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kele dagen later toegevoegd aan 
de collectie. Mocht iemand dus 
een boek over een bepaald on-
derwerp zoeken, laat het ons dan 
even weten (info@haagsevogels.nl) 
zodat u op afspraak de biblio-
theek kunt bezichtigen. 

Onze website wordt regelmatig aangevuld 
en verbeterd. De informatie over nestkas-
ten is vernieuwd, want er zijn inmiddels 
meer mogelijkheden – zeker de moeite 
waard dat eens te bekijken. Nieuw is het 
feit dat we tegenwoordig ook faunatrap-
pen maken – dat zijn speciale trapjes voor 
(jonge) watervogels op plaatsen waar de 
oever te steil is om uit het water te komen. 
Foto’s op onze website laten zien hoe zo’n 
faunatrap eruit ziet. In één oogopslag ziet 
u hoe jonge zwanen, eenden, meerkoeten 
enz. daar gebruik van kunnen maken. 
Ook hebben we op de website veel links ge-
plaatst naar video’s over vogels. Het zijn 
beelden die altijd weer inspirerend zijn om 
te zien. Overigens kunt u ook op diverse 
andere websites – bijvoorbeeld op www.
vogelvisie.nl informatie over vogels vinden. 
Ook Vogelbescherming Nederland - www.
vogelbescherming.nl en Sovon – www.sovon.nl 
– hebben veel te bieden.

Misschien is het velen van u niet bekend 
dat de HVB ook op allerlei voorlichtings-
markten staat waarbij de natuur centraal 
staat. Hiervoor hebben we een aantal fol-
ders, informatiebladen en brochures  ont-
wikkeld die bezoekers kunnen meenemen. 
Op onze website vindt u nu een aparte pa-
gina waar u deze uitgaven kunt inzien.
U ziet, de Haagse Vogelbescherming blijft 
zich steeds verder innoveren wat betreft di-
verse van haar belangrijke taken …

Hans Elders 

In 2020, aan het begin van de coronacrisis, 
schreef ik in het meinummer van De Wulp 
een artikel over stikstof. U kunt het te-
rugvinden op onze site www.HaagseVogels.
nl. Helaas is de stikstofproblematiek – net 
als trouwens de COVID-19 crisis – medio 
2022 nog onverminderd actueel. 
Op zondag 19 juni jongstleden troffen 
ongeveer 25 HVB-leden elkaar tijdens een 
gezellige ledenbijeenkomst. Wel met de 
nodige voorzichtigheid vanwege de vele 
coronabesmettingen die nog steeds plaats-
vinden. Hopelijk kunnen we volgend voor-
jaar weer een ‘echte’ algemene ledenver-
gadering houden voorafgegaan door een 
nieuwjaarsreceptie in januari. Ook al heb-
ben we tegenwoordig allerlei communi-
catiemiddelen ter beschikking om zinvol 
te communiceren, persoonlijk contact is 
toch echt te prefereren.

Iets heel anders: heel Nederland heeft te 
maken met enorm verhoogde energieprij-
zen. Dat laatste ervaren we zeker ook bij 
onze vogelopvang. Het betekent een flinke 
extra last, maar de penningmeester heeft 
uitgerekend dat gelukkig ook dit jaar de 
continuïteitsreserve – onze financiële buf-
fer – op peil zal blijven. Een ander positief 
punt is de gestage groei van ons ledental. 
Het is een hoopvolle ontwikkeling voor de 
vitaliteit en continuïteit van onze vereni-
ging. Hoe meer leden, hoe groter de druk 
die de HVB kan uitoefenen als het gaat om 
beïnvloeding van het gemeentelijk natuur-
beleid. 

Wat veel leden niet bekend zal zijn, is dat 
de HVB aan de Laan van Poot beschikt 
over een bibliotheek met enige honder-
den boeken over vogels. Tijdens de bijeen-
komst van 19 juni jl. mocht ik twee fraaie 
boekwerken over roofvogels in ontvangst 
nemen. Ze zijn in dank aanvaard en en-

mailto:info@haagsevogels.nl
http://www.vogelvisie.nl
http://www.vogelvisie.nl
http://www.vogelbescherming.nl
http://www.vogelbescherming.nl
http://www.sovon.nl
http://www.HaagseVogels.nl
http://www.HaagseVogels.nl
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Aantal jaarlijks in Meijendel broedende 
merels vanaf 1984
In 1984 is in Nederland gestart met een 
gestandaardiseerde methode voor het in-
ventariseren van broedvogels, de zoge-
naamde territoriumkartering. De coör-
dinatie hiervan berust bij Sovon (Sa men-
werkende Organisaties Vogel On der zoek 
Nederland). Sinds 1984 worden ook in 
Meijendel, door tellers van de gelijkna-
mige vogelwerkgroep, de territoria van 
de broedvogels  volgens deze methode 
in kaart gebracht. Van de merel schom-
melt het aantal vastgestelde territoria in 
Meijendel tussen ongeveer 200 en 400 per 
jaar (de kolommen in figuur 1). Over de 
hele periode 1984-2021 is sprake van een 
stijgende tendens, maar vanaf 2016 dalen 
de aantallen scherp. Voor een statistische 
analyse van de gegevens  verwijs ik gaarne 
naar het laatste  jaarverslag over de broed-
vogelmonitoring in Meijendel (Holland’s 
Duinen nr.80, april 2022). In grote lij-
nen is de ontwikkeling in Meijendel ver-
gelijkbaar met de ontwikkeling in heel 
Nederland. Ter illustratie hiervan is in fi-
guur 1, in de vorm van een doorgetrokken 
lijn, ook de index van het aantal territoria 

van de merel in heel Nederland opgeno-
men. Deze laat eveneens  over de hele peri-
ode een stijgende tendens zien met vanaf 
2016 een scherpe terugval. Landelijke cij-
fers over 2021 zijn nog niet bekend, dus 
of de index in dat jaar - na de lichte ople-
ving in 2020 - verder is afgenomen (zoals 
het geval was in Meijendel) is vooralsnog 
de vraag. Zoals bekend speelt het Usutu-
virus hoogst waarschijnlijk een rol bij de 
recente achteruitgang. Wellicht weten we 

De merel als broedvogel in 
Meijendel
FRANS HOOIJMANS

In dit artikel wordt eerst ingezoomd op het aantalsverloop van de merel als broedvogel 
in Meijendel over de periode 1984-2021. Vervolgens wordt gekeken naar de verspreiding 
van de merelterritoria  over Meijendel. Ik vergelijk daarbij de situatie van 2021 met die van 
1992, een jaar waaruit veel gedetailleerde informatie beschikbaar is. Onder andere ook 
over de verspreiding  van de merel in enkele aan Meijendel grenzende gebieden. Dit werpt 
een verrassend licht op de dichtheid in Meijendel. Ten slotte wordt de talrijkheid van de 
merel in Meijendel afgezet tegen die van andere vogelsoorten aldaar. Dan blijkt de positie 
van de merel  in de loop der tijd behoorlijk stabiel te midden van turbulente veranderingen 
in de Meijendelse vogelwereld.

Figuur 1. Aantalsverloop van de merel in Meije n-
del (kolommen) en in heel Nederland  (indexlijn).

Het aantal territoria zoals aangegeven langs de verticale 
as heeft alleen betrekking op Meijendel. De landelijke 
index is ontleend aan de ‘Vogelinfo’ op de website van 
Sovon (www.sovon.nl). In de grafiek is deze index zo 
geschaald dat het maximum ervan (in 2016) overeen-
komt met het maximum van de territoriumaantallen in 
Meijendel (in 2004).

http://www.sovon.nl
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aan het eind van dit jaar van de merel, 
dankzij extra onderzoek daarnaar, of er 
nog meer factoren van invloed zijn op de 
recente terugval. Territoriumkartering 
kan hier niet aan bijdragen, maar kan wel 
signaleren, zoals bij de merel gebeurd is, 
dat het de verkeerde kant opgaat. 

Verspreiding van de merelterritoria over 
Meijendel in - vooral - 2021
Het door Dunea beheerde deel van Meij-
en del is onderverdeeld in 52 kavels. Samen 
met Voorlinden (kavel 91) en het golfter-
rein (kavel 66) zijn er dan 54 kavels die 
jaarlijks geteld kunnen worden. Er zijn 
echter niet genoeg tellers om ieder jaar alle 
kavels te inventariseren. In 2021 zijn 45 ka-
vels onderzocht. De locaties van de daarin 
gevonden merelterritoria zijn overgeno-
men op een overzichtskaart (figuur 2). Om 

een volledig beeld te krijgen zijn voor de in 
2021 niet-onderzochte kavels de merelter-
ritoria genomen van het meest recente jaar 
waarin elk van deze kavels wel is onder-
zocht (2019 voor kavel 51 en 61, 2018 voor 
kavel 78/79, 2017 voor kavel 55 en 85, 2016 
voor kavel 65, 2014 voor kavel 52 en 2004 
voor kavel 54b). Alleen kavel 41, het ter-
rein van het pompstation Scheveningen, is 
nooit onderzocht.

Elke stip markeert het centrum van een 
merelterritorium. Bij de methode van ter-
ritoriumkartering geldt voor de merel een 
fusieafstand van 200 meter. Dit houdt in 
dat twee op verschillende tijdstippen ge-
dane territorium-indicerende waarnemin-
gen (bijvoorbeeld twee zingende merels) 
verondersteld worden op dezelfde vogel 
betrekking te hebben als ze minder dan 

Figuur 2. Verspreiding van de merelterritoria over Meijendel in 2021 (45 kavels) of een 
eerder jaar (acht kavels). 

Zie de hoofdtekst ter toelichting. De infiltratieplassen en de kwelplassen van enige omvang zijn ingetekend in 
blauw. Ter oriëntatie: De grens aan de bovenkant is het Noordzeestrand, links ligt Scheveningen (kavel 42 is 
de Harsten hoek), de rechtergrens is de Wassenaarse slag (kavel 74 is de Klip) en aan de onderkant liggen, ter 
linkerzijde, de terreinen van Defensie, daarnaast landgoederen en enkele villawijken van Wassenaar en, ter 
rechterzijde, Duinrell. De naar beneden doorgetrokken grens tussen de kavels 54b en 55 is de Meijendelse weg. 
Boerderij Meijendel ligt in kavel 51, langs de grens met kavel 52.
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200 meter uit elkaar liggen. Hieraan ligt 
de aanname ten grondslag dat de diame-
ter van een merel-territorium doorgaans 
hooguit 200 meter bedraagt. Gelet op de 
schaal van de kaart (zie de in stukken van  
500 meter verdeelde lijn onderin de figuur) 
zijn de meeste territoria beduidend klei-
ner dan 200 meter in doorsnee (ervan uit-
gaande dat ze elkaar niet overlappen). De 
hoogste dichtheden vinden we in de vallei 
Meijendel (ruwweg de kavels 51 tot en met 
55) en enkele kavels met veel bomen en 
struikgewas (zoals de kavels 1A, 1B, 8 en 
deels 78/79, het Ganzenhoekbos). De zee-
kavels, dat wil zeggen de kavels aan de zee-
zijde van het fietspad van Scheveningen 
naar de Wassenaarse slag, zijn slechts 
spaarzaam bezet met merelterritoria. In 
kavel 17 ontbrak de merel in 2021 zelfs 
helemaal als broedvogel. Ook de tamelijk 
kale kavels rondom Duinrell herbergen 
slechts weinig merelterritoria.

