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Daaruit blijkt dat het vuurwerk 
rond de jaarwisseling vogels veel 
stress bezorgt. Helaas bleek ook 
wat betreft dit aspect het vuur-
werkverbod nog niet afdoende 
om schade te voorkomen. 

Door de coronaproblematiek heeft onze 
vereniging ook al twee jaar geen nor-
male algemene ledenvergadering gehad; 
ook moesten we opnieuw de nieuwjaars-
receptie annuleren. Toch kunnen we als 
Haagse Vogelbescherming veel belangrijk 
werk voortzetten. Excursies, lezingen en 
open dagen zijn helaas nog niet mogelijk, 
maar we blijven onverminderd actief met 
het onderhouden van de 11 vogelrust-
gebieden, het opvangen van gewonde of 
zieke vogels en het publiceren van onze 
uitgaven (kwartaaluitgaven, inventarisa-
tierapporten en folders) –  zoals ook het 
werk aan de websites, Facebook, enz., enz.

Ook zijn er andere lichtpunten. Onze eer-
ste inventarisatie over nestgelegenheid 
voor de ijsvogel is gereed. Er zijn tiental-
len potentiële locaties voor nestwanden 
aangedragen. Daaruit zijn er tien geselec-
teerd. Nu, begin februari, staan we aan 
het begin van de uitvoeringsfase: het op 
kansrijke locaties aanleggen van ijsvogel-
nestwanden. 

Tenslotte: vergeet u vooral niet de vragen 
m.b.t. de ‘elektronische alv’ in te vullen? 
Zie www.haagsevogels.nl bij ‘bulletin voor 
leden’. Schroom niet ons uw vragen voor 
te leggen, want uw inbreng wordt zeer ge-
waardeerd! 

Hans Elders 
voorzitter 

De pandemie heeft ook in 2021 ons leven 
drastisch ontregeld. Zaken die vroeger 
zonder meer vanzelfsprekend waren, blij-
ken nu niet meer of moeilijk te realiseren. 
Hoewel onze vogels daar nu juist het min-
ste last van hebben, blijft een heel andere 
kwestie – het jaarlijkse vuurwerk – een 
groot en terugkerend probleem.
Officieel gold er een vuurwerkverbod 
voor de jaarwisseling, maar velen hebben 
zich daar nauwelijks of niet aan gehou-
den. En de handhaving stond op een laag 
pitje. 
Als er tijdens de jaarwisseling vuurwerk 
afgestoken wordt, stijgen de waarden van 
fijnstof (PM10) twee uur lang na midder-
nacht tot boven de 500 of 600 µg/m3. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
ad viseerde in 2021 om te streven naar een 
waarde van maximaal 5 µg/m3 voor PM10. 
Dat ligt ver beneden de Europese grens-
waarde van 25 µg/m3. Voor PM10 mag in 
Nederland als jaargemiddelde de wette-
lijke grenswaarde van 40 µg/ m3 niet wor-
den overschreden. Zelf constateerde ik 
dat bij twee meetstations in Den Haag de 
fijnstofwaarden tijdens de recente jaar-
wisseling maar liefst rond de 500 µg/m3 
lagen. Eén vlak daaronder en de andere 
zelfs boven de 500 µg/ m3. Het RIVM be-
vestigt dat juist in Den Haag de hoogste 
concentraties fijnstof werden gemeten. 
En dat terwijl we dicht aan zee wonen! Dat 
deze hoge waarden slecht zijn voor onze 
gezondheid en in het bijzonder voor onze 
longen, behoeft geen betoog. Echter, voor 
dieren en dus ook voor vogels geldt exact 
hetzelfde. Dat vuurwerk bij vogels nog een 
ander probleem geeft, kunt u lezen in een 
onderzoek van enkele jaren geleden:
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/ 
bericht/voor-vogels-is-de-jaarwisseling-geen-feest

http://www.haagsevogels.nl
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/voor-vogels-is-de-jaarwisseling-geen-feest
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/voor-vogels-is-de-jaarwisseling-geen-feest
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Vogelbescherming Nederland (VBN) 
en Sovon hebben 2022 uitgeroepen tot 
‘Jaar van de Merel’. Tot de eeuwwisse-
ling namen de aantallen merels in ons 
land jaarlijks toe, maar vanaf 2016 ver-
dween bijna een derde van de populatie. 
Waarschijnlijk voor een deel als gevolg 
van het Usutu-virus, maar de precieze 
oorzaken weten we niet. Eigenlijk is het 
opvallend dat er zo weinig bekend is over 
deze soort die toch zo dicht bij ons leeft 
en de talrijkste broedvogel van Nederland 
is. Aan alle vogelaars en vogelwerkgroe-
pen wordt gevraagd hieraan mee te wer-
ken en zoveel mogelijk gegevens aan te 
leveren. Natuurlijk doet de Haagse Vogel-
bescherming daaraan mee. Er zitten im-
mers nogal wat merels in onze tuinen en 
groengebieden. 
Sovon heeft een speciale website aange-
maakt www.jaarvandemerel.nl waar alle  

ge gevens op komen te staan. Mede wer-
king van de leden van de Haagse Vo gel-
bescherming wordt gevraagd voor de vol-
gende onderwerpen. 

Nestonderzoek en broedsucces
Nestdata zijn schaars. VBN en Sovon wil-
len graag weten wat het aandeel succesvolle 
nesten is en hoeveel jongen er uitvliegen 
en op welk tijdstip. Ook wordt onderzocht 
of er verschillen zijn tussen het stedelijk en 
landelijk gebied. Verder wordt gevraagd te 
letten op de aanwezigheid van predatoren 
– met name huiskatten – in de buurt van 
de nesten. Om uitspraken te kunnen doen 
over het broedsucces van de merel zijn meer 
nestkaarten nodig. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van het door Sovon ont-
wikkelde Nestkaartenproject https://www.
sovon.nl/nl/nestkaarten). Op deze site kun je 
alle informatie vinden over het aanleveren 

2022 uitgeroepen tot 
‘Jaar van de Merel’

TOM LOORIJ

http://www.jaarvandemerel.nl
http://www.sovon.nl/nestkaart
https://www.sovon.nl/nl/nestkaarten
https://www.sovon.nl/nl/nestkaarten
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van gegevens. Volg gedurende het broed-
seizoen nesten van de merel. Nestkaarten 
zijn welkom van ieder nest dat tenminste 
drie keer wordt bezocht in de actieve fase. 
Tot nu toe worden maar enkele tientallen 
merelnesten gevolgd. Dat moeten er veel 
meer worden!

Voedsel
Merels in de stad en in bossen op arme 
zandgronden laten al langer een achter-
uitgang zien. Waarom is niet goed be-
kend. Ver mindering van de hoeveelheid 
groen in de stad zou een rol kunnen spe-
len.  Wellicht is er te weinig voedsel be-
schikbaar. Met de nieuwe telling ‘Wat eet 
de merel’ proberen we daar meer over te 
weten te komen. Vanaf 1 januari kun je 
wekelijks de merels in je tuin tellen en 
de voedselbronnen waar ze gebruik van 
maken noteren. Je telt de merels in je tuin, 
op het balkon, of in het plantsoen waar je 
op uitkijkt. Elke week noteer je het maxi-
mum aantal merels dat je tegelijkertijd ge-
zien hebt. En je vinkt aan waar ze van aten. 
Zaten ze in de sierappel? Wroetten ze in 
het gazon? Of lieten ze de lijsterbes deze 
week links liggen? Op www.jaarvandemerel.

nl vind je alle informatie hoe je de gege-
vens kunt aanleveren.

En natuurlijk zitten Vogelbescherming 
Nederland en Sovon zelf ook niet stil. Zij 
gaan onder meer aandacht besteden aan 
de volgende onderwerpen:

Leefgebied
Vogelbescherming zal het ‘Jaar van de 
Merel’ in 2022 aangrijpen om extra aan-
dacht te vragen voor vergroening van de 
stedelijke leefomgeving. Hopelijk draagt 
het onderzoek in het ‘Jaar van de Merel’ bij 
aan een beter begrip van de kwaliteit van 
onze wijken, tuinen, parken en plantsoe-
nen voor de vogels, met wie we onze steden 
en dorpen delen.

Bureaustudie
De relatie tussen trends en dichtheden en 
stedelijke karakteristieken. Via een bu-
reaustudie gaat Sovon op zoek naar oor-
zaken voor de merelafname in stedelijk 
gebied. 

Voor meer informatie kijk op de sites van 
Vogelbescherming Nederland en Sovon. 

Geen Algemene Ledenvergadering 
Wij leven wat betreft COVID-19 nog steeds in onzekere tijden. Het is moeilijk om lang van te 
voren afspraken te maken. Wij hebben nu al twee keer een ‘digitale alv’ gehouden en helaas 
moeten we opnieuw de voor dit voorjaar geplande alv afgelasten. Natuurlijk hebben wij liever 
een algemene ledenvergadering waarin wij elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten en na afloop 
onder het genot van een drankje, van gedachten kunnen wisselen.

Als zich dit jaar de gelegenheid voordoet zullen wij een ledenbijeenkomst organiseren. Met 
u hopen we op betere tijden. Wat betreft de ALV van het voorjaar 2022 betreffende het jaar 
2021 kunt u informatie vinden op www.haagsevogels.nl onder ‘bulletin voor leden’. Daar is ook 
ruimte voor het kenbaar maken van vragen en opmerkingen en kunt u uw stem uitbrengen. Het 
bestuur dankt u voor uw begrip.

Hans Elders, voorzitter. 

http://www.jaarvandemerel.nl
http://www.jaarvandemerel.nl
http://www.haagsevogels.nl
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Lente vroeg in de bol
Zanglijsters kunnen al heel vroeg in het 
seizoen de lente in de bol krijgen. Als 
begin december een 10-plusser op de ther-
mometer verschijnt dan behoeft een uit 
volle borst zingende zanglijster geen ver-
bazing te wekken. In het Haagse Bos, niet 
ver van de ingang aan de Prins Clauslaan, 
bevindt zich zo’n exemplaar dat al uitste-

kend op stem is gekomen als de kerstbo-
men nog in huis moeten worden gehaald. 
Tegen het eind van de afgelopen decem-
bermaand liepen de temperaturen op tot 
15 graden. Een record voor die dagen. 
Ondanks de stevige wind blijken dan vele 
Haagse stadsparken en plantsoenen al 
een zanglijster te herbergen die – boven 
de stevige wind uit – zijn naam eer aan-

Hoe de zanglijster ons in de winter 
een lentegevoel bezorgt 
WIM KOOIJ

In de donkere wintermaanden is het belangrijk stil te staan bij schaarse lichtpunten. 
Of nog beter, er bij te bewegen door te gaan wandelen. En natuurlijk in de hoop om 
daarbij te worden getrakteerd op de vocale kwaliteiten van een van de meest muzikale 
en bekwame zangers uit onze avifauna: de zanglijster.
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doet. Liever toch zo’n ouderwetse oer-
Hollandse winter? Kan ik me ook iets bij 
voorstellen, maar dan moet je deze trak-
tatie voor je trommelvliezen wel missen.  

