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Het jaar 2021 was opnieuw een jaar waarin 
onze samenleving vanwege COVID-19 
heen en weer werd geslingerd tussen hoop 
en vrees. Dat raakte ook de Haagse Vo gel-
bescherming. Een aantal activiteiten zoals 
de excursies en lezingen, de alv en de nieuw-
jaarsbijeenkomst kwam in de knel. Maar 
het werk van vogelopvang De Wulp, het 
inventariseren van de groengebieden en het 
beheer van de reservaten ging ongestoord 
door. Ook verschenen het jaarverslag, het 
fraai uitgevoerde inventarisatierapport, de 
MUS-rapportage en ons kwartaalblad De 
Wulp volgens schema.  

Zoals u elders in dit verslag kunt lezen, is 
de financiële situatie van de Haagse Vogel-
bescherming gezond te noemen. Er is een 
flinke financiële buffer vanwege legaten 
en erfstellingen. Die gelden worden risico-
loos belegd om – als de inkomsten in de 
toekomst zouden tegenvallen – onze rol 
als zorgzame werkgever inhoud te kunnen 
geven. Zoals bekend zijn de enige betaalde 
krachten binnen de HVB werkzaam in onze 
vogelopvang. Alle andere werkzaamheden 
worden door vrijwilligers verricht. 

Bemoedigend vindt het bestuur de gestage 
ledengroei. Het zou wat ver gaan om over 
de concurrentie van Vogelbescherming Ne-
derland (VBN) te spreken, maar de Haagse 
Vogelbescherming moet toch optornen 
tegen het publicitaire geweld van VBN. Wij 
vinden lokale vogelbescherming van groot 
belang vanwege de vogelopvang, maar ook 
om te vechten voor het behoud en ver-
groten van de biodiversiteit in onze regio. 
Beide organisaties vullen elkaar aan. VBN 
is landelijk en internationaal georiënteerd 
en de HVB is er voor het maatwerk in onze 
stad en regio. De HVB kan opkomen voor 
vogels die in de knel komen bij ongewenste 
bouwontwikkelingen of tegengas geven als 
de gemeente Den Haag groenbeleid ontwik-

kelt dat onvoldoende vogelvriendelijk is.  
Op een aantal manieren hebben we ons in 
het verslagjaar gemanifesteerd in contacten 
met overheden. Steeds vaker samen met de 
AVN. We hebben scherp gereageerd op het 
te vroeg maaien in de Hoekpolder, kwamen 
in het geweer tegen ongewenste ontwikke-
lingen op de Binckhorst en na men deel aan 
het Stedelijk Groen Over leg. Verder hebben 
we als HVB een vogelvriendelijk beheer te 
formuleren voor het park Arendsdorp-
Oostduin. Door een con struc tieve opstel-
ling te kiezen verstevigt de HVB haar posi-
tie als deskundige onderhandelingspartner. 
Maar ook als een vereniging die niet bang is 
om zijn tanden te laten zien.   

In 2021 is een begin gemaakt met het pro-
ject ‘Ruimte voor ijsvogels’. We ontvingen 
daarvoor steun van het Dinamo fonds dat 
projecten die biodiversiteit bevorderen, on-
dersteunt. HVB-leden droegen meer dan 50 
mogelijke locaties voor de bouw van een 
ijsvogelwand aan. Deze worden nu nader 
bezien op de mate van kansrijkheid. We 
gaan ervan uit dat er een aantal wanden in 
de loop van 2022 kan worden geplaatst. 
De benoeming tot erelid van Wim Kooij 
in het voorjaar was een bijzonder feestelijk 
moment.

Het bestuur is verheugd dat er zoveel goede 
dingen gebeuren. Wij hechten aan een 
goede onderlinge sfeer. Het is onze overtui-
ging dat de groeiende saamhorigheid bin-
nen de HVB en het onderhouden van goede 
contacten met bevriende verenigingen be-
langrijk is. Het maakt ons werk niet alleen 
aantrekkelijker, maar ook effectiever. 

Namens het bestuur wens ik u een gezond 
en fijn vogeljaar! 

Hans Elders
voorzitter HVB

Terugblik op 2021
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Financiën
EXPLOITATIEREKENING 2022 2021 2021 2020

Begroting Realisatie Begroting Realisatie
Baten
Contributies (incl. extra bijdragen) 18.500 21.480 18.000 20.063
Donaties (vogelopvang) 17.000 47.766 17.000 26.473
Legaten, erfstellingen, schenkingen 50.000 148.334 50.000 89.655
Opbrengst vermogen 0 10 0 33

85.500 217.591 85.000 136.225
Lasten
Organisatie -4.200 -6.139 -6.100 -10.675
Publiciteit -12.600 -12.979 -12.000 -14.673
CEL -100 0 -100 232
Veldwerk -4.500 -3.531 -4.000 -4.373
Verbouwing vogelopvang 'De Wulp' 0 -62.107 -50.000 0
Exploitatie vogelopvang 'De Wulp' -166.600 -161.202 -152.600 -155.139

-188.000 -245.959 -224.800 -184.628

Saldo van baten en lasten -102.500 -28.369 -139.800 -48.404

Toedeling van baten en lasten:

Vereniging
Inkomsten (contributies , rente e.d.) 18.500 21.490 18.000 20.096
Uitgaven -21.400 -22.649 -22.200 -29.490

-2.900 -1.159 -4.200 -9.393
Vogelopvang 'De Wulp'
Inkomsten (donaties, vogelpot, acties) 17.000 47.766 17.000 26.473
Uitgaven -166.600 -161.202 -152.600 -155.139

-149.600 -113.436 -135.600 -128.666
Uitzonderlijke baten en lasten
Erfstellingen, legaten, schenkingen 50.000 148.334 50.000 89.655
Verbouwing vogelopvang 'De Wulp' 0 -62.107 -50.000 0

Resultaat Haagse Vogelbescherming -102.500 -28.369 -139.800 -48.404

Resultaatbestemming
onttrekking aan continuïteitsreserve 102.500 28.369 139.800 48.404

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 2020
na resultaatbestemming

Liquide middelen 760.133 735.705
Vorderingen en overlopende activa 5.592 63.108

Totaal activa 765.725 798.813

Continuïteitsreserve 752.923 781.291
Schulden en overlopende passiva 12.802 17.522

Totaal passiva 765.725 798.813

Kascommissie
Het verslag van de Kascommissie was door een misverstand over de data nog niet be-
schikbaar bij het ter perse gaan van dit Jaarverslag. Het is inmiddels vrijwel klaar en 
we zullen het publiceren op de HVB internetsite www.haagsevogels.nl bij ‘bulletin voor 
leden’ en in de Ganzenveer.
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Toelichting bij de balans en 
exploitatierekening 2021 en begroting 2022

Mede dankzij de ontvangsten uit een 
aanzienlijke erfstelling en een particu-
liere gift is het resultaat over 2021 van 
de Haagse Vogelbescherming een stuk 
gunstiger uitgevallen dan begroot. Ook 
de donaties aan vogelopvang De Wulp 
als gevolg van de bekendmaking van een 
inbraak in het pand en de diefstal van de 
donatie bus en een microscoop hebben 
buiten de morele steun ook financieel 
hun sporen nagelaten.