Verspreiding van merelterritoria binnen 
Meijendel en omgeving in 1992
In 1992 is het gebied uit figuur 2 door de 
vogelwerkgroep Meijendel integraal op 
broedvogels onderzocht. Dit gebeurde in 
het kader van een milieu-effect-rappor-
tage om tot een verantwoorde keuze van 
mogelijke nieuwe locaties voor diepte-in-
filtratie te komen. Het onderzoeksgebied 
omvatte meer dan alleen Meijendel. Het 
betrof het gebied tussen Scheveningen/
Den Haag in het zuiden en Katwijk in 
het noorden en strekte zich verder uit van 
het Noordzeestrand tot ongeveer vijf ki-
lometer landinwaarts. Ook de werkgroep 
Berkheide en enkele niet aan een vogel-
werkgroep gebonden tellers leverden hier-
aan een bijdrage. Van de merel werden in 
het hele onderzochte gebied 1351 territo-
ria vastgesteld (figuur 3). De figuur is ont-

leend aan het verslag over deze inventari-
satie (H.P. van der Meer, Atlas van broed-
vogels tussen Katwijk en Scheveningen, 
maart 1996).

Bij een vergelijking tussen figuur 2 en 
het daarmee overeenkomende deel van 
figuur 3 valt op dat er in 29 jaar geen in-
grijpende verandering is opgetreden in de 
verspreiding van de merelterritoria binnen 
Meijendel. Mogelijk lag in 1992 het zwaar-
tepunt van de verspreiding iets meer op 
de vallei Meijendel dan in 2021. Ook lijkt 
het erop dat er in 2021 iets meer territo-
ria waren, hetgeen wordt bevestigd in de 
grafiek van het aantalsverloop sinds 1984 
(figuur 1). Daarin is te zien dat 1992 een 
behoorlijk slecht jaar was voor de merel in 
Meijendel met ongeveer 20% minder terri-
toria dan in 2021.

In figuur 3 valt vooral de enorme dicht-
heid op in de Wassenaarse villawijken, 
zoals in De Kieviet, in de wijk grenzend 
aan Voorlinden en in de wijk langs de Wit-
ten burgerweg. Overigens is het niet zo dat 
daaromheen helemaal geen merels broed-
den, zoals de kaart lijkt te suggereren. Niet 
het hele gebied in figuur 3 is namelijk in 
1992 onderzocht. De niet geïnventariseerde 
delen van de landgoederen bijvoorbeeld 
zijn op de kaart goed herkenbaar door 
het volledig ontbreken van stippen. In De 
Kieviet werden dichtheden gevonden tot 
400 paar merels per vierkante kilometer. 
In de vallei Meijendel varieerde de dicht-
heid tussen 3 en ruim 60 paar per vierkante 
kilometer, nogal een verschil dus met de 
dichtheden in de villawijken. Het inventa-
risatieverslag uit 1996 schrijft de aantrek-
kelijkheid van de villaparken voor merels 
toe aan de sterke afwisseling van bomen, 
struiken, coniferen, gazons en vijvers.  
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De merel ten opzichte van de andere 
broedvogelsoorten in Meijendel
Het aantal jaarlijks in Meijendel broe-
dende merels kan aardig fluctueren, 
maar op de lange termijn bezien is dat 
aantal toch redelijk stabiel (zie figuur 1). 
Dat geldt ook voor de verspreiding bin-
nen Meij en del gezien de overeenkomsten 
daarin tussen 1992 en 2021 (zie figuur 2 
en figuur 3). Is nu ook de positie van de 
merel ten opzichte van de andere broed-
vogelsoorten in Meijendel min of meer 

stabiel? Met als maatstaf het aantal ter-
ritoria varieert de positie van de merel 
tussen plaats 4 (in 2016) en plaats 12 (in 
1992). Dankzij de dichtheden in de villa-
wijken komt de merel overigens binnen 
het hele in 1992 geïnventariseerde gebied 
(figuur 3) op de derde plaats, na de fitis 
en de heggenmus. In Meijendel is 8 de 
gemiddelde plaats over de 38 jaar tussen 
1984 en 2021. Het vaakst staat de merel op 
plaats 10 (12 jaar). Al met al dus redelijk 
stabiel. Maar binnen de groep van soor-
ten met de meeste territoria in Meijendel 
zijn er grote verschuivingen geweest in de 
loop der tijd. Dit blijkt als we 1984 verge-
lijken met 2021 (tabel 1).

Zo zien we dat de nummers 1 en 3 in de 
top tien van 1984, de zilvermeeuw en de 
kokmeeuw, in 2021 verdwenen zijn als 
broedvogel in Meijendel. En omgekeerd 
leek het er in 1984 nog helemaal niet op 
dat de Aalscholver, nummer 1 in de top 
tien van 2021, Meijendel zou gaan kolo-
niseren. Verder is de houtduif in 38 jaar 
behoorlijk gedaald, van plaats 5 in 1984 
naar plaats 31 in 2021. En naast de aal-
scholver hebben zich vier soorten in 2021 
in de top tien genesteld die er in 1984 nog 
ruim buiten stonden. Van deze vier heeft 
de vink de meest spectaculaire opmars ge-
maakt, van plaats 75 in 1984 met slechts 
2 territoria naar plaats 4 in 2021 met 449 
territoria. De enige soorten uit 1984 die 
zich in 2021 in de top tien konden hand-
haven zijn, naast de merel, de fitis, de heg-
genmus, de koolmees en de nachtegaal. 
Dus we kunnen concluderen dat de merel 
een vrij stabiele positie inneemt temidden 
van - met talrijkheid als criterium - be-
hoorlijk dynamische verhoudingen tus-
sen de broedvogelsoorten van Meijendel.

Figuur 3. Merelterritoria in 1992 in Meijendel, 
Berk heide en enkele aangrenzende gebieden. 

Het gebied tussen het Noordzeestrand en de groene 
lijn komt (nagenoeg) overeen met het gebied uit 
figuur 2.

1 KM



1984 2021

Rang-
nummer Soort

Aantal 
territoria

Rang-
nummer Soort

Aantal 
territoria

1 zilvermeeuw 2448 1 aalscholver 684
2 fitis 1727 2 fitis 538

3 kokmeeuw 1376 3 grasmus 477
4 heggenmus 858 4 vink 449
5 houtduif 577 5 tjiftjaf 447
6 koolmees 382 6 koolmees 418
7 nachtegaal 368 7 zwartkop 387
8 merel 333 8 nachtegaal 345
9 roodborst 299 9 heggenmus 324

10 winterkoning 277 10 merel 298
16 grasmus 115 11 winterkoning 273
31 tjiftjaf 40 13 roodborst 206
58 zwartkop 14 31 houtduif 60
75 vink 2 zilvermeeuw 0

aalscholver 0 kokmeeuw 0

Tabel 1. Top tien van de talrijkste soorten in Meijendel, in 1984 en in 2021.

Een vreemde vogel 
In mei bezochten we de Puy de 
Dôme, in de Auvergne. Een vreemde 
vogel streek een stukje verderop 
neer. Ik had net de tijd om één foto 
te maken en toen ging hij er van-
door. Als ik het in die paar seconden 
goed heb gezien is hij ongeveer de 
grootte van een wielewaal. 

Wie kan mij helpen? 

                              Hetty Mos

8

In 1984 zijn de soorten (met rangnummer in 1984) toegevoegd die in 2021 wel in de top tien stonden en in 2021 
zijn de soorten toegevoegd (met rangnummer in 2021) die in 1984 wel in de top tien stonden.
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Beste redactie,  
 
Met trots melden we als lid van de Haag se 
Vogelbescherming dat er twee  ooievaars-
kuikens geboren zijn in het Mo len vliet-
park. Op initiatief van de secretaris van 
onze Vereniging Park Hoorn wijck is een 
paar jaar geleden een ooievaarspaal neer-
gezet.  Het is voor het eerst dat het be-
woond wordt door een ooievaarsechtpaar 
en dat er twee kuikens geboren zijn. Op 
de foto is de trotse vader te zien.   In het 
Molenvlietpark zien we steeds meer wei-
devogels zoals de kievit.  
 
Het nieuwe Molenvlietpark heeft een na-
tuur en recreatieve functie. In het park, dat 

in het weiland bij de Kansjesmolensloot 
is aangelegd, zijn in opdracht van het 
Hoogheemraadschap van Delfland vijvers 
aangelegd en een nat landschap.  Deze vij-
vers vangen bij hevige regenval een teveel 
aan water uit het watersysteem tijdelijk 
op. Een stukje mooie natuur, waarmee 
tegelijkertijd wateroverlast wordt voorko-
men.  
 
Het Molenvlietpark ligt vlakbij het vo-
gelrustgebied Vredenoord in Den Haag. 
We zijn er trots op de Haagse Vogel be-
scherming dit vogelrustgebied beheert, 
gelegen in de groengebieden van de 
Vliet  zone en de natuur rond het Molen-
sloot pad in Den Haag. Waar elders in 
de stedelijke Haagse omgeving mense-
lijke activiteit voortdurend verstoring 
oplevert, bieden deze gebieden optimale 
leefomstandigheden voor vogels, zodat 
zij met recht broedkamers voor de regio 
genoemd kunnen worden. Zo is achter 
het aan de Vliet gelegen ‘Beukenhof‘ het 
zogenaamde Reigersbosje te vinden waar 
tientallen reigers hun nest hebben. Ook 
zitten hier zeldzame vleermuizen.  Goed 
dat de vogelbescherming een oogje in het 
zeil houdt.  

De Vereniging Park Hoornwijck,  
Esther Neven, 
voorzitter

'Ooievaarsnest in Molenvlietpark'
stond er in het onderwerpveld van de mail die op 26 mei jl. bij de redactie 
binnenkwam. Voor een goed verhaal maken we altijd ruimte, dus hierbij 

de tekst van de enthousiaste mail. 
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Versieren in Voorburg
Het eerste nest is de paal bij Stads kin-
derboerderij Essesteijn en Molen de Vlieger 
in Voorburg. VSVK uit Pijnacker zet zich 
deze dag in voor diverse vrijwilligerspro-
jecten en wij krijgen assistentie met de 
hoogwerkerauto. Het uitzicht over deze 
groene plek is machtig mooi. Het lijkt wel 
of de ooievaars dit jaar werk hebben ge-
maakt van het ‘versieren’ van hun nest. De 
Canadese ganzen ruien in deze omgeving 
en de ooievaar heeft de grote veren in een 
keurig rondje langs de nestrand gelegd. 
Met de drie jongen als presentje er mid-
denin. 

Herdenken bij Manege Berestein
In de middag staat de hoogwerkerauto 
van de Gemeente Den Haag voor ons klaar 
bij Manege Berestein, een boomnest. Ook 
hier word ik vakkundig naar grote hoogte 
getild. Boven kijkt een trio jongen me aan. 

Ik sta even stil bij dit moment want dit 
jaar zijn mijn ooievaarsvrienden An Blonk 
en Wim Kolber er niet meer bij. Of zullen 
ze vanaf een wolkje toekijken? Ik ben blij 
met de aanwezigheid van Harriet Kolber, 
zij helpt bij het wegen en het noteren van 
alle gegevens.

Het dak op in Mariahoeve
De dag ervoor zijn we de Haagse daken op 
geweest. Dit moet ik vooraf goed regelen en 
rekening houden met diverse veiligheids-
regels. Ik vind het lastig dat ik hierbij soms 
mensen moet teleurstellen die graag mee 
hadden gewild. Maar de veiligheid staat 
altijd voorop. Daarom laat ik het echte 
klimwerk ook over aan professional Peter 
Waenink. We beginnen op Suzannaland 
blok 2 met twee jongen en dan blok 3 met 
… drie jongen. Het paar op blok 1 heeft 
weer geen broedsel. Ze verdedigen, paren, 

Teamwork ooievaarsringen
CAROLINE WALTA

Ooievaars nestelen hoog. En om de jongen voor ons onderzoek te ringen, konden 
we ook dit jaar weer rekenen op professionals in klauteren, klimmen en liften. Mijn 
jarige moeder weet het al: ‘wacht nog even met de taart, want we gaan eerst ooievaars 
ringen’. Voor het ringen moeten de jongen namelijk een leeftijd hebben van minimaal 
vier weken (pootje lang genoeg) en maximaal zes weken (nog niet vliegvlug). En dat is 
in onze regio altijd de eerste of tweede week van juni. De hoogwerkers zijn beschikbaar 
op 10 juni. Precies de datum waarop de ooievaar mijn moeder bracht. 