Trek
Een groot deel van de Nederlandse zang-
lijsters trekt nog steeds weg, niet ver ove-
rigens. Aan een net iets zachter klimaat 
wordt soms de voorkeur gegeven, maar 
de reis gaat niet verder dan Normandië of 
hooguit Bretagne. Isothermen zijn lijnen 
op de kaart die plaatsen met dezelfde tem-
peratuur met elkaar verbinden. Onderzoek 
wijst uit dat de 2.5 graden januari isotherm 
ongeveer de scheidslijn is bij de door de 
zanglijster te maken keuze om in de win-
ter al dan niet te verkassen. Nu loopt die 
isotherm door West Nederland. Door de 
opwarming schuift deze gaandeweg iets 
op naar het binnenland. Onze zanglijs-
ters vinden het daarom wel best om ge-
woon hier te overwinteren. Vermoedelijk 
is sprake van een ‘systeem’ waarbij trek-
kende lijsters niet allemaal ‘doorschui-
ven’. De meest noordelijke broedvogels 
overwinteren juist het meest zuidelijk, 
dus die maken aanzienlijk meer vlieguren. 
Broedvogels vlak onder de genoemde iso-
therm daarentegen schuiven nauwelijks 
naar het zuidwesten op.
De zanglijster houdt zich – anders dan 
kramsvogel en koperwiek – minder vaak 
op in grote groepen. Je ziet wel trekgroep-
jes, maar ze verplaatsen zich ook solo 
over lange afstanden. Dat is bepaald niet 
zonder gevaar. Zo zijn er exemplaren die 
in het najaar helemaal in hun eentje het 
erop wagen om de woelige zee te trot-
seren en van de Noorse kust naar onze 
Waddeneilanden te vliegen. En vice versa 
in het voorjaar. Zo’n reis kent een uiterst 
onzekere afloop, menig exemplaar redt 

het niet en belandt uitgeput in het kol-
kende water. Doorgaans niet voor lang, 
want hongerige meeuwen zijn altijd vlak-
bij.

Zang
De zanglijster is een van de eerste soorten 
die tijdens de schemering met zingen be-
gint. En ze houden ook lang vol want ‘s 
avonds gaan ze zeker in het vroege voor-
jaar door tot het laatste streepje licht ver-
dwijnt. Het uitgebreide repertoire wordt 
met enige trots en veel temperament voor-
gedragen vanuit de top van een boom of 
vanaf een dak. De zang is luid en zeer ge-
varieerd, levendig en vol. Het lijkt soms 
een waterval van noten met nauwelijks 
pauzes en strofen die soms wel drie of vier 
keer worden herhaald. Jac. P. Thijsse trok 
meer dan een eeuw geleden al de verge-
lijking met een ouder die roept naar de 
kinderen: ‘Pietje, Pietje, Pietje, Frederiek, 
Frederiek, Frederiek, kom je nu? Kom je 
nu? Kom je nu?’

Heimweebestrijder
Ze produceren niet alleen een zang die al 
vaak in lyrische termen is beschreven, je 
kunt het verrukkelijke gevoel dat de zang 
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oproept ook echt gaan missen. U kent 
wel voorbeelden van mensen die weg wil-
len uit onze omgeving, want ‘vroeger was 
alles beter’. Eenmaal ver weg kunnen ze 
dan uit behoorlijk uit hun doen raken 
omdat ze dagelijkse vertrouwde dingen 
erg gaan missen. Het geluid van een merel 
of een zanglijster is zoiets. Het was reden 
voor emigranten destijds om deze soor-
ten alsnog gewoon mee te nemen naar 
de nieuwe bestemming. Soms letterlijk 
naar de andere kant van de wereld. Zo is 
‘onze’ zanglijster al tussen 1860 en 1880 
in Nieuw-Zeeland en Australië geïntrodu-
ceerd door emigranten die in de ban van 
nostalgie en sentiment waren geraakt. In 
Nieuw-Zeeland verspreidde de soort zich 
vervolgens snel naar meerdere eilanden. 
Het zijn er inmiddels zoveel dat heden-
daagse emigranten niet bang behoeven 
te zijn om het hartverwarmende geluid te 
moeten missen. Maar niet iedereen is blij 
met de zanglijster. Boeren kunnen de ge-
introduceerde lijsters missen als kiespijn, 
want ze zouden onevenredig veel schade 
aanbrengen aan de fruitteelt. 

Muziek
In de eerste editie uit 1746 van zijn be-
roemde ‘Fauna svecica’ maakte Lin naeus 
nog geen onderscheid tussen de koper-
wiek en de zanglijster. Een slordigheidje 
van deze beroemde  Zweedse wetenschap-
per, want in zijn land vlogen beide gespik-
kelde soorten in de zomer in grote aan-
tallen om hem heen en zou het verschil 
in zang goed kunnen worden waargeno-
men. Toch kregen beide de naam ‘Turdus 
musicus’ omdat ze samen als één soort 
werden opgevat. Dit is later alsnog ge-
corrigeerd. De daarna voor de zanglijs-
ter bestemde naam ‘Turdus philomelos’, 
brengt je ook wel in hogere sferen. De 

zanglijster zal zich er totaal niet bewust 
van zijn dat hij componisten van aller-
lei typen muziek heeft geïnspireerd. Ook 
de rockbands The Kinks en Pink Floyd 
gaven een kwaliteitsimpuls aan een aan-
tal nummers door de zanglijster als extra 
‘instrument’ in te zetten. Vooral de laatste 
groep heeft alweer ruim een halve eeuw 
terug met hun trip naar ‘Cirrus minor’ 
een evergreen geproduceerd. https://www.
youtube.com/watch?v=H4yLq20aMV0

West Bromwich Albion 
In Engeland trekt de lijs-
ter niet alleen de aandacht 
bij stoere rockers maar ook 
van stoere sporters. Zo is 
de zanglijster logo en mas-
cotte geworden van de sinds 1878 b e -
staande profvoetbalclub West Bromwich 
Albion. De oorsprong daarvan zou liggen 
in het café waar het team zich in de begin-
dagen omkleedde waar een lijster in een 
kooi zat. De geuzennaam van het team is 
‘the throstles’, verbastering van de Britse 
naam “thrush’.

Slot
Het laatste woord is aan dr. Jac. P. Thijsse, 
daarvoor gaan we wederom meer dan een 
eeuw terug in de tijd. 

‘Er is geen geluid in bosch en veld en weide, dat 
hij zich niet eigen weet te maken en dat ver-
werkt hij dan op zeer verschillende manieren 
in zijn zang. Soms houdt hij met zijn eigen lied 
op, om met eenige inspanning den lokroep van 
mees of vink, het gebabbel van den boomklever 
of de kreten van wulp of kieviet weer te geven 
en dan is de gelijkenis onloochenbaar; een an-
dermaal vlecht hij deze en andere geluiden zoo 
handig in zijn zang, dat het plagiaat voor den 
oningewijde onmerkbaar wordt’.

https://www.youtube.com/watch?v=H4yLq20aMV0
https://www.youtube.com/watch?v=H4yLq20aMV0
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René: ‘mijn vader Harry was als kind pad-
vinder en bezocht aanvankelijk vooral het 
duin en het strand om zijn herbarium en 
schelpenverzameling aan te vullen. Maar 
ook vogels, de hele natuur had zijn belang-
stelling. Zo kwam hij in contact met Henk 
van Dongen en sloot zich aan bij de vo-
gelwacht. Deze was eind jaren vijftig door 
Henk van Dongen opgericht, o.a. om de 
in het Wassenaarse duin broedende meeu-

Waar zijn ze gebleven …? 
Drie generaties Wanders, een échte vogelfamilie... 
Deze keer in ‘waar zijn ze gebleven’ aandacht voor de familie Wanders die veel voor 
de HVB heeft betekend. Stamvader Harry was tientallen jaren een van de bepalende 
gezichten van de toenmalige ‘vogelwacht’. Al snel volgden zonen Eric en René – en 
later kleinzoon Luuk – zijn voorbeeld. Harry overleed in 1998. Eric was in de jaren 80 
voorzitter van onze vereniging. Hij verblijft tegenwoordig veel in het buitenland, vooral 
in Zweden. René en Luuk nemen ons ons mee in een verhaal over hoe het in zo’n 
vogelfamilie toegaat.

wen te beschermen tegen avontuurlijke 
wandelaars en eierrapers. Zilvermeeuwen 
waren toen nog veel schaarser dan nu en 
de eieren waren geliefd, vooral bij bak-
kers uit Wassenaar en Den Haag … In het 
broedseizoen werd de meeuwenkolonie 
dag en nacht bewaakt en er stond een tent. 
De vogelwachters konden daar overnach-
ten. Vlak bij was een pomp, zodat er al-
tijd drinkwater was. Voor natuurliefheb-

Luuk, kleinzoon Sven en René
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bers en vogelaars was het een waar para-
dijs. Slapen met om je heen de zingende 
nachtegalen, de roepende ransuilen en 
rugstreeppadden en overdag een koor van 
vogelzang van fitis, gekraagde roodstaart, 
koekoek en vele andere zangers. Dat alles 
begeleid door het sonore gekoer van zo-
mertortels en in de schemer het knorren 
van de baltsende houtsnippen.
De belangstelling voor vogels is mij met 
de paplepel ingegeven. De koolmees, die ik 
op de balkonrand van ons huis zag rond-
scharrelen is één van mijn allereerste her-
inneringen. Ik was toen drie jaar. Vogels 
lieten mij vanaf dat moment niet meer los. 
Uren kon ik voor het raam zitten en kij-
ken naar pimpel- en koolmezen die op de 
pindasnoertjes en vetbollen afkwamen of 
wachtten tot het winterkoninkje weer op 
de schutting kwam zitten.’ 

Eindelijk mee 
‘Mijn vijf jaar oudere broer, Eric, mocht al 
mee naar de duinen om naar de vogels te 
kijken. Ik zeurde mijn vader de oren van 
zijn kop om ook maar mee te mogen. Toen 
ik vijf was kreeg ik mijn zin. Achterop de 
fiets mee naar de Kijfhoek en Bierlap! Een 
wereld ging voor mij open. Sinds die eer-
ste keer heb ik het duin nooit meer los 

kunnen laten. Toen ik een jaar of zeven 
was, mocht ik met mijn vader mee naar 
de meeuwenkolonie. Hoe rijk kan je zijn, 
daar zelf rond te struinen, ontdekken en af 
en toe met mijn vader en broer een meeu-
wennest te kunnen bewonderen, wanneer 
de jongen net uit het ei waren gekropen. 
En dan mochten mijn broer en ik daar op 
zondagmorgen ook naartoe komen voor 
de meeuwentellingen en vooral om te ge-
nieten van al die prachtige natuur. Ja, zo 
leerden wij het duin, de natuur en zijn sa-
menhang almaar beter kennen.’

Vogelwacht 
‘Henk van Dongen heeft de leiding van 
de Vogelwacht in 1968 overgedragen aan 
mijn vader. In Meijendel werden al een 
aantal jaren de broedvogels geteld en de 
meeuwen namen daar als kolonievogels, 
een speciale plaats in. Je moest ze op een 
andere manier tellen dan de andere vogels. 
Mijn vader nam de coördinatie van die tel-
lingen op zich die samen met een tiental 
vrijwilligers werd uitgevoerd. Het aantal 
broedende meeuwen stelde je vast door 
hun nesten te tellen. Dat klinkt simpel, 
maar is het niet omdat sommige meeuwen 
vroeg beginnen met broeden en andere 
juist laat. Bovendien liggen de nesten vaak 
best goed verstopt. Dus om te weten welke 
nesten je al had gehad, plaatste je er een 
stokje bij. Ons huis leek in het voorjaar wel 
een houthandel. Overal sjouwden vrijwil-
ligers met bundels stokjes rond. Gelukkig 
was er een grote bergruimte en was mijn 
moeder ruimhartig als het om onze hobby 
ging.’

