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•	namens de HVB schrijft hij 
regelmatig artikelen voor het 
wijkblad Benoordenhout en 
organiseert succesvolle excursies voor 
niet HVB-leden in Clingendael en Oos-
terbeek waardoor ons ledental is geste-
gen;

•	hij schrijft ook de artikelen voor onze 
HVB Facebook-pagina waardoor er in-
middels een flink potentieel is ontstaan 
voor het werven van nieuwe leden;

•	 zijn vaste adviseursfunctie van het 
HVB-bestuur – en in het bijzonder van 
de voorzitter – wordt erg gewaardeerd 
en voorziet het bestuur bovendien van 
waardevolle informatie van binnen en 
buiten de vereniging;

•	als voorzitter van de pr-commissie 
neemt hij initiatief voor nieuwe pro-
jecten zoals onder andere het ijsvo-
gel- en het nestkastenproject dat in de 
komende jaren zal worden geïmple-
menteerd en voor nog meer bekendheid 
van de HVB zal zorgen.

Kortom, Foeke Zeilstra heeft deze gouden 
wulp meer dan verdiend en wij feliciteren 
hem dan ook van harte met deze onder-
scheiding!

De volgende persoon betreft Wim Kooij 
–  drager van de gouden wulp – die zich 
decennialang bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de HVB en nu offici-
eel tot erelid is benoemd. Voor de goede 
orde deze benoeming is – op voordracht 
van het bestuur – tijdens een onlangs 
digitaal gehouden algemene ledenverga-
dering door alle deelnemers aan de stem-
ming van harte geaccordeerd!

Helaas kon onze algemene ledenvergade-
ring van 25 maart 2020 geen doorgang 
vinden wegens de coronamaatregelen. 
Wat u niet wist, is dat er destijds twee 
extra agendapunten gepland stonden. Ze 
waren bedoeld om twee HVB-vrijwilligers 
door het verlenen van een onderschei-
ding ‘in het zonnetje te zetten’. Wij had-
den gehoopt dat er later in 2020 alsnog 
een alv kon worden gehouden, maar ook 
dat bleek niet mogelijk. Het geplande 
huldeblijk – nog langer wachten kon niet 
- heeft in de afgelopen weken in een veel 
kleinere setting en op verschillende tijd-
stippen plaatsgevonden.

Allereerst: het HVB-bestuur heeft recent 
een ‘gouden wulp’ uitgereikt aan Foeke 
Zeilstra. Diens passie voor vogels bleek 
reeds toen hij zo’n 40 jaar geleden mee-
bouwde aan een observatiehut in het Van 
Bylandt vogelrustgebied. Die hut staat 
er trouwens nog steeds! Beter bekend is 
waarschijnlijk zijn rol als vrijwilliger die 
zijn professionele communicatie-exper-
tise voor de HVB inzette en nog steeds 
inzet. Ik noem een paar van zijn verdien-
sten: 

•	als lid van de HVB-festivalcommissie 
2014/2015 stelde hij zijn huis en kan-
toor – inclusief voortreffelijke catering – 
ter beschikking;

•	hij was in 2016 medeauteur van het rap-
port ‘Back to basics, back to birds …’;

•	na vertrek van de redactie van ons kwar-
taaltijdschrift medio 2016 bleek hij 
direct bereid deze taak over te nemen 
en hij vervult deze functie nog steeds 
trouw;

Een dubbel huldeblijk



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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De verdiensten van Wim Kooij voor de 
HVB zijn indrukwekkend. Onder andere 
heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor:
•	het boekwerk Broeders, trekkers en dwalers 

- als medeauteur;
•	de festivalcommissie 2014/2015 – als lid;
•	de jeugdcommissie – hij was er meer dan 

10 jaar lid van;
•	de inventarisatie van diverse groenge-

bieden waarbij hij al meer dan 40 jaar is 
betrokken;

•	de commissie inventarisrapport – hij is 
daarvan reeds meer dan 10 jaar lid, waar-
van meer dan 5 jaar als coördinator; 

•	de kascommissie – hij was meer dan vijf 
jaar lid;

•	het bestuur van de HVB – hij was in ver-
schillende besturen ruim 15 jaar actief, 
o.a. als penningmeester;

•	de redactiecommissie van onze kwar-
taaluitgave De Wulp waarvan hij meer 
dan 10 jaar lid was;

•	 trouw leverancier van kopij voor De 
Wulp – Wim levert al meer dan 10 jaar 
artikelen over een bepaalde vogelsoort 
en verzorgt sinds 2016 de rubriek Veld-
waarnemingen.

Wij zijn Wim Kooij bijzonder dankbaar 
voor zijn enorme inzet gedurende de afge-
lopen veertig jaar en feliciteren hem van 
harte met dit zeer terechte eerbetoon.

Als er geen coronapandemie was geweest, 
had u dit alles al een jaar geleden in fees-
telijk samenzijn tijdens de alv kunnen 
meemaken. Hopelijk krijgt u via dit voor-
woord en de foto’s elders in deze Wulp, 
toch een indruk van de ‘verheffing’ van 
deze twee actieve HVB-leden. Langer 
wachten kon niet meer … 

Hans Elders, 
voorzitter

Helaas kunnen wij begin dit jaar geen 
algemene ledenvergadering houden in 
verband met de coronamaatregelen. 
Toch wil het bestuur de leden in de gele-
genheid stellen hun stem te laten horen. 

Wij hebben daartoe een vragenformu-
lier geplaatst op onze website 
www.haagsevogels.nl 
U vindt het onder ‘bulletin voor leden’ en 
dan klikt u op ‘algemene ledenvergadering’. 

HVB-leden kunnen via het formulier 
kenbaar maken of ze akkoord gaan met 

het door het bestuur gevoerde beleid 
over 2020. U heeft tot 1 juni 2021 de tijd 
om uw stem uit te brengen. Als u vragen 
heeft, laat het ons weten via 
info@haagsevogels.nl 

Wij hopen van harte dat er in 2022 weer 
een ‘echte’ alv kan worden uitgeschreven.

Namens het bestuur zeg ik u dank voor 
uw medewerking. 

Hans Elders, 
voorzitter 

Algemene ledenvergadering HVB 

http://www.haagsevogels.nl
mailto:info@haagsevogels.nl
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Veel vijanden
De aalscholver is één van die vogels 
waarbij naarmate het aantal groeit, de 
populariteit van de soort zich richting 
het nulpunt begeeft. Het is dan ook niet 
verrassend dat lang niet al zijn bijnamen 
vleiend klinken. Met dominee, koolgans, 
of schollevaar is niet zo veel mis, maar wat 
te denken van moddergans, stinker(d) 
of zeeraaf? Niet alleen de vissers klagen 
steen en been over deze concurrent, aan 
land wordt door velen met argusogen be-
keken hoe een vitaal stuk bos in een paar 
jaar tijd door een overmaat aan uitwerp-

selen alle levenskracht verliest. Na een 
jaar of vijf schuift de aalscholver met zijn 
kolonie om die reden weer een stukje op.
Lange tijd zijn ze intensief bejaagd, vooral 
omdat de behendige gevleugelde visser zó 
veel verorberde dat broodvissers zich be-
dreigd voelden. Het gevoel dat niet alleen 
hun netten maar ook hun portemonnee 
steeds minder gevuld werd had bestaans-
onzekerheid tot gevolg. Ter relativering: 
in hun prooikeuze zijn aalscholvers niet 
kieskeurig maar vooral praktisch. Ze eten 
vooral die vissen die het meest makkelijk 
te vangen zijn, daar valt ook – niet hele-

DOOR WIM KOOIJ

Er wordt nogal wat gejammerd over dieren en planten waarmee het beroerd gesteld 
is. Gelukkig zijn er ook heel wat soorten die het wél voor de wind gaat. Het zou hier 
geen Nederland zijn wanneer er niet weldra landgenoten de vinger opsteken dat het 
té goed gaat, lees dat ‘we er iets aan moeten doen’. Allerlei ongewenste neveneffecten 
kunnen immers optreden.

Vogel uit de oertijd 
met verbluffend 
aanpassingsvermogen

De aalscholver
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maal verrassend – de aal onder. Deze en 
andere prooien van de aalscholver zijn 
voor beroepsvissers commercieel niet 
aantrekkelijk.
Anders dan vissers die zich blijven bekla-
gen over de overbevissing door hun ‘voed-
selconcurrent’, zoeken aalscholvers zodra 
er weinig te halen valt hun heil gewoon 
elders. Ze verplaatsen zich soms dagelijks 
wel tachtig kilometer om verderop een 
maaltijd te nuttigen, vaak in groepen. 
Hun samenwerking is efficiënt. Ze duiken 
het water in, jagen een school vissen op 
en wapperen met hun ferme haaksnavel 
heen en weer, waarbij ze vissen verwon-
den. Deze zijn vervolgens een makkelijke 
prooi voor anderen uit de groep. 

Beschermd
Het ruimhartig afschieten had tot gevolg 
dat in de jaren 60 en 70 de stand in ons 
land een absoluut dieptepunt bereikte 
met nog ca. 1000 broedparen. Tot die tijd 
broedden aalscholvers in afgelegen moe-
rasbossen, zoals het niet vrij toeganke-
lijke Naardermeer.  

Tegenwoordig is de aalscholver een be-
schermde vogel. Dat is de hoofdreden 
van de forse toename. Een andere factor 
voor de aanwas is dat de voedselrijkdom 
– meer nitraten en fosfaten – toenam in 
wateren die voor de aalscholver belang-
rijk zijn. Aalscholvers zijn nu overal te 
zien. In grachten in de binnenstad, op 
vijvers van landgoederen en in de havens 
van Scheveningen. 

Oervogel
Voor wie nog twijfelt over de vraag of 
vogels van dinosaurussen afstammen 
de tip om toch eens heel goed naar een 
aalscholver te kijken. De soort heeft bo-

vendien bewezen over oerkracht te be-
schikken om te overleven. Maar ook al 
vormen ze het levend bewijs hoe je de 
evolutie uitstekend kunt doorstaan zon-
der al te veel aanpassingen, er zijn ook 
schaduwzijden. Of noem het ongemak-
ken. We hoeven tegenwoordig de stad 
niet meer uit om een aalscholver die met 
gespreide vleugels in de zon zit, te zien. 
Loop maar eens van het Centraal Station 
naar het Malieveld of vice versa en je ziet 
het tafereel. Dat doet geen enkele andere 
soort. Het is geen kwestie van uitslove-
rij of de clown willen uithangen, maar 
pure noodzaak omdat ze ‘anders’ zijn. De 
meeste watervogels beschikken over een 
vetklier waarmee ze hun veren feitelijk 
invetten zodat die water afstoten. Zoals 
lange-afstand-zwemmers zich soms met 
vaseline insmeren om te voorkomen dat 
ze afkoelen. Nadeel voor een watervogel 
is dat je dan minder diep kunt duiken. De 
aalscholver heeft die klier niet en kan met 
gemak meer dan twintig meter duiken. 
Maar het duurt vervolgens wel een eeu-
wigheid voordat ze weer zijn opgedroogd. 
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Geduldig laten ze zo hun veren drogen 
voordat ze wegvliegen of weer toe zijn aan 
een volgende duik.
Zwemmend onderscheiden ze zich even-
eens van elke andere watervogel. Ze lig-
gen diep in het water met een naar boven 
gerichte snavel. Opvliegen met gemid-
deld drie kilo gewicht kost veel moeite en 
daarvoor hebben ze – net als bijvoorbeeld 
knobbelzwanen – een flinke startbaan 
nodig. Dit forse gewicht komt door de 
botstructuur die nogal afwijkend is. Waar 
vogels doorgaans holle botten hebben om 
lichter te zijn zodat ze beter kunnen vlie-
gen, heeft de aalscholver juist massieve 
beenderen.