VSVK uit Pijnacker helpt ons belangeloos.
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Drie jonge ooievaars, twee ooievaarsvrienden herdacht.
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(doen alsof ze) broeden, maar van jongen 
is het nog nooit gekomen. 
Wij gaan door naar de flat die in het ver-
lengde van Suzannaland ligt: de Sma ragd-
horst. Jarenlang had één van onze oudst 
bekende ooievaars met haar jonge part-
ner daar het rijk alleen. Het is merkbaar 
dat de leeftijd een rol gaat spelen. Met 
name de oude dame is wat minder kwiek 
en mogelijk ook niet meer zo vruchtbaar. 
Het paar heeft dit seizoen helemaal geen 
jongen meer. Bovendien moeten ze ‘hun 
dak’ nu delen met twee buurtkoppels. 
Het ene zit nog op eieren, maar dat gaat 
zo laat in het seizoen niets meer worden. 
Het andere heeft één jong. Deze nesten 
zijn nieuw, maar zo tellen ze niet mee. Het 
gaat om verhuizingen van naastgelegen 
panden. Beide paren hebben het duidelijk 
‘hoger op’ gezocht. 

Jaarverslag en dank 
In het inventarisatierapport en het jaar-
verslag volgt weer een uitgebreid overzicht 
van de gegevens die we dit jaar hebben 
verzameld. Informatie over nieuwe nesten 
en ringaflezingen blijft altijd welkom op 
info@haagsevogels.nl. Iedereen die het rin-
gen mogelijk maakte en alle betrokkenen 
die zo trouw ooievaars(nest/ring) waarne-
mingen doorgeven: ontzettend bedankt. 
Dit project is echt teamwork!

Ooievaarsouder onder de indruk van klimwerk van 
Peter Waenink

FO
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Merels
De merels zijn nu uitgevlogen, 

hun nest is nu verlaten. 
Diep in de struik hier voor mijn venster. 

Ik had het eerst niet in de gaten. 
 

Vanuit mijn bed hoorde ik ze het eerst. 
Wat een liefdevol geluid is dit. 

Als van een kleine kloek, 
die op haar eieren zit. 

 
Het mannetje verjoeg schetterend alle vogels, 

die het waagden dichterbij te komen. 
Zelfs die grote kraaien zat hij achterna, 

ze keken toe vanuit de hoge berkenbomen. 
 

De koolmezen in het kastje aan de muur, 
werden ook steeds weggestuurd. 

Zij moesten zelfs een andere route kiezen. 
Maar dat heeft niet lang geduurd. 

 
Die zijn heel stilletjes vertrokken, 

hun broedsel was al klaar. 
Ik had het heel graag willen zien, 
dat kreeg ik ook niet voor elkaar. 

 
De merels vlogen af en aan, 

met voedsel voor hun jongen. 
Ze hadden heel veel werk, maar ik genoot, 

want bij de ondergaande zon, werd er gezongen 
 

Een prachtig jubelend lied, 
zoals alleen de merel kan. 

Jammer, dat ze zijn vertrokken, 
maar volgend jaar misschien, geniet ik er 

weer van. 
 

Antje

mailto:info@haagsevogels.nl
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    Dag(deel)excursies CEL

Het informatietelefoonnummer voor algemene vragen aan de Commissie Excursies en Lezingen 
(CEL) is voor de komende periode 06-26300620. Informatie over de ‘spelregels’ rond excursies 
vindt u op www.haagsevogels.nl 

Zondag 3 september 2022  
Scheveningen, zuidelijk havenhoofd
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer *** 
Wij starten de wandeling bij de opgang van 
het zuidelijk havenhoofd. Eerst lopen wij het 
zuidelijk havenhoofd tot aan het eind. Hier 
hopen  wij de eerste vogels, zoals scholek-
sters, steenlopers en paarse strandlopers te-
gen te komen. Dan lopen wij weer terug en 
gaan het strand op. Eenmaal op het strand 
maken wij een wandeling langs de vloedlijn. 
Er is kans op veel verschillende meeuwen en 
steltlopers.
Leiding:  Maarten Souverijn (06 2007 5333)
Tijdstip: 08:30 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg 
Opgave: Deelname vooraf opgeven via het 
contactadres  hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon  
€ 0,10 per km)

Zaterdag 24 september 2022  
Reeuwijkse Plassen 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer**/*** 
We gaan wandelen rond de ‘Surfplas’ en zul-
len naar alle waarschijnlijkheid veel watervo-
gels zien. Boven de polder cirkelt vaak een 
buizerd. In de natuurvriendelijke oevers ver-
schuilen zich waarschijnlijk ook wel de nodige 
steltlopers. Na afloop drinken we samen een 
kopje koffie. De HVB is zuinig, dus koffie met 
evt. appelaart komen voor eigen rekening. 
Tussen 14.00 uur en 14.30 uur zijn we terug 
in  Voorburg.

Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778) 
Tijdstip: 08:30 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg 
Opgave: Deelname vooraf opgeven via het 
contactadres hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon  
€ 0,10 per km)

Zaterdag 15 oktober 2022  
Nieuwe Driemanspolder (Leidschendam)
Ochtendexcursie met eigen vervoer** 
Tussen Zoetermeer en Leidschendam is een 
heel nieuw natuurgebied aangelegd: De 
Nieuwe Driemanspolder. Het is een waterrijk 
gebied met natuurvriendelijk beheerde gras-
landen, ruigtes en plas-dras gedeelten. In het 
najaar wordt de polder druk bezocht door 
watervogels en steltlopers op trek. Na een be-
zoek aan het Zoetermeerse deel van de Nieu-
we Driemanspolder afgelopen zomer, bezoe-
ken we dit keer het Leidschendamse deel. We 
maken een wandeling door de weilanden en 
langs de verschillende waterpartijen.
Leiding: Michèl Gieskens (06 2322 7541)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg
Opgave: Deelname vooraf opgeven via het 
contactadres hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon  
€ 0,10 per km)

Wilt u het mobiele telefoonnummer van de gids s.v.p. alleen gebruiken voor dringende zaken op 
de excursiedag zelf? 

mailto:hvbexcursies@live.nl
mailto:hvbexcursies@live.nl
mailto:hvbexcursies@live.nl
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Let op: bij een aantal activiteiten wordt afgeweken van de gebruikelijke verzamel- en vertrek-
tijd. U vindt de juiste tijden vermeld bij de typering van de excursies hieronder. We zijn  
bereikbaar via hvbexcursies@live.nl

Zaterdag 5 november 2022 
Het Groene Strand – Oostvoorne 
Dagexcursie met eigen vervoer** 
Het duingebied van Oostvoorne is zeer ge-
varieerd en kent veel biotopen voor vogels. 
Aan het Oostvoornse Meer ligt het Groene 
Strand met een verruigde oever. In de duinen 
vinden wij zowel loofbos als meren en een 
moerasgebied. We maken verschillende korte 
wandelingen. De aandacht tijdens deze ex-
cursie gaat uit naar overvliegende trekvogels 
en  trekvogels aan de grond. 
Leiding: André Kommer (06 4115 33 65) 
Tijdstip: 08:30 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg
Opgave: Deelname vooraf opgeven via het 
contactadres hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon  
€ 0,10 per km)

Zaterdag 26 november 2022 
Brouwersdam
Dagexcursie met eigen vervoer** 
Voorafgaand brengen we een bezoekje aan de 
buitenhaven waar we uitkijken over de slikken 
bij Stellendam. Een goede locatie voor steltlo-
pers en zaagbekken. Daarna gaan we naar de 
nieuwe vogelkijkhut en vervolgens richting de 
Brouwersdam.
Leiding: Ton Haase (06 1272 1879) 
Tijdstip: 08:30 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg
Opgave: Deelname vooraf opgeven via het 
contactadres hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon  
€ 0,10 per km)

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij NS-station 
Mariahoeve zijde Appelgaarde (Voorburg), tenzij an-
ders genoemd.
Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op te 
geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij anders 
genoemd). Deelname is naar volgorde van opgave.
Mocht u na opgave onverhoopt verhinderd zijn, dan 
vernemen wij dit graag uiterlijk 48 uur voor de excur-
sie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden ingevuld. 
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer aan-
geven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen; of dat u met een deel-
nemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is € 0,10 
per kilometer, af te rekenen met de chauffeur. Om 
het milieu te sparen, rijden wij met zo weinig moge-
lijk auto’s. 
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kos-
ten zijn verbonden die moeten worden overge-
maakt, dient u het aangegeven bedrag te storten 
op IBAN NL75 INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse 
Vogelbescherming, afdeling excursies. Annuleringen 
schriftelijk of telefonisch meedelen.
Regels en reglement: Met het verschijnen van de 
nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies/Reizen (augustus 2011). Dit reg-
lement kunt u opvragen.
Jongeren: Op alle excursies zijn ook jongeren wel-
kom!
Zwaarte excursies:
   * lichte wandeling, geen conditie vereist
  ** flinke wandeling, enige conditie vereist
 *** lange wandeling of meerdere wandelingen, 

conditie vereist 
****zware wandeling(en) in moeilijk/ruig terrein
Terugkomsttijden 
ochtend: tussen 12.30 en 13.00 uur    
lange ochtend: tussen 14.00 en 14.30 uur    
dag: tussen 17.30 en 18.00 uur
Eten en drinken: Neem iets te eten en drinken mee 
voor onderweg, daar er niet altijd een uitspanning kan 
worden bezocht. N.B. verzoek in de auto’s niet te eten 
en/of drinken.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoeisel en 
regenkleding mee te nemen. In de winter warme kle-
ding en handschoenen. In de zomer ademende kle-
ding in lagen met voldoende bedekking tegen felle zon 
en evt. insecten. Bij voorkeur niet te felle kleuren.

 
    Dag(deel)excursies CEL

mailto:hvbexcursies@live.nl
mailto:hvbexcursies@live.nl
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De Haagse Vogelbescherming ontvangt op generlei 
wijze subsidie voor haar werk en is dus afhankelijk 
van de contributies en giften van haar leden. 

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

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

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

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

Schenken of nalaten aan de 
Haagse Vogelbescherming

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

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

boom en kan deze ook voor u planten.

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

Peter Waenink
06 - 13752132
070 - 7852161

  www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl

‘Heidehuisje’ huren in Drenthe
3 huisjes met een eigen kijkhut in het 
Reestdal. Nico de Haan ging u voor: ‘Als 
je niet aangestaard wordt door de Schotse 
Hooglanders dan word je wel begluurd 
vanaf de kale topjes van het  struikgewas 
door de roodborsttapuiten.’ 
Nieuw is een laadpaal voor elektrische 
auto’s.  www.heidehuisje.nl  06-81525089
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    CEL     Voorjaarsreis                      Lezingen

Lezingenprogramma
oktober, november en januari 
De lezingen vinden plaats in het Milieu-Educatief 

Centrum, Zuiderpark, Anna Polakweg 7, 
2533 SW Den Haag - Aanvang 20.00 uur.