Uiteraard zijn er ook financiële tegenval-
lers. Zo heeft de renovatie van de volières 
van de vogelopvang ruim € 10.000 meer 
gekost dan begroot, vooral veroorzaakt 
door ‘voortschrijdend inzicht’ tijdens de 
werkzaamheden. Naar verwachting zal 
als bijkomend voordeel van de verbou-
wing de soms optredende stankoverlast 
sterk worden gereduceerd.

Dankzij verdergaande maatregelen om 
verspilling van diervoedsel en andere dier-
benodigdheden zo veel mogelijk tegen te 
gaan, lukt het de medewerkers van de vo-
gelopvang de stijging van de direct aan de 
opvang van de meer dan 10.000 vogels toe 
te rekenen kosten te beperken.
Om een betere werkverdeling tussen de 
drie (betaalde) medewerkers mogelijk te 

maken, is in het najaar van 2021 besloten 
tot een lichte uitbreiding van het totaal 
aantal fte’s.
Naast de al eerdergenoemde donaties 
van vooral particulieren, zij nog vermeld 
de structurele bijdrage van de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp en de substantiële 
bijdragen van stichting DierenLot aan de 
vogelopvang.

Vogelopvang 'De Wulp' 2022 2021 2021 2020
Begroting Realisatie Begroting Realisatie

Baten
Donaties 15.000 45.231 15.000 23.500
Vogelpot en overige acties 2.000 2.536 2.000 2.973

17.000 47.766 17.000 26.473
Lasten
Uitgaven t.b.v. vogels -30.000 -31.164 -29.000 -27.767
Medewerkers en vrijwilligers -87.500 -85.678 -84.500 -80.148
Overige kosten -49.100 -44.360 -89.100 -47.224

-166.600 -161.202 -202.600 -155.139

Continuïteitsreserve 2022 2021 2020 2019
stand per 1 januari 752.923 781.291 829.695 857.428
toevoeging
onttrekking -102.500 -28.369 -48.404 -27.733
stand per 31 december 650.423 752.923 781.291 829.695

Het bestuur stelt voor het resultaat over 2021 ad negatief € 28.369 en het begrote resul-
taat over 2022 ad negatief € 102.500 te onttrekken aan de continuïteitsreserve.
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Ingekomen berichten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nieuwsbrieven 106  114 99 40 30 40 42 30 34

Persberichten  48  35  31 14 7 5 1 1 1

Vragen  78  69  106 85 93 96 165 135 81

Ter informatie  250  210  255  258 211 203 174 117 162

Totaal  482  428  491 397 341 344 382 283 278

Er kwamen bestellingen voor nestkasten binnen, vragen over de opstart van het 
IJsvogelproject, vragen over de vogelwachterswerkdagen en kennisgevingen van ter 
inzage legging van bestemmingsplannen. Verder twee opmerkelijke meldingen: op de 
stoep van de Bezuidenhoutseweg werd een torenvalk geslagen door een slechtvalk. 
Aan het Margarethaland zit een nest boomvalken. 

Loes Loorij

Sinds het aantreden van het bestuur in 2016 is ons ledental ieder jaar gegroeid. Wij 
zijn verheugd dat steeds meer mensen besluiten dat ze het werk van de HVB met een 
lidmaatschap willen ondersteunen. Als lezer van de Wulp ziet u vier maal per jaar een 
lijstje met de namen van de nieuwe leden. Dat zijn er heel wat meer dan u terugziet in 
bovenstaande tabel onder jaarlijkse groei. Het verschil zit hem in het feit dat er ook 
leden wegvallen uit het bestand wegens verhuizing, overlijden of om andere redenen. 
Het ledenaantal onder ‘Totaal’ is dus de ledengroei verminderd met het aantal opzeg-
gingen per 31 december van het verslagjaar.

Rob de Jong

 Stand van zaken per 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018

Ereleden 3 2 2 2

Gewone leden 938 908 895 899

Gezinsleden 40 39 36 30

Lid voor het leven 38 35 32 30

Jeugdleden 12 9 10 13

Totaal 1031 993 975 974

Ledenadministratie

Postmaster
Het aantal binnengekomen berichten dit jaar is 278. De meeste waren louter ter infor-
matie. Een aantal vragen kon zelf worden beantwoord, andere werden doorgespeeld 
naar leden van de vereniging die meer expertise hebben op het gebied van de vraag.

Hieronder een samenvatting van de aard van de berichten:
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Redactie en pr-commissie

Onze leden ontvingen in 2021 vier maal 
De Wulp met in totaal 128 pagina’s kleu-
rige vogelverhalen. Met een oplage van 
1100 zijn we trots op ons verenigings-
blad. Voor de fotografie mochten we op-
nieuw rekenen op foto’s van HVB-vriend 
Adri de Groot die u vast kent van zijn 
Vogeldagboeken www.vogeldagboek.nl. 
De Wulpomslagen werden verzorgd door 
de voorzitter van onze Veldwerkcommis-
sie, Boudewijn Schreiner. Het team dat de 
samenstelling en eindredactie voor zijn 
rekening nam bestond ook dit jaar uit 
Foeke Zeilstra en Loes Loorij. Germaine 
Pasmans verzorgde creatief, nauwge-
zet en opgewekt alle vormgevings- en 
opmaakwerkzaamheden voor de HVB. 
Zonder andere auteurs tekort te willen 
doen, verdienen twee leden - Tom Loorij 
en Wim Kooij - een woord van dank voor 
hun trouwe bijdragen. Iedere Wulp bevat 
een aantal artikelen van hun hand. 

Ganzenveer 
De Ganzenveer – het email nieuws bulle-
tin van de HVB – wordt door steeds meer 
leden ontdekt. Het aantal leden dat aan-
gaf dit gratis bulletin te willen ontvangen 
ligt nu rond de 225. De Wulp is er voor de 
grote verhalen, de excursieprogramma’s 
enz. en de Ganzenveer voor het ‘snelle’ 
nieuws, oproepen, aankondigingen etc. en 
verschijnt onregelmatig. 

Inventarisatierapport 
Ook is dit jaar het fraai en in kleur uit-
gevoerde Inventarisatierapport 2020 toe-
gezonden aan relaties bij de Gemeente 
Den Haag, collega groene organisaties 
en de media. De voor natuur- en milieu-
verantwoordelijke wethouders van Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijs-
wijk ontvingen een exemplaar. Via de 
Gan zenveer werd een pdf van het rapport 
verspreid onder de ca. 225 ‘abonnees’ van 
de Gan zenveer. 

Kalender 
Onder leiding van Boudewijn Schreiner 
en Hans Elders werd opnieuw een fraaie 
kalender samengesteld die werd uit-
gereikt aan de vele vrijwilligers van de 
Vogelopvang en de Veldwerkcommissie. 
De kwaliteit van de foto’s – allemaal ge-
maakt door HVB-leden – was opnieuw 
meer dan voortreffelijk. 

52e jaargang nr. 3 - augustus 2021
De Wulp

52e jaargang nr. 2 - mei 2021
DeWulp

52e jaargang nr. 4 - november 2021
De Wulp

52e jaargang nr. 1 - februari 2021
De Wulp

Kalender 
2022

Haagse Vogelbescherming

http://www.vogeldagboek.nl


8 Haagse Vogelbescherming

Facebook 
Onze berichtgeving op Facebook – zie 
www.facebook.com/HaagseVogels/ – heeft als 
doel het werk van de HVB bekendheid te 
geven en uiteindelijk om nieuwe leden te 
werven. We kunnen bogen op een kleine 
1000 volgers. Ook voor deze activiteit kun-
nen we terugvallen op de fotografie van 
Adri de Groot. 