Watertorren, mieren en muizen 
‘De duinen hadden beslist meer te bieden 
dan vogels alleen. Al heel vroeg maakte 
ik kennis met de watertorren, doordat in 

Harry bij het loslaten van een merel die de hut was 
binnen gevlogen
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het bosje achter de pomp bij de meeuwen-
kolonie een betonnen vijvertje lag. Het 
was er aangelegd door een ook bij onze 
vereniging bekende vogelfotograaf Piet 
Oppentocht. Zijn broer Jan is trouwens 
jarenlang HVB-bestuurslid geweest. In dat 
vijvertje ontdekte ik als kleine jongen rond-
zwemmende watertorren en sindsdien zijn 
ze mijn tweede passie. Later kreeg ik ook 
interesse voor andere insecten, vooral mie-
ren. Nog weer later, vooral nadat we bij de 
tent een aantal tamme bosmuizen hadden, 
kwam ook de belangstelling voor muizen 
en spitsmuizen. Maar al die interesses gin-
gen zover, dat er op een gegeven moment 
op ons slaapkamertje aquaria stonden met 
watertorren, bakken met mierennesten 
erin en een kooi met veldmuizen. Vooral 
de mieren wilde nog wel eens ontsnappen 
en dan werd het bed van mijn broer – dat 
stond onder de plank met bakken – van-
zelf het plekje waar ze probeerden te nes-
telen. Dit tot ongenoegen van mijn broer 
want het waren wel steekmieren met een 
uiterst venijnige angel. Later heeft hij voor-
deel gehad van mijn expertise in het hou-
den van allerlei gekke beestjes en beesten. 
Mijn broer mocht namelijk de foto’s leve-
ren voor het boek over Meijendel (1974) en 
ik kon al die kruipertjes en knagers voor 
hem vangen en in bakken houden, zodat 

hij ze makkelijk kon fotograferen. Mijn 
moeder trotseerde derhalve een slaapka-
mer vol bakken en kooien met wolfspin-
nen, stekende mieren, pissebedden, torren, 
muizen van allerlei soort en hagedissen.’

Van tent naar hut 
‘De meeuwenwacht was natuurlijk een pe-
riode vol prachtige natuurbeleving voor 
menig jonge en oude vogelaar. Veel begin-
nende vogelaars uit het Haagse leerden 
daar gelukkig dat de natuur meer te bie-
den heeft dan alleen maar soorten jagen. 
Mijn vader Harry – in het dagelijks leven 
wiskundedocent op het Aloysius College 
– was en bleef leraar. Hij kon op boeiende 
wijze vertellen over alles wat er zien was. 
Zijn echte passie was het leiden van excur-
sies, daar lag zijn hart. Vol vuur kon hij 
vertellen over wat er allemaal te zien was. 
In 1969 kwam in de duinen een oud pomp-
gebouwtje vrij. Op initiatief van Harry en 
mijn broer Eric werd het gebouwtje afge-
broken en naar de oude meeuwenkolonie 
verplaatst. De vogelwachters die tot nu toe 
tijdens het broedseizoen in een tent over-
nachtten, kregen nu een houten onderko-
men. Droog en comfortabel. Een luxe na al 
die koude, regenachtige voorjaarsdagen in 
de jaren zeventig. Vele dagen en soms ook 
nachten brachten wij er door en we beleef-
den er onze mooiste natuurervaringen.’

Einde van de meeuwenkolonie 
‘De vogelwacht is in 1986 gestopt. De toe-
nemende agressie van stropers en nieuws-
gierige wandelaars bleek een te hoog risico 
voor de vrijwillige vogelwachters. Excursies 
werden het terrein van de gediplomeerde 
duinwachters, maar bovenal kwam er de 
vos. De meeuwenkolonies werden uitein-
delijk allemaal uitgeroeid door dit roof-
dier. Dat is de natuur, maar daardoor had Harry in 1969
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de vogelwacht in de duinen geen functie 
meer. Met pijn in het hart moesten vele 
vogelwachters afscheid nemen van hun 
geliefde duinterrein, waar zij zoveel jaren 
actief waren geweest.’

Biologie in Leiden 
‘Mijn broer en ik gingen biologie stude-
ren in Leiden. In de natuur is meer te zien 
en te onderzoeken dan je op het eerste 
gezicht zou zeggen. De samenhang van 
alles in die natuur, waarom en hoe leven 
soorten met elkaar, de vraag nemen ze 
af of toe en “hoe komt dat?“ boeide ons 
meer dan een overvliegende steenarend of 
rode wouw. Harry en vooral Eric werden 
bevlogen natuurfotografen. Zelf legde ik 
me toe op het opnemen van vogel- en na-
tuurgeluiden. Dat leidde o.a. tot de cd’s 
van Vogelbescherming Nederland waar-
van een groot deel van de vogelzang is op-
genomen in Meijendel. Verder maakte ik 
de cd’s van Vivara, Vroege Vogels, een cd 
van Nationalpark Store Mosse in Zuid-

Zweden. Voor mijn biologiestudie deed ik 
onderzoek naar de kleine mantelmeeuw. 
Ik vroeg me af waarom het hem lukte om 
de zilvermeeuw uit zijn broedgebied te ver-
jagen, terwijl in Engeland juist het omge-
keerde gebeurde. Niko Tinbergen, die een 
deel van zijn meeuwenonderzoek in de 
meeuwenkolonie van Meijendel heeft uit-
gevoerd, heeft de aanzet tot mijn onder-
zoek gegeven. Later kreeg ik een beurs om 
in Meijendel het onderzoek naar de inter-
actie tussen kleine mantelmeeuw en zilver-
meeuw voort te zetten.’

Rolverdeling
‘Mijn vader en moeder hadden binnen het 
gezin nog de klassieke taakverdeling. En 
die gold niet alleen in de werkverdeling. De 
‘mannen’ gingen naar buiten, de natuur in 
en de ‘vrouwen’, dus ook mijn zussen, ble-
ven thuis. Gelukkig hebben mijn vrouw 
en ik dat anders aangepakt. We trekken 
samen de natuur in. Al vanaf dat ze drie 
maanden oud waren namen wij onze jon-
gens mee de duinen in. Beide zijn nu, ge-
lukkig, net zulke bevlogen natuurliefheb-
bers als wij. De oudste, Niko, woont wat te 
ver weg van het duin om er vaak te komen 
en er actief te zijn. Maar regelmatig vraagt 
hij mij om samen een wandeling in het 
duin te maken. En mijn kleinzoon loopt 
nu weer met ons mee met verrekijkertje en 
herkent de puttertjes en mezen. En mijn 
jongste zoon, Luuk, die inventariseert, 
net als zijn opa en zijn vader dat deden 
en doen in een deel van de Wassenaarse 
duinen, de broedvogels. Lees zijn verhaal 
maar. En ook Luuks zoon gaat al mee en 
herkent de koolmees en de pimpelmees en 
nog veel meer soorten. Dus ook de vierde 
generatie Wandersen heeft al een footprint 
in het duin!’

René
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Favoriete soorten
‘Dat zijn er twee. De pimpelmees, met zijn 
mooie kleuren, koddig uiterlijk en gedrag 
is mijn lievelingsvogel. De fitis is onbe-
twist tweede in mijn top tien. Als ik zijn 
liedje in april weer hoor is voor mij het 
voorjaar écht begonnen. Er gaat dan van 
alles door me heen. Alleen al het feit dat 
de fitis terug is uit Zuid-Afrika en na een 
reis van zo’n 6000 tot 7000 km precies te-
rugkeert naar zijn oude territorium! Dat is 
toch geweldig?’ 

Weg met de grote grazers 
‘Aan de oostkust van Zweden hebben we 
een huisje. De natuur is daar zo indruk-
wekkend. Het wakker worden met de zang 
van de noordse nachtegaal en het getrom-
petter van een paartje kraanvogels is elke 
keer weer een feest. Maar ook ’s winters is 
het er prachtig met goudvinken, geelgor-
zen, appelvinken en de wilde zwanen en 
zeearenden. Door mijn onderzoeken en 
mijn ervaring in Zweden, weet ik dat de 

omgeving – het biotoop – de belangrijk-
ste bepalende factor is voor welke soor-
ten voorkomen en of ze het goed of slecht 
doen. Vogelbescherming is dus voor alles 
biotoopbescherming. Haal daarom in vre-
desnaam die grote grazers weer weg uit de 
stukjes natuur die we nog hebben. Laat de 
boel daar weer verruigen. Heel veel vogel-
soorten en ook insecten, hun voedsel, heb-
ben juist baat bij ruigte en brandnetels. Nu 
wordt alles in Nederland zo netjes weg ge-
graasd, gemaaid en beheerd, dat daardoor 
op een heleboel plekken een heleboel soor-
ten steeds minder kansen krijgen.’

Luuk Wanders over de 3e (en 4e) generatie
‘Opa Harry heb ik meegemaakt tot mijn 
achtste. Maar de liefde voor de natuur 
springt inmiddels alweer over op de vierde 
generatie. Mijn eigen zoontjes (4 en 1,5) 
kregen als eerste cadeau van opa en oma 
een …, jazeker, een eigen verrekijker. Mijn 
vader en ik kropen een keer voorzichtig op 
onze buik naar voren om een kleine strand-
loper te fotograferen. Zoonlief bleef achter 
bij oma maar kwam na een paar seconden 
toch aanrennen en sprong bovenop opa 
omdat hij heel graag door zijn camera 
wilde kijken. Je begrijpt dat de foto van de 
strandloper niet helemaal is gelukt, maar 
het gaf heel veel plezier om zo’n klein man-
netje zo enthousiast te zien over vogels. 
Wat ik als 2-jarige het leukste vond is voor 
mij als 32-jarige nog steeds een van de fijn-
ste dingen om te doen: samen met mijn 
vader de natuur in trekken, vooral naar 
Meijendel en Zeeland. 
Het vogelen begon op de vinkenbaan in 
Meijendel waar ik vanaf (heel) jongs af 
aan kwam, samen met mijn ouders. Met 
de bus naar de Kieviet in Wassenaar en 
vandaar lopend naar de vinkenbaan. Daar 
waren we een hele dag en keken mee hoe 

Luuk
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vogels werden gevangen en leerden er veel 
over vogels en de natuur.  Soms mochten 
we een vogel vasthouden als die werd ge-
ringd. Mijn vaders favoriete vogel, de pim-
pelmees, was niet mijn favoriet want die 
konden je prikken bij je nagelriemen met 
hun kleine snaveltjes.
Waar ‘normale’ families met eerste kerst-
dag samen aan de lunch zitten, pakten wij 
met het gezin vroeg broodjes in en gingen 
vervolgens gewapend met verrekijker naar 
Zeeland. De hele dag vogels kijken: heer-
lijk! En dan ‘s avonds voor het slapen gaan 
op onze vogelposter aanwijzen welke vo-
gels we hebben gezien.
Minstens 1 keer per jaar gingen we naar 
Öland in Zweden, met name speciaal van-
wege de aantrekkingskracht die het heeft 
op trekvogels, elke dag is het daar weer an-
ders.
Waar andere kinderen automerken gingen 
raden, deden wij voor het slapen gaan vaak 
de vogelgeluidquiz. Mijn vader speelde 
quizmaster en zette 10 vogelgeluiden ach-
ter elkaar op. Mijn broer en ik moesten 
dan opschrijven wat we hoorden. En dan 
maar kijken wie de meeste punten had aan 
het einde. Het waren prachtige herinnerin-
gen aan mijn jeugd.’ 