Maandag 24 oktober 2022 
Spitsbergen 
Martin Kroon, HVB-lid uit Leiden, wil ons graag 
van ‘de twee mooiste vogelreizen van zijn leven’ 
laten meegenieten. Hij is afgelopen decennium 
tweemaal met voormalig onderzoeksschip de 
Plancius via de Shetlands en Jan Mayen eiland 
maar Spitsbergen gevaren. Twee totaal verschil-
lende reizen, waarin talloze zeevogels, dolfijnen 
en walvissen van dichtbij te zien waren. Ook zag 
hij vogels die hier alleen als dwaalgast te zien zijn, 
zoals de zwarte- en de dikbekzeekoet. Tijdens 
een excursie o.l.v. Eduard Opperman zag hij zijn 
eerste sneeuwhoenders (m + v!) ooit. Uitgerust 
met drie camera’s lukte het hem om deze reizen 
zo vast te leggen dat ook andere vogelliefhebbers 
ervan kunnen genieten. 

Maandag 21 november 2022 
Manitoba, Canada 
Duo-presentatie van René van Rossum en Thijs 
Schipper over de door hen in mei 2022 gemaakte 
vogelreis in Canada. Thijs Schipper heeft daar-
voor contact gezocht met een Canadese vogelaar, 
die hem hielp bij het maken van een reisplan. De 
bestemming werd de staat Manitoba in Canada. 
In het park Mountain National zijn diverse Ame-
rikaanse spechten gezien,   Amerikaanse zangers 
en o.a. een prachtige Laplanduil. De gemaakte 
foto’s en hun verhalen zijn opzienbarend mooi!

Maandag 16 januari 2023 
Arjan Dwarshuis, Zomergasten 
Arjan Dwarshuis neemt ons aan de hand van 
zijn nieuwste boek Zomergasten, doortrekkers 
en overwinteraars mee naar vele natuurgebieden 
in Nederland. Hij verhaalt over zijn belevenissen 
en licht plaatselijke omstandigheden toe, gaat in 
op het landschap en geeft aan waarom bepaalde 
soorten juist in dit gebied voorkomen.

Nota Bene
De sprekers ontvangen een vergoeding voor hun (reis)
kosten. We vragen van onze bezoekers een bijdrage 
van € 4 per lezing voor het helpen dekken ervan. 

Voorjaarsreis HVB naar het 
Zuidlaardermeer

maandag 17 april tot en met 
vrijdag 21 april 2023, Landalpark 

De Bloemert in Midlaren

We gaan naar het Zuidlaardermeer dat bekend 
is om de kolonie witwangsterns en de omrin-
gende polders die ons nog meer moois bieden. 
Veel plas-drasvogels zijn hier te bewonderen, 
misschien wel de geoorde fuut, tafeleend of de 
kemphaan. En wie weet, misschien vliegt er nog 
een zeearend over! We maken excursies naar de 
nabij gelegen Oostpolder en de Onnerpolder. 
Aan de oostzijde van het meer bij Kropswolde 
is een natuurwandelpad. Voorts is het stroom-
gebied van de Drentsche Aa het bezoeken meer 
dan waard: de Westerlanden, Okkerveen, Wil-
derveen en het Westerdiep.

We logeren in een 12- en een 4-persoonsbunga-
low in het Landalpark De Bloemert in Midlaren 
dat een mooie uitvalsbasis is voor excursies in 
de omgeving. We maken gebruik van het restau-
rant op het park voor het diner. Het ontbijt en 
lunchpakket verzorgen we zelf. Het drankje in 
de namiddag is ieders eigen verantwoordelijk-
heid. Bedlinnen en handdoeken zijn aanwezig.

De prijs voor het overnachten en het eten zal 
naar verwachting € 310 (richtprijs) bedragen. 
De kosten voor drinken zijn individueel. Daar-
naast zijn er reiskosten van € 60 per persoon, 
die ieder met de chauffeur afrekent. We doen 
aan carpooling om het milieu te sparen en de 
kosten te drukken. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Aanmelden via Muriel Kommer (E: 
hvbexcursies@live.nl).

mailto:HVBexcursies@live.nl
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Er zijn tal van redenen dat vogels bij ons 
worden binnengebracht. Met stip op één 
is dat omdat zij door een kat gepakt zijn. 
De merel die u hierbij op een van de foto’s 
ziet, kwam binnen met legnood. Zodra een 
ei binnenin het lijf klem zit, kan de vogel 
verlammingsverschijnselen krijgen. Zo 
ook deze merel. Lamlendig lag zij op haar 
rug op straat. Zij werd bij ons binnenge-
bracht, wij zetten haar warm en donker en 
de rust maakte dat zij uiteindelijk haar ei 
kwijt kon. Ze knapte snel op en we konden 
haar direct vrijlaten. 

Usutu-virus
Sinds 2016 hebben we in Nederland te 
maken met het Usutu-virus. Een van oor-
sprong Afrikaans virus dat word overge-
bracht door steekmuggen. De ziekte heeft 
bij ons vooral de merel en de huismus ge-
troffen. Maar in verschillende landen is 
sterfte beschreven bij een breed scala aan 
zangvogels. Ook wij kregen  regelmatig te-
lefoontjes van mensen die een zieke merel 
in de tuin hadden. De omschrijving was 
eigenlijk steeds dezelfde. De merel zat stil 
of hipte krachteloos rond, veren stonden 
bol of het beestje zat alleen maar te slapen. 
We merkten dan ook dat wij in de vogel-

opvang meer zieke merels binnen kregen. 
Bij binnenkomst waren deze dieren graat-
mager en praktisch op sterven na dood. 
Helaas heeft geen enkele merel die met 
deze symptomen binnenkwam, het over-
leefd. Hoewel niet bewezen, hadden al deze 
meldingen hoogstwaarschijnlijk betrek-
king op besmetting met het Usutu-virus. 
Met name in 2016, 2017 en 2018 kwam 
er een verhoogd aantal meldingen van 
dode merels binnen bij het Dutch Wildlife 
Health Center (DWHC). Bij het DWHC is 
echter budget voor het laten onderzoeken 
van een beperkt aantal dieren. Voor heel de 
provincie Zuid-Holland was slechts geld 
voor vijf merels. Daarom hebben we er in 
2017 maar twee in kunnen sturen. Beide 
vogels testten positief. 

Gelukkig lijkt het de laatste jaren ontzet-
tend mee te vallen. In de afgelopen drie 
jaar hebben we nauwelijks meldingen 
gehad van zieke merels. Wel zien we aan 
de jaarcijfers dat we de laatste jaren relatief 
minder merels binnenkrijgen dan de piek 
in 2018.  Bij het schrijven van dit stukje in 
het voorjaar hebben we inmiddels al drie 

Merels in de vogelopvang
SHARON LEXMOND
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sterke, jonge merels in de buitenvolière zit-
ten. Zij wachten op vrijlating en zullen ho-
pelijk bijdragen aan het verdere herstel van 
de merelpopulatie. 

Tabel 1. Jonge merels in vogelopvang De Wulp

In de vogelopvang is de merel best een 
speciale vogel. DE merel is namelijk de 
vogel waar we altijd met lichte spanning 
op wachten.  Wanneer zou het gaan ge-
beuren? Wanneer word DE merel binnen-
gebracht? Het binnenkomen van de eer-
ste jonge merel is namelijk de figuurlijke 
start van het broedseizoen in onze opvang. 
Eigenlijk slaat dat natuurlijk nergens op 
want tegen de tijd dat voor de eerste keer 
een jonge merel wordt gebracht, hebben 
we de eerste jonge eenden vaak alweer vrij-
gelaten. Dat geldt ook voor de tientallen 
jonge duiven die zijn binnengekomen, op-
gegroeid en weer in vrijheid gesteld. Tóch 
blijft het spannend, want de jonge merel 
staat gelijk aan de start van een ‘babyvoer-
regime’. Ieder heel of half uur zorgen dat 
het snaveltje wordt gevuld met voer. Het 
duurt dan ook nooit lang voordat merel 
2 en 3 zich aandienen. En voordat je het 
weet zit de babykamer propvol met tiental-
len mezen, merels, lijsters, heggenmussen, 
roodborstjes, etc. 

De eerste jonge merels 
Bijna altijd komen die jonge merels bin-
nen in de eerste week van april. Vaak zijn 

het jongen die pas uitgevlogen zijn en 
door een kat zijn gevangen. Hun wonden 
worden verzorgd en zij krijgen 2x per dag 
medicijnen tegen infecties die veroorzaakt 
kunnen worden door het kattengebit. 
Deze behandeling kunnen ze over het alge-
meen heel goed hebben en de jonge merels 
maken dan ook een goede kans op succes-
vol herstel. 

Eerste jonge merel van 2022
De eerste jonge merel die we dit jaar bin-
nenkregen, herstelde snel. Voor ons was 
het behoorlijk onverwacht maar we kre-
gen hem al binnen op 18 februari! Op 16 
maart mocht hij de buitenvolière in en in 
de laatste week van maart kon hij wor-
den vrijgelaten. Zo’n uitzondering gaat 
natuurlijk niet de deur uit voordat er een 
wetenschappelijke ring om een van zijn 
pootjes zit. Het zou leuk zijn als we er mis-
schien nog wat van terug horen!

Het traject van vrij laten
Gemiddeld zit een jonge, pas uitgevlogen 
merel zo’n vijf weken in de opvang. Dat is 
langer dan dat het in het wild duurt voor-
dat hij ‘losgelaten’ zou worden door de 
ouders. Dat is ook logisch. Het leerproces 
van ’Hoe word ik een zelfstandige, slimme 
en sterke merel?’ duurt nu eenmaal langer 
dan wanneer je als voorbeeld échte merel-
ouders hebt. Gelukkig komen puberme-
rels in een volière onderling ook een heel 
eind. Daar komt ook nog bij dat zij af en 
toe interactie hebben met de wilde merels 
van Landgoed Meer en Bos achter de vogel-
opvang. Niet zelden gebeurt het dat jonge 
merels in de volière nog wat bedelen en dat 
dan een wilde moeder- of vadermerel met 
een worm in zijn snavel – op weg naar zijn 
of haar eigen kroost – even stopt en komt 
kijken of er écht nood aan de man is. Dit 
fenomeen zien we trouwens ook regelma-
tig bij onze kauwen en kraaienpatiënten …

Jaar Aantal 
opgevangen 

merels

Totaal 
opgevangen 

vogels

% merels 
van het 
totaal

2016 391 8.116 4,8

2017 427 8.624 4,9

2018 445 10.109 4,4

2019 234 9.708 2,4

2020 313 10.255 3,0

2021 280 8.803 3,3
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Het is kwart voor zeven in de ochtend, 
later dan afgesproken, als we – Wim Kooij 
en Foeke Zeilstra – parkeren bij het ge-
hucht Achthoven aan de Lekdijk tussen 
Lexmond en Ameide. 

Het is eind mei en we zijn in de Alblas-
serwaard, daar waar het riviertje de Zouwe 
uitkomt in de Lek. ‘Koffie? Thee?’, vraagt 
Jan wijzend op twee thermoskannen, ter-
wijl een tuinfluiter en een Cetti’s zanger 
luidkeels de aandacht vragen. ‘Duijf ’ – al 
ruim 50  jaar zijn roepnaam binnen de 
HVB - noemt een paar soorten op die zich 

Waar zijn ze gebleven …? 
Op stap met Jan van Duijvendijk 
in natuurgebied de Zouweboezem
WIM KOOIJ – FOTO'S FOEKE ZEILSTRA

al hadden laten zien of horen. Jan heeft 
ze vooruitlopend op onze komst al op de 
tellijst gezet, de ‘arrestatielijst’. Grote zil-
verreiger, ooievaar, rietgors, rietzanger en 
bergeend. 