Flexibiliteit
Wereldwijd zijn er nogal wat soorten aal-
scholvers. Ze verschillen slechts beperkt 
in uiterlijk maar meer in gewoonten. De 
kuifaalscholver, die in Groot-Brittannië 
algemeen broedt langs rotskusten, is in-
cidenteel ook aan onze kust te zien. Deze 

voedt zich met haringen en kabeljauwen. 
De in Nederland broedende ‘gewone’ 
aalscholver nestelt vooral in kolonies in 
bomen, bij voorkeur wilgen, populieren 
en hogere elzen en ander loof op verschil-
lende ‘etages’. De bomen zijn vrijwel al-
tijd in de directe nabijheid van water.

Soms wordt bij gebrek aan geschikt le-
vend groen weleens een ander verticaal 
landschapselement benut om een nest 
in of op te bouwen. Als het gevaar van 
predatoren beperkt is broeden ze soms 
op de grond. In onze duinen met vossen 
die zomaar kunnen toeslaan is dat geen 
optie, maar wel bijvoorbeeld op Vlieland. 
In de Kroonpolders zijn de enorme gelijk-
vloerse takkennesten een bezienswaardig-
heid. Er worden zelfs nesten gevonden 
op boorplatformen! Ook daarbij spelen 
praktische overwegingen vermoedelijk 
een rol. Voedsel (vis) in de directe nabij-
heid in ieder geval verzekerd. 

Aalscholvers in Meijendel 
Ook onze duinen zijn dertig jaar geleden 
gekoloniseerd door de aalscholver. Dat de 
aalscholver zich daar vestigde kon als een 
novum worden beschouwd. Het verschijn-
sel ‘kustkolonie’ was immers onbekend 
tot in 1984 een kolonietje op Voorne ont-
stond. Daarop volgde in 1988 het eerste 
broedgeval in Meijendel. De eerste jaren 
was er sprake van een enkel nest, maar 
vanaf 1992 ging het als een pijl omhoog. 
Pas de laatste acht jaar is sprake van enige 
stabilisatie. Maar we zitten al wel op rond 
de 800 paar, waarmee de soort de meest 
algemene broedvogel in onze duinen is. 
Ook landelijk is de broedvogelstand ge-
explodeerd maar ook daar is de stand nu 
op een ‘hoogvlakte’ beland met jaarlijks 
rond de 20.000 paar.
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Voor de Scheveningse Bosjes kon de 
schets opzet voor het 'Internationaal Park' 
rekenen op een storm van protest. Met de 
insteek van 'meer reuring' waren velen het 
niet eens en ook de ideeën over het ingrij-
pen op de infrastructuur konden de be-
trokkenen bij dit gebied niet enthousiast 
maken. Zo kwam het dat er ‘stadslabs’ wer-
den gehouden, participatiesessies waarbij 
per stadsdeel mensen konden sparren over 
het gebied. Uit de afgevaardigden werd een 
denktank samengesteld, waarvan de leden 
een jaar lang keihard hebben gewerkt om 
samen met vele partijen ideeën uit te wer-
ken. Doel was om tot een gezamenlijke 
visie te komen. In dit proces werden ook 
twee ecologen aangetrokken om iets te 
zeggen over het beheer. Ook de AVN en 
Stichting Duinbehoud brachten uitge-
sproken ideeën in. Dat resulteerde in een 
rapport met een beheeradvies.

Ingrepen op maat
Toen werd het stil. Een en ander moest zijn 
weg vinden door het spijsverteringskanaal 
van de politiek. Maar uiteindelijk kwam 
er weer beweging en werd het rapport ver-
taald naar de praktijk. 

Waar gaat het om? Ik noem enkele pun-
ten. Open plekken met opgaande bosran-
den – zoom-mantelvegetaties – zijn heel 
be langrijk voor de biodiversiteit van een 
bos. Ze herbergen veel soorten bloeiende 

planten en struiken en bieden vogels en 
insecten voedsel en nestgelegenheid. Een 
van de speerpunten is dan ook te zorgen 
voor voldoende kwaliteit en kwantiteit 
van die bosranden. Dat vereist ingrepen 
op maat, waarbij ook is gekeken naar 
markante bomen met grote ecologische 
waarde. Zo kan een esdoorn een eik te veel 
in de schaduw zetten. Daar wordt dan op 
ingegrepen. Variatie in de bosstructuur is 
eveneens van belang: bomen en struweel 
van verschillende hoogte bieden uiteen-
lopende vogelsoorten voedsel, dekking en 
nestgelegenheid. Hier en daar zullen lager 
blijvende soorten als meidoorn en slee-
doorn worden bijgeplant. Vaak ontwikkelt 
zich vanzelf een nieuwe groeilaag door 
voorwaarden te creëren: iets meer inval 
van zonlicht bijvoorbeeld kan wonderen 
doen.

Door het intensieve gebruik ontstaat er 
een steeds fijnmaziger netwerk van paden. 
Dat heeft een grote impact op de broed-
vogelpopulatie. Vogels broeden nu een-
maal niet allemaal hoog in de bomen. En 
loslopende honden verstoren erg veel. De 
opzet is om in elk geval enkele delen van 
het gebied tot rustgebied aan te wijzen en 
met snoeimateriaal de olifantspaden af te 
sluiten.
Verder maken markante referentiepunten 
een gebied interessanter om te verkennen. 
Denk aan uitkijkpunten. Deze worden in 

Broedplekken gezocht
DOOR ERIC WISSE

Sommige vogelaars reizen de wereld over om bijzondere soorten te spotten. Daar 
valt van alles over te zeggen, maar ik richt me in dit stukje op de Haagse vogels. Het 
Westduinpark en de Scheveningse Bosjes zijn daar belangrijke gebieden voor. Dus is 
het van belang te weten wat hier speelt op het gebied van beheer.
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de Scheveningse Bosjes niet precies zo te-
ruggebracht als ze ooit waren, want dat 
zou te veel kaalslag opleveren. Maar door 
ongewenste soorten te verwijderen krijg 
je al meer zicht en komen fraaie bomen 
weer vrijer te staan, waardoor ze een mooie 
kruin kunnen ontwikkelen. Bij de Water-
partij spelen de oorspronkelijke aanleg 
en zichtlijnen ook een rol in het herstel. 
Na een periode met veel bijeenkomsten, 
rondleidingen en presentaties zal komend 
najaar de eerste fase in een deelgebied wor-
den uitgevoerd.

Westduinpark
Het steeds fijnmaziger worden van de 
sluippaden, met versnippering als gevolg, 
zie je ook gebeuren in de Bosjes van Poot. 
Ook in het Westduinpark speelt dit, maar 
op een andere manier. Hier zijn ooit de hek-
ken verwijderd om Schotse Hooglanders 
de gelegenheid te geven overal te kunnen 
grazen. Met de konijnenstand ging het 
slecht en het duin groeide dicht, mede 
onder invloed van de stikstofdepositie. 

Dat ‘verruigen’ gaat ten koste van de varia-
tie en dus van de biodiversiteit. In de eerste 
jaren hielden de bezoekers zich over het al-
gemeen redelijk aan de routes, maar gaan-
deweg zien we dat mensen steeds vaker van 
de paden afwijken. Soms met loslopende 
honden. De openbare struinroutes wor-
den in dit gebied gemarkeerd met palen 
met groene koppen.

Een wandelroute door het Westduinpark

Westduinpark
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Eerder waren paden uit de parkperiode 
opgeheven om rust te creëren, maar als 
ze toch in gebruik blijven komt daar niets 
van terecht. Daar kwamen illegale moun-
tainbikepaden bij, die op hun beurt ook 
weer veel worden gebruikt door wande-
laars. De ingesleten runderpaden dragen 
ook al niet bij aan de rust. Het spreekt voor 
zich dat dit alles niet best is voor de broed-
vogels die beschutting en rust wensen. Het 
geluid van drones en para-motoring heeft 
ook al een negatief effect op de roofvogels. 
Natuurminnende wandelaars zijn natuur-
lijk ook niet erg blij met het motorgeluid. 

Handhaving en communicatie
Om aan deze onwenselijke ontwikkelin-
gen een halt toe te roepen, zijn handha-
ving en communicatie de sleutelwoor-
den. De duinwerkgroep sluit sluippaden 
met snoeimateriaal, maar dat wordt vaak 

Op maandagmiddag 1 maart 
ontving Foeke Zeilstra uit 
handen van onze voorzit-
ter Hans Elders de Gouden 
Wulp. De voorzitter had zich 
onder valse voorwendselen 
een plek op de bank van 
huize Zeilstra verworven. 
Volstrekt onverwacht – toen 
ook mevrouw Zeilstra bin-
nen was – gaf hij het gesprek 

een wending. Hij zwaaide de huidige eindredacteur van de Wulp veel lof toe door stil te 
staan bij Foekes bijdragen aan het werk van de HVB in de afgelopen decennia. Op de 
foto ziet u Hans Elders en Foeke Zeilstra – beiden getooid met het al bijna historisch te 
noemen Corona-kapsel – met de Gouden Wulp in hun midden. 

verwijderd of omzeild. Eén van de ideeën 
is om weer te gaan werken met een bos-
wachter ‘oude stijl', iemand die veel in 
het gebied is, met mensen in gesprek gaat 
en ze aanspreekt op basis van ecologische 
kennis. Iets verbieden wordt eerder geac-
cepteerd als de ‘en waarom mag dat niet?’-
vraag geloofwaardig wordt beantwoord. 

Ik heb me voor deze zaak in mijn rol als 
consulent van de Stichting Duinbehoud, 
maar ook als trouw HVB-lid, van harte 
ingespannen. Al met al lijkt er langzamer-
hand het besef te groeien dat er iets moet 
gebeuren om verdere aantasting van de 
natuurwaarden te voorkomen. De steun 
vanuit de politiek krijgt inmiddels steeds 
meer gestalte. Ik hoop van harte dat ik voor 
alle werkzaamheden in het Westduinpark 
steun zal krijgen van leden en vrijwilligers 
van de Haagse Vogelbescherming. 

Foeke Zeilstra ontvangt Gouden Wulp



12

Ieder voorjaar inventariseren vrijwilligers 
van de HVB de groengebieden van Den 
Haag. Zo wordt de broedvogelstand al 
tientallen jaren systematisch gemonitord. 
De resultaten worden gepubliceerd in een 
indrukwekkende serie zeer lezenswaardige 
rapporten die u op onze website www.
haagsevogels.nl kunt vinden. Ook wordt er 
op postcode-niveau in het stedelijk gebied 
geïnventariseerd: het landelijke Meetnet 
Urbane Soorten (MUS). Deze rapporten 
geven een goed beeld van de ontwikkelin-
gen in de vogelstand door de jaren heen. 
Ze worden gedeeld met de gemeente Den 
Haag en met bevriende verenigingen die 
zich inspannen voor het behoud en de 
aanleg van groen in Den Haag e.o. De rap-
porten vormen de basis voor onze inbreng 
tegen gemeentelijke ingrepen en/of bouw-
plannen die het groen en de biodiversiteit 
aantasten. Onze invalshoek daarbij is het 
wel en wee van de vogelwereld, maar is in 
feite natuurlijk hoe we omgaan met onze 
natuur.  