Luuk en zijn oudste zoon

De Merel
FRANS VOS

Hoog op de schoorsteen gezeten wil je jou boodschap 
maar wat graag aan iedereen luid laten weten. 
Hard kwetterend en roepend tegen je soortgenoten 
of je wat wordt aangedaan daar zo hoog gezeten. 
 
Je bek vol met vergaarde nestmaterialen en 
dan weer luid te keer gaan en maar kabaalen 
Vreemde mannen en vrouwen worden 
fel door jou achterna gezeten, of jij 
wilt vertellen hier komt mijn nestje en dat zal je ook 
weten. 
 
Springend over het gras van het gazon bij de buren 
ben je druk om naar pieren en lekkers te gluren. 
Mijn mooi geharkte tuin maak je aan puin en wordt 
overhoop gehaald, de vochtige tuingrond wordt 
onder de struiken weggehaald. 
 
Elke dag met de bezem over het terras en paden, 
dit omdat mevrouw merel een puinhoop heeft achter 
gelaten. 
Dan na een paar dagen is het rustig en zie ik je 
slechts een paar keren om te eten,verder breng 
de tijd door op je nest in mijn heg gezeten. 
 
Ik, de liefhebber van alles wat vliegt, wacht rustig af 
tot de tijd dat je samen met je kindjes in 
mijn tuin rond vliegt zeer verblijd.
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IJsvogels zijn niet alleen opvallende vogels 
door hun prachtige kleuren, maar ook 
omdat ze hun nesten op een bijzondere 
manier maken. Ze nestelen bij voorkeur 
langs beken, maar we zien ze ook bij an-
dere visrijke wateren als sloten, vijvers en 
grachten. Het water moet zo helder zijn 
dat de vogel – die vist vanaf een overhan-
gende tak -  de prooi kan zien. Ze voeden 
zich met kleine visjes en waterinsecten. 

De tak heeft nog een andere functie. Ze 
dient als uitkijkpost tijdens de bouw wan-
neer de partner aan het graven is. IJsvogels 
zoeken voor hun nest een geschikte wand 
om een gang te graven waar zij zelf net in 
kunnen kruipen. De lengte van die tunnel 
kan tussen de 0,5 en zelfs 1 m zijn. Aan het 
einde bevindt zich de nestkamer van onge-
veer 10 bij 15 cm. 
De wand met de invliegopening moet steil 
zijn om de eieren en later de jongen goed 
te beschermen tegen rovers als hermelijn 
en bunzing. De  fijnste nestgelegenheid 
vinden ze in een afgekalfde oever waar de 
nestopening ongeveer één meter boven 
de waterspiegel ligt. We proberen hier in 
het wat vlakkere westen dergelijke oevers 
te imiteren door het plaatsen van ijsvogel-
wanden. 

Het mannetje en het vrouwtje lossen el-
kaar bij de bouw om de vijf á tien minuten 
af. Na een graafbeurt neemt de vogel een 
duik in het water om het lichaam van zand 
en steentjes te ontdoen. De gravers moeten 
achterwaarts door de gang met een door-
snee van 5 cm naar buiten kruipen, terwijl 
ze met hun korte staartjes het zand naar 
buiten werken. Dan is het logisch dat het 
verenkleed zo vol met zand raakt dat ze 
verlangen naar een bad … Om te zorgen 
dat de eieren niet het nest uitrollen, is de 
vloer van de nestkamer iets uitgehold; de 
eieren worden op de kale bodem gelegd. 
De gang naar de nestkamer loopt iets om-
hoog. Daarvoor zijn twee redenen. Ten eer-
ste zal bij een plotselinge hoge waterstand 
het nest niet vollopen; anderzijds kunnen 
de uitwerpselen er gemakkelijker eruit.

De nestbouw duurt in totaal twee weken; 
daarna kan het eerste ei worden gelegd. 
IJsvogels beginnen vroeg en gaan lang 
door. Vaak zijn er jaarlijks twee à drie leg-
sels van zes tot zeven eieren. De eieren wor-
den door beide ouders uitgebroed in on-
geveer 20 dagen en de jongen vliegen na 
drie-en-een-halve week uit. Geschat wordt 
dat er ongeveer 1.000 broedparen zijn in 
Nederland.

IJsvogels  
HANS ELDERS

U weet dat de Haagse Vogelbescherming 
vorig jaar het project ‘Ruimte voor 
ijsvogels’ is gestart. Doel is om in onze 
regio het aantal nestwanden uit te 
breiden. Een goede aanleiding om eens 
stil te staan bij deze bijzondere soort. 
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TOM LOORIJ

Deel 44: de drieteenmeeuw

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

Drieteenmeeuw? Maar de Rode lijst is er toch al-
leen voor broedvogels? En de drieteenmeeuw is 
toch een koloniebroedvogel op rotsige kusten met 
smalle richels die we hier in Nederland toch he-
lemaal niet hebben? Allemaal waar, maar toch 
is hij sinds ongeveer 2000 broedvogel in ons land 
en staat hij in 2016 voor het eerst op de Rode 
lijst. Iedereen wil natuurlijk wel weten waar ze 
broeden, want dat is een buitenkansje om broe-
dende ‘kittiwakes’ zoals ze in het Engels heten, te 
zien en te fotograferen zonder ver te hoeven rei-
zen. Nu vergeet het maar, want daar is een kost-
bare helikoptervlucht voor nodig. Ik zal jullie 
maar uit de droom helpen: sinds 2000 broeden 
er namelijk een klein aantal drieteenmeeuwen 
op enkele gasboorplatforms op het Nederlandse 
gedeelte van het continentaal plat ten noorden 
van de Waddeneilanden.

Schilders ontdekken het broeden
De broedgevallen werden overigens niet 
vastgesteld door ervaren vogelaars maar 
door schilders die in 2000 op boorplat-
form L8-P onderhoudswerkzaamheden 
verrichtten. Zij troffen kleine donzige kui-
kens aan die in nesten op smalle randen 
van het platform zaten. Onbekend met de 
soort, maakten ze foto’s en stuurden die op 
naar het NIOZ, het Nederlands Instituut 

voor Onderzoek van de Zee. Het bleek al 
snel dat het om drieteenmeeuwen ging en 
zo werd op een wel heel bijzondere manier 
het eerste broedgeval van een nieuwe soort 
in Nederland vastgesteld. 

In 2005 werden een paar vogelonderzoe-
kers uitgenodigd om op het platform rond 
te kijken. Het aantal broedgevallen bleek in 
die vijf jaar aanzienlijk gegroeid: er werden 
al 45 nesten gelokaliseerd. Dit platform 
lag bijzonder gunstig voor vestiging in het 
zogenaamde Friese Front. Dat is een over-
gangsgebied tussen ondiepe en diepere 
gedeelten van de Noordzee, ongeveer 65 
km ten noorden van de Waddeneilanden. 
Stromingen zorgen voor een rijke biodi-
versiteit in de bodem en verhoogde pro-
ductie van biomassa. Het water is daarom 
uiterst voedselrijk met een goede visstand. 
De meeuwen hebben bij wijze van spreken 
hun voedsel pal naast de deur voor het op-
rapen. Het is zelfs zo’n belangrijk gebied 
voor de natuur dat het is aangewezen als 
Natura-2000 gebied. Het ligt voor de hand 
te onderzoeken of ook op andere plat-
forms in de omgeving broedende drieteen-
tjes aanwezig zijn. Het probleem is ech-
ter dat die platforms onbewoond zijn en 
slechts een paar keer per jaar worden be-
zocht voor onderhoudswerkzaamheden. 
Met Wintershall AG, de eigenaar van veel 
platforms, is afgesproken om meldingen 
door te geven. Zo zijn toch meer locaties 
op het spoor gekomen.

Aantallen en locaties
Het aantal broedparen is moeilijk exact te 
bepalen, vooral omdat de potentiële plat-
forms waarop de vogels kunnen broeden, 
niet jaarlijks worden bezocht. In 2010 
werd een nieuwe kolonie ontdekt van 16- 



25 broedparen. Zeker is wel dat er ten 
minste 10 platforms zijn waarop gebroed 
wordt. De populatie neemt ook nog steeds 
toe. In 2017 zaten er op L8-P waar het al-
lemaal mee begon, maar liefst 112 nesten. 
Dat is dus bijna een verdrievoudiging ten 
opzichte van de 45 nesten van 2005. Sovon 
gaat er dan ook van uit dat er in 2017 
zeker meer dan 200 nesten op alle plat-
forms samen aanwezig waren. Hopelijk 
dient zich ooit een mogelijkheid aan voor 
een integrale telling door vogelonderzoe-
kers. De kleine populatie maakt dat de 
drieteenmeeuw vooralsnog als ‘gevoelig’ 
–  de lichtste categorie – te boek staat op 
de Rode lijst.

De toekomst
Om te beoordelen hoe de populatie zich 
zal ontwikkelen is het van belang om te 
weten waarom de drieteenmeeuwen op 
die platforms zijn gaan broeden. Het gaat 
al sinds de eeuwwisseling erg slecht met 
de soort, de eens zo grote kolonies op de 
Britse en Scandinavische kusten zijn hier 
en daar gedecimeerd. Door de IUCN is 
hij zelfs al als ‘Vulnerable’ – kwetsbaar – 
op de Europese Rode Lijst geplaatst. Het 
broedsucces is slecht en de overleving van 
volwassen vogels is verminderd. Dit wordt 
veroorzaakt door structurele voedselaf-
name door overbevissing en klimaatver-
andering. De theorie is dat broedvogels op 

zoek zijn gegaan naar betere visgronden, 
zoals op het Friese Front. En toen ze daar 
ook bij toeval bouwsels vonden met smalle 
richels die hen sterk deden denken aan de 
richels langs de steile rotskusten waarop 
ze normaliter broeden, waren de eieren 
snel gelegd. En het nestmateriaal – zee-
wier – dreef in grote hoeveelheden in zee 
en werd aangevuld met allemaal materiaal 
van menselijke origine, zoals vislijntjes, 
touwtjes, en verpakkingsstrips, maar ook 
een dop van een petfles. 
Voorwaarde voor een veilige toekomst is 
dus tweeledig: behoud van het voedselaan-
bod en behoud van broedmogelijkheid. 
Van beide is de toekomst echter niet 100% 
zeker. Verdere opwarming van de aarde 
kan gevolgen hebben voor vermindering 
van de biodiversiteit –- en daarmee van 
voldoende voedsel – en altijd ligt vervui-
ling van het zeewater en overbevissing op 
de loer. En vroeg of laat zullen boorplat-
forms worden ontmanteld.  
Op de Britse en Noorse kusten zijn ech-
ter steeds meer drieteentjes gaan broeden 
op vensterbanken en andere richels aan 
gebouwen vlak aan zee. Inmiddels zijn ze 
al een aardig eind opgeschoven van hun 
oorspronkelijke Britse broedlocaties naar 
Nederland. Als die broedvogels nu nog 
even doorvliegen naar Nederland, wie 
weet hebben we dan binnen afzienbare tijd 
broedende drieteentjes op de Brandaris 
van Terschelling! Of dichter bij huis op de 
visafslag van Scheveningen.

Bij hoge uitzondering dit keer geen afbeelding van 
een postzegel met de drieteenmeeuw, maar enkele 
foto’s die ik zelf heb genomen op een vogelreis naar de 
Farne Eilanden aan de oostkust van Engeland vlak-
bij de Schotse grens. Het is een van de dichtstbijzijnde 
plekken waar de soort broedt en een walhalla voor vo-
gelfotografen die daar fantastische close-ups kunnen 
maken van een aantal zeevogelsoorten.



