in zui-
delijker streken zochten …  
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Mijn venster biedt – in de verte – zicht op 
de grote toren van het Vredespaleis. Daar 
wordt mijn nieuwe wereldbeeld sinds 
kort gekleurd door een slechtvalk. Ineens 
zat hij, boven het carillon, van de hoog-
ste toren te blazen. Vrijwel dagelijks zie 
ik hem, zelfs met het blote oog. ‘Hem’? 
Misschien is het een ‘haar’. En eigenlijk 
moet ik zeggen: hen. Want soms zijn het er 
twee. Daar, pal onder de windhaan, strijkt 
mijn slechtvalk steevast neer op een van 
de vier wijzers van de windrichting. Met 
wetenschappelijke precisie – en de kijker 
schietklaar op het bureau – heb ik het bij-
gehouden: in 98 procent van de gevallen 
zit de valk bovenop de Z; niet op de N, de 
W of de O. Zo leer je je nieuwe buren nog 
eens kennen.
Is hij zo belezen, of stoelt zijn geletterd-
heid enkel op de riant liggende delen van 
de letter Z? Op de stekelige W zit je in elk 
geval stukken minder comfortabel. De 
Vredesvalk is een zonaanbidder; misschien 
dat de pragmatist dáárom kiest voor de 
zuidelijke richting. 
Eenmaal zag ik de machtige heerser van 
het luchtruim opstijgen en achter een 
vlucht duiven aan gaan, om helaas achter 
bomen te verdwijnen. Ik verheug me zo op 
zo’n spectaculaire straaljagerduik, zoals de 
Britse valkengek J. A. Baker de uithaal naar 
een groep meeuwen beschrijft in zijn ver-
maarde monografie ‘De slechtvalk’ (Uitg. 
AtlasContact): ‘De valk verhief zich en viel, 
keer op keer, als een zwart snoeimes tussen 
witte houtsplinters.’

Komt nog. Want de stadsbewoner wordt 
verwend. Mijn privé-paleis bevindt zich, 
net als talloze andere woningen, op een 
drielandenpunt: slechtvalken bewaken de 
grenzen vanaf kerktorens in de Parkstraat 
en de Bethlehemkerk op de Laan van Meer-
dervoort. Ga ik, in andere richting, naar 
Meijendel, dan word ik daar steevast met 
valkenoog bespied vanaf de Watertoren. 
Nooit eerder heb ik me hoeven afvragen 
hoeveel heersers het stadse luchtruim 
verdraagt zonder dat het oorlog wordt. 
Verstandig dat de nieuwkomer asiel zoekt 
bij het Vredespaleis.

Laat de liefde bloeien deze lente. Op de 
meeste plekken worden de valken gehol-
pen met geplaatste nestplekken. Een val-
kenpoot is snel gevuld: meer dan een roos-
ter en een bak grind vragen ze niet. Jaren 
geleden werd zo’n nestplek ook geplaatst 
op het Vredespaleis. De laatste broedpo-
ging mislukte in 2016. Misschien moeten 
vrijwilligers het eens proberen met een 
oude letterbak. 

Geletterde valk
Is een slechtvalk een goede lezer? De vraag was niet in me opgekomen als ik er niet sinds 
afgelopen najaar dagelijks voor word geplaatst. Dat is de zonnige zijde van zo’n langdurige 
lockdown: vanuit je schuttersputje bezie je de wereld met nieuwe ogen en verse vragen. 

DOOR JEAN-PIERRE GEELEN
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In 2020 werd een recordaantal van 68 van 
de in totaal 81 postcodegebieden geteld. 
Daarna heeft een aantal tellers voor 2021 
moeten afhaken. Gelukkig leverde de op-
roep in de november-Wulp van 2020 een 
aantal nieuwe tellers op. En dat betekent 
dat er voor 2021 nog maar zes gebieden 
vacant zijn. Graag nodigen we u uit om de 
vacante gebieden te tellen, het is leuk, nut-
tig en kost weinig tijd! 

MUS-Project, overzicht vacante postcodegebieden 
februari 2021

Postcode Gemeente Naam gebied
2274 Voorburg Voorburg oud
2491 Den Haag Leidschenveen west
2497 Den Haag Ypenburg singels/waterwijk
2515 Den Haag Stationsbuurt
2522 Den Haag Laakkwartier oost
2574 Den Haag Rustenburg

MUS-tellingen zijn niet moeilijk. Je hoeft 
alleen de meest algemene stadsvogels te 
kennen en maar drie keer per voorjaar 
te tellen op vooraf uitgezette telpunten. 
Twee maal bij zonsopgang en één keer in 
de avonduren. Bij de avondtelling gaat het 
vooral om de gierzwaluw. Op elk telpunt 
tel je gedurende 5 minuten alle vogels die 
je hoort of ziet. De gegevens kunnen op de 
website van Sovon worden ingevoerd of 
via een speciale app waarmee je op locatie 
de gegevens kunt doorgeven. Op https://
www.sovon.nl/nl/MUS vind je alle informa-
tie over het MUS-project.

Alleen postcodegebied 2491 is nog nooit 
geteld. De meeste zijn sterk verstedelijkte 
gebieden waar weinig leden van de Haagse 
Vogelbescherming wonen. Maar ze zijn 

voor het Meetnet Urbane Soorten juist erg 
belangrijk. Je moet er geen zeldzaamheden 
verwachten, maar het is erg interessant vast 
te stellen welke en hoeveel vogels er aan-
wezig zijn. Daarom een oproep of iemand 
‘van buiten’ in één van deze zes gebieden 
wil gaan tellen. Vooral voor het postcode-
gebied 2274 in Voorburg is het fijn als er 
geteld gaat worden. Er wordt hier al sinds 
2010 onafgebroken geteld en het zou erg 
jammer zijn als deze mooie reeks wordt 
afgebroken. Welke Voorburger wil daar op 
stap voor MUS?

Ook 2497 in Ypenburg kan bogen op een 
lange tijdreeks vanaf 2012 waar nu een 
einde aan dreigt te komen. Het is een leuk 
gebied met veel water en dus veel watervo-
gels. Wie zet deze reeks voort?

Het is zou heel mooi zijn als we het record 
aantal van 68 deelnemers in 2020 kun-
nen overtreffen en op 73 kunnen bren-
gen. Maar nog veel mooier is het als Den 
Haag en de randgemeenten voor het eerst 
integraal geteld gaan worden doordat alle 
postcodegebieden bezet zijn. En dat kan 
echt als u zich voor de laatste zes vacante 
gebieden opgeeft!

Doet u mee? Het is echt niet moeilijk en wei-
nig tijdrovend: in ongeveer 1½ uur loop/ 
fiets je het hele rondje langs alle telpunten 
in de wijk. Twee keer in de ochtend en één 
keer in de avond. Aanmelden kan per e-
mail bij ondergetekende (tloorij@xs4all.nl)

Tom Loorij

Meetnet Urbane Soorten

Nog maar zes MUSsen!
Nee, gelukkig gaat het er hierboven niet om dat er nog maar zes huismussen in heel 
Den Haag zouden zitten. Zo erg is het niet, maar uit de jaarlijkse rapportage voor het 
MUS-Project blijkt wel dat het aantal getelde mussen vanaf 2017 voortdurend afneemt. 
En daar gaat het hier om. 

https://www.sovon.nl/nl/MUS
https://www.sovon.nl/nl/MUS
mailto:tloorij@xs4all.nl
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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
t.n.v. Vogelasiel De Wulp

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