We vertelden hem over onze wat moeizame 
zoektocht naar de afgesproken plek. Jan: 
‘Niet in militaire dienst geweest zeker? Je 
had gewoon letterlijk mijn route-instructie 
moeten volgen. Van eigen initiatief komt 
alleen maar ellende. In dienst geldt dat je 
nadenken aan de paarden moet overlaten, 
want die hebben grotere hoofden dan jij….’ 

‘De arrestatielijst heb ik maar vast geopend’, 
roept Jan van Duijvendijk ons grimlachend toe. 
Wat bedoelt hij? 
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Wij horen het bedremmeld aan en slikken 
het schoolse ‘we waren toch écht op tijd 
uit Den Haag vertrokken…’ maar in. 

De arrestatielijst 
Voor alle duidelijkheid: Jan is advocaat, 
geen politieagent. Wel bracht hij zijn 
diensttijd door bij de Militaire Inlich-
tingendienst, maar dat is natuurlijk strikt 
geheim. Nee, de term ‘arrestatielijst’ stamt 
uit de tijd dat ‘Duijf ’ in de jaren 70 deel-
nam aan de jeugdexcursies van de Haagse 
Vogelbescherming. ‘Tellijsten waarop je de 
waargenomen soorten kon aanvinken wer-
den toen nog gestencild,’ vertelt Jan. ‘Als je 
zo’n soortenlijst kreeg, was je verguld. Nu 
print je zo’n arrestatielijst gewoon thuis 
uit. Maar ik houd hem nog steeds in de 
opmaak van toen.’ De jonkies werden aan-
gemoedigd om te ‘jagen’ op soorten om zo 
de lijst verder aan te vullen. 

Behalve vogels kijken, had Jan tot voor 
kort nog een andere hobby waarin hij zeer 
bedreven was. Hij speelde heel verdienste-
lijk piano en heeft lang met enkele vaste 
muziekvrienden jaarlijks opgetreden in de 
Kleine Zaal van het Concertgebouw. Zijn 
muzikaliteit komt deze ochtend goed van 
pas: uit de rietvelden stijgt een kakofo-
nie van vogelgeluiden op. Jan houdt pro-
bleemloos de drukke spotvogels en bos-

rietzangers uit elkaar en weet van deze 
meester-imitatoren ook direct welke vogel 
ze nadoen. En zelf kan hij er ook wat van: 
de verwante alarmroepen van tjiftjaf en 
fitis weet Jan feilloos na te doen. Zo feil-
loos zelfs dat een nabije tjiftjaf onmiddel-
lijk alarm slaat. Of was het nu toch een 
fitis? 

De duinen in…
Op het Nederlands Lyceum leerde Jan vo-
gels kijken. Hij raakte besmet met het vo-
gelaarsvirus en u weet: dat raak je nooit 
meer kwijt. Jan trok begin jaren 70 op 
met vogelende vrienden als Rudi van der 
Mark en Kees Tegelberg. Later werden zij 
gevraagd als waarnemers in het Meijendel-
onderzoek. Daar inventariseerden ze de 
broedvogels in hun kavels. Ze hoorden 
over de onbegrijpelijke terugval in aantal 
van de sprinkhaan(riet)zanger in sommige 
kavels. Waarna het opeens toch weer erg 
goed ging met deze soort. De werkelijk-
heid was dat de oudere tellers door het af-
nemende gehoor de hoge tonen van deze 
soort niet meer konden horen. Nieuwe, 
jonge waarnemers hadden daar geen last 
van, waardoor de populatie weer miracu-
leus op peil kwam … 

Dat het lot van het afnemende gehoor 
‘Duijf ’ nog niet heeft getroffen, wordt dui-
delijk tijdens onze wandeling: hij ontvangt 
binnenkort voor het eerst AOW, maar in 
tegenstelling tot veel leeftijdgenoten pikt 
hij de monotone triller van de sprinkhaan-
zanger moeiteloos op en onderscheidt die 
met gemak van die van de daarop lijkende 
snor. In gedachten nemen we ons petje af.
 
Bloeitijd van de jeugdcommissie 
Het eerder genoemde groepje scholieren 
vormde tot ver in hun studietijd het hart 
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van de HVB-jeugdcommissie die in de 
jaren 70 haar bloeitijd beleefde. Totaal 
acht personen maakten er deel van uit en 
om de zoveel weken stond er een excursie 
op het programma. Die waren zo aantrek-
kelijk dat een deelnemersaantal van 25 
heel gewoon was. Een aantal leden van 
deze bijzondere HVB-lichting werd later 
‘beroepsvogelaar’. Op ons lijstje staan bij-
voorbeeld Peter Meininger in Zeeland en 
Jacques van der Neut in de Biesbosch. 

Nachtelijke tochten 
Veel anekdotes uit de jaren 70 worden tij-
dens de wandeling uitgewisseld. De nach-
tegalenexcursies in de duinen bijvoor-
beeld. De start was om 03.30 uur ’s och-
tends want het was nog voordat in 1977 
de zomertijd werd ingevoerd! Toch trok-
ken deze nachtelijke tochten moeiteloos 
30 deelnemers. Destijds was Jan al bedre-
ven in het oproepen van onze gevleugelde 
vrienden, variërend van de bosuil in de 
schemering tot de wielewaal later op de 
ochtend. Ooit werden op een dag vroeg in 
mei tijdens een lange tocht ruim 90 soor-
ten geteld. Jan moest vroeg afhaken omdat 
hij naar pianoles moest. Hij zag daardoor 
die dag ‘slechts’ 94 soorten. De anderen 
konden nog verder, richting Kijfhoek en 
Bierlap waar ze een boomleeuwerik kon-
den arresteren, en ook de grauwe klauwier 
die daar toen nog regelmatig broedde. ‘Je 
moest natuurlijk wel geluk hebben voor 
zo’n enorme lijst, zoals een doortrekkende 
zwarte wouw.’

De schelp
Jan is goed voorbereid naar Lexmond ge-
komen en toont ons een bijzonder reli-
kwie: een gegraveerde HVB-schelp met 
steltloper die je als eerbewijs uitgereikt 
kreeg als je een derde keer de traditionele 

winterse strandexcursie had voltooid. Een 
flinke tocht van Hoek van Holland naar 
Scheveningen. Ofschoon in de kracht van 
hun leven was dit zelfs voor de jeugdlei-
ders soms een pittige onderneming. Zo 
kwam het voor dat een overmoedig maar 
ook oververmoeid jeugdlid het laatste stuk 
van de wandeling moest voortzetten op de 
rug van een leider… 

Het favoriete vogelgebied
Voor Jan is ‘vogelen’ een hobby gebleven, 
waar hij ondanks zijn drukke leven altijd 
tijd voor is blijven vrijmaken. Eenmaal ver-
huisd naar Baarn ging hij vogelen op de 
Utrechtse Heuvelrug, de Eempolders en 
de Lepelaarsplassen. Tot zijn meest favo-
riete vogelgebieden behoort het Lau wers-
meergebied - Jan veert op: ‘voor zeearen-
den en reuzensterns, of voor echte zeld-
zaamheden bij de Ezumakeeg’ -, maar dus 
ook de 118 hectare grote Zouweboezem, 
waar hij ons op deze prachtige, zonnige 
ochtend rondleidt. Het gebied diende ooit 
als opslag van overtollig polderwater. Het 
riet wordt in de winter gemaaid. Daarmee 
voorkomt het Zuid-Hollands Landschap 
dat het gebied dichtgroeit en verandert 



in een moerasbos. Nu is het lastig om het 
elke vogel naar de zin te maken. De pur-
perreigers in het gebied en de snor hou-
den vooral van overjarig riet. Dat geldt 
ook voor roerdompen, al stellen die ook 
prijs op gemaaide delen om in te foera-
geren. De kleine karekiet zit juist liever in 
jong riet. Dit in tegenstelling tot de grote 
karekiet, die weer overjarig, stevig water-
riet prefereert omdat het geschikt is om 
het relatief zware nest te dragen. De grote 
karekiet gaat overal in Nederland achter-
uit en is een van de soorten die zijn ver-
dwenen ten opzichte van een halve eeuw 
geleden toen Jan hier voor het eerst rond 
liep. “Maar daarvoor hebben we de Cetti’s 
zanger teruggekregen. En van zilverreigers, 
kleine of grote, konden we toen alleen nog 
maar dromen.”

Zwarte sterns 
Vol bewondering kijken we lange tijd naar 
de af- en aanvliegende zwarte sterns van 
de broedkolonie aldaar. Wat een sierlijke, 
elegante vlucht, alsof ze door de lucht 
dansen! De schaarse moerasstern is nu 
in prachtkleed. Van nature broeden ze op 
waterplanten, hier worden ze een beetje 
geholpen met aangelegde rieteilandjes en 
met gaas afgeschermde nestvlotjes. Een vo-
gelaar die hier vaker komt wijst ons op een 
broedende witvleugelstern achter in de ko-
lonie. Dat is een heuse zeldzaamheid want 
het gaat hier om een soort die niet eens 
jaarlijks broedt in Nederland. De identiteit 
wordt duidelijk kenbaar gemaakt tijdens 
een kort ererondje boven het nest. ‘Niet op 
waarneming.nl zetten hoor, anders staan 
hier morgen 200 twitchers’, voegt onze tip-
gever ons toe als we weer doorlopen. 

‘Arresteren’ en jubileren…
Op een terrasje van de banketbakker in het 

naburige Lexmond wordt de arrestatielijst 
afgesloten. De teller staat pas stil nadat 
Duijf maar liefst 74 soorten heeft aange-
kruist! We kijken met weemoed terug op 
de wandeling en op onze herinneringen 
aan de Haagse Vogelbescherming in de 
jaren 70. ‘De Haagse Vogelbescherming is 
nooit helemaal weggeweest, ik ben altijd 
lid gebleven’, mijmert Jan. Hij is blij dat 
het nu zo goed gaat met Vogelopvang de 
Wulp en herkent ook de bestuurlijke en 
organisatorische uitdagingen die daarmee 
samenhangen. Zelf heeft hij begin jaren 70 
nog meegebouwd aan het eerste vogelasiel, 
aan de Westvlietweg. Jan vertelt: ‘Ooit von-
den we in de duinen een zieke vogel met vis-
lijn om zijn poot. Een donker, meeuwach-
tig beest. Het bleek een kleine jager te zijn. 
We hebben hem gevangen. Daarbij beet hij 
mij in mijn pink. We hebben hem per fiets 
naar het vogelasiel gebracht. Jarenlang was 
ik de trotse jonge vogelaar met een litteken 
door de beet van een kleine jager. Wie kan 
dat zeggen?’ 
Later zat Jan, onder andere samen met 
Foeke, in de jubileumcommissie toen de 
vereniging 60 jaar bestond. ‘De vereniging 
bestaat binnenkort 100 jaar! Is dat niet iets 
voor jou?’ Duijf glimlacht, zet zijn fraaie 
Tilley Hoed op, schoudert zijn telescoop, 
bergt vogelgids en thermosflessen op en 
wandelt naar zijn auto... 

21
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Werkwijze
We kijken naar een flink lange reeks jaren. 
André Saanen heeft hiervoor een prachtig 
overzicht gemaakt vanaf 1980 t/m 2020. 
Voor dit artikel zijn alleen de gegevens 
gebruikt van de vogelrustgebieden die de 
HVB nu beheert. Een aantal andere be-
stond vroeger, maar zijn om uiteenlopende 
redenen opgeheven. Witte Vlek Madestein 
en Paroussia zijn de bekendste voorbeel-
den hiervan. Ook van het vogelrustgebied 
‘Het Litoraal Reigersbergen’ zijn de gege-
vens niet meegenomen, omdat dit pas in 
2017 is gerealiseerd. Overigens bedroeg 
het aantal merelterritoria in Het Litoraal 
in de jaren 2017-2020 resp. 1, 3, 2 en 2.