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 
opvang 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 
doorgaans 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 
(telefoon 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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Aan de rand van Leidschenveen ligt de  
begraafplaats Wils veen. Het is een boom
rijke enclave in het verder open pol der
landschap. Vroe ger kwam ik er bijna da
ge lijks. Tij dens een schrijfpauze fietste ik 
ernaartoe om even te genieten van de rust, 
het uitzicht over de Nieu we Drie manspolder 
en de vogels. Merel, roodborst, zanglijster, 
winterkoning, koolmees en roodborst waren 
steevast van de partij. Soms kwam er een 
groepje staartmezen langs en in de winter 
was het mijn favoriete plek om goudhaantjes 
te zien. Met hun ijle roepjes zochten ze 
constant contact met elkaar. Oog voor een 
rustig op een bankje zittende observeerder 
hadden ze amper. Soms naderden ze me 
tot op één meter. In de graslanden rond de 
begraafplaats was in het voorjaar de roep 
van de grutto te horen en ook kievit en 
scholekster waren vaste prik. Sinds ik mijn 
schrijfwerk combineer met mijn rijschool heb 
ik een stuk minder tijd. Wilsveen heeft plaats 
gemaakt voor de wegen in het examengebied 
rond het CBR in Rijswijk. Straatje keren in de 
Knobbelzwaansingel, achteruit file parkeren 
in de Sperwersingel, bocht achteruit in de 
Roerdompstraat, vooruit file parkeren in de 
Rietgorsstraat. Ik geef het direct toe … het 
haalt het niet bij een echte waarneming. 

Gelukkig heb ik Wilsveen niet helemaal links 
laten liggen. Ook in de avond kun je er de 
stilte ervaren. Wellicht zelfs nog wel meer dan 
overdag. In de struiken achter mijn bankje 
klinkt geritsel. Ik draai met voorzichtig om, 
maar het is al te donker om iets te zien. Zelfs 
de windlichten op het graf van Jan P. mogen 
niet baten. Toch is er nog meer leven op de 
begraafplaats. In de lucht zie ik het vage 
silhouet van een kerkuil. Geruisloos vliegt hij 
over me heen. Het doet me denken aan de 
torenvalken die ik hier vroeger altijd zag. Ze 
broedden in een nestkast aan een boom bij 
de ontvangstruimte. In de baltstijd heb ik 
meerdere malen gezien hoe het mannetje in 
vlucht een prooi aan het vrouwtje gaf. Een 
spectaculair gezicht. Tijdens de verbouwing 
van het gebouw is de boom gesneuveld, 
inclusief de nestkast. Ik heb het er wel eens 
over gehad met beheerder Wijnand. Hij stelde 
voor dat ik op de vaste vrijwilligersochtend 
een nieuwe kast voor de torenvalken zou 
timmeren. Tot op heden is het daar nog 
niet van gekomen. Maar een nieuwe kast 
in aanvulling op alle kisten is natuurlijk een 
goed plan. Op naar de Gamma. Wijnand, de 
nieuwe broedplek voor torenvalken, nieuw 
leven op de begraafplaats, komt eraan. 
Belofte maakt schuld. 

COLUMN

Levende begraafplaats
IDDE LAMMERS
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Kleurplaat 

Wim Kolber overleden 
Op 15 december 2021 is ons trouwe lid Willem Christiaan Gerardus Kolber overleden. 
Wim werd 75 jaar. Hij was een pure volgelliefhebber wiens hart sneller ging kloppen 
als er een nieuwe of zeldzame soort werd gesignaleerd. Per fiets of openbaar vervoer 
ging hij er onmiddellijk op af. Samen met zijn vrouw Harriet nam hij deel aan excursies 
en meerdaagse vogelreizen. Regelmatig was hij te vinden op de Zandmotor waar hij op 
zoek ging naar geringde meeuwen. Wim voelde zich ook erg betrokken bij de ooievaars 
in Den Haag. Hij hielp bij het ringen en maakte waardevolle verslagen van het nest 
bij manege Berestein. Wij wensen Harriet veel sterkte bij het verwerken van dit grote 
verdriet. 

‘Mijn passie ligt buiten in 
de natuur met volop frisse 
lucht en vogels’

U ziet links een foto van een bijeneter 
(Merops apiaster) gemaakt door Boudewijn 
Schreiner. De bijeneter is erg zeldzaam in 
Nederland. Het is een vogel die vooral in 
de warme delen van Europa voorkomt. 
Vanaf 2000 is hij ook bij ons vrijwel jaar-
lijks broedvogel zij het in flink wisselende 
aantallen. In 2015 ging het om 12 broed-
paren, maar in 2020 om slechts vier. De 
vogel heeft exotische kleuren, gebogen 
snavel en een verlengde middelste staart-
veer; zelfs vanaf een grote afstand vallen 

deze vogels op en zij broeden in kolonies 
en in holen. Hun geluid is opmerkelijk: de 
gewone roep is vloeiend, maar krakend.

Wij hebben deze foto gekozen omdat deze 
vogel zo fraai gekleurd is. In deze Wulp 
vindt u een kleurplaat van de bijeneter. 
Misschien heeft u (klein)kinderen die hem 
willen kleuren, maar ook volwassenen hoe-
ven zich niet in te houden. U zult merken 
dat het een uitdagende opgave is de vogel 
mooi in te kleuren. Veel succes er mee!
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    Veldwaarnemingen                       FOTO'S: ADRI DE GROOT 

Zaterdag 1 januari 2022. De warmste 
Nieuwjaarsdag aller tijden, ook nog eens 
met rustig zonnig weer. Een dag om er-
opuit te trekken dus, bij voorkeur lang-
durig. Voor menig vogelaar traditioneel 
het moment om met een ‘nieuwe lijst’ te 
beginnen. In de jaren 70 werd je dan nog 
smalend voor ‘soortenjager’ versleten. 
Those were the days. Ik ben er zelf al lange 
tijd terug mee gestopt, maar mijn school-
vriendjes van destijds en ik wisselen nog 
wel jaarlijks – via onze WhatsApp groep 
‘de grutto’ – braaf onze ‘eerste soorten’ uit. 
Twee vogelmakkers zagen ’s ochtends uit 
het raam kijkend als eerste een pimpelmees, 
eentje een kauw en de ander een … alpen-
kauw. Dat ‘vriendje’ zat dus duidelijk niet 
in Nederland.

Je hoeft als Hagenaar of Hagenees niet ver 
weg om op die eerste dag een flinke soor-
tenlijst te scoren. Sterker nog: in Den Haag 
is het mogelijk om de bebouwde kom niet 
of nauwelijks te verlaten en toch op één 
dag 70 soorten bij elkaar te sprokkelen. Ik 

70 soorten in Den Haag op 1 januari ...
WIM KOOIJ

heb de geregistreerde waarnemingen van 
een aantal vogelaars er eens bij gepakt. Zie 
waar je op uit had kunnen komen als je 
het daglicht optimaal zou hebben benut. 
Ik ben die vogelaar aan het begin en einde 
zelf en daar tussenin verander ik een keer 
of tien van naam. Relatief lang heet ik tij-
dens mijn fictieve tocht Reinder de Boer en 
Vincent van der Spek … 

Tellen jullie mee op de wandeling die ik 
had kunnen maken?

Het gordijn gaat open en mijn eigen pim-
pelmees fladdert druk heen en weer. Om-
hoogkijkend blijkt het luchtruim aardig 
gevuld: een groepje houtduiven dat een stads-
duif kruist, stoer gedrag vertonende kauwen 
die een gaai proberen te intimideren, een 
handvol krijsende halsbandparkieten en iets 
hoger wat rustig rondzwevende zilvermeeu-
wen. Boven in een esdoorn strijkt een groen-
ling neer, een koolmees vliegt vervolgens weg 
en een ijdele merel poetst zijn veren. Een 
roodborst – soort nummer 10 al – vliegt op 
voor een naderende kat. 

Het huis uit en tuinhek passerend vliegt 
een heggenmus op en een winterkoning meent 
iets verderop het hoogste woord te moeten 
hebben. Verderop is een veldje met een 
sloot. Waterhoenen lopen parmantig langs 
de kant, in het water drijven meerkoeten, 
wilde eenden en tegenwoordig vooral ook 
krakeenden. Een ekster passeert en even ver-
derop zitten een paar zwarte kraaien achter 
elkaar aan. Terwijl ik een meestal – maar 
op Nieuwjaarsochtend niet – drukke weg pimpelmees
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oversteek, laat een boomkruiper zich horen. 
Een parkje doorstekend, volgt een serie 
bosvogels: boomklever, vink – de teller staat 
op 20 –, grote bonte specht en goudhaan. De 
eerste van heel veel nijlganzen op deze dag 
meldt zich vanuit een boom.

Op, richting zee. In de Haringkade zwem-
men twee dodaarzen, een fuut en een aalschol-
ver staat parmantig aan de kant zijn veren 
te drogen. Een ijsvogel vliegt de hoek om 
richting de waterpartij; aldaar hangt een 
biddende torenvalk in de lucht. Aan de kant 
van de Belvedère een groepje mezen met 
daartussen ook een glanskop. Op het gras 
van het Westbroekpark enkele tientallen 
koperwieken – met daartussen nummer 30 
– en in het hoekje bij de rozentuin een groe-
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boomkruiper

heggenmus

scholekster en haas

groene specht

ne specht. Een scholekster vliegt vooruit rich-
ting de kust en gaandeweg komen steeds 
meer kokmeeuwen in beeld.
Bij de strandweg aangekomen is, met een 
blik op de branding, het drukke gedraaf 
van drieteenstrandlopers niet te missen. Een-

Bij de Koningskade vliegt een grote gele 
kwikstaart tussen de wat hogere gebouwen 
door, een groepje putters kwebbelt in een 
rommelhoekje en hoog over een wolk met 
spreeuwen. En direct daarna nog meer, ze 
hebben duidelijk haast. Al heel snel dui-
delijk waarom: een slechtvalk lijkt zich in 
de starthouding te bevinden om weldra te 
kunnen toeslaan. 
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maal bij het Noorder Havenhoofd vliegt 
een zilverplevier langs en verblijven steenlo-
pers en een bonte strandloper op het kleine 
strandje in de havenmond. Aan de andere 
kant huppelen 20 paarse strandlopers rond. 
Een oeverpieper houdt zich op tussen de 
blokken. In de buitenhaven een middelste 
zaagbek en een zwarte zee-eend, in de bin-
nenhaven zwemmen ook weer futen en 
dodaarzen maar die tellen niet meer mee. 
Daar is ook de veel zeldzamere roodhals-
fuut – we zijn bij 40 – in winterkleed niet 
gemakkelijk te determineren. Inmiddels 
ook de nodige stormmeeuwen in beeld en 
dominante grote mantelmeeuwen vliegen 
luidruchtig rond. De meeste kleine mantel-
meeuwen houden zich dezer dagen iets zui-
delijker op maar een enkeling is niettemin 
present, wellicht aangemoedigd door het 
zachte weer. En er blijkt een drieteenmeeuw 
tussen te zitten. Die blijven doorgaans ver 
op zee maar dit exemplaar lijkt het bij de 
visafslag prima naar de zin te hebben. Voor 
de liefhebber van echte zeevogels is het so-
wieso smullen met zowel een verblijvende 
alk als een ronddobberende zeekoet. Beide 
houden zich hier inmiddels al enkele we-
ken op. 