Samenwerken als de plannen nog 
vloeibaar zijn 
In de zomer van 2020 kreeg de HVB de 
kans om ‘een volgende stap’ te zetten. 
Twee van onze leden – Wim Kooij en on-
dergetekende, Foeke Zeilstra – traden toe 
tot de commissie ‘Groen’ van de wijk-
vereniging Benoordenhout. Een derde 
HVB-er – Boudewijn Schreiner – werd als 
adviseur verwelkomd. De aanleiding was 
dat de Groenafdeling van de gemeente 
Den Haag een nieuw meerjarenbeheers- en 
onderhoudsplan voor het park Arends-
dorp-Oostduin wilde opstellen. De pro-

jectleider van de gemeente Den Haag – 
Michel Peyer – stond open voor de inbreng 
van de werkgroep Groen. In het traject dat 
vorig jaar zomer begon werd het klassieke 
rolpatroon ‘gemeente maakt plan en de 
wijkvereniging mag reageren’ doorbroken. 
De commissie Groen dacht mee in de plan-
vormingsfase. Als ijkpunt bij het beoorde-
len van de gemeentelijke ideeën werd het 
belang van vogels – rust, dicht groen, nest-
gelegenheid – gekozen. Telkens opnieuw 
stelden we ons de vraag ‘wat betekent dit 
voor de vogels?’ Een aanpak waar Michel 
Peyer – een échte bomen- en plantenman 
– aan moest wennen, maar waar hij steeds 
meer plezier in leek te krijgen …

Broedvogelterritoria met 50% afgenomen 
Het aantal broedgevallen in Arendsdorp-
Oostduin – twee aaneengesloten voorma-
lige buitenplaatsen – is dramatisch terug-
gelopen. Een jaar of twintig geleden 
werden er nog veel ‘gewone’ en ook een 
aantal bijzondere vogels geteld. Denk 
aan de nachtegaal, de fluiter, de ring-
mus, de witte kwikstaart en de houtsnip. 
Deze soorten zijn, net als de fitissen en 
spreeuwen, allemaal verdwenen. Het aan-
tal broedgevallen van het winterkoninkje 
holt achteruit, de kauwtjes hebben het 
moeilijk en de grauwe vliegenvanger en 
de glanskopmees zien we nauwelijks meer. 
Ook de braamsluiper en tuinfluiter zijn 
historie en verschillende mezensoorten 
hebben – door gebrek aan nestgelegenheid 
– het steeds moeilijker. Ook de boerenzwa-
luwen, die onder bruggetjes nestelden, zijn 
van het toneel verdwenen. Samengevat: 
het aantal broedvogelterritoria is met de 

Vogelbescherming in de praktijk
DOOR FOEKE ZEILSTRA

http://www.haagsevogels.nl
http://www.haagsevogels.nl
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helft afgenomen. Klein lichtpunt is dat de 
watervogels redelijk standhouden.

Oorzaken
Waarom gaat het zo slecht met de vogels 
in Oostduin en Arendsdorp? Oorzaken 
waren het weghalen van heesters en struik-
gewas die de vogels nest- en schuilgelegen-
heid boden, het verdwijnen van oudere 
bomen, de aanleg van nieuwe paden, de 
uitbreiding van de speeltuin en het niet 
duidelijk aangeven waar honden aange-
lijnd moeten zijn. Ook wandelaars en 
spelende kinderen zien we vaak buiten de 
paden en daar wordt niet tegen opgetre-
den. Dit alles heeft tot resultaat dat veel 
broedvogels wegblijven.

Gemeentelijk plan 
Met als uitgangspunt een schetsplan voor 

onderhoud en voorgenomen ingrepen 
van de gemeente, wandelde de commissie 
Groen met de gemeentelijk projectleider 
een aantal malen door het park. De sfeer was 
open, constructief en kan worden samen-
gevat als ‘samen op zoek naar het betere’.  

Wat is er bereikt? 
‘Allemaal goed en wel’ hoor ik u denken, 
maar wat is er nu eigenlijk concreet be-
reikt? Ik probeer het samen te vatten. Er ligt 
inmiddels een nieuwe Beheershandleiding 
Oostduin-Arendsdorp. Het doel van de 
commissie was om al te ingrijpende snoei- 
en kapwerkzaamheden te voorkomen 
en afspraken te maken over het onder-
houd, beheer en toekomst van het groen 
in het betreffende gebied. Er zijn binnen 
Arendsdorp-Oostduin acht gebieden ge-
selecteerd waar bij de beplanting en het 

Augustus 2020, de commissie Groen in gesprek met de projectleider van de gemeente Den Haag in Arendsdorp-Oostduin. 
V.l.n.r. Hester van Kimmenade, Boudewijn Schreiner, Michel Peyer (projectleider gemeente), Karin Sijmons, Wim Kooij en 
Frans van Rijckevorsel. Ook aanwezig, maar niet zichtbaar op de foto, want fotograaf, was Foeke Zeilstra.



14

onderhoud prioriteit aan de (avi)fauna 
wordt gegeven. Hieronder de maatregelen 
die voor vogels belangrijk zijn. 
•	De gemeente gaat bij het onderhoud 

van het struweel, de mantelzoom en 
de boomlaag rekening houden met de 
invliegmogelijkheden voor vogels. Ze 
moeten niet worden afgeschrikt door 
een ‘groene muur’ en dieper een perceel 
in kunnen vliegen.  

•	Snoeiafval wordt verwerkt in takkenril-
len. 

•	Aan de randen van een aantal percelen 
wordt dichte beplanting aangebracht 
die de inloop van honden en mensen te-
gengaat.

•	Een aantal oude, hoge taxusbomen wor-
den niet gekapt waardoor schuilgelegen-
heid voor b.v. uilen wordt behouden. 

•	Olifantspaadjes worden dichtgeplant 
om de rust in de percelen te bevorderen. 

•	Op advies van de HVB is aan de formele 
‘beplantingslijst’ een aantal soorten vo-
gelvriendelijke bomen en heesters toege-
voegd. 

•	Rond de speeltuin in Oostduin wordt de 
beplanting aangepast om meer rust in 
de omgeving te scheppen. 

•	Er worden tien ‘honden aan de lijn’-bor-
den geplaatst. 

Voorlichting 
De commissie Groen heeft op zich ge-
nomen om scholen in de omgeving, de 
Scoutinggroep in Oostduin en de buiten-
schoolse opvang die gebruikmaakt van 
de speeltuin, voor te lichten over hoe be-
langrijk het is om tijdens het broedseizoen 
voorzichtig te zijn met het groen. 

Tot slot
Het was een interessante exercitie waar-
bij het niet alleen de verdienste van de 

HVB-ers Boudewijn Schreiner, Wim Kooij  
en ondergetekende was dat de vogels 
een centrale plaats kregen. De commis-
sie Groen bijvoorbeeld was van meet af 
aan enthousiast. De voorzitter Jhr. mr. 
Frans van Rijckevorsel – naar pas later 
bleek drager van de gouden lepelaar van 
Vogelbescherming Nederland én HVB-lid 
– verdient grote waardering voor de vast-
beraden manier waarop hij leiding gaf aan 
deze ‘vogelexpeditie’. En er was sprake van 
bijzondere bijvangst: hardcore planten- en 
bomenman Michel Peyer van de gemeente 
Den Haag wordt sinds kort in het groen 
gesignaleerd met een kijker en vogelgids in 
de hand … 

VERKLARING
van de kascommissie van 

de Haagse Vogelbescherming

De kascommissie heeft op 23 april 2021 de fi-
nanciële administratie, de resultatenrekening 
en de balans van de Haagse Vogelbescherming 
over het boekjaar 2020 steekproefsgewijs ge-
controleerd en in orde bevonden. We danken 
de penningmeester voor de overzichtelijke 
presentatie van zijn administratie.

De kascommissie stelt de vergadering voor 
de jaarrekening over 2020 goed te keuren en 
het bestuur décharge te verlenen voor het ge-
voerde beheer.

Wij adviseren het bestuur wederom om een 
eenvoudig protocol op te stellen voor al de in 
te dienen declaraties en tevens één voor het 
afhandelen van de ontvangen donaties in de 
Vogelopvang.

’s-Gravenhage, 24 april 2021

De kascommissie,

Machgiel Leenman André Smit
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Langs de Zoetermeerse Rijweg in Leidschen-
veen ligt een strookje groen van pakweg tien 
meter breed en een paar honderd meter 
lang. Haagse ambtenaren, maar vooral 
makelaars noemen deze groene liniaal tus-
sen de N469 en het spoor van Randstadrail 
het Park van Leidschenveen. Volgens Funda 
woon ik in een herenhuis aan de rand van 
een park. Niks van waar hoor. Ik woon in 
een rijtjeshuis, destijds een sociale koopwo-
ning, langs een hondenuitlaatstreepje. 
Ik kom regelmatig in ‘het park’. Als er geen 
andere honden zijn, vindt onze vierpotige 
Sep het er goed toeven. En ik ook. Zeker 
dit voorjaar. Voor het eerst sinds ruim 20 
jaar hoorde ik er het vrolijke gelach van een 
groene specht. De roep kwam vanuit het 
bosje aan de andere kant van het spoor. 
Onbereikbaar voor wandelaars, maar goed 
te overzien. Zeker als de frisse, groene blaad-
jes hun volle omvang nog niet bereikt heb-
ben. Het was een kwestie van tijd voor ik het 
eerste exemplaar zag. In zijn karakteristieke 
golvende vlucht vloog er een langs. Onder 
de snavel zag ik een rode vlek. Het moest 
dus een mannetje zijn, want vrouwtjes heb-
ben op dezelfde plek een zwarte vlek. 
Groene spechten zijn strikte standvogels. 
Als je er een in april ziet, dan mag je aan-
nemen dat er ook gebroed wordt. Maar dan 
moet er natuurlijk wel een vrouwtje zijn. Ik 
maak nog een paar rondjes, maar de groene 
specht laat zich überhaupt niet meer horen 
of zien. Dan toch maar een keer wat vroe-
ger op stap. Dat werkt. Het mannetje laat 
zich weer horen, maar de ijlere roep van het 
vrouwtje vermengt zich niet met het gesnerp 
van de voorbijrijdende trams. 

Groene spechten broeden vaak al in maart. 
Ik zoek naar de jongen die vliegoefeningen 
maken en om voedsel bedelen bij de ouder-
vogels. Ik speur naar de volwassen exem-
plaren die hun voedsel, vooral mieren, op 
de grond bij elkaar scharrelen. Dat valt nog 
niet mee door het iets verhoogd liggende 
spoor. Ik luister naar houtduiven, merels en 
koolmezen, maar het gelach van de groene 
spechten is verstomd. Een anticlimax. Wat 
kan er gebeurd zijn? Verbleef er toch maar 
één enkel mannetje in het bosje? Het ver-
moedelijke antwoord laat niet lang op zich 
wachten. Door het bosje flitst een donker-
grijze gestalte met oranjeachtige flanken. 
Een sperwer. Een roofvogel die vooral op 
kleine vogels jaagt. Voor mij is het duidelijk 
waar de groene specht gebleven is. Niet in 
een nestholte, maar in een maagholte. Te 
koop: rijtjeshuis met sperwer als buurman. 
Een mooi aankoopargument. 