Van enkele gebieden ontbreken van som-
mige jaren telgegevens. Deze zijn zo goed 
mogelijk bijgeschat aan de hand van de 
aantallen in de jaren ervoor en de jaren 
erna. Voor de overzichtelijkheid is de pe-
riode 1986-2020 ingedeeld in 6 perioden 
van 5 jaar en één van 6 jaar (de eerste van 
1980-1985). Van 1980 t/m 1982 werden in 
de Abraham Schierbeektuin nesten geteld 
i.p.v. territoria. Dus een merel die 2 of 3 
vervolglegsels had werd voor 2 resp. 3 nes-
ten geteld.  

Resultaten
In figuur 1 zijn de gegevens van alle vogel-
rustgebieden samen gepresenteerd. We 
zien dan van 1980-1995 duidelijk een toe-
name. Tot 2005 is er een zekere stabilisa-

De merel in onze vogelrustgebieden
TOM LOORIJ

In het ‘Jaar van de merel’ besteedt ook de HVB extra aandacht aan 
de merel in onze regio. Dit artikel gaat over de stand van de merel 
in onze vogelrustgebieden. 

Figuur 1. Merelterritoria in vogelrustgebieden.
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Het is echter te kort door de bocht om te 
stellen dat in onze vogelrustgebieden het-
zelfde aan de hand is als in heel Nederland. 
Wel realistisch is de constatering dat de 
landelijke achteruitgang van het aantal 
merels de laatste ca. 10 jaar ook merkbaar 
is in onze vogelrustgebieden. Zo zou de 
toename tot 1995 ook kunnen worden ver-
klaard uit het feit dat enkele vogelrustge-
bieden pas in de jaren 70 zijn gerealiseerd. 
En we weten dat het jaren duurt voordat 
ze zo zijn ingericht dat een maximaal aan-
tal territoria mogelijk wordt. Ook moet 
bedacht worden dat merels er nu eenmaal 
een territorium op na houden en ‘onein-

tie van het aantal territoria en daarna zet 
een sterke daling in; voor al in de periode 
2016-2020 liep het aantal zeer sterk terug. 
Opvallend is dat het volledig overeenkomt 
met het landelijke beeld in de aantalsont-
wikkeling. Ook landelijk is er een toename 
van 1980 tot 1995, vervolgens is er in 1995-
2010 landelijk een afvlakking en na 2010 
zet de daling in. Deze achteruitgang ver-
klaart waarom 2022 tot ‘Jaar van de merel’ 
is uitgeroepen.
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dige groei’ van het aantal territoria – ook 
in de vogelrustgebieden – dus onmogelijk 
is. Ook al is de inrichting er optimaal, op 
een bepaalt moment zijn de grenzen van 
de territoria de beperkende factor, ofwel 
vol is vol. 

Abraham Schierbeektuin en vogelrust-
gebied Ockenburgh
We krijgen een heel ander beeld als we de 
aantallen per periode van elk afzonderlijk 
vogelrustgebied bekijken (zie tabel 1). Het 
valt meteen op dat de trend van het totaal 
– het overall beeld – voor een belangrijk 
deel wordt bepaald door de trend in de 
twee meest merelrijke vogelrustgebieden: 
de Abraham Schierbeektuin  en vogelrust-
gebied Ockenburgh. De eerste omdat men 
bij de inrichting van de Schierbeektuin tot 
het uiterste is gegaan om zoveel mogelijk 
nestgelegenheid te krijgen. En vogelrust-
gebied Ockenburgh is met 3 ha veruit het 
grootste qua oppervlakte.

Trend van 1986 tot 2020 (figuur 2)
In de Abraham Schierbeektuin zie je tot 
de eeuwwisseling een toename, daarna een 
stabilisatie en vanaf 2002 een gestage af-
name. Vooral de afname tot en met 2020 is 

erg opmerkelijk. De inrichting van het ge-
bied is al die jaren niet veranderd. In ieder 
geval niet zo dat daaruit de afname kan 
worden verklaard. Het vogelrustgebied 
grenst aan de Vogelwijk die wordt geken-
merkt door grote vogelrijke tuinen. Het 
is mogelijk dat die tuinen in de loop der 
jaren veel vogelvriendelijker gemaakt zijn, 
waardoor de merel misschien minder be-
hoefte heeft het vogelrustgebied Abraham 
Schierbeek op te zoeken. Sinds 1998 loopt 
er een paartje vossen rond in de tuin, maar 
tegenwoordig lopen er ook ten minste 3 
buurtkatten rond die mogelijk een ne-
gatief effect hebben op de merelstand. 
Verder worden de openbare paden in de 
Bosjes van Poot die langs de Abraham 
Schierbeektuin lopen, regelmatig druk be-

Figuur 2. Merelterritoria in Schierbeektuin en VRG 
Ockenburgh.
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Schierbeektuin                    VRG Ockenburgh

Tabel 1. Gemiddeld aantal merelterritoria per jaar.

Vogelrustgebied 
1980-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010

2011-
2015

2016-
2020

Dr. Abraham Schierbeektuin 8 11 12 11 12 9 7 5
Eilandjes Meer en Bos 4 5 4 2 4 2 4 3

Marlot 4 2 2 2 3 2 2 3

Gravin van Bylandt 6 4 4 3 6 6 6 5

Henk van Dongen 4 3 3 3 5 5 6 5

Ockenburgh 14 14 14 8 7 7 7 7

André van der Laantuin 8 7 9 6 7 7 4 3

Overvoorde 5 3 4 4 3 3 3 2

Vredenoord 4 4 4 3 4 4 3 4

Eendenkooi Zuiderpark - - - - 8 8 7 6
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zocht wat tot verstoring kan zorgen. 
Het vogelrustgebied Ockenburgh is een 
ander verhaal. In de perioden 1980 tot 
1995 werden jaarlijks hoge aantallen me-
relterritoria gemeld, gemiddeld ca. 13 per 
jaar. Na een paar tussenjaren waarvan 
geen gegevens voorhanden zijn, was in 
2001 dat jaarlijkse aantal slechts 7 en dat 
bleef daarna nagenoeg constant. Rond 
de eeuwwisseling kreeg het vogelrust-
gebied een nieuwe beheerder. Mogelijk 
hield deze er een andere manier van tel-
len op na. Hij telde volgens de strengere 
BMP-methode. Bij beide beheerders is 
geen sprake van een significante toe- of 
afname, integendeel vanaf 2000 kent het 
aantal territoria maar enkele incidentele 
uitschieters.

Overige vogelrustgebieden
In de meeste andere vogelrustgebieden is 
het aantal merelterritoria in de loop der 
jaren redelijk gelijk gebleven. De Een den-
kooi in het Zuiderpark heeft voor het jaar 
2003 slechts kort een beheerder gekend die 
telresultaten heeft doorgegeven. Daarna is 
er de laatste jaren een lichte afname merk-
baar, maar dat kan ook liggen aan minder 
intensieve telaandacht van de beheerder. 
Hier en daar zijn verder wel wat verschillen 
te zien tussen de perioden van voor 2000 
en van na 2000. In Eilandjes Meer en Bos 
en Overvoorde blijkt dit aantal bijvoor-
beeld voor 2000 gemiddeld iets hoger te 
liggen dan na 2000. 

In de André van der Laantuin lijkt het aan-
tal de laatste decennia wat lager te liggen 
dan in de jaren ervoor. In die jaren waren 
er regelmatig verstoringen van buitenaf 
(kapotte hekken, vandalisme, bouwactivi-
teiten, optreden van vossen) die mogelijk 
een negatieve invloed hadden. Vooral de 

gevolgen van de storm in 2016 zijn desas-
treus geweest. Behalve omgewaaide grote 
bomen en vernield hekwerk hebben ook 
de herstelwerkzaamheden in 2017 grote 
schade aangericht. Veel voor merels be-
langrijke broedgelegenheid is daarbij 
verloren gegaan De nieuwe aanplant had 
daarna nog jaren nodig om zich te ont-
wikkelen. 
In vogelrustgebieden Marlot en Vreden-
oord is door de jaren heen nauwelijks een 
verschil merkbaar.

In de vogelrustgebieden Gravin van By-
landt en Henk van Dongen zien we na 
2000 duidelijk een lichte toename van 
het aantal territoria. In die jaren zijn veel 
besdragende en groenblijvende bomen en 
struiken geplant, ideaal voor de merels 
om als voedsel en nestplaats te dienen. De 
lichte afname van na 2015 lijkt inmiddels 
wat te zijn afgezwakt.

Conclusie
Al met al lijkt het erop dat wij in onze 
vogelrustgebieden de merelstand aardig 
op peil hebben kunnen houden. De lan-
delijke daling sinds ca. 2010 is niet echt 
duidelijk merkbaar in onze vogelrustge-
bieden. Ook het Usutuvirus heeft vanaf 
2016 niet echt invloed gehad op de totalen. 
Een grote uitzondering is onze oudste, be-
roemdste en optimaal ingerichte Abraham 
Schierbeektuin. Hier is het aantal merel-
territoria vooral sinds 2005 sterk gedaald 
zonder dat hiervoor een eenduidige oor-
zaak is aan te geven. Waarschijnlijk heeft 
een complex van factoren hierbij een rol 
gespeeld.
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‘We zitten momenteel midden in het broed-
seizoen en aangezien we in de vorige editie 
van de Wulp niet aan bod gekomen zijn* 
hebben we deze keer extra veel te vertellen 
over wat er zoal gebeurd is op de opvang’. 

Staartmezen in de knel
‘We begonnen het broedseizoen met een 
nestje jonge staartmezen dat in de proble-
men was gekomen. Zij waren met z’n allen 
uitgevlogen en in een naaldboom terecht 
gekomen waar zij onder de hars kwamen te 
zitten. De ouders waren druk aan het voe-
deren maar de jongen konden geen kant 
meer op omdat de veertjes van hun vleu-
gels helemaal aan elkaar waren geplakt. Ze 
werden in de avond binnengebracht en we 
hebben direct alle jongen gewassen omdat 

we ze zo snel mogelijk weer terug bij de ou-
ders wilden zetten. De volgende ochtend 
zijn we gaan kijken bij de vindplaats. We 
hadden een bakje hongerige staartmeesjes 
bij ons maar helaas … geen reactie van de 
ouders. Later op de dag zijn we nog een 
keer teruggegaan op zoek naar de ouders 
en ja hoor, daar waren ze! De jonkies zijn 
in een boom gezet en werden gelijk verder 
verzorgd door de ouders! Enkele jongen 
hebben het voorval niet overleefd maar we 
konden er toch acht in goede gezondheid 
bij hun ouders terugbrengen.’ 