 
    Veldwaarnemingen

Na de haven te hebben gerond blijkt bij het 
langere Zuider Havenhoofd van alles over 
zee te vliegen, onder meer rotgans, 22 jan-
van-genten, 15 roodkeelduikers en vlak lang 
het duin passeert een groep veldleeuweriken, 
waarmee wij bij 50 soorten zijn aangeland.
Scheveningen is tegenwoordig ook de plek 
waar we het meest gemakkelijk tegen een 
pluk huismussen aanlopen. In het Verver-
singskanaal zwemmen kuifeend, tafeleenden 
en veel grote Canadese ganzen, die we alle 
nog veel vaker gaan tegenkomen.

steenloper

jan van gent

We fietsen langs de Bosjes van Poot, waar 
een overwinterende tjiftjaf zijn aanwezig-
heid kenbaar maakt en door de Heester-
buurt, net op tijd om een rode wouw te zien 
overvliegen. Tijdens een saluut bij de be-
graafplaats Nieuw Eykenduinen scharrelt 
een waterral rond en vliegt een houtsnip op. 
Een buizerd heeft zich gepositioneerd bij de 
laan die de oude en nieuwe begraafplaats 
scheidt.

Dan weer een stuk noordwaarts. Achter de 
ANWB-vijver aan de Wassenaarseweg kan 
een vinkje worden gezet bij de vertrouwde 
groep brandganzen. Behalve meerdere grote 
laat zich hier bovendien een kleine Canadese 
gans – en dat is nummer 60 – zich zien. En 
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    Veldwaarnemingen

daar is de gekortwiekte brilduiker die voor 
de Amerikaanse ambassade langs zwemt. 
Meetellen?  Ach, toch maar niet …. Voor 
het Louwmanmuseum keuvelt een groepje 
sijzen. Even verderop houdt de sectie vink-
achtigen een vergadering met ten minste 
een paar kepen ertussen. Ze verraden zich-
zelf door hun eigen naam te roepen. Aan 
de staart van de groep ook nog …. staart-
meesjes. 

Aan de Bezuidenhoutseweg op het grote 
weiland zijn 18 ooievaars niet te missen; ze 
worden geflankeerd door diverse blauwe 
reigers. Langs een lange smalle sloot een 
dozijn smienten. En hé, daar in de verte ook 
nog een eenzame grote zilverreiger. Bij Huis 

Ten Bosch komt kort een sperwer in beeld. 
Vanaf de weg over de Haagse Bosvijver tu-
rend valt een groep van zeker 40 slobeenden 
op.

rode wouw

sijs

buizerd

De duisternis valt in, diverse vogels slaan 
alarm. Even later is duidelijk waarom. Een 
bosuil observeert de omgeving vanuit de 
tuin van het Maerlant-Lyceum. 

De eerste dag van het nieuwe jaar loopt ten 
einde. De teller blijft staan op 70 soorten! 

staartmees
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Op zondagmiddag 30 januari was het zover: 
oud HVV-voorzitter Foeke Zeilstra en zijn 
zoon Foeke-Jan Zeilstra (jeugdlid van HVV 
én van de HVB) hingen - met hulp van Wim 
Kooij - acht nestkasten op rond de velden 
van hun sportclub. De Koninklijke Haagse 
Voetbal- en Cricketvereniging stamt uit 
1878 bespeelt al ruim 100 jaar de Diepput, 
een complex dat ligt ingeklemd tussen de 
van Hogenhouck- en de van Alkemadelaan. 
De drie velden liggen tussen de huizen van 
het Benoordenhout en zijn eigendom van 
de club. De bouwploeg voerde het door 
HVB stadsvogeldeskundige Martin van de 
Reep uitgekiende bouwplan uit ... Er zijn 
twee boomkruiperkasten, drie pimpel- en 
drie koolmeeskasten opgehangen. Aan uit-
breiding voor de winterkoning wordt nu al 
gedacht. Uiteraard hangen ze richting het 
noordoosten, maar ook zo dat rondvliegen-
de cricket- en voetballen geen kans maken 
het broedresultaat te bederven. 

HV V ziet ze vliegen … 
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Over lijmplanken en rattenklemmen ...
SHARON LEXMOND

 
      Vogelopvang De Wulp 

Het zijn erg nare manieren om van ‘on-
gedierte’ af te komen. De klem is vrij een-
voudig te verwijderen. De lijmplank is een 
helser karwei. Bij een lijmplank zorgen we 
er eerst voor dat de lijm niet meer plakt. 
Dat doen we door óf bloem over de lijm 
te strooien óf door de plank en de veren 
‘in de olie te zetten’. We transformeren het 
lijmslachtoffer tot olieslachtoffer. Hierna 
moet het dier dus worden gewassen. De 
patiënt kan, als alle veren onbeschadigd 
zijn gebleven, vaak de volgende dag al wor-
den vrijgelaten. 

Beide types slachtoffers krijgen we steeds 
vaker. En het frappante is dat melders bij 
de dierenambulance regelmatig bellen 
voor een door hen zelf geplaatste lijm-
plank! Vaak heeft men de boel niet goed 
doordacht en schrikt als er een levend 
wezen in de lijm ligt te spartelen. ‘Het was 
uiteraard niet de bedoeling dat een kool-

mezengezin dacht een gemakkelijk insec-
tenmaaltje te vinden, of dat een uil dacht 
een gemakkelijke muis te vangen’. Het 
gebruik van een lijmplank op openbare 
plaatsen is verboden. Op eigen terrein niet 
en de lijm zelf mag echter gewoon worden 
verkocht. Helaas. 

Voor wat betreft de muskusrattenklem-
men: muskusrattenbeheer is een wettelijke 
taak van de waterschappen. Er zijn speci-
ale eisen waaraan moet worden voldaan 
bij het plaatsen van de klemmen. Zo moet 
een klem bijvoorbeeld onder water worden 
geplaatst voor de ingang van een hol. Bij 
de klemmen worden vaak vlaggetjes ge-
plaatst. Maar ja, leg dat de watervogels of 
de bevers maar eens uit …

Alle patiënten die je op de foto’s ziet heb-
ben het gelukkig overleefd.
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In het hele land werden 21.500 halsband-
parkieten geteld. Tien jaar geleden ging 
het nog om ongeveer de helft. Het aantal 
slaapplaatsen nam landelijk toe van 22 
tot 70. Den Haag herbergt bijna een kwart 
van dit totaal. Leden van de HVB leverden 

Den Haag, stad met de meeste 
halsbandparkieten
WIM KOOIJ

De meeste halsbandparkieten vinden we in Den Haag en Amsterdam. Dat is al het 
geval sinds deze vogels zich vrij vestigden in ons land. De hofstad huisvest de meeste 
lawaaipapegaaien maar heeft – in wielertermen – nog maar een banddikte voorsprong 
op de hoofdstad. Dit blijkt uit de landelijke tellingen van 18 december en 15 januari. 
Het waren de eerste landelijke simultaantellingen sinds 2015. 

Seizoen 2004/05 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2021/22

Telmaand november januari januari januari december december januari januari

Amsterdam 1800 3800 3500 5300 3800 4100 2800 4620

Den Haag 3200 5000 3900 4500 3900 3200 3600 4710

– onder de inspirerende coördinatie van 
Martin van de Reep – een grote bijdrage 
aan de tellingen. 

In Den Haag – inclusief Rijswijk en Voor-
burg – zijn alle bekende slaapplaatsen in 
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Slaapplaats 18 december 15 januari Beschrijving Langs Water

Politiebureau Laak 3890 3382 Groepje bomen Nee

Conradkade 760 0 Bomenrij Ja

HMC Westeinde 0 735 Bomenrij Ja

Hofplaats 363 250 Bomenrij Nee

Raamweg 0 341 Bomenrij Ja

Totaal 5013 4708

de vier weken voor de decembertelling al 
bezocht. Ook andere veelbelovende loca-
ties en voorverzamelplaatsen waar soms 
vogels blijven hangen, vaak kanalen met 
bomenrijen en parken met water zijn 
verkend. Opvallend – maar geen verras-
sing vanwege eerdere tellingen – is dat 
de massale aantallen die vroeger rond 
de Hofvijver sliepen, tot het verleden be-
horen. Het overgrote deel van de Haagse 
parkieten brengt tegenwoordig de nacht 
door in de omgeving van het politiebu-
reau Laak. 
Voorts bleken de parkieten die in decem-
ber nog bij de Conradkade sliepen bij de 
tweede telling verhuisd te zijn naar de 
slaapplaats bij het HMC Westeinde. Bij 
deze twee slaapplaatsen is het dus gezien 
de grote mate van uitwisseling van extra 
groot belang om simultaan te tellen. 

Het verrichten van zo’n telling is kwets-
baar. Vooral die in december baarden 
zorg. Vooral vuurwerk, dat regelmatig 
rond zonsondergang wordt afgestoken 
vlak bij slaapplaatsen, kan net aangeko-
men vogels ertoe brengen massaal het 
luchtruim kiezen. Het is dan onmoge-
lijk om tot betrouwbare schattingen te 
komen.

De Hofplaats telgroep 18 december 2021
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Gehanteerde methode
Gegevens voor het MUS-project worden 
per postcodegebied verzameld. Door elk 
jaar het aantal merels van elk postcodege-
bied bij elkaar op te tellen en dit getal door 
het aantal postcodegebieden te delen krijg 
je goed vergelijkbare cijfers van het gemid-
deld aantal merels per postcodegebied. 

Cijfers van merels zijn redelijk betrouw-
baar. Het is een overbekende soort die 
zowel door zang als gedrag en uiterlijk snel 
opvalt. Ook minder ervaren tellers zullen 
daarom weinig merels gemist hebben. 
De merel is vrijwel elk jaar in alle postco-
degebieden in MUS gemeld. Alleen in 2016 
en 2019 werd hij gemist in een postcode-

Merels in het Haagse 
TOM LOORIJ

Het jaar 2022 is uitgeroepen tot ‘Jaar van de Merel’ omdat de stand van de merel 
de laatste jaren sterk is teruggelopen. De vraag is of dit ook blijkt uit de MUS-cijfers 
van de Haagse regio. Sinds 2010 worden in de Haagse regio gegevens verzameld over 
stadsvogels in het kader van het MUS-project van Sovon. Veel leden van de Haagse 
Vogelbescherming (HVB) tellen mee. Doel van dit Sovon-project is om trends te 
bepalen van diverse soorten stadsvogels, een vogelgroep waarvan over de populatie-
ontwikkelingen maar weinig bekend is. MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten. 



31

gebied met een uitermate stedelijk karak-
ter en nauwelijks groen. En in 2021 in een 
ander vergelijkbaar gebied. In de tabel en 
de grafiek zie je de gegevens bij ‘totaal alle 
gebieden’. Hier zien we vanaf 2019 een 
scherpe daling. De aantallen in de jaren 
2019-2021 zijn ca. 17% lager dan die in de 
periode 2016-2018.
Helemaal zuiver is dit beeld niet, want van 
jaar tot jaar worden er verschillende gebie-
den in MUS geteld. Een betere vergelijking 
wordt verkregen door alleen die postcode-
gebieden te nemen die elk jaar zijn geteld 
voor MUS, bij voorkeur door dezelfde tel-
ler. Dat zijn 11 gebieden. Daar dit aantal 
wel erg mager is om harde conclusies te 
trekken, zijn ook die gebieden onderzocht 
die weliswaar elk jaar geteld zijn maar dan 
door twee of meer tellers. Dat zijn er nog 
eens 11. Bij een goed herkenbare soort als 
de merel zijn overigens verschillen tussen 
meerdere tellers van hetzelfde gebied te 
verwaarlozen. Deze gegevens zijn gepre-
senteerd in de categorie ‘totaal vergelijk-
bare gebieden’.