COLUMN

Gevleugelde buurman
DOOR IDDE LAMMERS
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De Haagse Vogelbescherming (HVB) wil 
daarom een inventarisatie maken van de 
broedvogelstand op zoveel mogelijk com-
plexen in Den Haag en de naburige ge-
meenten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook 
andere soorten dan broedvogels te zien, 
maar we richten ons bij dit onderzoek op 
broedvogels.  In het verleden zijn slechts 
op drie complexen door leden van de HVB 
vogeltellingen uitgevoerd: VTV Nooit 
Gedacht, ATV Zonnegaarde en ATV Nut 
En Genoegen. Voor alle andere complexen 
zijn wij dus op zoek naar mensen die over 
voldoende vogelkennis beschikken om 
deze complexen te inventariseren. Wij den-
ken dat er vast wel een aantal HVB-leden 
is dat een tuin op zo’n complex heeft. Wij 
willen dus met name die tuinbezitters vra-
gen, of zij het hele tuincomplex op vogels 
willen inventariseren. Voor de goede orde: 
ben je lid van de HVB en wil je inventari-
seren, maar heb je geen tuin, dan kun je 
je natuurlijk ook aanmelden – graag zelfs!

Een paar keer tellen in het voorjaar 
Het hoeft helemaal niet volgens de strenge 
Sovon-richtlijnen. Maar als je een paar keer 
tijdens het broedseizoen je ogen en oren 
openhoudt tijdens een wandeling door 
het complex, krijg je wel een indruk van de 
aanwezige broedvogels. Het gaat om schat-
tingen in de trant van 1-2 paar, 2-4 paar, 

Tellers op volkstuincomplexen gevraagd 
DOOR TOM LOORIJ

Volkstuincomplexen zijn vaak verrassend rijk aan vogels. Dat komt omdat het oases 
van rust zijn waar maar weinig mensen komen. Tuinbezitters hebben oog voor de 
natuur. De grote verscheidenheid aan bloemen en planten trekt insecten aan waar op 
hun beurt weer veel vogels op afkomen. Hagen, struiken, lage en hoge bomen geven 
tal van nestmogelijkheden. Heel wat tuinbezitters hangen nestkastjes op. Kortom 
volkstuincomplexen zijn vaak een eldorado voor vogels. 

3-6 paar, enz. Het is raadzaam om zo kort 
mogelijk na zonsopgang te tellen. Dan zijn 
de vogels het meest actief – vooral met zin-
gen. Vraag wel vooraf toestemming. Het is 
onze ervaring dat beheerders zo’n inven-
tarisatie meestal prachtig vinden. De toe-
zegging dat ze een verslag krijgen van de 
soorten en aantallen, doet vaak wonderen. 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij ondergetekende 
via tloorij@xs4all.nl en noem de naam van 
het volkstuincomplex waar je wilt gaan in-
ventariseren. 

Waarom nu? 
Waarom vragen wij dit juist nu, als we voor 
tellen dit jaar eigenlijk te laat zijn? Het 
antwoord is simpel: voor deze tellingen 
hebben we ook de jaren 2022 en 2023 in 
gedachten. Als we weten welke complexen 
in ieder geval geteld gaan worden en welke 
vacant blijven, hebben we nog ruim de tijd 
om buiten onze vereniging mensen voor 
die vacante complexen te zoeken. Maar je 
kunt dit jaar ook benutten om contact met 
de beheerder en tuinbezitters te zoeken. 
Als je zelf een tuin hebt, maar niet wil of 
kunt inventariseren, kun je misschien een 
oproep plaatsen op het prikbord met de 
vraag of er geïnteresseerden zijn. Iedereen 
die zich aanmeldt krijgt een Excel-lijstje 

mailto:tloorij@xs4all.nl
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toegestuurd waarop de aantallen kunnen 
worden ingevuld.
Het gaat om de volgende volkstuincom-
plexen. Het aantal tuinen geeft een indruk 
van de grootte van het complex. 

Den Haag
ATV De Uithof 212
ATV Madestein 190
ATV Houtwijk De noord 126
ATV ‘t Is Altijd Wat *   47
VTV Tuinderslust *  30
VTV Florence Nightingale 100
ATV Zonneweelde  88
ATV Loolaan 110
ATV De Mient *  52
ATV Johanna 185
ATV Buitenlust *  26
ATV Mariahoeve  80
ATV Westerduin * 19
ATV De Wijndaler * 28
Rijswijk
ATV Buitenlust *   26
VTV Ons Ideaal 200
VTV Tot Ons Genoegen   94
Voorburg
ATV Nicolaas Beetslaan *   50
De Groene Zoom 109
VTV Arentsburgh 100
ATV Essesteijn *   50
Leidschendam
VTV Starrevaart *   30
VTV De Lytse Dam *   29
VTV Noorthey ?
Wassenaar
VTV Eigen Arbeid 160
Tuinpark De Driesprong   78
en nog 4 kleine complexen

  *klein complex

De uitdaging 
In ieder geval willen we alle grotere com-
plexen geteld zien te krijgen, de kleine 
met *) zijn mooi meegenomen als dat ook 
lukt. Als we van voldoende complexen ge-
gevens krijgen, zal de HVB de uitkomsten 
hiervan zeker op de een of andere manier 
publiceren!

Musvriendelijk dak 
Onze stadsvogeldeskundige Martin van 
de Reep schreef een beknopte handleiding 
met als titel ‘Stadsvogeladvies Huismus, 
huisvesting na dakrenovatie’. Het is ge-
richt op professionals die te maken heb-
ben met de renovatie van daken. 

Hij constateerde dat de in de laatste jaren 
bij renovatie in zwang geraakte ‘vogelvides’ 
- kunststof nestgelegenheid voor mussen - 
geen aantrekkingskracht hebben voor de 
huismus. Er zijn geen succesvolle broedge-
vallen bekend. Martin constateerde dat deze 
door goedwillende mensen bedachte oplos-
sing niet werkt. Hij draaide de zaak om. Hij 
ging na wat er in de vogelwereld bekend is 
over de eisen die mussen stellen aan nest-
plaatsen. Vanuit zijn bouwkundige achter-
grond en liefde voor vogels schreef hij een 
praktische, gedetailleerde handleiding voor 
bij dakrenovatieprojecten betrokkenen. Het 
verhaal wordt ondersteund door inzichtelijke 
illustraties. Heel aardig (extra) onderdeel 
is een voorbeeld van bio toopverbetering: 
‘de mus sentoren’. Het is  
een constructie van gaas 
en palen begroeid met 
klimop en bruidssluiers. 
De ze groene toren is een 
creatief antwoord op het 
veelgehoorde bezwaar 
dat klimop - hedera - de 
muren beschadigt.  
U vindt het advies op www.haagsevogels.nl 

http://www.haagsevogels.nl
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Topdrukte in de vogelopvang 
DOOR SHARON LEXMOND

 
       Vogelopvang De Wulp  

We zitten midden in de start van het 
broedseizoen. Aan de ene kant zitten we 
nog tot aan onze oren in de zeevogels, ter-
wijl aan de andere kant de baby’s binnen-
druppelen. Vertroetelen en knuffelen? 
Niets van dat alles! Heel hard doorwer-
ken! De zeevogels krijgen dagelijks hun 
medische checks en krijgen sondevoeding 
volgens een nauwkeurig uitgezet schema. 
Om de paar dagen worden hun bloed-
waardes gemeten. De babyvogeltjes moe-
ten ieder kwartier tot half uur worden 
gevoerd en daarnaast moeten alle hokken 
ook nog schoon. 

We vinden desondanks toch af en toe een 
moment om een lief of mooi fotootje te 
maken. Een selectie gaat hierbij … 

Jonge kauw Jonge kievit Jonge meerkoet

Jan van Gent               Noordse stormvogel
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       Vogelopvang De Wulp  

HVB-voorzitter Hans Elders ontnam op 
behendige wijze de groenambtenaar van 
de Gemeente Den Haag – Michel Peyer – 
het woord en richtte zich volstrekt onver-
wacht tot Wim Kooij. In het kort beschreef 
hij de grote verdiensten die Wim vele tien-
tallen jaren in uiteenlopende rollen voor 
de Haagse Vogelbescherming heeft gehad 
en nog steeds heeft. 

Vervolgens toverde hij de ingelijste oor-
konde tevoorschijn waarin de benoeming 
tot het 18e erelid in de bijna 100-jarige 
geschiedenis van de HVB, zichtbaar werd.  

Wim treedt in de voetsporen van be-
roemde HVB-leden als Meijburg, Carrière, 
Schierbeek, Strijbos, Van der Laan, Renes 
en Van Dongen. Deze heren werden op 
hun beurt geïnspireerd door pioniers als 
Heijmans en Thijsse. Hun rol in de vogel-
bescherming in Nederland is niet te onder-
schatten. Anno 2021 is Wim binnen onze 
vereniging in het goede gezelschap van 
twee andere HVB-prominenten, de erele-
den Frederik Hoogerhoud en Tom Loorij.  

De foto’s geven een indruk van de verras-
singsoverval in Arendsdorp-Oostduin. 

Wim Kooij 18e erelid 
in de geschiedenis van de HVB 
DOOR FOEKE ZEILSTRA

Op woensdag 14 april kreeg de ontmoeting van drie HVB-ers met de Groencommissie 
van de wijkvereniging Benoordenhout een onverwachte wending. Plaats van handeling: 
park Arendsdorp-Oostduin. De drie HVB-ers waren Wim Kooij, Hans Elders en 
ondergetekende. 
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De Haagse Vogelbescherming 95 jaar  
Deel 5, de periode 1998 - 2000
DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

1998
De ALV werd op het nippertje gered: op 20 
april 1998 stonden we voor een gesloten 
deur van het Benoordenhuis. Een misver-
stand, er werd – door wie weten we niet 
meer – op stel en sprong een alternatief 
georganiseerd: een zaaltje in de Jan van 
Nassaustraat. Belangrijke punten: 

•	De uitbreiding van het vogelasiel gaat 
van start.

•	Secretaris Wouter Buwalda weet via een 
zogenaamde artikel-12-procedure de al 
te  rigoureuze plannen voor een golf-
baan te verijdelen, maar moet helaas zijn 
bestuurstaak om gezondheidsredenen 
overdragen.

•	Voorzitter Hoogerhoud heeft zijn 1e ter-
mijn van drie jaar erop zitten en stelt 
zich in principe niet herkiesbaar. Om het 
aantal bestuursleden op zeven te houden 
stelt hij zijn aftreden een jaar uit.

•	Ed Opperman en Wim Kooij krijgen 
voor hun jarenlange inzet in diverse com-
missies een Gouden Wulp opgespeld. 

Bronzen boom 
Wethouder Jan Ewout van der Putten 
rijkt namens de gemeente Den Haag aan 
de voorzitter een massief bronzen boom 
uit. Hij roemde Frederiks inspanningen 
voor de handhaving van de Vogelwet, de 
betrokken- en deskundigheid. De wethou-
der gaf toe dat hij af en toe moest slikken 
als zijn plannen door de HVB werden ge-
dwarsboomd, maar stelde ‘het is goed 
dat er strikte wetten zijn en een strikte 
Hoogerhoud om ons wakker te houden’. 