Zwaan in nood 
‘Niet lang daarna kregen we een gewonde 
zwaan binnen met vijf eieren. En dat is best 
een probleem. Het is geen geheim dat jonge 
zwanen in de opvang ontzettend lastig 
zijn. Vaderzwaan was doodgebeten door 
een hond, moederzwaan had een grote 
wond op de rug waar maden uitkwamen 
en ze keek uiteraard niet meer om naar 
haar eieren. Als eerste zorg zijn de eieren 
even in de broedmachine gelegd. Die ma-
chine gebruiken we eigenlijk alleen maar 
voor de allerkleinste, naakte babyvogels en 
vrijwel nooit om eieren uit te broeden. We 
dachten “eerst de ouders en later kijken we 
wel in wat voor staat de eieren zijn”. We 
hebben goed nagedacht over de gevolgen 
van het mogelijk uitkomen van de eieren. 
Moederzwaan zou haar jongen vast niet 

 
      Vogelopvang De Wulp 

De drukste periode van het jaar 
in Vogelopvang De Wulp 
SHARON LEXMOND

*  Redactie: Ja, het klopt wat Sharon zegt. Au. Door een misverstand in het redactieteam, is haar verhaal in de mei 
Wulp niet verschenen. Hier past een excuus van de redactie. 
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accepteren, ze konden niet terug naar de 
vindplaats, bij ons konden ze niet groot 
worden dus het zag er – op zijn zachts ge-
zegd – niet erg rooskleurig uit. We beslo-
ten dat we ons volledig op de genezing van 
de moederzwaan zouden richten en de ei-
eren niet uit zouden laten komen. Echter, 
toen we de eieren uit de broedmachine wil-
den halen om ze af te laten koelen zodat 
ze niet zouden uitkomen, schudden ze nog 
nét niet de broedmachine uit! Er was ge-
piep te horen en de jongen in het ei waren 
super bewegelijk. En ja, dan blijkt dat we 
– ik dus … – echt wel softies zijn … We kón-
den dus onmogelijk die eieren weggooien. 
We zouden alles op alles gaan zetten om 
dit project te laten slagen en moeders te 
laten binden met haar jongen zodat ze uit-
eindelijk weer konden worden uitgezet. 
De broedmachine is bij ma in het verblijf 
gezet en terwijl eieren al aan het uitkomen 
waren, zijn ze onder haar gelegd. Lang ver-
haal kort: het is gelukt! Met behulp van 
onze collega’s van het vogelasiel in Hoek 
van Holland waar ma met haar vijf jongen 
naartoe mocht verhuizen – en dat deze 
zwanen een eigen bad kon bieden –  zijn de 
jongen nu bijna vijf maanden oud en klaar 
om de wijde wereld in te trekken!’

Wel behoorlijk zorgelijk is dat de vogel-
griep overal nog steeds om zich heen 
grijpt. Waar eerst vooral de ganzen en 
zwanen ziek werden, kwam er in juni een 
ziektegolf onder de zeevogels. Op Texel is 
de kolonie grote sterns zwaar getroffen en 
ook de Engelse broedkolonie van de jan-
van-genten is besmet. Zo erg zelfs dat wij 
hier in de opvang de een na de andere zieke 
of stervende jannen aangeboden kregen. 

Niet alleen jan-van-genten, ook zeekoeten, 
Noordse stormvogels en meeuwen worden 
hevig getroffen. Met name eerste en twee-
dejaars zilvermeeuwen worden ziek. We 
houden ons hart vast. Zo erg als het nu is 
hebben we het nog nooit gezien. Op slechte 
dagen krijgen wij tot wel 10 verdachte vo-
gels per dag binnen. De jonge meeuwen 
komen zelfs ziek van de daken af wat het 
voor ons heel erg moeilijk maakt om ons 
werk te doen. We krijgen namelijk enorm 
veel meeuwen binnen, de incubatietijd is 
gemiddeld een dag of tien en vogelgriep is 
natuurlijk ontzettend besmettelijk.’ 

Open dag geslaagd! 
‘Op 3 juli hadden we voor het eerst in twee 

‘Normale’ patiënten en vogelgriep 
‘Ondertussen kregen we natuurlijk ook 
nog de ‘normale’ patiënten binnen. Me-
rels, spreeuwen, eksters etc. en jong, ge-
pakt door de kat, tegen raam gevlogen, 
noem maar op. 

 
      Vogelopvang De Wulp 
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      Vogelopvang De Wulp 

jaar weer een open dag in de planning 
staan. En die werd zeer goed bezocht. We 
schatten dat ongeveer 250 mensen langs 
geweest zijn om een kijkje te komen nemen 
in de opvang. Een drukke, maar zeer ge-
slaagde dag! We hebben er heel veel men-
sen een plezier mee gedaan. Reden voor 
een herhaling. Op zaterdag 10 september 
organiseren we weer een open middag tus-
sen 13.00 en 16.00 uur. We vieren dan ge-
zellig mee dat de Haagse Dierenambulance 
50 jaar bestaat. Mocht u nog nooit bij ons 
langs geweest zijn, dan bent u van harte 
welkom!  Natuurlijk ook als u al eens eer-
der bij ons bent geweest!’

Moeilijke patiënten 
‘Verder wil ik graag nog wat kwijt over een 
aantal patiënten die als ‘moeilijk’ bekend 
staan. De eerste futenbaby’s zitten momen-
teel gezellig op het zwembad en we hebben 
een jonge reiger losgelaten. Niet zo maar 
eentje, maar een exemplaar dat echt op 
heel jonge leeftijd bij ons binnenkwam. Zo 
jong heb ik ze niet eerder gezien. Hij paste 
nog op de hand! Ook kregen we via een an-
dere opvang een nestje gierzwaluwen bin-
nen waarvan de kleinste maar zeven gram 

woog en nu een dikke 45 gram aantikt. 
Gelukkig gaat het met hen allemaal heel 
goed. Het is superleuk om te zien dat deze 
patiënten eindelijk goed gaan daar waar 
dat ons voorheen zelden lukte.’ 

Zomertortel 
Als laatste voorbeeld van ons werk iets 
over een hele knappe tortel die werd bin-
nen gebracht. Niet de Turkse variant, maar 
onze eigen echte tortelduif. De zomertor-
tel. Mooi hè!
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De Segbroekpolder wordt al in 1286 ge-
noemd. Het was toen een smalle, langge-
rekte duinvallei die liep van ongeveer het 
tegenwoordige Verversingskanaal tot waar 
nu de Camping Ockenburg ligt. Dus tus-
sen de oude binnenduinen in het oosten 
en de nieuwe zeeduinen in het westen. 
De polder werd gebruikt voor weiden en 
tuinderijen (Teixeira de Mattos, 1908). In 

‘Terschelling bij Den Haag’, 
de vogels van de Segbroekpolder in 
vroeger tijden
MARTIN LOK

Binnen de rook van Den Haag was het in mijn schooltijd mogelijk om dicht bij huis 
soorten te zien waar je tegenwoordig verder voor moet reizen. Ik denk aan steenuilen 
in de Oostmadepolder bij Ockenburg (Lok, 2021), kemphanen in de Zijdepolder, 
grauwe klauwieren in de Segbroekpolder en patrijzen in het Westduinpark. Dit 
artikel beschrijft de vogels van de Segbroekpolder, tussen Kijkduin en de camping 
Ockenburgh, zoals die nog voor eind jaren zestig van de vorige eeuw bestond.

het register van graaf Floris de Vijfde van 
omstreeks 1280 wordt de Segbroek reeds 
vermeld, tezamen met Winendael en het 
Winendaelermeer, het meertje in Meer en 
Bosch. 

Vogels verdreven door bouw Vogelwijk
Van de vogels van de oorspronkelijke 
Segbroekpolder is maar weinig bekend. 
Tolsma (1929) noemt dat daar nog enkele 
kieviten en grutto’s broedden maar hun 
dagen waren echter toen al geteld in ver-
band met o.a. de komst van de Vogelwijk. 
We kunnen nu toch mogelijk nog een in-
druk krijgen van de vogelbevolking van 
zo’n duinvallei aan de hand van het stukje 
Segbroekpolder tussen Kijkduin en Solle-
veld, ca 60-70 hectare, dat nog tot eind ja-
ren zestig heeft bestaan. Op dit land werd 
toen veeteelt bedreven vanuit de Wijndae-
lerwoning, sinds 1948 door Joris Zonne-
veld. Het land werd uitsluitend gebruikt 
als weiland voor ongeveer 70 melkkoeien, 
het jongvee en voor hooi en silogras. 

Op de topografische kaart (Figuur 1) en 
een foto uit ca.1964 (Figuur 2) is te zien hoe 
open en landelijk het karakter van de Seg-

Martin Lok
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broekpolder in die tijd nog was. Beekman 
(2009) stelde dat het verbazend was dat er 
zo dicht bij de stad Den Haag toen nog een 
gebied was dat we nu nog slechts kennen 
van een Waddeneiland als Terschelling. 

Sloot kwam uit in Haagse Beek 
Meteen naast de duinen aan de westzijde 
liep een sloot die uitmondde in de Haagse 
Beek (Figuur 3). Aan de oostzijde werd het 
gebied begrensd door sportvelden op de 
locatie die voor en tijdens de Tweede We-

reldoorlog in gebruik was als Vliegveld Oc-
kenburgh. Het gebied had een geacciden-
teerd karakter met zowel droge als natte 
gedeelten. Interessant is dat het mogelijk 
was delen van het land te laten bevloeien 
via de centrale hoofdsloot zodat zelfs in 
zeer droge tijden delen nog plas-dras ston-
den wanneer andere weidegebieden al geel 
kleurden. 

Figuur 1. Ligging van de Segbroekpolder in begin 
jaren zestig. 

Figuur 2. De Wijndaelerwoning met op de achter-
grond het Zeehospitium en de Segbroekpolder. 
Bron: vervaardiger Dienst van de Wederopbouw en de 
Stadsontwikkeling - collectie Haags Gemeentearchief.

Van de vogelstand van toen is maar weinig 
bekend. De Boer (1970) schatte het aan-
tal paren kievit op 13 en vermeldde dat er 
steevast een paartje grutto’s broedde. Ook 
noemde hij dat er altijd wel een koppeltje 
patrijzen zat. 

Boer dicteerde vergunning 
Omdat er behalve de meldingen van De 
Boer verder niets bekend lijkt te zijn van de 
toenmalige vogelstand, vat ik beneden in 
het kort mijn vroegere ervaringen samen. 
Ik begon de Segbroekpolder te bezoeken 
in maart 1959 als dertienjarige scholier, 
oorspronkelijk zonder betredingsvergun-
ning. Prompt werd ik enkele malen door 
de politie verwijderd en werd er met een 
bekeuring gedreigd. Daarom bracht ik een 
bezoek aan boer Joris Zonneveld die mij 
zonder problemen tijdens het melken van 

Figuur 3. Het slootje aan de westzijde van de 
Segbroekpolder rond 1960 (Foto: Martin Lok).
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de koeien een vergunning dicteerde. De 
volgende jaren zou ik de Segbroekpolder 
bijna wekelijks bezoeken totdat ik mijn 
aandacht midden jaren zestig naar Ocken-
rode en Solleveld verlegde.

Volop weidevogels 
Als broedvogels noteerde ik in 1959 veel 
hogere aantallen broedparen dan die van 
De Boer (1970) namelijk: kievit 40, grutto 
2, tureluur 1 en scholekster 2 paar. De 
meeste broedgevallen werden bevestigd 
aan de hand van nestvondsten. Van de 
scholekster waren vaak wel 8 paar aanwe-
zig maar te oordelen naar de nestvondsten 
kwamen maar twee paar tot broeden. De 
60 -70 nesten van weidevogels per 100 ha 
betekent dat de Segbroekpolder bijna tot 
de ‘goede’ weidevogelgebieden behoorde 
zoals gedefinieerd als gebieden met meer 
dan 75 broedparen per 100 ha (Van’t Veer 
et al. 2008). Daarnaast waren veldleeuweri-
ken, nu een schaarse vogel, toen algemeen 
en werden altijd genoteerd als ‘veel’. De 
weidevogels broedden vaak op de wat ho-
gere richels maar foerageerden in de dras-
sige gedeelten. Daardoor waren de nesten 
eenvoudig te tellen.
In de beek tegen de duinrand broedden 
drie paar waterhoen. Van de patrijs waren 

altijd wel een tot twee koppels aanwezig 
en hun aantal kon na het broedseizoen 
wel oplopen tot 20 stuks. Deze broedden 
waarschijnlijk in ruigten net buiten de pol-
der. Dat gold ook voor soorten als tapuit, 
roodborsttapuit, kneu en grauwe klauwier 
die zich altijd wel in de polder vertoonden 
maar net daarbuiten broedden. Alleen de 
tapuit broedde ook wel in de polder in een 
konijnenhol aan de oever van de beek. De 
nu zeldzame grauwe klauwier broedde en-
kele jaren achtereen in een meidoorn net 
een paar meter buiten de omheining. Deze 
soort is inmiddels in de hele omgeving van 
Den Haag verdwenen met nog een laat-
ste broedgeval in de Oostduinen in 1984 
(Loorij, 2001).