Wijkblad 
De serie HVB-artikelen in het wijkblad 
Benoordenhout – oplage 9.000 huis aan 
huis en in kleur – worden hogelijk gewaar-
deerd. Voor een aantal bewoners is het ‘de 
enige reden om het wijkblad in te zien’. De 
PR-cie zou graag in iedere wijk een HVB-
lid hebben die of lid is van de redactie van 
het wijkblad of op regelmatige basis vo-
gelartikelen met een HVB component wil 
schrijven voor het wijkblad. 

Namens de redactie- en pr-commissie, 
Foeke Zeilstra 

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 202138

Al heel wat jaren nestelen er torenval-
ken in een kast in de treurbeuk aan de 
vijver in Oosterbeek. Veel wijkgenoten 
hebben genoten van de vliegkunst van 
het ouderpaar en vanaf de prima gesi-
tueerde bankjes gezien hoe de ouders 
de kleintjes vliegles gaven en leerden 
jagen. Hun uitvalsbasis – een pas in 
2016 geplaatste kast – kwam tijdens 
een voorjaarsstorm in maart jl. naar 
beneden. En dat terwijl het ouderpaar 
het nest al in orde had gemaakt en aan-
stalten maakte om te doen wat alle vo-
gels in het voorjaar doen: zich voort-
planten… Twee leden van de Haagse 
Vogelbescherming – Martin van de 
Reep en Rogier Mos – kwamen snel in 
actie. Eén dag na de storm, op maan-
dagmiddag 15 maart plaatsten ze een 
nieuwe kast. Peter Ubachs fotogra-
feerde de gebeurtenis. Even werd het 
paartje nog gesignaleerd, maar daarna 
bleef het wekenlang stil. Eind april, 
begin mei zijn ze echter opnieuw rond 
de nestkast gesignaleerd. Ze keken niet 
de kat, maar de kast uit de boom. Na 
een paar dagen werden ze tot onze op-
luchting ook in de nestkast gezien. 
Rond het verschijnen van dit blad, zou-
den de jonkies zo ongeveer moeten uit-
vliegen. Kijktip: vanaf de verhoging aan 
de kant van de Benoordenhoutseweg 
kijkt u vrijwel horizontaal richting de 
nieuwe kast. Houd wel afstand. 

Torenvalken in enquêteruimte 
De torenvalk is één van onze kleinere 
roofvogels. De naam hebben ze over 
zichzelf afgeroepen. Ze nestelen graag 
in oude gebouwen, kerktorens, kaste-
len enz. Ik had als jonge ambtenaar in 
het voorjaar van 1984 op het ministe-
rie van Economische Zaken uitzicht op 
een nest in het hoofdgebouw aan de 
Bezuidenhoutseweg 30. Het paar had 
domicilie gekozen in een belangrijke 
ruimte onder het dak van het ministe-
rie. Er stonden tientallen meters met 
mappen vol informatie ten behoeve 
van de parlementaire enquêtecommis-
sie RSV. Voor de jongere lezers: dat was 
een onderzoek naar tientallen jaren 
overheidssteun aan de Rijn-Schelde-
Verolme-werf. De vraag was hoe het 

kon gebeuren dat het RSV-concern als-
nog op dramatische wijze failliet ging. 
Het valkennest werd door ambtelijk EZ 
gekoesterd en ontzien. Of de informa-
tievoorziening aan de commissie daar-
door in de knel is geraakt? Ehhh, daar-
over kan ik uiteraard geen medede-
lingen doen… 

Urine spotten en extra nekwervels 
De torenvalk is een aantal jaren gele-
den door de buizerd verdrongen van 
de eerste plaats van in Nederland voor-
komende roofvogels. De oorzaak is on-
bekend. Torenvalken zijn ongeveer 
even groot als een duif, maar slanker. 
Kenmerkend is het ‘bidden’, een meter 
of acht tot twaalf hoog – je ziet ze vaak 
langs de snelwegen hangen – op zoek 
naar muizen in de bermen. Alles aan de 
valk beweegt, maar niet hun kop. Die 
blijft gefixeerd op de prooi, meestal 
muizen. Torenvalken hebben een bij-
zonder gezichtsvermogen ontwikkeld. 
Ze kunnen zien wat wij zien, maar in 
aanvulling daarop ook voor mensen 
onzichtbare golflengten in het ultravio-
lette bereik. Ze kunnen daardoor de 
urine van muizen herkennen die voor 

ons kleurloos is, maar voor hen fel op-
licht. Hun nek draaien ze dankzij extra 
nekwervels moeiteloos 180 graden. 
Torenvalken worden gemiddeld 15 jaar 
en maximaal 24 jaar. Het zijn ervaren 
krakers. Zelf bouwen? Ho maar. Een 
oud kraaien- of eksternest vinden ze 
een prima plek, zo ook de eerder ge-
noemde holtes in oude gebouwen. Het 
aantal broedparen in Nederland wordt 
geschat op tussen de 3.000 en 6.000 
paar. In het Benoordenhout zijn broed-
gevallen zeldzaam. 

Zorgwekkende ontwikkeling  
Over roofvogels gesproken. Mij be-
reikte recent het bericht dat in onze 
omgeving opkopers uit de Emiraten ac-
tief zijn. Ze bieden honderden euro’s 
voor een legsel van de slechtvalk, de 
snelste roofvogel die – ik schreef er 
eerder over – in duikvlucht meer dan 
300 km per uur haalt. Er broedt een 
aantal koppels slechtvalken in Den 
Haag e.o. en dat is klaarblijkelijk niet 
onopgemerkt gebleven. Voor bijzon-
dere roofvogels bieden deze heren tus-
sen de 3.000 en 10.000 euro. Vanuit de 
Haagse Vogelbescherming zullen we 

Buurtvogels
Torenvalken Oosterbeek geherhuisvest 

Torenvalken

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT JUNI 202139

deze zorgwekkende ontwikkeling pro-
beren te monitoren. Dieren horen niet 
in hokken, maar in de vrije natuur. En 
voor roofvogel- en uilenshows – door 
de organisatoren steevast verdedigd 
als een activiteit die leerzaam is voor 
kinderen – geldt hetzelfde. Het is mijn 
overtuiging dat er andere educatieve 
manieren zijn om kinderen een diepe 
natuurervaring te bezorgen. Onder lei-
ding van een ervaren gids met een kij-
ker de natuur in bijvoorbeeld. We heb-
ben in dit land de hondenkar afge-
schaft, wilde dieren in de circussen 
verboden en aapjes op stokjes komen 
niet meer voor. Merkwaardig eigenlijk 
is dan ook dat er op Marktplaats nog 
steeds een paartje steenuiltjes te koop 
is en tal van andere roofvogels worden 
aangeboden. En wij maar denken dat 
we in een geciviliseerd landje wonen. 
Het is hier – en in het bijzonder in het 
Benoordenhout – natuurlijk prima, 

maar goed kan altijd beter. En ‘best 
goed’ is niet goed genoeg… 

Foeke Zeilstra. 
Foto’s: Peter Ubachs en Rogier Mos 

N.B. Bij boekhandel Couvée Benoorden-
haeghe in de Van Hoytemastraat ligt een 
presentje voor u klaar. De Haagse 
Vogelbescherming biedt de lezers van 
dit blad een exemplaar van mijn boekje 
‘Vogelavonturen’ aan. Het is gratis af te 
halen. Mocht u op een onwetende mede-
werker (m/v)  stuiten, zeg dan ‘Sandra 
weet ervan…’ en alles komt goed. 