Eerste indruk
Wat meteen opvalt is dat deze cijfers elk 
jaar wat hoger liggen dan het ‘totaal alle 
gebieden’. Dat is niet verrassend, omdat 
bij de onregelmatig getelde gebieden – die 
dus in de categorie ‘totaal alle gebieden’ 
vallen – alle 21 gebieden (meest uiterst ste-
delijke) zitten met het laagste aantal me-
rels per gebied. Wat ook opvalt is dat de 
daling in de laatste drie jaar bij deze verge-
lijkbare gebieden minder sterk is als bij de 
categorie ‘totaal alle gebieden’. Maar ook 
is zichtbaar dat de daling bij deze vergelijk-
bare gebieden al in 2014 is ingezet, dus veel 
eerder dan bij het totaal van alle gebieden. 
Hier is een duidelijke sprong zichtbaar van 
2018 op 2019. Bij de vergelijkbare gebie-

den is deze sprong beduidend kleiner. 
Wat ook opvalt is dat in 2021 in beide cate-
gorieën van enig herstel sprake is. 

Gegevens per type postcodegebied
De postcodegebieden zijn onder te verde-
len in drie typen:
1. Groene gebieden: dat zijn gebieden met 

veel telpunten in groengebieden en 
waar meestal ook een groot park of 
landgoed aanwezig is.

2. Halfgroene gebieden: gebieden met slechts 
enkele telpunten in het groen, maar 
waar wel ook veel buurtgroen aanwezig 
is.

3. Stedelijke gebieden: gebieden met heel 
weinig groen, bijvoorbeeld hooguit een 
klein buurtparkje en veel huizen met 
weinig tuinen.

We hebben berekend wat het gemiddelde 
aantal merels per postcodegebied in elk 
van deze drie typen gebieden is. Wat on-
middellijk opvalt is dat dit aantal in 
groene gebieden significant veel hoger is 
dan het gemiddelde voor alle vergelijkbare 
gebieden. Veel groen is dus gunstig voor de 
merel; zij vinden daar veel nestgelegenheid 
en voedsel. Ook ligt het begin van de af-
name van het aantal merels duidelijk eer-
der. Deze is in dit type gebieden al in 2016 
ingezet, terwijl de afname in alle gebieden 
pas goed vanaf 2019 plaatsvindt. De uit-
komsten van de halfgroene gebieden zijn, 
zoals te verwachten was, ongeveer op het 
niveau van alle vergelijkbare gebieden.

De merelbevolking in het stedelijk gebied 
vertoont een afwijkend patroon. De gege-
vens per jaar zijn tussen 2010 en 2018 aan 
nogal wat schommelingen onderhevig. 
Soms worden er weinig geturfd in MUS, 
soms duidelijk meer. Bij een geringere 
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dichtheid aan merels is de invloed van het 
missen van één of meer merels op een tel-
punt namelijk veel groter dan in gebieden 
met hoge dichtheid. De afname van 2018 
op 2019 is van alle drie typen gebieden wel 
relatief veruit het grootst. Waar vogelsoor-
ten het zeldzaamst zijn zullen die als eerste 
achteruit gaan of zelfs verdwijnen omdat 
er geen optimale levensomstandigheden 
voor deze soorten aanwezig zijn. Het her-
stel van de populatie in 2021 is het kleinst 
van alle drie typen gebieden. Kost het de 
merel moeite om zulke ‘arme’ gebieden te 
herbevolken?

Discussie
Over de oorzaken van de achteruitgang 
in de laatste jaren bestaan veel theorieën. 
Genoemd worden onder meer voedselge-
brek doordat er minder insecten en regen-
wormen zijn. En dit is dan weer het mo-
gelijke gevolg van klimaatveranderingen, 
beheersmaatregelen en bestrijdingsmid-
delen. Een andere oorzaak die wordt ge-
noemd is de afgenomen nestgelegenheid, 
bijvoorbeeld door het omzetten van ge-
schikt struikgewas naar grasvelden en ver-
stening van tuinen. Toegenomen predatie, 
bijvoorbeeld door eksters lijkt geen rol te 

Aantal merels per postcodegebied, Haagse regio, 2010 - 2021

Aantal per gebied

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2018 2019-2021

Totaal alle gebieden 21,9 19,3 19,5 18,8 19,5 19,3 19,2 18,9 18,6 15,4 15,4 16,3 18,9 15,7

Totaal vergelijkbare gebieden
w.v.

23,6 22,2 20,1 20,7 23,5 22,4 21,9 21,5 19,8 18,2 18,0 18,9 21,0 18,4

Groene gebieden 33,6 29,5 30,6 28,5 30,5 28,1 29,1 26,0 23,5 23,6 20,7 21,8 26,2 22,0

Halfgroene gebieden 21,6 21,3 18,6 19,1 22,0 22,1 21,2 21,2 18,4 17,2 18,7 19,7 20,2 18,5

Stedelijke gebieden 17,1 16,2 12,0 15,6 18,9 17,2 15,8 17,4 18,4 14,5 14,1 14,7 17,2 14,4
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Aantal merels per postcodegebied, Haagse regio, 2010 - 2021

Aantal per gebied

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2018 2019-2021

Totaal alle gebieden 21,9 19,3 19,5 18,8 19,5 19,3 19,2 18,9 18,6 15,4 15,4 16,3 18,9 15,7

Totaal vergelijkbare gebieden
w.v.

23,6 22,2 20,1 20,7 23,5 22,4 21,9 21,5 19,8 18,2 18,0 18,9 21,0 18,4

Groene gebieden 33,6 29,5 30,6 28,5 30,5 28,1 29,1 26,0 23,5 23,6 20,7 21,8 26,2 22,0

Halfgroene gebieden 21,6 21,3 18,6 19,1 22,0 22,1 21,2 21,2 18,4 17,2 18,7 19,7 20,2 18,5

Stedelijke gebieden 17,1 16,2 12,0 15,6 18,9 17,2 15,8 17,4 18,4 14,5 14,1 14,7 17,2 14,4

spelen. Het aantal eksters in de Haagse 
MUS-tellingen is al jaren van dezelfde 
grootteorde.
En dan is er natuurlijk de komst van het 
beruchte Usutu-virus, overgebracht door 
muggen waarvan met name merels het 
slachtoffer werden. Het Usutu-virus werd 
voor het eerst in 2016 in Nederland vast-
gesteld. Aanvankelijk beperkte het zich 
tot het oosten en zuiden van het land. In 
2017 werd het aangetoond in Gelderland, 
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. In 
2018 dook het virus op in de rest van Ne-
derland en bereikte Zuid-Holland in 2019.  
We zien een scherpe daling van het aantal 
Haagse merels van 2018 op 2019 in MUS. 
Het lijkt dus aannemelijk dat het Usutu-
virus hierbij een rol heeft gespeeld. Het 
kan echter geen verklaring zijn voor de 
eerder ingezette daling in de groene gebie-
den die zich al vanaf 2016 dus al vóór de 
komst van het Usutu-virus manifesteerde. 
Daar moeten dus andere oorzaken voor 
zijn. Hopelijk kunnen in het ‘Jaar van de 
Merel’ de voorgenomen telling ‘Wat eet de 
merel’ en het ‘Nestkaartenproject’ meer in-
zicht verschaffen over de oorzaken van de 
achteruitgang.

Er is wel een lichtpuntje: de aantallen me-
rels lijken in 2021 weer te zijn toegenomen 
in de Haagse MUS-tellingen. En dat is con-
form het landelijke beeld. De merel is zich 
aan het herstellen van de aanslag door het 
Usutu-virus, dat in 2021 zo goed als geheel 
uit Nederland is verdwenen.
In de periode 2000 tot 2010 hadden wij in 
ons land de meeste broedende merels met 
zeker meer dan één miljoen paar. Deze 
cijfers worden tegenwoordig niet meer 
gehaald. De laatste schatting van Sovon 
komt uit op 500.000 tot 900.000 paar in 
de periode 2018-2020. Het is daarom wel 
duidelijk dat er meer aan de hand is dan 
alleen het Usutu-virus. Genoeg reden dus 
voor nader onderzoek.



SGO-overleg 
Wim Kooij is de opvolger van Adri Remeeus in het Stedelijk Groen Overleg (SGO). 
Een aantal keren per jaar overleggen groene organisaties met de Gemeente Den 
Haag over het groenbeleid van de gemeente. Jarenlang heeft oud HVB voorzitter 
Adri Remeeus onze vereniging in het SGO vertegenwoordigd. Dit voorjaar neemt 
erelid Wim Kooij het stokje van hem over. 

Vogelwandelingen voor niet-leden 
Voor het komend voorjaar staan er weer vogelwandelingen in Clingendael en Oos-
terbeek gepland voor niet-leden van de HVB. Doel is hen te interesseren voor het 
werk van de HVB. De data zijn zondag 10, 24 april en zondag 15 mei. Er wordt 
gewandeld in groepjes van ca 10-12 personen o.l.v. een HVB-gids. Opgave en in-
formatie via info@haagsevogels.nl. 

IJsvogelproject 
Meer dan 50 locaties voor ijsvogelwanden zijn door enthousiaste leden van de 
HVB aangedragen. Daaruit is een selectie van 27 gemaakt die in een rapport voor 
onze sponsor het Dinamo Fonds zijn beschreven. Uit de lijst van 27 zijn inmiddels 
10 plekken gekozen die door Martin van de Reep en projectleider Foeke Zeilstra 
nader worden bezien. Het Dinamo Fonds heeft in een eerste reactie laten weten 
dat ze nagaat of ze de HVB financieel kan ondersteunen bij de bouw van een aantal 
nestwanden in februari en maart. Ook van Hoogheemraadschap Delfland kregen 
we een hartverwarmende reactie. Intern wordt nagegaan of de bouw van ijsvo-
gelwanden kan worden ingepast in al gepland onderhoudswerk aan oevers in het 
werkgebied van het waterschap. 

Kerk in Den Haag 
In het blad Kerk in Den Haag verschijnen vogelverhalen van de Haagse Vogelbe-
scherming. Op verzoek van de redactie heeft de HVB een speciale vogelwandeling 
georganiseerd voor de lezers van Kerk in Den Haag op zondagmorgen 27 maart. 

Ledengroei HVB 
Er zit groei in het ledenaantal van de HVB! De teller stond eind 2019 op 975, eind 
2020 waren het er 993 en op 31 december 2021 telde de HVB 1031 leden. Als u 
de lijstjes nieuwe leden in De Wulp ziet is het aantal namen groter dan je op basis 
van de genoemde aantallen hierboven zou verwachten. Het verschil zit hem in ver-
huizingen, overlijden en opzeggingen. Maar de opwaartse trend is bemoedigend. 
Groei!  

 
      Berichten van het front ...
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      Berichten van het front ...

TOM LOORIJ

COÖRDINATOR SOVON IN DE HAAGSE REGIO

Trouwe bezoekers van de HVB-website 
zullen het waarschijnlijk al gezien hebben: 
het eindrapport over de MUS-tellingen in 
het Haagse staat weer op de site onder 
https://haagsevogels.nl/inventarisatie/. Het is  
daar te lezen en/of te downloaden. Een 
papieren versie zal niet verschijnen. Een 
woord van dank gaat uit naar Germaine 
Pasmans die, ondanks de drukke decem-
bermaand, de opmaak van het rapport 
vlak na het begin van 2022 wist af te ron-
den. Het kon dus als Nieuwjaarspresentje 
naar alle 64 MUS-tellers worden gestuurd. 