Verbouwing asiel 
De verbouwing van het vogelasiel wacht 
op de vergunningen. De Welstands com-
missie beoordeelt de bezwaren. Ze wor-
den met hulp van oud-voorzitter Johan 
Huybregtse, geneutraliseerd. De reserve-
ring van 450.000 gulden kan worden in-
gezet voor de vernieuwing. Op 12 septem-
ber organiseert het bestuur een feest in 
De Wildhoef voor de noeste vrijwilligers 
van het vogelasiel. Op 28 November 1998 
komt D’66 fractievoorzitter Albert van der 
Zalm de nieuwe vogelopvang openen. De 
collectebus levert na twee dagen open huis 
1000 gulden op. 

1999
Op 19 april vindt de ALV weer als vanouds 
plaats in het Benoordenhuis. De voorzit-
ter blikt terug op de afgelopen vier jaar. 
De vergadering staat stil bij het overlijden 
van fotograaf Frans Kooijmans, veldwer-
ker Harry Wanders en de eerste redacteur 
van De Wulp, Toby Gebuijs worden geme-
moreerd. Hank Hoogwout – oud voorzit-
ter van de Haagse Dierenbescherming  –  
biedt aan om de voorzittershamer over te 
nemen. Ze kondigt aan dat ze voorlichting 
over de Vogelwet gaat geven aan de vogel-
onvriendelijke projectontwikkelaars van 
de VINEX-locaties. 
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•	Excursie-organisator Nan van Loon 
krijgt voor haar jarenlange inzet een 
Gou  den Wulp opgespeld.

•	De nieuwe voorzitster zet Loes Jalink in 
de bloemetjes, omdat ze in tijden van 
nood altijd bereid was de secretaris of 
penningmeester te vervangen.

•	Tom Loorij wil een volledige Haagse 
Avi fauna in eigen beheer schrijven. Het 
bestuur gaat daarover nadenken.

•	Het Gravin van Bylandt vogelrustgebied 
krijgt van de gemeente een vijver cadeau.

•	Er komen twee nieuwe bestuursleden bij. 

Erelid 
Tom Loorij zet de aftredend voorzitter in 
de bloemetjes en spreekt de vergadering 
toe. Ed Hoogerhoud is in 1957 begonnen 
als aspirant-vogelwachter in de meeu-
wenkolonie en werd zes jaar later vogel-
wachter in zeven gebieden. In 1975 kreeg 
hij de verantwoording voor het Gravin 
van Bylandt reservaat en het reservaat in 
Oosterbeek, dat in 1981 word omgedoopt 
tot ‘Henk van Dongen vogelrustgebied’. 
Henk was oprichter en manager van de 
Vogelwacht en feitelijk heel veel jaren van 
de Haagse Vogelbescherming. Fr(ed)erik 
heeft zich in verschillende bestuursfunc-
ties voor de HVB ingespannen. De laatste 
vier jaar als voorzitter. Hij roemt de vele 
acties en deelname aan diverse werkgroe-
pen. Tom Loorij besluit zijn pleidooi met 
het voorstel aan de ledenvergadering om 
Frederik tot erelid te benoemen. De verga-
dering stemt in met een daverend applaus. 
In zijn dankwoord refereert het kersverse 
erelid aan zijn gangmakers en mentoren 
die hem het pad van de vogelbescherming 
hebben gewezen. Na de pauze draait Jan 
van den Ende zijn film ‘Natuur Nabij’.

2000 
Op 23 september is het feest: de HVB 
bestaat 75 jaar! Plaats van handeling is 

het Aloysius College. Onder de bezie-
lende leiding van bestuurslid Piet Post,  
presenteren de diverse commissies zich in 
kraampjes. Er is een fotowedstrijd en een 
verhalenwedstrijd. Een aantal langdurig  
actieve vogelbeschermers krijgen een 
hand geschilderd jubileumbord. De muzi-
kale omlijsting is in handen van ‘Haagse 
Kringen’ en er wordt een HVB lied ten 
gehore gebracht. Voorzitter Hoog wout 
leidt burgemeester Deetman langs de 
kraampjes. Hij krijgt als eerste de nieuwe 
Haagse Vogelkaart gepresenteerd. Mede 
dankzij het goede weer is het jubileum 
een groot succes. 

Opmerkelijke punten ledenvergadering 
•	De eerste brainstorm voor het realiseren 

van een Haagse avifauna vindt plaats bij 
uitgeverij ’De Nieuwe Haagse’.

•	Het uitblijven van een huurcontract van 
het vogelasiel bezorgt het bestuur kop-
zorgen.

•	Er is vijf keer overleg met de Gemeente over 
het beheer van de grote groengebieden.

•	Coos van der Graaf (lid sinds 1930!), 
Yvonne Peersman en Erik Evers worden 
onderscheiden met een Gouden Wulp.

•	De HVB krijgt een eigen website!
•	Loes Loorij draagt na tien jaar de leden-

administratie over aan het Haags Milieu-
centrum. Zij krijgt van het bestuur een 
handgeschilderd herinneringsbord.

•	Het jaar wordt afgesloten met 1341 leden.
Tom Loorij geeft tijdens de pauze een pre-
sentatie over de oer-vogelaars die met be-
perkte middelen genoten van de vogelrijk-
dom. Caleidoscoopplaatjes waren films 
van zijn vader.

Milieucommissie 
De MIC timmert aan de weg; geen brie-
ven maar daden! De vogelwerkgroep van 
Heerhugowaard roept de hulp in van oud- 
voorzitter Hoogerhoud. De realisatie van 
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een Vinexproject is gestart terwijl het 
broedseizoen net is begonnen. De voltal-
lige Alkmaarse gemeenteraad en de bur-
gemeester vinden de uitvoering van het 
project belangrijker dan de vogels. Na 
twee maal een kort geding te hebben aan-
gespannen vindt de rechter het welletjes, 
hij komt met wethouders en advocaten 
in zijn kielzog, poolshoogte nemen op 
locatie waar een sperwer verontrust over 
rand van zijn nest loert. Hoogerhoud geeft 
uitleg over hoe je kunt vaststellen of er 
sprake is van broedende vogels. De rechter 
besluit de voorgenomen werkzaamheden 
stil te leggen. Een financiële ramp voor de 
gemeente, maar belangrijke jurispruden-
tie voor natuurminnend Nederland. De 

rechtszaken die de MIC namens de wilde 
vogels voerde zouden leiden tot een verbe-
tering van de wetgeving. 

Haagse vogelkaart 
De Nederlandse Vogelbescherming houdt 
een ledeninfodag in Rijswijk, ook de HVB 
is uitgenodigd en scoort met de nieuwe 
Haagse Vogelkaart.

De recente historie 
Met deze bijdrage ronden we de vijfdelige 
serie over de geschiedenis van de Haagse 
Vogelbescherming af. In 2025 – het jaar 
waarin we het 100-jarig jubileum zullen 
vieren – zullen we stilstaan bij de periode 
2000-2025.

1: het bijna voltallige bestuur - alleen Annemarie Plate ontbreekt - met burgemeester Deetman aan tafel. Links zit Piet 
Post, de organisator van het jubileumfeest. 2: Noor Gietema - de eerste vrouwelijke vogelwachter - die het jubileumbord uit 
handen van voorzitter Hank Hoogwout ontvangt. 3: burgemeester Deetman bekijkt de HVB-kaart met vogelwandelingen in 
onze regio. 4: de winnaars van de van de verhalenwedstrijd - Yvonne van der Pitte en Yvonne Peersman - krijgen bloemen 
van voorzitter Hank Hoogwout en jurylid Frederik Hoogerhoud.

1 2

3 4

Impressie van het 75 jaar jubileumfeest in 2000
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Van kooivogels naar wilde vogels
‘Mijn interesse in vogels begon toen ik 9 
jaar oud was. Ik kreeg toen mijn eerste 
vogelboek: “Vogels in kleuren“, 2e druk 
1960, uitgeverij Meulenhoff. Het was een 
oorspronkelijk Zweedse, voor Nederland 
bewerkte uitgave met mooi gekleurde 
aquarellen van vogels.  Een spannend 
moment, want al die plaatjes kende ik 
snel, maar buiten zag ik de meeste soor-
ten nooit. Met kooivogels kon ik destijds  
beter uit de voeten. Want die kon je 
houden. Eerst met name zogenaamd 
“tropisch goed” - vooral vogels uit West-
Afrika - en het lukte later om flinke aan-
tallen zebravinken, Japanse meeuwtjes 
te kweken. En als een ontsnapte kanarie 
zich bij ons balkon liet zien, lukte het me 
ook om die te vangen. De aandacht voor 
wilde vogels kwam eigenlijk pas later, 
als scholier van 14-15 jaar. Op de HBS 
van het Sint-Janscollege leerde ik Hans 
Elgershuizen kennen. En na schooltijd 
gingen we vogels kijken in het afgesloten, 
voor mij toen zeer mysterieuze, voorter-
rein van de Bremhof (nu Van Leijdenhof) 
aan de Monsterseweg in Loosduinen. Een 
dicht begroeid gebiedje met opgaande 
eiken met daartussen enkele afgedankte 
trams. Kleine bonte spechten heb ik later 
nooit meer zo mooi gezien als daar. Ook 
was er een eik die “bloedde” en grote 
aantallen atalanta’s aantrok. Dat bezoek 

Dick Brand: 
bevlogen, gedegen en vasthoudend
DOOR WIM KOOIJ

Deze keer komen we in de serie ‘waar zijn ze gebleven’ uit bij Dick Brand. Op voor 
onze vereniging roerige momenten in de jaren zeventig was Dick een aanjager van 
allerlei ontwikkelingen. We laten ook Dick daarom graag aan het woord. Om te 
beginnen neemt hij ons bijna 60 jaar terug in de tijd …

betekende een omslag in mijn belangstel-
ling: van tamme naar wilde vogels.

Andere blik op de houtsnip …
Het was ook Hans die mij in de middel-
bareschooltijd introduceerde in de Haag - 
se Vogelbescherming. We gingen naar 
lezingen en andere voor mij nieuwe en 
interessante bijeenkomsten in het Mu-
seum van het Onderwijs, toen nog aan 
de Hemsterhuisstraat. In 1967 werd ik 
lid. Met hem ging ik ook een keer mee 
naar een lezing over de houtsnip door 
de vermaarde Haagse vogelkenner Karel 
Waldeck, de opsteller van een van de vier 
Haagse avifauna’s. De lezing was georga-
niseerd door de Jagersvereniging in res-
taurant Cornerhouse aan de Laan van 
Meer dervoort. Na het zeer interessante 
deel over de leefwijze van de houtsnip voor 
de pauze ging het erna over hoe moeilijk 
het was houtsnippen te schieten. De avond 
werd afgesloten met een recept voor het 
bereiden van houtsnip met sinaasappels. 
Behoorlijk ontzet verliet ik de bijeen-
komst.  

Samen met Hans verkende ik het duinge-
bied tussen Kijkduin en Monster verder. 
We bezochten landgoed Ockenrode en  
de Westlandse Waterleidingduinen. Een  
gebied dat nu te boek staat als het Solle-
veld, onderdeel van het Nationaal Park 
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Hollands Duin. We gingen er vaak op ex-
cursie. Eerst illegaal en later hielp de leraar 
biologie met het aanvragen van een ter-
reinvergunning. Van Norman van Swelm 
mocht ik na enige tijd meedoen aan het 
Vogelpopulatieonderzoek Ockenrode.  Dat  
betekende vooral vogels vangen en ringen 
in het terrein.’  