Een nieuwe kast wordt geplaatst

Vrouw kijkt naast man vanuit de kast

http://www.facebook.com/HaagseVogels/
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De CEL is tweemaal bijeen geweest om een 
excursieprogramma op te stellen en heeft 
veel per email overlegd. Vanwege corona 
zijn er het jaar 2021 geen lezingen gehou-
den en is ook de voor- en najaarscursus 
vervallen. De coronamaatregelen stonden 
niet toe dat er excursies gehouden werden 
in de eerste helft van het jaar. Vanaf sep-
tember waren er weer mogelijkheden en er 
zijn vijf excursies gehouden. 

Op 4 september vond onder leiding van 
Marcel van Rooijen een excursie met 8 
personen plaats naar de Driemanspolder 
in Zoetermeer. Er zijn 43 soorten vogels 
gezien, waaronder een steenuil en wel 60 
watersnippen.

De excursie op 25 september onder leiding 
van Maarten Souverijn ging met 5 deelne-
mers naar de Ganzenhoek. Er werden 33 
soorten vogels gezien, met als bijzonder-
heden een kuifmees, boomkruiper, do-
daars en krooneend.

Op 16 oktober is Ton Haase met 9 per-
sonen naar het Zuiderhavenhoofd in 
Scheveningen geweest. Het aantal waar-
genomen soorten bedroeg 20 en viel daar-
mee wat tegen. Op de pier werden regelma-
tig oeverpiepers en steenlopers gezien. Er 
was veel vogeltrek maar op grote hoogte. 
Wel trokken spreeuwen, leeuweriken en 
vinken over. Leuk was de waarneming van 
een voorbijvliegende sneeuwgors bij het 
strandpaviljoen waar we koffie dronken.  

Op 6 november is Wouter de Quant met 12 
personen naar De Horsten geweest. Aardig 
wat soorten gezien maar de meesten slechts 
vluchtig. Weinig vinken en kepen, maar er 
lagen ook helemaal geen beukennootjes. 
Wel vloog mooi een havik een paar keer 
over, en staartmeesjes gezien.

Op 18 december is Maarten Souverijn met 
6 deelnemers naar de kastelen Endegeest 
en Poelgeest geweest. Er zijn 29 soorten vo-
gels gezien, waaronder groene specht, grote 
bonte specht, goudhaan en staartmees. 

Commissie Excursies en Lezingen (CEL)
in 2021



Vogelopvang De Wulp in 2021

Als de deadline voor het inleveren van 
de bijdrage voor het jaarverslag nadert, 
vraag ik altijd aan iedereen die bij ons 
werkt wat hun meest memorabele mo-
ment of patiënt is geweest. Zelf heb ik 
natuurlijk ook altijd tal van ideeën, maar 
regelmatig duiken er foto’s of momenten 
op die ik zelf alweer vergeten was. 

We begonnen het jaar 2021 met een bij-
zonder knappe vogel. Hij was via de 
Vogel klas bij ons terecht gekomen voor 
de laatste fase van zijn herstel. Een bril-
duiker met een gebroken nek. We hebben 
hem uiteindelijk in goede gezondheid 
kunnen loslaten. 

Verder hebben we onze expertise in het 
wassen van vervuilde vogels weer flink 
verder ontwikkeld. In februari, toen alle 
sloten bevroren waren, hebben we na-
melijk 15 futen opgenomen en gerevali-
deerd. Zij waren wegens sluiting van een 
aantal Noord-Hollandse opvangcentra 
i.v.m. vogelgriep terecht gekomen in een 
opvang waar geen faciliteiten waren om 
deze dieren te kunnen helpen. 

Ook kregen we buiten de reguliere pa-
tiënten, via Dierentuin Artis en Aeres 
College Barneveld de vraag of we een 
stel lepelaars en kluten konden helpen. 
Zij waren vervuild geraakt door een pro-
bleem in de voeding en konden zelf hun 
verenpak niet meer schoonkrijgen. Daar 
draaiden we inmiddels onze handen niet 
meer voor om. 

Wat verder wel opvallend was, en minder 
fijn, dat we dit jaar meer muskusratten-

klemmen tegenkwamen. Ook de slacht-
offers van lijmplankjes (om muizen of 
insecten te vangen) kwamen regelmatig 
langs. Gelukkig hebben we die vrijwel al-
lemaal goed kunnen helpen. 

De vogelgriep is een behoorlijk ernstig 
probleem. Zo hevig als die tegen het 
einde van het jaar rondging en ook nu 
nog rondgaat, hebben we het nooit eer-
der meegemaakt. Op sommige dagen 
kregen we wel twee of drie verdachte pa-
tiënten binnen. Deze werden uit hun lij-
den verlost en via de dierenambulances 
opgestuurd voor onderzoek. Opvangen 
rondom ons hebben zelfs de pech gehad 
dat ze een uitbraak ín de opvang kregen 
waardoor zij een tijdlang geen nieuwe pa-
tiënten konden opnemen. 

Het jaar 2021 is, vergeleken met eerdere 
jaren, vrij rustig verlopen. Nu is het werk 
op een vogelopvang nooit echt kalm, 
maar toch merkten we dat we over het al-
gemeen minder vogels binnenkregen dan 
we gewend waren. We gingen nu aan het 
einde van de dag naar huis zónder het ge-
voel te hebben dat we van alles waren ver-
geten, zoals dat in drukkere jaren altijd 
het geval was. Uiteindelijk bleek dat we 
het jaar afsloten met een totaal van 8830 
patiënten op de teller. Van ons mag dat 
getal nog wat verder dalen komend jaar! 

De foto’s geven het antwoord op de vraag 
aan ons team over de meest memorabele 
gebeurtenissen in 2021. 

Sharon Lexmond

10 Haagse Vogelbescherming
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Vanwege de coronabeperkingen heeft de 
commissie in 2021 geen vergadering ge-
houden. Voor zover nodig werd contact 
gehouden via e-mail. Hieronder beknopt 
ons verslag over 2021. 

Vogelwachters en inventarisatierapport
Er is een herziene versie van het vogel-
wachterspasje beschikbaar gesteld. 
De telgegevens van broedvogels zijn door 
Wim Kooij, André Saanen en Boudewijn 
Schreiner verwerkt in het inventarisa-
tierapport 2020. Een groot deel van de 
BMP-telgegevens is doorgestuurd naar 
SOVON en is inmiddels beschikbaar via 
de Landelijke Databank Flora en Fauna. 
Het rapport is ook te vinden op de website 
van de HVB.

Opvallende gebeurtenissen

André van der Laantuin
Op 25 juli bracht een jonge geringde 
slechtvalk een bezoekje. De jongedame liet 
zich mooi fotograferen en bleek afkom-
stig uit een nest op het Erasmus MC in 
Rotterdam. 