En natuurlijk ook hulde aan onze tel-
lers die weer puik werk hebben geleverd. 
Samen namen ze een record aantal van 76 
van de 82 beschikbare postcodegebieden 
voor hun rekening. Ze telden meer dan 
26.000 exemplaren van 92 vogelsoorten. 
Ze zorgden voor een schat aan informa-
tie over onze stadsvogels waarvan we de 
stand uiterst stabiel mogen noemen. De 
uitzonderingen en de soms grote verschil-

len met de landelijke MUS-cijfers, mogen 
de lezers zelf ontdekken.

Twaalf jaar lang heb ik met veel plezier en 
inzet een rapport over de MUS-gegevens 
in de Haagse regio samengesteld. Dit rap-
port over 2021 is voor mij het hoogtepunt 
geweest vanwege de record deelname, 
maar het was ook mijn laatste rapport. 
Ze zeggen altijd ‘op je hoogtepunt moet je 
stoppen’ en dat doe ik dus ook. Het kostte 
ieder jaar meer tijd en energie omdat van 
steeds meer gebieden de gegevens moes-
ten worden verwerkt. Ik ga nu mijn ener-
gie aan andere dingen besteden. Ik ben 
niet verloren voor MUS en zal proberen 
de huidige tellers te blijven inspireren en 
behulpzaam te zijn. Ook zal ik blijven zoe-
ken naar nieuwe tellers. Voortaan komt 
er een korte samenvatting van de belang-
rijkste uitkomsten van het MUS-project 
in het jaarlijkse Inventarisatierapport van 
de HVB.

MUS-rapport 2021 verschenen

MUS-rapportage 2021
Meetnet Urbane Soorten Den Haag en omstreken

Samensteller: Tom Loorij, coördinator Sovon voor de Haagse regio

Vormgeving: Germaine Pasmans
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‘Geloof is de vogel die het licht 
voelt wanneer de dageraad 
nog duister is’

schreef Tagore zo’n honderd jaar gele-
den. Deze dichter, mysticus en latere 
Nobelprijswinnaar deed niet al te inge-
wikkeld over spiritualiteit. In het dage-
lijks leven vreugde- en liefdevol opgaan in 
God, daar kwam het zo’n beetje op neer. 
Tagores woorden over ‘de nog duistere 
dageraad’ deden me denken aan de vogel 
die als eerste op is en als laatste gaat sla-
pen: de merel. Voor dag en dauw kun je 
hem al horen zingen. Vaak vanaf een hoge 
zangpost zoals de nok van een dak of een 
hoge boom. Het is een mooi rustig en vol 
klinkend lied. Zeker als het windstil is en 
net heeft geregend draagt het ver. In de 

lijstjes met mooiste natuurgeluiden staat 
de merelzang steevast hoog genoteerd. 

Booster 
Voor mij krijgt de toch wat grauwe fe-
bruarimaand jaarlijks een flinke ‘boost’ 
omdat de merel dan zijn eerste lied laat 
horen. Met luide, verdragende zang wordt 
het territorium gemarkeerd. Tijdens hun 
leven repeteert de merel zijn lied en verbe-
tert het voortdurend. Oudere merels zijn 
dan ook de betere zangers en hebben een 
groter repertoire. Erg herkenbaar voor de 
douchezangers onder ons … 

Fluisterzang 
Veel minder bekend is de fluisterzang. 
Dat is zang voor dichtbij. Een zacht neu-
riën, een bijna kozend geluid. Lang is ge-
dacht dat het om contact met de eigen 
partner ging. Maar uit recent onderzoek 
blijkt dat in de broedtijd een merelman 
vrij opgewonden reageert op de ‘whisper-
song’ van andere mannetjes. En al hele-
maal als zijn mevrouw vruchtbaar is. 
Die felle reactie op het heimelijk gefluis-
ter lijkt dus een ‘blijf van mijn vrouw af ’-

Duistere dageraad … 
FOEKE ZEILSTRA
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reactie. Niets menselijks blijkt de merel 
vreemd. Om mijn wereld- eh, ik bedoel 
merelbeeld, niet te verstoren, houd ik het 
erop dat de fluisterzang vooral binnen 
een romantische relatie voorkomt. En 
dat het maar slechts af en toe aanleiding 
is voor het op hoge toon en opgezette 
veren afschrikken van een stoutmoedige 
rivaal… 

Trek naar de stad 
Merels zijn vanouds bosvogels. Net als veel 
lijsterachtigen begon zo’n honderd jaar 
geleden de trek naar de steden. De platte-
landers pasten zich aan en werden stads-
jongens en -meisjes. Eerst verschenen ze 
alleen in de parken, maar nu zijn ze overal 
in onze steden te vinden. Vrijmoediger 
werden ze ook. Ze nestelen in heggen, in 
struiken en in klimop. Het mannetje is 
pikzwart met een felgele snavel en een oog-
rand in dezelfde kleur. Hij zit keurig in het 
pak en is een toonbeeld van hoe fraai een 
enkelkleurige vogel kan zijn. Het vrouwtje 
is in twee tinten bruin gekleurd. Zonder 
twijfel a handsome couple ... 

Voedsel zoeken ze op de grond. Merels 
huppen meestal met beide poten tegelijk 
over een grasveldje om dan plotsklaps te 
stoppen. Bewegingsloos luisteren en kij-

ken ze naar iets lekkers op de grond. Ze 
eten besjes, fruit, wormen en kleine krie-
belbeestjes. Dat gaat niet zonder spannin-
gen in de tuin. Merels zijn niet erg sociaal 
en zien anderen als voedselconcurrenten. 
Elkaar verjagen wordt dan de grootste 
prioriteit. Vooral de stadsmerels blijven 
in de winter in ons land. De plattelanders 
willen bij flinke kou nog wel eens iets 
warmere streken opzoeken. Met meer dan 
een miljoen exemplaren was de merel de 
talrijkste broedvogel in Nederland. 

Geluksgevoel 
Het zal u niet ontgaan zijn dat 2022 
is uitgeroepen tot ‘Jaar van de Merel’. 
Aanleiding is dat ongeveer een derde deel 
van alle merels is verdwenen. De oorzaak 
is het usutuvirus. 
Maar de natuur is veerkrachtig: er is al 
herstel te bespeuren. Eigenlijk merk ik 
terwijl ik dit schrijf, dat ik een merel-
aanbidder ben. Niet alleen omdat ik de-
cennia geleden mijn dochter zo heb ge-
noemd, maar ook omdat de zang mij een 
moeilijk te beschrijven geluksgevoel be-
zorgd. En mijn liefde voor de merel wordt 
steeds groter. Toen laatst tijdens een rit 
het nummer ‘Blackbird’ van de Beatles 
klonk, heb ik de auto even aan de kant 
moeten zetten … ‘Eh, moet ik me zorgen 
gaan maken dokter?’ 
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MUS-Project, vacante postcodegebieden januari 2022

Postcode Gemeente Naam gebied
2264 Leidschendam Raadhuiskwartier
2491 Den Haag Leidschenveen west
2496 Den Haag Ypenburg noord
2521 Den Haag Laakhaven west
2522 Den Haag Laakkwartier oost
2523 Den Haag Laakkwartier west
2533 Den Haag Moerwijk west
2543 Den Haag Bouwlust oost
2546 Den Haag Leyenburg oost
2573 Den Haag Oostbroek

Graag nodigen we u uit om de vacante ge-
bieden te tellen; het is leuk, nuttig en kost 
weinig tijd. MUS-tellingen zijn niet moei-
lijk. Je hoeft alleen de meest algemene 
stadsvogels te kennen en maar drie keer 
per jaar te tellen op vooraf uitgezette tel-
punten. Twee maal bij zonsopgang en één 
keer in de avonduren. Bij de avondtelling 
gaat het vooral om de gierzwaluw. Op elk 
telpunt tel je gedurende vijf minuten alle 
vogels die je hoort of ziet. De gegevens 
kunnen op de website van Sovon worden 
ingevoerd en er is ook een speciale app be-
schikbaar waarmee je op locatie de gege-
vens kan invoeren. Op https://www.sovon.
nl/nl/MUS is alle informatie over het MUS-
project te vinden. En je hoeft echt niet te 
wonen in het postcodegebied dat je wilt 
tellen. Natuurlijk is dat wel handig: je kent 
je eigen gebied goed en het is vlak bij huis: 
zo de deur uit en tellen maar. Maar het 
hoeft niet. Wist u dat maar liefst 40% van 
alle tellers een postcodegebied voor hun 
rekening neemt buiten hun eigen wijk? 

Alleen postcodegebied 2491 is nog nooit 
geteld. De vacatures liggen vooral in de ver-
stedelijkte gebieden waar bijna geen leden 
van de Haagse Vogelbescherming wonen. 
Maar ze zijn voor het Meetnet Urbane 
Soorten juist erg belangrijk. Je moet er 
geen zeldzaamheden verwachten, maar 
het is erg interessant vast te stellen welke 
en hoeveel vogels daar toch aanwezig zijn. 
Daarom een oproep of iemand ‘van bui-
ten’ in een van deze gebieden wil gaan tel-
len. Vooral voor de postcodegebieden 2496 
in Ypenburg, 2264 in Leidschendam en 
2543 in Den Haag is het erg fijn als er ge-
teld gaat worden. Er wordt al sinds 2010 in 
deze drie gebieden onafgebroken geteld en 
het zou jammer zijn als deze mooie reeks 
wordt afgebroken. Wie wil vooral daar op 
stap voor MUS? En in het stadsdeel Laak 
zijn zelfs drie van de vijf postcodegebieden 
aldaar vacant. Ook 2533 in Escamp is een 
interessant gebied; een aantal telpunten 
ligt namelijk in het Zuiderpark, een van 
de weinige grote groengebieden waar heel 
lang niet door de HVB is geteld. 
In 2021 deden voor de 76 postcodegebie-
den 64 tellers mee, want 12 telden zelfs 
twee gebieden! Waarschijnlijk zullen we 
het record van 2021 niet verbeteren, maar 
wie neemt de handschoen op om het aan-
tal getelde gebieden op zijn minst te evena-
ren? Helpt u mee? Het is echt niet moeilijk 
en weinig tijdrovend: in ongeveer 1 ½ uur 
loop/fiets je het hele rondje langs alle tel-
punten in de wijk. Aanmelden kan per e-
mail via tloorij@xs4all.nl.

Nieuwe MUS-tellers gevraagd
TOM LOORIJ

In 2021 werd er een record aantal van 76 van de in totaal 82 beschikbare postcode-
gebieden voor het MUS-Project (Meetnet Urbane Soorten) geteld. Helaas is een 
aantal tellers na dit recordjaar afgehaakt. Dat betekent dat er voor 2022 momenteel 
10 postcodegebieden vacant zijn waar nieuwe tellers voor gezocht worden.  

https://www.sovon.nl/nl/MUS
https://www.sovon.nl/nl/MUS
mailto:tloorij@xs4all.nl
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Contact
Bestuur 
Hans Elders voorzitter
Jeroen Melcherts secretaris
Rob de Jong penningmeester
Rogier Mos lid
Frits IJzendoorn lid
John Woudstra lid

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

Algemeen bankrekeningnummer 
IBAN: NL12 INGB 0003 5861 85

Functionaris privacybescherming 
Jeroen Melcherts

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

Ledenadministratie
Voor aanmelden van nieuwe leden, adres wijzi-
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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