Spannende tijden voor de HVB in de 
jaren 70 
‘Het contact met de Haagse Vogelbescher-
ming werd zeer intens in het roerige jaar 
1975. Het was in de periode waarin ik bio-
logie studeerde en mijn aandacht uitging 
naar biodiversiteit, klimaatonderzoek en 
bodembeleid. Ik wist dat er na het overlij-
den van Henk van Dongen, het hoofd van 
de Vogelwacht onvrede was bij sommige 
vogelwachters over de gevoerde praktijk, 
maar ik had er in Ockenrode nauwelijks 
mee te maken. Dat gold eigenlijk ook voor 
het vogelasiel dat op het terrein Zeerust 
was gevestigd. In de vereniging barstte de 
bom toen de vogelasielbeheerder Ruud van 
der Toorn bericht van het HVB-bestuur 
ontving om de tuinderswoning op Zeerust 
voor 1 juni 1975 te ontruimen. De Haagsche 
Courant van 3 juni 1975 meldt over de le-
denvergadering van 2 juni 1975: “Het tien 
leden tellende bestuur van de Vereniging voor 
Vogelbescherming ’s-Gra venhage en Omstreken 

is gisteravond weggestemd omdat het niet kon of 
wilde vertellen waarom vogelasielhouder Ruud 
van der Toorn zijn activiteiten zou moeten sta-
ken”. De ter vergadering aanwezige leden 
waren het eens: Van der Toorn moest 
volledig worden gerehabiliteerd. Verder 
werd met één stem verschil een motie van 
wantrouwen aangenomen die tot het ont-
slag van het bestuur leidde. Het voorstel 
van het bestuur om zich te herformeren 
met drie leden van het oude bestuur, drie 
“sympathisanten” en twee neutrale leden, 
vond geen steun in de vergadering. Later 
in 1975 leidde dat tot het maken van een 
keuze tussen een bestuur zoals op 2 juni 
voorgesteld of een tegenbestuur dat zich 
inmiddels had aangediend. Het werd aan-
gevoerd door Hugh Gallacher en Norman 
van Swelm. Ook ik maakte er - naast Henk 
van Everdinck, Tom Loorij, Adri Remeeus, 
Harko Rengers Hora Siccama - deel van 
uit. We werden toen weggestemd. Daarna 
was ik nog enkele jaren lid van een door 
de nieuwe voorzitter speciaal ingestelde 
beleidsadviescommissie.' 

Wat leerden we van die tijd?
‘Terugkijkend op die tijd, was het voor mij 
een uiterst leerzame periode. De oor zaak 
van de problemen was naar mijn inzicht 
het generatieconflict. Dit kwam eind zes-

Zomer 1968, Vinkershuisje op Ockenrode. V.l.n.r.: 
Hans Elgershuizen, Dick Brand en mijn jongere broer. 

Zomer 1969, Ontmoeting met een uilskuiken.
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tiger en begin zeventiger jaren veelvuldig 
voor. Toen ik onlangs het programma 
“contouren van een beleid” van het te-
genbestuur herlas, kon je daar de wens 
om verandering in teruglezen.  Men was 
mondiger geworden en de maatschappij 
ingewikkelder. Dat lukte niet meer met 
statuten uit 1927 en Justinus Everhard 
Carrière als voorzitter. Hij had die rol al 
46 jaar vervuld! Door alle verwikkelingen 
was het vogelasiel niet meer gewenst op 
Zeerust. Daar moest een andere plek voor 
worden gevonden. Zeer tragisch vond ik 
het overlijden van Ruud van der Toorn op 
jonge leeftijd in het jaar erop.’   

Kritisch Faunabeheer 
‘De weerstand tegen de tot dan toe uit-
gevoerde jachtpraktijk was een van de 
andere geschilpunten. Ik zie nu het ont-
wikkelen van het tegenbestuur van 1975 
als een vliegwiel naar de ontwikkeling 
van de Stichting Kritisch Faunabeheer. 
Deze organisatie ontstond in 1976 door 
het samengaan van een deel van het te-
genbestuur (Gallacher, van Swelm, ikzelf 
en Henk van Everdinck als onvolprezen 
penningmeester) met enkele deelnemers 
uit Noord-Hollandse vogelwerkgroepen 
(n.a.v. de kwestie over het schieten door 
een conservenfabrikant van spreeuwen 
op de slaapplaats in het riet van het 
Alkmaardermeer) en enkele andere initi-
atiefnemers uit het oosten van het land.’

Burgemeester aan de lijn 
’Begin jaren tachtig zegde ik mijn lidmaat-
schap op. Niet uit onvrede maar inmiddels 
woonde ik in Rotterdam en was daar lid 
van verschillende verenigingen geworden. 
Ik bleef wel betrokken. Onder andere toen 
ik me in 1994/95 samen met onder andere 
Rob Jeltes, Ed Hoogerhoud en Tom Loorij 
inzette voor de bedreigde natuurwaarden 

van Park ’t Loo in Voorburg. Onze advie-
zen werden niet door iedereen gewaar-
deerd. In het bijzonder staat me bij dat 
de telefoon op het ministerie ging en aan 
de andere kant van de lijn Bas Eenhoorn, 
burgemeester van Voorburg, zich meldde. 
Zijn vraag was kort en krachtig maar ook 
intimiderend: ‘waar bemoeit u zich mee?”

En verder …
Na een lange carrière, vooral bij het minis-
terie van VROM (later IenM/I enW), geniet 
Dick nu al weer een paar jaar van zijn pen-
sioen. Maar net als zo veel jonge pensio-
nado’s met een groen hart, blijft hij volop 
actief. Zijn tweede huis op Goeree is een 
prachtige uitvalsbasis voor iemand die in 
gebieden is geïnteresseerd met veel duin- 
en kustvogels. Zijn hart gaat vooral ook 
sneller kloppen van trekvogels. Daarvoor 
is hij naar Gambia geweest, in Namibië en 
een aantal keren in Zuid Spanje (Tarifa/
Gibraltar) waar vooral de overstekende 
zwarte ooievaars en gieren spectaculair 
waren. Kort voor de coronacrisis is Dick 
– onder leiding van ‘onze’ Eduard Opper-
man – afgereisd naar Eilat in Israël. Ook 
daar boden de vele (roof)vogels een specta-
culaire aanblik. Dick mag dan gek zijn van 
vogels, het staat een andere hobby niet in 
de weg. In Eilat maakte hij het fraaie schil-
derij dat we bij dit artikel afbeelden. 

Maart 2019. Wachten op zwarte wouwen in de 
bergen boven Eilat (Israël).
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 41: de oeverloper

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

Ik zie veel mensen al bedenkelijk kijken en 
hun wenkbrauwen fronsen. Wat krijgen we 
nu? De Rode Lijst gaat toch over broedvogels 
en niet om soorten die we alleen in de trektijd 
zien? Tsja, raar maar waar, de oeverloper is 
heus een vogelsoort die opgenomen is op de lijst 
van Nederlandse broedvogels. Oké, hij is ver-
schrikkelijk zeldzaam, maar er zijn echt zekere 
broedgevallen vermeld. En hij staat in de cate-
gorie ‘gevoelig’, niet eens in de categorie ‘ern-
stig bedreigd’ of ‘bedreigd’ want hij loopt niet 
acuut gevaar om uit ons land als broedvogel te 
verdwijnen.

Een lastige soort
Er zijn weinig soorten waarvan het zo las-
tig is een zeker broedgeval vast te stellen 
als de oeverloper. Dat komt omdat er half 
mei, als de broedcyclus begint, in hetzelfde 
biotoop als waarin hij broedt, ook nog 
steeds doortrekkers zijn. En die vertonen 
ook nog eens baltsgedrag zonder echter te 
blijven hangen in ons land en tot broeden 
over te gaan. Waarnemingen van broedge-
vallen in het verleden zijn dan ook door-
spekt met de term ‘waarschijnlijk broedge-
val’. Eigenlijk geven alleen zeer luidruchtig 
alarmerende volwassen vogels, toevallige 
nestvondsten en ouders met jongen de 
enige zekerheid dat er van een daadwer-
kelijk broedgeval sprake is. Kenmerkend 
voor de verwarring is dat toen Sovon in 
1979 de eerste broedvogelatlas uitbracht, 
daarin vermeldde een geschat aantal van 
5-10 paar. Later zijn die waarnemingen 
grondig geanalyseerd en voor het meren-
deel naar het rijk der fabelen verwezen. Als 

zekere broedgevallen bleven er van die 5-10 
uiteindelijk maar 0-3 staan.
Overigens stamt het eerste zekere broed-
geval voor Nederland al uit 1920 toen bij 
Nijmegen een paartje met drie jongen werd 
gezien. Tot de jaren zeventig waren er maar 
sporadisch broedgevallen. Pas vanaf begin 
jaren negentig werd de oeverloper een jaar-
lijkse broedvogel. Omdat hij ten minste 
tien achtereenvolgende jaren broedvogel 
moet zijn om eventueel op de Rode Lijst te 
komen, stond hij dus nog niet op de Rode 
Lijst van 1984 en 1994. Hij duikt pas op 
die van 2004 voor het eerst op, net als in 
die van 2016 in de categorie ‘gevoelig’. In 
1998 waren er zes zekere broedgevallen, 
in 2001 werd een record van 14 broedpa-
ren gemeld. Daarna vlakte de stand wat af 
maar in de nieuwste broedvogelatlas van 
Sovon wordt voor 2013-2015 toch 10-20 
paar vermeld. De grote marge geeft al aan 
hoeveel onzekerheid er bij het vaststellen 
van een bewezen broedgeval bestaat.

Een vogel die zijn naam alle eer aandoet
Iedereen die oeverlopers in de trektijd wil 
observeren, weet het wel. Goed alle mo-
gelijke oevers afzoeken, vooral van zoet 
water. Je pikt hem er vrij snel uit met zijn 
opvallende witte ‘schaatskrul’ aan de voor-
zijde van zijn vleugels, daaraan herken ik 
hem tenminste altijd. Maar ook het voort-
durend schokken met zijn achterlijf is 
kenmerkend voor de vogel. En die oevers 
zijn meteen ook zijn favoriete broedbio-
toop. De natuurontwikkelingsprojecten, 
vooral langs de grote rivieren, hebben 
hem een ideale broedbiotoop verschaft. 
Zijn voedsel zoekt hij op de slikkerige of 
zandige stroken en zijn nest bouwt hij in 
de ruige oevervegetatie. De kern van zijn 
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broed gebied wordt dan ook gevormd 
door het oostelijk rivierengebied, maar hij 
zit ook langs de Grensmaas en de IJssel. 
Broedgevallen daarbuiten zijn sporadisch. 
Een van de weinige broedgevallen daarbui-
ten was overigens dicht bij Den Haag, na-
melijk in 1998 in de Ackerdijkse Plassen!
De eisen die de soort aan zijn broedbi-
otoop stelt, namelijk natuurontwikke-
lingsgebieden met pioniervegetatie, geven 
meteen een punt van zorg aan. Als die 
dichtgroeien door successie verdwijnt de 
soort er weer. Overigens is de oeverloper 
niet erg plaatstrouw aan zijn broedstek 
zelf, maar wel aan zijn broedbiotoop. 
Hij gaat dan op zoek naar een andere ge-
schikte locatie waar dat aanwezig is. En 
dat vindt hij wel, want overal is er volop 
actie om dergelijke gebieden te ontwik-
kelen. Waarom breidt hij zich dan niet 
verder uit als broedvogel als geschikt bio-
toop ruimschoots aanwezig is? Dat komt 
mede omdat Nederland een vrij geïsoleerd 
broedgebied is. Echt grote populaties be-
vinden zich in Oost-Duitsland (300-420 
paar) en Zuid-Frankrijk (700-1000 paar). 
Er is dus weinig uitwisseling en aanvulling 
van buiten ons land mogelijk.