Commissie Veldwerk

12 Haagse Vogelbescherming

Telgegevens van
Vogelrustgebieden, overige groengebieden, nestkasten, ooievaarsringproject, MUS-project

Inventarisatierapport 2020
Vogels in en om Den Haag

Haagse Vogelbescherming

Vogelrustgebieden
In 2021 hebben er geen vogelwachters-
werkdagen plaatsgevonden. Onderhouds-
werkzaamheden zijn wel door beheerders 
en helpers uitgevoerd.

slechtvalk

Een leuke verassing: eind augustus lagen 
er tientallen bergen zand met onkruid, 
takken en bakstenen op het parkeerter-
rein. En welke soort vind dit een interes-
sante plek? Een tapuit. Hij foerageerde op 
de heuvels, stond op een dode stam in het 
gebied en is daarna nog zeker een uur op 
een lantaarnpaal gaan zitten. 

Foto: Frank Kremer

tapuit

Foto: Frank Kremer
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Overvoorde 
Een gevaarlijke es die op de naastgelegen 
parkeerplaats dreigde te vallen is verwij-
derd.

Dr. Abraham Schierbeektuin
Hetty Mos en haar helpers hebben weer 
het jaarlijks terugkerend snoeiwerk ge-
daan. Helaas moest Hilde na 20 jaar stop-
pen met het werk in de tuin, maar gelukkig 
blijft Judith verder werken. Bovendien zijn 
er, naast Drieka, drie nieuwe medewerkers 
bijgekomen.

Henk van Dongen
Tientallen houtsnippen na sneeuwval 
medio februari lieten zich mooi bekijken 
en fotograferen. 

De wildcamera legde een boommarter vast 
die van plan was om een duik te nemen in 
het poeltje. 

Gravin van Bylandt 
Vrije doorgang voor de egel! De gemeente 
heeft vier faunapassages aangebracht in 
het hekwerk.

faunapassage

Foto: Boudewijn Schreiner

houtsnip

Foto: Boudewijn Schreiner

boommarter

Foto: Boudewijn Schreiner

De  torenvalken uit park Oosterbeek kwa-
men regelmatig jagen op de muisjes bij de 
voedersilo om hun jongen van voedsel te 
voorzien. Vijf nakomelingen groeiden suc-
cesvol op.

Eendenkooi Zuiderpark
De Eendenkooi bevindt zich momenteel in 
slechte staat. Alle broedkorven en de hou-
ten vangkooien zijn vergaan en ingestort. 
Ook het loopbruggetje naar het eilandje in 
de vijver is verrot en ingezakt en de pan-
nendakjes van de schuurtjes hebben ge-
broken pannen.Ruud van der Waard heeft 
hierover verslag gedaan aan de beheerder 
van het Zuiderpark.

Eilandjes Meer en Bos
Met een bootje naar het eiland voor regu-
lier onderhoud. 

Marlot
De gemeente heeft in Park Marlot een 
groot gedeelte van de ‘ongewenste’ oever-
begroeiing rigoureus verwijderd. Om te 
voorkomen dat het vogelrustgebied als 
overgebleven groene oase hetzelfde lot 
te wachten staat, zal dit in nauw overleg 
met de beheerder en de HVB worden af-
gestemd.
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Het Litoraal
Om teveel schaduw te voorkomen, zijn de 
elzen op de oost- en zuidoever afgezet.
 
Ockenburch
Ingrijpende renovatie van de trap tegen 
het talud. 

Activiteiten in het veld  
Martin van de Reep – stadsvogeladviseur

Ook dit jaar zijn er weer veel contacten 
geweest met bouwbedrijven om nest-
plaatsen voor stadsvogels te integreren in 
de werkzaamheden. Soms succesvol soms 
loopt het op niets uit omdat er plotseling 
een bedrijfsovername is zoals bijvoor-
beeld het project Park 070 in Voorburg. 
Met het bouwbedrijf en de architect zijn 
vele uren besteed aan het implementeren 
van goede nestplaatsen voor gierzwaluw 
en huismus. Ieder was tevreden met het 
resultaat. Op het laatste moment bleek 
de opdrachtgever niet te willen investeren 
in het inbouwen van de kasten en kwam 
het project stil te liggen. Maar er zijn ook 
projecten waar dat wel lukt dus dat is een 
mooie stimulans.

trap Ockenburgh

Foto: Hetty Mos

Vredenoord
Een paar highlights van het afgelopen jaar:

• Waarneming bosuil met takkelingen 
eind maart

• Waarneming houtsnip paar in de vorst-
periode in februari

• IJsvogelpaar verdwenen na vorstperiode 
in februari, gelukkig weer waarnemingen 
aan het einde van het seizoen

• Toenemend bezoek watervogels als over-
loop uit het vorig jaar geopende Molen-
vlietpark

• Aanvulling van onderbeplanting in de 
bosvakken en kappen een aantal door es-
sentakkensterfte aangetaste bomen.

neststenen voor gierzwaluw

Foto: Martin van de Reep

Daarnaast is er ook weer veel tijd be-
steed aan het sturend optreden van 
overtredingen van de Wet natuurbeheer. 
Schilderwerk is een van de jaarlijks terug-
kerende activiteiten. De steigers worden 
vaak aan de straatzijde afgedekt met gaas 
waardoor broedvogels de nestplaatsen 
niet meer kunnen bereiken. Klimop aan 
de gevels worden in het broedseizoen ver-
wijderd waardoor nesten verloren gaan. 
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Ook bij het vernieuwen van daken gaan 
veel broedplaatsen verloren door isolatie 
van het dak of het vernieuwen van dak-
pannen.

gierzwaluwkast bezet door huismussen

Foto: Martin van de Reep

En dan is er nog steeds het verlies aan 
biotoop van huismussen en andere stads-
vogels. Helaas is er bij groenbeheerders 
de opvatting ontstaan dat groen met een 
oppervlak van meer dan een vierkante 
meter sociaal onveilig is. Er blijft dan om 
de 10 meter een hulst of taxus staan. Dat 
zijn dan vaak de enige plaatsen waar een 
merel kan broeden. Mooi voor de eksters 
want die hoeven niet veel inspanning te 
verrichten om een eitje te pikken. En zo 
gaat de vogelstand snel achteruit in onze 
‘groene’ gemeenten. Het enige wat eigen-
lijk nog een kans krijgt zijn de torens die 
we voor de huismussen in Scheveningen 
hebben ontwikkeld. We noemen ze mus-
sentorens maar uiteraard zijn ze bedoeld 
voor alle stadsvogels en insecten.

Overleg met de gemeente
De gemeente Den Haag is voornemens 
om voor alle vogelrustgebieden een be-
heerplan te laten opstellen door een eco-
logisch adviesbureau. Het eerste concept 
beheerplan voor het Litoraal is via zoom-
overleg met de HVB besproken. 

Financiën
Er werd een nieuwe bosmaaier aange-
kocht en vogelvoer voor in de vogelrust-
gebieden. Er zijn dit jaar geen groepsacti-
viteiten gedaan, waardoor we netjes bin-
nen de begroting zijn gebleven.