Twee fraaie postzegels
Toen het boek ‘Vogels op de cm2’ uit-
kwam in 2017 bestond er nog geen post-
zegel van de oeverloper. Niet heel ver-
wonderlijk, het was immers niet echt een 
‘zegelgenieke’ soort, een beetje bruingrijs 
en wit, weinig opvallende kenmerken op 
die schaatskrul na dan ... Voor het boek 
moest Peter Müller dus een zgn. per-
soonlijke postzegel laten maken. Robin 
d’Arcy Shillcock, bekende vogeltekenaar 
en -schilder zorgde ervoor. In zijn kenmer-
kende stijl beeldde hij hem natuurlijk af 
langs de oever van een rivier. 

Maar een jaar later verscheen er wel een 
echte postzegel. En wat voor één! Een pa-
rend stelletje. En dat is behoorlijk zeld-
zaam, zo niet uniek in de vogelpostze-
gelwereld. Het is een zegel van Penrhyn, 
het grootste en meest afgelegen atol van 
de Cook eilanden midden in de Grote 
Oceaan. De oeverloper komt er niet 
voor, maar er is wel een waarneming op 
Raratonga, 1365 km verderop. De zegel 
is uitgegeven ter gelegenheid van Birdpex 
2018. Birdpex is een grote 4-jaarlijkse ten-
toonstelling van louter vogelpostzegel-
verzamelaars. 

In 2018 deed ik zelf mee met mijn verza-
meling over de Haagse Vogelbescherming 
en behaalde Groot Verguld Zilver met 80 
van de 100 punten. Zo zit er dus toch nog 
een klein HVB-tintje aan de oeverloper!
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Zomertortels verlaten hun broedgebied in 
de late zomer op weg naar de overwinte-
ringsgebieden in de Sahel ten zuiden van 
de Sahara. In april en mei keren ze weer 
terug. De kleine en sierlijke zomertor-
tels – vroeger tortelduif genoemd – met 
hun kenmerkende turrrturrr-roep ver-
dwijnen in Europa in hoog tempo. Elke 5 
jaar halveert de broedpopulatie (Engelse 
Vogelbescherming RSPB). In Nederland 
is het niet anders: begin jaren tachtig tel-
den we 35.000 - 50.000 broedparen, nu 
nog 1200 -1400 broedparen (Nederlandse 
Vogelatlas 2018). Met verdere teruggang 
sindsdien. Met onder meer enkele plaatsen 
in Zeeland komt op Goeree de zomertortel 
nog in enige aantallen voor. Wat is hiervan 
de oorzaak? 

Broedgebied wordt minder leefbaar   
Engels onderzoek wijst op voedseltekort in 
het broedgebied als belangrijkste oorzaak. 
Het aantal jongen halveerde vanaf 1970 en 
een enkel broedsel werd regel. Zaden van 
onkruiden, grassen en landbouwgewas-
sen vormen het dieet van zomertortels. 
En zulke onkruidrijke plekken werden 
in het huidig agrarisch gebied schaars. 
Vermoedelijk speelt voedselgebrek een rol 
vroeg in het broedseizoen als zaden van 
geteelde gewassen (zoals graankorrels) er 
nog niet zijn. Nederlands onderzoek ont-
breekt. Wel is bekend dat in heel West-
Europa de landbouw sterk is geïntensi-
veerd ten koste van onkruiden.

Bejaging tijdens de trek               
Jacht is een belangrijke oorzaak van de 
afname. Van de 2,9 tot 5,6 miljoen broed-
paren van de zomertortel in Europa werd 
het jaarlijkse legale afschot op minimaal 
1,4 tot 2,2 miljoen dieren geschat (bron: 
Internationale soortbeschermingsplan 
voor de zomertortel van de Europese Com-
missie, 2018). Exclusief lastig in te schat-
ten illegaal afschot. De lidstaten verschil-
len van mening over de jachtdruk tijdens 
de trek. In het kader van een internatio-
naal actieplan voor de zomertortel wordt 
een ‘tool’ ontwikkeld om de jachtdruk te 
verlagen en meer in evenwicht te brengen 
met wat de populatie aan kan. Het ‘adap-
tive harvest model’. Totdat het zover is 
verwacht de Europese Commissie van de 
lidstaten dat ze de jacht tijdelijk staken. 
Een zogeheten ‘zero harvest regime’, maar 
geen ‘moratorium’ omdat jagers vrezen 
dat dan de jacht nooit meer wordt open-

Wie ziet er nog een zomertortel?
DOOR DICK BRAND - FOTO'S: ESTHER DE JONG

Met mijn pensioen kreeg ik meer tijd en in 2020 besteedde ik die vooral aan schrijven. 
Ik zocht uit hoe het kwam dat de zomertortel bij ons zomerhuis op Goeree al een 
aantal jaren ontbrak. Wandelingen op Goeree begin mei 2020 leidden tot het artikel 
‘Hoe verder met de zomertortel?’ dat in augustus 2020 verscheen in Sterna.
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gesteld. Overigens werd de najaarsjacht in 
Frankrijk, na een gerechtelijke procedure 
van de Franse Vogelbescherming tegen de 
staat, afgelopen najaar al vervroegd geslo-
ten.

Overige oorzaken voor de afname
Er is sprake van flinke verliezen in de 
overwinteringsgebieden van de Sahel. In 
beboste leefgebieden  – nu meer bewoond 
en overbegraasd  – overnachten zomertor-
tels met andere soorten in stekelig Acacia 
struikgewas. Door houtkap zijn er minder 
veilige rustplaatsen voor jacht en andere 
verstoringen. Tenslotte is optreden van 
ziekte door besmetting van de luchtwegen 
door het Geel een mogelijke oorzaak van 
de afname. Besmettingen van zomertor-
tels worden vanaf 2018 in Engeland on-
derzocht. Inmiddels is deze ziekte ook in 
Nederland bij zomertortels vastgesteld.

Voedsel in het broedgebied  
Zomertortels foerageren in lage, ijle vege-
taties. In Engeland was dat tot de zestiger 

jaren vroeg in het 
broedseizoen (april- 
juni) in klaverakkers 
en hooilanden. Daar - 
na richtten ze zich op 
percelen met tarwe-
schoven en onkruid - 
rijke akkers met erw-
tenteelt. Onkruid za-
den vormden 90% van 
het dieet. Vooral dui-
venkervel en vogel - 
muur werden gegeten. De Engelse klaver- 
akkers zijn inmiddels verdwenen. De zo-
mertortels werden afhankelijk van graan-
opslagplaatsen en boerenerven: plek- 
 ken waar vee wordt gevoerd en graan ge-
morst. Later in het jaar werden dat graan- 
en koolzaadakkers. Het aandeel land-
bouwzaden (graan, koolzaad) nam sterk 
toe tot wel 60% van het dieet. 
Iets vergelijkbaars gebeurde in Nederland. 
Zomertortels hebben nu moeite om vol-
doende voedsel te vinden. Dat speelt 
vooral in de eerste helft van het broedsei-
zoen. De zaden van landbouwgewassen 
zijn er dan nog niet. Jennifer Vreug denhil-
Rowlands – zie haar website – onderzocht 
dit voedselzoekgedrag van zomertor-
tels in 2019 en 2020 in de Zak van Zuid-
Beveland. Vogelbescherming Nederland 
kwam in 2019 in actie. Voor broedende 
zomertortels werd voedsel beschikbaar ge-
steld. Na terugkeer uit Afrika komen ze zo 
sneller in conditie wat leidt tot een groter 
broedsucces. In de handel is een speciaal 
samengesteld zadenmengsel verkrijgbaar. 
Uitgaande van het eens per week in de 
maanden mei en juni uitstrooien is circa 70 
kilo nodig. De bijvoerplek moet begroeid 
zijn met een ijle, korte vegetatie en niet te 
ver liggen van de territoria van zomertor-
tels. Dit type acties moet worden gezien 

Dick: ‘Maart 2021. In het Zandwallengebied bij 
Ouddorp bloeit de Duivenkervel maar de Zomertortel 
broedt hier niet meer’.

De Zomertortel eet de 
zaden van het akker-
onkruid duivenkervel. 
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als een tijdelijke noodmaatregel. Een meer 
structurele oplossing is het vergroten van 
het aanbod aan onkruidzaden door op de 
zomertortel afgestemde voedselveldjes aan 
te leggen. Dat moet dan in korte, ijle vege-
tatie in de buurt van zomertortelterritoria. 
Die veldjes leveren onkruidzaden, met een 
vroege zaadzetting. 

Vergelijking Goeree – Meijendel 
Enkele tientallen jaren geleden kwam de 
zomertortel veel voor op heel Goeree. Nu 
alleen nog in de duinstrook. Schatting 
voor 2020: 30-35 broedparen waarvan 
10 paar Kwade Hoek, Oost- en Mid del-
duinen (mededeling maart 2021 George 
Tanis, Ouddorp). Wim Kooij (Meijen-
delonderzoek) meldde mij per mail in mei 
2020 dat in Meijendel de stand van 80 ter-
ritoria na 1986 afnam naar één territorium 
in 2013 en daarna was het afgelopen. Met 
vervolgens nog één territorium in 2019 
zonder aanwijzing voor daadwerkelijk 
broeden. 

Hoe is dat verschil te verklaren?
De noordkant van Goeree is nog steeds 
een wat rommelig gebied, zeker rond bij-
voorbeeld Havenhoofd. Die variatie is 
in Meijendel grotendeels verdwenen. Ik 
weet niet precies tot wanneer, maar ooit 
bestonden er bij Bierlap en Meijendel ak-

kertjes, graslandjes en houtwalletjes als 
landbouwenclaves in het duin. Die had-
den zomertortels veel te bieden. De web-
site www.topotijdreis.nl geeft hier indicaties 
voor. Verder lijken de duinen erg dicht-
gegroeid. Het territoriumkavel 10/12/76 
van 2013 en 2019 ligt in een voor mij af-
gesloten gebied, de Kijfhoek en Bierlap, 
maar op Google Earth kun je zien dat hier 
nog open zandgebieden zijn.  Ondanks de 
afwezigheid van broedende zomertortels 
is het de moeite waard in het duingebied 
in Meijendel voedselveldjes aan te leggen 
zoals door Vogelbescherming Nederland 
wordt voorgestaan. En daarbij cultuur-
historisch aansluiting te zoeken bij het 
agrarische landgebruik van het zeedorpen-
landschap. Zulke voedselveldjes toegesne-
den op gebruik door zomertortels kunnen 
ook voor andere (vogel)soorten van belang 
zijn. Tot zover mijn verhaal over de zomer-
tortel. 