Boudewijn Schreiner

trap Ockenburgh

Foto: Martin van de Reep

Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie is in het verslagjaar 2021 niet bijeengekomen en heeft geen 
specifieke op jongeren gerichte activiteiten georganiseerd. 
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Project Meetnet Urbane Soorten

Ook in 2021 heeft COVID19 nauwe-
lijks invloed gehad op de MUS-tellingen, 
bijna integendeel. Waarschijnlijk hebben 
veel tellers juist MUS gebruikt als een 
soort uitlaatklep om er even tussenuit te 
zijn. En dat kon ook best als je de Sovon-
richtlijnen in acht nam. Bovendien is het 
’s ochtends vroeg relatief stil op straat, dus 
ook veilig. Slechts een enkeling haakte af, 
in het bijzonder omdat corona zwaar op 
zijn werkomgeving drukte.
In 2021 werd zelfs een record aantal post-
codegebieden geteld: 76 van de in totaal 82 
beschikbare ofwel 93%. Dat was maar liefst 
acht meer dan in 2020, het vorige record-
jaar. Het was het netto resultaat van 10 
nieuw getelde gebieden ten opzichte van 
2020 en twee die in 2021 niet en in 2020 
wel geteld werden. Verheugend was dat 
hierbij drie gebieden waren die nog nooit 
geteld waren of ooit eens een keer zijn ge-
teld.

We konden acht nieuwe tellers begroeten, 
waarvan er twee maar meteen twee post-

codegebieden voor hun rekening namen. 
Het aantal tellers dat twee gebieden voor 
zijn/haar rekening nam, was nog nooit zo 
hoog; in totaal 12 tellers en die waren eer-
lijk verdeeld: zes mannen en zes vrouwen. 
Er waren dus in 2021 64 verschillende tel-
lers voor MUS actief. Hiervan zijn er 41 
man (64%) en 23 vrouw (36%). De vrou-
welijke inbreng is daarmee sterk gegroeid, 
omdat deze in 2020 slechts 28% bedroeg. 
Door de toename van het aantal tellers 
werden vrijwel alle stadsdelen en ook de 
randgemeenten integraal geteld. Alleen 
in Escamp bleven drie postcodegebieden 
vacant, in Laak twee en in Leidschenveen/
Ypen burg één. Een aantal van de nieuw 
getelde gebieden zijn wijken in sterk ver-
stedelijkt gebied. Daarmee wordt de re-
presentativiteit van de uitkomsten sterk 
verbeterd. De meeste tellers hadden veel 
(44%) of een gemiddelde ervaring (45%). 

In totaal werden in 2021 ca. 26.540 vogels 
geteld met een gemiddelde van 349 per 
postcodegebied tegen 338 in 2020. Deze 
grote stijging wordt voor een belangrijk 

slechtvalk

roodborst
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deel verklaard door een extreem grote 
groep van 450 kauwen die in een van de 
nieuwe postcodegebieden werd waarge-
nomen. In 2021 werden er 92 verschil-
lende soorten geturfd, een normaal aantal 
na het hoge aantal van 100 in 2020. Voor 
het eerst werden er in 2021 geen voor het 
Haagse MUS-project nieuwe soorten ge-
zien. De kauw is nog steeds de meest do-
minante soort met, evenals in 2020, 40,8 
exemplaren per postcodegebied. De gier-
zwaluw nam in 2021 weer verder toe in 
aantal en heeft bijna zijn oude niveau van 
vroeger bereikt na de dip in 2019. Toch 
zakte hij van plaats twee naar plaats drie 
omdat de kleine mantelmeeuw een nog 
grotere stijging vertoonde en hem voorbij 
ging. Opvallend is dat ook de zilvermeeuw 
in aantal toenam na een constante daling 
sinds 2016. Dat wordt voor een deel ver-
klaard door een groep van 125 in stadsdeel 
Escamp.

Het eindrapport over de tellingen in 2021 
werd gepubliceerd in december. De vorm-
geving werd verzorgd door Germaine 
Pasmans en het rapport is te vinden op 
de website van de HVB. Ook werd een 

gierzwaluw

aankondiging van het verschijnen in de 
digitale nieuwsbrief De Ganzenveer op-
genomen. Het rapport werd als dank toe-
gestuurd aan alle MUS-tellers die in 2021 
hebben meegewerkt. Het is tevens het laat-
ste rapport in deze uitgebreide vorm. Het 
samenstellen kost veel tijd en ik heb het 12 
jaar met plezier gedaan, maar het is nu tijd 
voor iets anders. Voortaan zullen er alleen 
korte samenvattingen worden gemaakt 
voor het jaarlijkse Inventarisatierapport 
van de HVB. Ook de altijd prettige con-
tacten met de MUS-tellers zullen worden 
onderhouden. De samenwerking met 
Jan Schoppers, de MUS-coördinator bij 
Sovon, was weer uitstekend. 

Tot slot: ontzettend veel dank aan en 
hulde voor al die tellers die hebben deel-
genomen aan het MUS-project. Met name 
de 12 tellers die twee gebieden voor hun re-
kening hadden genomen, fantastisch! En 
het aardige is dat veel nieuwe tellers pas re-
cent lid van de HVB waren geworden. Over 
enthousiasme bij onze (nieuwe) leden ge-
sproken. Mede namens Sovon heel veel 
dank daarvoor!

Tom Loorijkauw



Om onderzoek te doen te doen naar de 
ooievaarspopulatie in Den Haag en omge-
ving, startte de Haagse Vogelbescherming 
(HVB) in 2012 een ringproject. Doel is 
meer inzicht verkrijgen in o.a. de grootte 
van de regionale ooievaarspopulatie, her-
komst, broedsucces, foerageergebied, trek-
bewegingen en overleving. De gegevens 
worden vastgelegd in de landelijke data-
base van het Vogeltrekstation (ringen) en 
Sovon Nestkaart (nesten). Het ringproject 
betekent meer dan alleen onderzoek: ge-
ringde jongen die in de vogelopvang wor-
den binnengebracht, kunnen na herstel 
worden teruggeplaatst bij het juiste nest 
en dus in een voor hen veilig territorium. 
Hieronder een overzicht van onze ervarin-
gen over het afgelopen jaar. We beginnen 
met een overzicht van ‘onze’ nesten. 

Overwinteraars
Het veld naast Park Marlot, tussen de Hof-
zichtlaan en de Bezuidenhoutseweg, is een 
bekende overwinteringsplek voor ooie-

vaars. Hier staan de vogels beschut door 
de omringende bomen en de relatief lage 
ligging. Het gebied blijft ook in de winter 
vaak nat en drassig, ideaal voor het vinden 
van voedsel. In die periode sluiten ooie-
vaars uit de omringende gebieden zich 
tijdelijk aan bij de Haagse populatie. Het 
hoogste aantal getelde ooievaars was 37. 
Herkomst van de geringde ooievaars die 
kwamen overwinteren: drie uit Warmond, 
met elk een ander geboortejaar (2015, 
2018 en 2019). Van één van die ooievaars 
kwam de partner mee, geringd als jong in 
het Belgische Neeroeteren. Het paar nes-
telt in Zoeterwoude bij de Noord Aa.

Noodvoedering
Een officiële winterse noodvoedering 
hadden we lang niet meer gehad. Maar 
in de periode 9 tot 15 februari 2021 was 
het nodig. Door een langdurig bevroren 
ondergrond met ijssneeuw er bovenop, 
konden de ooievaars niet meer aan voed-
sel komen. Het leek erop dat een deel van 

Ooievaarsringproject 2021
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Foto: Caroline Walta
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Overzicht van nesten en uitgevlogen jongen

Aantal bezette nesten: 21 Soort nest
Aantal 

uitgevlogen 
jongen: 14

Gegevens van geringde ouder(s)#

Den Haag Smaragdhorst 258-276 gebouw 1 1907 Herwijnen 1993, v
9165 Heemstede 2008, m

Den Haag Smaragdhorst 79-131 (nieuw) gebouw 0 4E110 Heemstede 2016, v
5E260 Suzannaland blok 3 2017, m

Den Haag Hofzichtlaan 40 (nieuw) gebouw 0 5E825 Manege Berestein 2018, m

Den Haag Suzannaland blok 3 gebouw+mand 1 ongeringd paar

Den Haag Suzannaland blok 2 gebouw+mand 0 4E675 Leidschendam Schakenbosch 2016, m

Den Haag Suzannaland blok 1 gebouw+mand 0 ongeringd paar

Den Haag Britse School boom 0 ongeringd paar

Den Haag Manege Berestein boom 3 ongeringd paar

Monster, Het Westerhonk (nieuw) boom+mand 2 ongeringd paar

Voorburg Molen de Vlieger paal+mand 1 ongeringd paar

Leidschendam De Tol (nieuw) gebouw+mand 0 ongeringd paar?

Leidschendam Burg. Sweenslaan (nieuw) gebouw 0 5E270 Leidschendam Schakenbosch 2018, m

Leidschendam Oostvlietweg paal+mand 0 M5839 België Mechelen 2006, v

Leidschendam Noortheylaan paal+mand 0 2E681 Warmond 2013, v

Leidschendam Kniplaan paal+mand 0 3E799 Rijswijk Don Bosco 2015, v

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

Leidschendam Stompwijkseweg paal+mand 1 2E344 Woerden 2012, v

Leidschendammerhout boom 0 3E750 Kasteel Oud-Wassenaar, m

Rijswijk Don Bosco gebouw 0 2050 Woerden 1993, m

Rijswijk P. Werthweynstraat gebouw 0 ongeringd paar

Wassenaar Kasteel Oud-Wassenaar gebouw 2 ongeringd paar

Wassenaar SBB terrein paal+mand 0 wisselende bezoeken, geen vaste bezetting

#) ringnummer geboorteplaats en - jaar, geslacht; m=man, v=vrouw

de vogels steeds zwakker werd. Er werd bij-
gevoerd met dode eendagkuikens, zoals in 
dierenparken en opvangcentra. Alleen als 
de ooievaars op het veld aanwezig waren 
en er werd gezorgd dat er geen resten ach-
terbleven. Het was een mooie samenwer-
king tussen de ooievaarsvrienden uit Den 
Haag en Voorburg!

Bijzonder archief
In maart verzorgde Adri Remeeus een be-

zoek aan de voormalig directeur van Die-
renpark Wassenaar. Het echtpaar Louw-
man boeide ons met verhalen over het park 
en de komst van de eerste ooievaars. Heel 
bijzonder is de kopie die wij kregen uit 
het ooievaarsarchief van 1982 t/m 1997. 
In 1982 kreeg een stel vrij vliegende ooie-
vaars een broedsel bovenop de condorvo-
lière. Het park plaatste ook een nestpaal, 
die in 1996 in gebruik werd genomen. Hier 
ligt de toekomstige link met Den Haag. De 



ooievaar die op de paal tot broeden kwam, 
droeg een ring om de poot (Holland 1907) 
en in 1998 bleek exact deze ooievaar een 
nieuw nest te bouwen op de schoorsteen 
van Parkflat Marlot aan de Offenberglaan. 
Deze ooievaar is met 28 jaar de oudste 
ooievaar van de stad en ze broedt al enige 
jaren op de flat aan de Smaragdhorst.

Verkeersbord in het nieuws
In het voorjaar heeft een nieuw ooie-
vaarspaar een nest gebouwd op de schoor-
steen van een woonhuis aan de Hofzicht-
laan. Een relatief lage plek, waardoor de 
ooievaars rakelings over de drukke weg 
vlogen. Verder struinde één van de ooie-
vaars regelmatig over de Bezuidenhout-
seweg, om in de bermen op zoek te gaan 
naar nestmateriaal. Dit leidde tot gevaar-
lijke situaties voor de ooievaars en het ver-
keer. Om automobilisten attent te maken, 
heeft de Gemeente Den Haag op initiatief 
van de HVB borden langs de weg geplaatst. 
Deze waarschuwingsborden met een ooie-

vaar erop, haalden de lokale en landelijke 
pers (o.a. Editie NL).

Redding, opvang en advies
Eind april bivakkeerde er een volwassen 
ooievaar in een loods voor afvalverwer-
king aan de Binckhorst. Toen de vogel 
na twee dagen nog op een ventilatiebuis 
onder het plafond zat, werd de hulp van 
de brandweer ingeroepen. De ooievaar 
werd gevangen en overgebracht naar Vo-
gelopvang De Wulp. Op 2 mei is de vogel 

sneeuw in februari

uniek verkeersbord in Den Haag
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in goede conditie geringd en vrijgelaten op 
een territoriumvrij veld aan het Schrepel-
pad. Op 1 september is hij waargenomen 
in de polders bij de Leidschendamse Oost-
vlietweg, een bekende foerageerplek voor 
ooievaars. De HVB adviseert ook andere 
wildopvangcentra over het verzorgen en 
vrijlaten van ooievaars. Zo werd geregeld 
dat jonge ooievaars uit Leiden en Gouda 
konden uitwennen in Vogelpark Avifauna. 
Verder heeft Caroline Walta dit broedsei-

2021: 21 bezette nesten en 14 uitgevlogen 
jongen.

Veel dank aan … 
Heel veel dank aan alle ringaflezers, waar-
nemers en andere betrokkenen, in het 
bijzonder: An Blonk, Kees Dijkstra, Joop 
Fama, Ton Harders, Wim Jongejan, Mar-
cel Klootwijk, Wim en Harriet Kolber, 
Tom Loorij, Paula Mes, Cora van Nieuw-
kerk, Adri Remeeus, Martien Roos, Peter 
Ubachs en Resida Ismael, Mario Vermeer, 
Steven Vlaardingerbroek, Jacob-Jan de 
Vries, Anita Weijl, Sylvia Woestenburg, 
Mark Zevenbergen. Martin van de Reep 
bedankt voor alle inzet voor de ooievaars 
en zoveel andere vogelsoorten. Het gast-
vrije echtpaar Koopman maakte een ge-
weldig verblijf mogelijk in het Drentse 
Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij.

In de Haagse regio konden we dit broed-
seizoen jongen ringen dankzij de gespon-
sorde inzet van hoogwerkers van Ge-
meente Den Haag, Van Nierop uit Mon-
ster (www.vannieropgroep.nl) en VSVK uit 
Pijnacker (www.vsvk.nl), geregeld door 
Omroep Midvliet. In Leidschendam en 
Wassenaar mochten we gebruik maken 
van een oefening van de brandweer. Op de 
Haagse daken hielp onze behendige klim-
mer Peter Waenink (www.bomenkapper.nl) 
ons uit de brand.

Caroline Walta

kuiken in De Lokkerij

zoen weer meegeholpen als 24/7 vrijwilli-
ger in de opvang van Ooievaarsbuitensta-
tion De Lokkerij in Drenthe.

Broedseizoen
Het was - zowel in onze regio als landelijk - 
een slecht broedseizoen voor de ooievaars. 
De oorzaak was het extreme weer: een 
aanhoudend koud voorjaar met winterse 
neerslag, gevolgd door erg droge periodes. 
Dit had nadelige gevolgen voor het voed-
selaanbod: wormen te diep in de grond en 
te weinig insecten. Juist in de periode dat 
opgroeiende kuikens dit eiwitrijke voedsel 
nodig hebben. Daarnaast zijn de kuikens 
in hun donskleed erg vatbaar voor onder-
koeling en kouvatten. Ze kregen geen kans 
tussentijds op te warmen of op te drogen. 
Zelfs jongen tussen de 3 en 5 weken met 
al enigszins een verenkleed, hadden het 
moeilijk. Het is te zien in de cijfers.
2020: 17 bezette nesten en 22 uitgevlogen 
jongen.