Ik ben dank verschuldigd aan Wim Kooij, 
Jules Bos (Vogelbescherming Nederland), 
George Tanis (Ouddorp) en Bart van 
Tooren (Natuurmonumenten) voor hun 
bijdragen.

Bronnen         
Internationale soortbeschermingsplan voor de zo-
mertortel van de Europese Commissie (2018); 
Life14 PRE/UK/000002 International Single Species 
Action Plan for the Conservation of the European 
Turtle-dove Streptopelia turtur (2018-2028). 

Websites over zomertortels
- RSPB-aanpak Operation Turtle Dove 
 www.operationturtledove.org
- Vogelbescherming Nederland met Operatie 

Zomertortel 
 www.vogelbescherming.nl/operatiezomertortel 
- O.m. ’Protocol Bijvoeren’ en de Factsheet ‘Voedsel - 

veldjes voor zomertortels.’ Onder zoek Jennifer 
Vreugdenhil-Rowlands naar het terreingebruik van  
gezenderde voedselzoekende zomertortels in de 
Zak van Zuid-Beveland (Zeeland, NL)

 www.zomertortels.nl 

http://www.operationturtledove.org
http://www.vogelbescherming.nl/operatiezomertortel
http://www.zomertortels.nl
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Op de flats aan het Suzannaland in de 
wijk Mariahoeve, nestelen maar liefst drie 
paar ooievaars in een rijtje schoorsteen 
penthouses, keurig naast elkaar. Eén paar 
is nieuw. De romance is begonnen tijdens 
de wintervoedering in het weiland op een 
paar honderd meter van dat andere voor-
name paar dat op Huis ten Bosch woont. 
De vogels zijn druk bezig met de bouw 
van hun nest. Op zoek naar takken, lopen 
ze langs de berm en over het asfalt. En 

Kijk op de weg, niet in de lucht … 
DOOR FOEKE ZEILSTRA  -  FOTO'S: CAROLINE WALTA EN INGE DUIJSENS

Een bord met deze tekst stond vele jaren langs de weg bij Schiphol. 
Dezelfde waarschuwing is sinds kort te vinden op de Hofzichtlaan in Den Haag. 
In de afgelopen week zijn er borden geplaatst om het verkeer te waarschuwen 
voor laagvliegende ooievaars … 

het opstijgen en landen gaat met heel wat 
sprongetjes en gefladder gepaard. We wil-
len rust voor de vogels, maar natuurlijk 
ook geen ongelukken. Dus vragen we ie-
dereen om voorzichtig te rijden. 
Hoe? Borden! 
Op initiatief van HVB-er Caroline Walta 
zijn langs de Hofzichtlaan door de Ge-
meente Den Haag waarschuwingsborden 
geplaatst. En dat is beslist geen luxe, want 
in de wijk zijn inmiddels zes nesten bezet! 



 
    Veldwaarnemingen DOOR WIM KOOIJ - FOTO’S: ADRI DE GROOT

Enorme wolken kieviten, een soort die het 
in zachte winters nog even aankijkt of toch 
maar wegtrekt naar zuidelijker oorden. De 
veldleeuwerik geeft een soortgelijk beeld. 
Ook kramsvogels – al zagen we die weinig 
in de voorafgaande maanden – schuiven 
door naar minder ijzige oorden. Grote v-
formaties ganzen vullen het luchtruim. 
Voor lang niet alle soorten is wegtrekken 
een optie. Vogels die hun voedsel van de 
bodem of vanonder het water halen, ston-
den voor een zware week. Traditioneel 
hebben vooral de ijsvogel en winterkoning 
met hun verwarrende namen het moeilijk. 
Kleine vogels hebben sowieso relatief meer 
problemen bij winterse omstandigheden 
vanwege hun warmtehuishouding. Ze heb-
ben weinig massa en raken de bij verbran-
ding vrijgekomen warmte weer snel kwijt. 

Soorten die we normaal meer in het lande-
lijk gebied aantreffen, zien we het stedelijk 

Een volle week winter ...
En toen werd het dus toch nog winter. Een week konden we door witte sneeuw 
banjeren. Vrolijkheid alom. Maar ook klein en groot leed bij onze gevleugelde 
vrienden. Sommige verplaatsten zich koortsachtig op zoek naar plekken zonder de 
bedreiging van sneeuw en ijs. 

32

gebied inschuiven. Een goed voorbeeld is 
de smient. Vinden we in een gewone win-
terweek in het weiland achter Huis ten 
Bosch hooguit enkele tientallen exempla-
ren, nu waren het er honderden. Ook in 
het Zuiderpark, waar ze normaal zeldzaam 
zijn, doken ze op, al bleven de aantallen be-
scheiden.

Houtsnippen lijken massaal naar de be-
woonde wereld te zijn vertrokken. Panieke-
rig of wellicht toch berekenend dat ze er 
meer open bodems waar ze hun snavel in 
kunnen steken, zullen vinden. 
Tijdens een vroege wandeling op een bos-
pad waar de maagdelijke sneeuw die eerste 
zondag onder je voeten kraakt, zie ik er tij-
dens een wandeling in Clingendael vijf, in 
Arendsdorp drie en in het Haagse Bos zes 
opvliegen. Nog indrukwekkender zijn de 
aantallen aan de duinrand. Maar liefst 22 
stuks ziet Reinder de Boer er – tijdens één 
bezoek bij het pompstation – en even ver-Winterkoning

Houtsnip



derop in de Harstenhoek was het helemaal 
bal en bereikte de teller 35!   
Tijdens deze periode worden ook meer 
dode houtsnippen gemeld. Ze duiken op in 
stadstuinen waar ze vaak met fatale afloop 
tegen ramen opvliegen. Restanten van een 
geplukt exemplaar zijn op een stoeprand 
in het Statenkwartier aangetroffen; een 
andere was gestript op een pleintje naast 
een groot kantoorgebouw in het centrum.  
Ook de miniatuuruitvoering van de hout-
snip – het bokje – is meermaals opgemerkt 
in de sneeuwweek, zoals vier stuks op 13 
februari in de Klip achter Duinrell. Daar 
was ook de watersnip (max. 16) present.

In de wakken in de duinen zijn, zoals we 
gewend zijn zodra de vorst invalt, weer re-
latief veel grote zaagbekken present en ook 
de ‘kleine zaagbek’ – oftewel het nonnetje – 
werd op meerdere plekken aangetroffen. 
Het maximum is 13 exemplaren in het 
Sparregat. Dodaarzen laten zich vooral be-
kijken in de Helmduinen met uitschieters 
tot 40 stuks. Veel vogelaars zien waterral-
len langs bevroren rietkragen scharrelen. 
Er waren veel waarnemingen bij het grote 
meer in de Ganzenhoek.
Woensdag 10 februari was een goede dag 
voor roofvogels. Een overvliegende zee-

arend is door meerdere waarnemers opge-
merkt bij Duinrell en tezelfdertijd hadden 
enkele vogelaars het genoegen om in het 
hart van Meijendel een rode wouw te aan-
schouwen. In een stadstuin in Duinoord 
was een bewoner getuige van een heggen-
mus die door een sperwer in zijn achtertuin 
werd opgepeuzeld.

Hoewel we veel meer vogels zien dan horen 
in een vorstperiode, blijft een enkele soort 
ook vocaal actief. Zoals de Cetti’s zanger  
die zich zowel in de duinen als bij de 
Starrevaartplas diverse malen laat beluis-
teren. Ook ‘tingelt’ er bij dezelfde plas een 
groepje baardmannetjes.
Het zijn ook de dagen dat veel reeën zich 
laten bewonderen. Meestal rond zonsop- 
en zonsondergang, maar bij sneeuw ook 
op klaarlichte dag. Het wegvallen van het 
voordeel van hun, maakt het voor de waar-
nemer makkelijker ...

In het wak in de Haagse Bosvijver waren 
op enig moment tegelijkertijd aanwezige 
13 dodaarzen opmerkelijk. Verder verblij-
ven er vooral kuifeenden, grauwe ganzen en 
heel veel meerkoeten. Een befaamde plek 
voor Haagse vogelaars is als de meeste 
sloten en plassen zijn dichtgevroren: het 
Verversingskanaal. Echt spektakel zoals 
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Aantal meldingen van dode houtsnippen van 1 tot 
en met 21 februari 2021 (blauwe balken), afgezet 
tegen de gemiddelde temperatuur in Nederland, de 
paarse lijn. Bron: Sovon. 

 
    Veldwaarnemingen DOOR WIM KOOIJ - FOTO’S: ADRI DE GROOT

Grote zaagbek
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    Veldwaarnemingen

we in de vijf strenge winters tussen 1979 
en 1987 meemaakten – met jan-van-genten, 
vier fuutachtigen, drie soorten zaagbekken en 
roodkeelduikers – bleef uit. Nu bleef het bij 
wat wintertalingen, een groepje mandarijn-
eenden, slobeenden, krakeenden, aalscholvers 
en een casarca.
In de binnenhaven verbleef een grote zaag-
bek en ook enige tijd een heel onrustige 
roodkeelduiker. Hier scharrelde die dagen 
ook een dappere zwarte roodstaart rond. 
De buitenhaven kreeg bezoek van een top-
pereend en een drietal middelste zaagbekken. 
Ook de zwarte-zee-eend zwom er en ook een 
zeekoet.
Op de havenhoofden werden telkens tus-
sen de 10 en 20 steenlopers geteld en diverse 
vliegensvlugge drieteenstrandlopers renden 
er hun rondjes. Op enig moment liepen er 
tientallen paarse strandlopers over de blok-
ken en een paar maal liet een bonte strand-
loper zich zien. Ook de oeverpieper schar-
relde rond.

Gelukkig voor veel vogels is er een rede-
lijke kans dat de winterschade meevalt. 
Direct na de felle kou volgde een voor de 
winter uitzonderlijk warme week. Anders 
dan na de vorstperiode aan het einde van 

de winter 2018, toen nog lange tijd ijs op 
het water en vorst in de grond bleef zit-
ten, was er dit jaar letterlijk sprake van 
‘sneeuw die voor de zon verdween’. In die 
‘warme’ derde week van februari werden al 
weer ijsvogels gezien in Clingendael, Rust 
en Vreugd en de Horsten. Die hebben de 
winterse beproeving in ieder geval succes-
vol doorstaan. En menig winterkoning pro-
duceerde al weer zijn schelle wijsje vanuit 
stadstuinen. De even kleine vuurgoudhaan 
werd in de Vogelwijk en Benoordenhout 
vanuit het keukenraam gezien.
In diezelfde maand zijn ook de holenduiven 
al druk in de weer. Alleen al in Arendsdorp/ 
Oostduin werden vier baltsende manne-
tjes gezien. 
Maart en april waren door de overwegend 
noordenwind weer aan de koude kant. 
De terugkeer van veel zomergasten is dit 
jaar dan ook aan de late kant. Wel werd 
de eerste nachtegaal al op 29 maart tijdens 
een korte warmtepiek waargenomen in 
het Westduinpark. Het is onze ‘Gouden 
Wulp’-drager Adri Remeeus die op 8 april 
de eerste – een nog eenzame – boerenzwa-
luw zag in de Veenzijdse Polder. Een dag 
later viel er al weer natte sneeuw. Hoe luidt 
ook weer het gezegde? Juist, één zwaluw 
maakt nog geen …IJsvogel

Paarse strandloper
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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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