Foto: Caroline Walta

in Voorburg op hun nieuwe nest

Foto: Caroline Walta

http://www.vannieropgroep.nl
http://www.vsvk.nl
http://www.bomenkapper.nl
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daar alleen niet gemakkelijk aan een nest-
plek komen. Na kraakpogingen van een be-
staand nest in het Vondelpark en een nes-
telpoging in Zaandam, bracht hij 2 jongen 
groot in het Amsterdamse Westerpark, op 
de schoorsteen van een historisch pand.

- 5E264 (2017, m) net als zijn broer is 
deze vogel naar Amsterdam getrokken 
en daar gebleven. Hij nestelt ook op een 
monumentale schoorsteen, maar dan in 
het Frankendaelpark. Daar bracht hij dit 
seizoen één jong groot. Opvallend is een 
overwinteringsmelding uit Spanje, Navarra 
van 8 februari 2021.

- 5E895 (2019) van deze vogel hebben we 
veel buitenlandse meldingen. In september 
2020 in Frankrijk, in november/decem-
ber 2020 in Spanje, Madrid en daar is hij 
opnieuw gezien op 17 februari 2021. Hij 
struinde met een groep overwinterende 
ooievaars op de vuilstort Colmenar Viejo. 
Deze ooievaar is ook weer veilig terugge-
keerd en op 21 augustus 2021 waargeno-
men bij Papekop, de polders tussen Gouda 
en Woerden.

Wassenaar Kasteel Oud-Wassenaar
- E823 (2018, v) de vogel broedt op een 

nestpaal in Odijk, Krommerijn. De waar-
nemer heeft een paring gezien, waardoor 
we weten dat deze ooievaar een vrouw is. 
Het is onbekend of er jongen zijn geboren 
of uitgevlogen.

- 5E888 (2019) na het uitvliegen is de vogel 
op 29 augustus 2021 gezien in Rijswijk bij 
de Dr. Wibautlaan.

- 5E889 (2019) deze ooievaar heeft inmid-
dels een eigen nest in Vlaardingen bij de 
Stal van Santvliet.

Smaragdhorst 258-276
- 5E271 (2018) met terugwerkende kracht 

kregen we fantastisch bericht van een 
bekende ringaflezer. Hij was in 2020 in 
Marokko heeft daar op 14 januari de ring 
van deze Haagse ooievaar afgelezen op 
de El Jadida Landfill. Het is onze eerste 
terugmelding van het Afrikaanse conti-
nent, een afstand van ruim 2900 km. En 
de ooievaar is veilig en wel teruggekeerd 
naar Nederland. Sinds juni 2020 komen 
er meldingen uit een kleine strook tussen 
Maasland en Vlaardingen. Vermoedelijk 
broedt de vogel in die regio. Daar willen we 
in broedseizoen 2022 eens een kijkje gaan 
nemen.

Suzannaland blok 2
- 4E661 (2016, m) een volwassen ooievaar 

die lijkt te overwinteren in het buiten-
land. De broedvogel van de nestpaal bij 
Vogelopvang De Mikke in Middelburg, 
is op 20 februari 2021 waargenomen in 
Frankrijk, Lignieres de Touraine. 

- 5E883 (2019) de eerste terugmelding na 
het ringen, de vogel is gezien op 7 juli 2021 
in Bodegraven, Dwarswetering.

Suzannaland blok 3
- 5E880 (2019) ook een eerste terugmel-

ding, de vogel legde een stapeltje tak-
ken op een woning aan de Wassenaarse 
Bloemcamplaan. De HVB heeft contact 
met de beheerder van het pand.

Voorburg Molen de Vlieger
- 5E263 (2017, m) sinds het uitvliegen is 

deze vogel gezien in de regio Amsterdam, 
waar het hem blijkbaar bevalt. Het was 

Nieuwe ringterugmeldingen 
tussen haakjes staat het geboortejaar en geslacht indien bekend
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Nota Bene 
Een meer uitgebreid jaarverslag van het Ooievaarsproject met daarin gedetailleerde 
informatie over de broedresultaten per nest, wordt verspreid via de Ganzenveer. Het 
kan ook worden toegezonden. Een mailtje naar info@haagsevogels.nl volstaat. 

mailto:info@haagsevogels.nl
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Bestuur, commissies en 
beheerders vogelrustgebieden per 31-12-2021

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

Ledenadministratie
Rob de Jong

Beleidsadviescommissie 
Hans Elders 
Jeroen Melcherts

Commissie Excursies en 
Lezingen (CEL)
Henk Wardenaar, voorzitter 
Ernie Kraal, secretaris
Muriel Kommer, meldpunt 
excursies 
Maarten Souverijn, lezingen-
programma 
Eduard Opperman, cursussen 
Vogelherkenning 

Vertegenwoordigers HVB in 
extern overleg
Martin van de Reep, ZH-
vogelaarsoverleg
Tom Loorij, Vogelbescherming 
Nederland

Fondsenwerving
Jeroen Melcherts 

Commissie 
Inventarisatierapport 
Wim Kooij, redactie 
Boudewijn Schreiner, redactie
André Saanen, dataverwerking
Tom Loorij, adviseur 
Germaine Pasmans, lay-out

Jeugdcommissie 
Foeke Zeilstra
Hans Elders
Wim Kooij 

Kascommissie
André Smit
Machgiel Leenman

Milieucommissie 
Ruud van der Waard
Martin van de Reep 
Adri Remeeus 

MUS-project 
Tom Loorij 

Ooievaarsproject 
Caroline Walta
Maarten Verrips
Peter Waenink

Postmaster
Loes Loorij

PR-commissie
Foeke Zeilstra
Jeroen Melcherts
Hans Elders
Mireille van Velde

Veldwerkcommissie 
Boudewijn Schreiner
Martin van de Reep
Dick Pescott 
Peter Waenink 

Vogelopvangc De Wulp 
John Woudstra
Jeroen Melcherts
Hans Elders 
Rob de Jong
Sharon Lexmond
Lizzy Looijestijn
Shelly Rijpstra

Redactie Wulp + Ganzenveer 
Foeke Zeilstra
Loes Loorij 
Germaine Pasmans 

Beheerders vogelrustgebieden 

Abraham Schierbeektuin
   Hetty Mos, Hilde Küpfer

Eilandjes Meer en Bos
   Rogier Mos

Marlot 
   Marco Simonis
   Frank Kremer

Het Litoraal
   Frederik Hoogerhoud

Gravin van Bylandt
   Boudewijn Schreiner, 
   Ingrid Megens 

Henk van Dongen
   Boudewijn Schreiner
   Ingrid Megens

Ockenburgh
   Rick en Marianne Hoeing
   Hetty Mos 

André van der Laantuin 
   Marco Simonis
   Frank Kremer

Overvoorde 
   Eric Wisse, Conny de Bruijn

Vredenoord
   Peter Waenink, Wim Borgdorff

Eendenkooi Zuiderpark
   Ruud van der Waard