150 Watersnippen 
Buiten het broedseizoen waren wulp, 
goud plevier, watersnip en wintertaling 
vaste bezoekers in klein aantal. In tijden 
van droogte echter wanneer de Segbroek-
polder werd bevloeid zoals in oktober 
1959, konden de aantallen watersnippen 
tot 150 ex. oplopen. Van de roofvogels wa-
ren in de winter buizerd en torenvalk vaste 
gasten met af en toe ook een sperwer. Ook 
waren in de winter 1-5 bokjes aanwezig. 
Tijdens vorst werd ook enkele malen een 
roerdomp genoteerd en verbleven er een 
paar fraters. In de beek overwinterde de 
meeste jaren een waterral. Interessant is 
dat 91 en later 34 kanoeten in gezelschap 
van een zilverplevier en vier tureluurs meer 
dan een week verbleven van 30 januari tot 9 
februari 1961. In het vroege voorjaar deed 
vaak een paartje zomertaling de hoofd-
sloot aan maar bleef er niet om te broeden.

Vogelrijk gebied 
Concluderend kunnen we zeggen dat de 
Seg broekpolder anno 1959 met zijn lig-Grauwe klauwier
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ging tussen de oude binnenduinen en 
de nieuwe zeeduinen een vogelrijk ge-
bied is geweest en mogelijk heeft dat 
ook eerder gegolden voor andere delen 
van de oorspronkelijke Segbroekpolder. 
We zullen dit echter nooit meer weten. 
Gezien de bijna volledige afwezigheid 
van gepubliceerde waarnemingen lijkt 
het erop dat het hier besproken deel van 
de Segbroekpolder een door vogelaars 
wat verwaarloosd gebied moet zijn ge-
weest.
In de jaren zestig werd besloten dat de 
Segbroekpolder ontwikkeld moest wor-
den tot een sport- en recreatiegebied. 
Bovendien werden er de Puinduinen 
aangelegd met sloopmateriaal uit de 
Haagse binnenstad. Helaas betekende 
dit het einde van dit prachtig stukje na-
tuurgebied en ook van een boerderij met 
een eeuwenoude his torie.
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Vogel met een vlekje …  
Watskeburt?
FOEKE ZEILSTRA

Grappig, brutaal en intelligent, dat zijn 
onze kauwtjes. Ze leven in groepen waarin 
een strenge rangorde bestaat, ze elkaar 
dwarszitten en liefhebben. Paartjes blij-
ven een leven lang samen. Kolonievogels, 
zwermen in de avonden in grote groepen 
uit over Den Haag, luid roepend. De nacht 
wordt doorgebracht in ‘slaapbossen’. 
Zoals honden op het platteland postbodes 
- nu vooral koeriers - van het erf jagen, zit-
ten kauwtjes buizerds of valken na. Werden 
vroeger – net als eksters – als kleptomane 
donderstenen gezien. 

Ik zag er twee met witte vlekken bij de su-
permarkt. Watskeburt? De witte veren zijn 
een genetische speling van het lot, net als 
bonte blaadjes bij planten. In die wereld 
spreken ze van ‘jumping genes’, een soort 
genetische vlo die kleine schade aan het 
DNA toebrengt. Bij onze Witte Veders is 
het gen dat de zwarte kleurstof aanmaakt, 
uitgeschakeld. De vlekken kunnen na de 
rui verdwijnen, groter of kleiner worden. 
Onvoorspelbaar als het leven zelf…
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Twee jaar geleden lag het nest van dit 
zwanenpaar tussen de Haagse Beek en 
de Balsemienlaan en was gemakkelijk 
af te schermen. Vorig jaar echter beslo-
ten de zwanen hun nest te maken tussen 
de Haagse Beek en de Machiel Vrijen-
hoeklaan. Dat gaf problemen omdat deze 
plek direct naast het voetpad ligt. Ook het 
afgelopen voorjaar kozen de zwanen voor 
deze plaats. Het is een plek die wij ‘twee-
beners’ niet snel in ons hoofd zouden 
halen ... Het gevolg is namelijk dat het 
voetpad moet worden afgesloten omdat 
er in die omgeving veel mensen wandelen.

Dit jaar kwamen eind mei alle zeven eieren 
uit en wilde het prille, reislustige gezin al 
na enkele dagen verhuizen naar de Bosjes 
van Pex. Om die te bereiken moeten ze 

Ondernemende zwanen  
HANS ELDERS

Langs de Haagse Beek maakt een zwanenpaar al jaren een nest waar ze hun 
jongen uitbroeden. Een gebeurtenis die ik ieder jaar opnieuw met grote 
belangstelling volg. 

De Savornin Lohmanlaan oversteken, een 
laan met druk verkeer. Ik doorzag hun 
actieplan tijdig en kon de zwanenfamilie 
benaderen zonder dat de ouders agres-
sief gingen blazen of hun veren opstaken. 
Blijkbaar herkenden ze mij en ze lieten 
zich gelukkig overtuigen de oversteek af 
te blazen. Ik was bezorgd omdat aan de 
overkant de Bosjes van Pex met hekken 
waren afgesloten vanwege de renovatie 
van de Haagse Beek. Het werk daar zou 
eind april jl. zijn afgerond, maar helaas 
was dit eind mei nog steeds niet het geval.

De volgende dag was de zwanenfamilie 
uit de omgeving verdwenen; ze hadden 
altijd al de gewoonte met hun kleintjes 
van de ene plek naar de andere te gaan, 
ver van hun ‘geboortegrond’. Dit maal 
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ontdekten we ze, na wat speurwerk, in 
één van de slootjes bij de sportvelden aan 
de Laan van Poot. U moet zich voorstel-
len: zwanen die de drukke De Savornin 
Lohmanlaan oversteken, dan tot de ont-
dekking komen dat hun weg wordt ver-
sperd door grote hekken, dan maar met 
hun zeven kleintjes via het fietspad een 
eind verder lopen langs de Sportlaan en 
vervolgens bij de Oude Buizerdlaan de 
drukke Sportlaan oversteken. Daarna – 
een maal in het water – richting Laan van 
Poot zwemmen en vervolgens de Laan van 
Poot oversteken en tot slot nog een stukje 
wandelen om in het water te komen van 
één van de slootjes bij de sportvelden. Een 
gevaarlijke tocht van bijna een kilometer!

Eind goed al goed, dacht ik …, totdat ik 
een paar dagen later de zwanen ontdekte 
achter de hekken van de Bosjes van Pex 
bij een ‘zijrivier’ – lees: een smal slootje, 
zijtak – van de Haagse Beek. Ik zag nog 
net vader zwaan als laatste deze afslag 
kiezen. Nu is het daar door de renovatie 

van de Beek totaal veranderd: in plaats 
van de open verbinding die er altijd was, 
is gekozen voor een dam van enige meters 
en is het slootje nu via een duiker, een 
ondergrondse buis, verbonden met de 
Haagse Beek. Duidelijk had de zwanenfa-
milie de oude situatie nog voor ogen en 
hadden nu een groot probleem: vanwege 
de nieuwe hoge beschoeiing konden de 
kleintjes hier niet op eigen kracht uit het 
water komen … Dus de dierenambulance 
gebeld met de vraag om de zwanen te 
komen bevrijden. Het kostte enige moeite 
uit te leggen waar de ‘gevangenen’ zaten 
omsloten omdat er officieel op die plaats 
geen water was. Het slootje bleek zelfs op 
de meest gedetailleerde kaart te ontbre-
ken en door de dichte begroeiing vrijwel 
onzichtbaar, zelfs vanuit de lucht.

Gelukkig was er toch snel een adequate 
reddingsactie van de dierenambulance en 
kon ik  een paar dagen later de bijgaande 
foto maken van deze ondernemende zwa-
nenfamilie.

Nu heeft de Vogelwijk niet te klagen wat 
betreft groenvoorziening maar enkele 
buurtbewoners van de Vliegenvangerlaan 
dachten een aantal jaren geleden toch het 
middenperkje daar te verfraaien door zelf 
extra bomen en struiken, meestal stekken 

Buurtinitiatief leidt tot stads vogelparadijsje
MARTIN LOK EN RIA SMITS – FOTO MARIJKE LOK. 

Met de Nota Stadsnatuur van 2020 wil de gemeente Den Haag een gezond stadseco-
systeem met meer biodiversiteit bevorderen met – waar mogelijk – participatie van de 
wijk of buurt. Groen moet niet meer alleen een fijnere leefomgeving bevorderen voor 
de mens, maar ook een thuis bieden aan soorten die het goed doen in de stad. 

uit eigen tuin, te planten. Soorten als lijs-
terbes, vlier, meidoorn en vlinderstruik, 
maar ook sering en goudenregen werden 
gepoot. Daarbij is het middenperkje ook 
nog een fraaie corridor van de Bosjes van 
Pex richting de duinen geworden.
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Het resultaat is nu een fraai geheel waar 
in het voorjaar vaak passanten stil staan 
om foto’s te nemen. Ook bleken verschil-
lende vogelsoorten het buurtinitiatief te 
waarderen en weldra kozen bosvogels als 
tjiftjaf, braamsluiper, zwartkop en pim-
pelmees het perkje uit als broedplaats 
of territorium. Ook waren er soorten die 
het regelmatig aandeden en die daar of 
anders wel in naburige tuinen broedden: 
winterkoning, heggenmus, merel, rood-
borst, putter, vink en groenling. Daar-
naast waren er soorten die regelmatig in 
de Vliegenvangerlaan te zien waren maar 
er niet broedden: nijlgans, bosuil, sper-
wer, gaai, ekster, halsbandparkiet, gier-
zwaluw, boomkruiper, koolmees, grote 
bonte specht, groene specht, zanglijster, 
kauw en zwarte kraai.  

Al met al 25 soorten die de Vlie gen van-
gerlaan regelmatig bezoeken. In het win-
terseizoen ko men daar weer an dere soor-
ten bij zoals keep, staartmees, zwarte 
mees, glans kop en goudhaan. Bij vorst en 
sneeuw zorgt de houtsnip soms voor een 
verrassing. Een hoogtepunt was een paar 
jaar geleden de humes bladkoning, een 
vogeltje van Centraal en Oost-Azië, dat de 
Vliegenvangerlaan en omgeving had uit-
gekozen om de winter door te brengen. 
Ook de egel huist in de Vliegenvangerlaan. 

Het initiatief toont aan dat soms met re-
latief weinig moeite en kosten de omge-
ving verfraaid kan worden en dat boven-
dien ook de biodiversiteit daardoor nog 
kan verbeteren. 
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Historie
Op 12 december 1927 gaf de 
gemeenteraad van Den Haag 
toestemming voor het stich-
ten van een vogeltuin- zoals 
het vogelrustgebied toen nog 
heette – waar wilde vogels in 
alle rust en veiligheid zouden 
kunnen broeden.
Het 0,75 ha grote gebied was 
de voormalige gemeentekwe-
kerij aan de Laan van Poot. 
Het gebiedje werd overgedra-
gen aan de toen pas opge-
richte Algemene Vereniging 
voor Natuurbescherming voor 
’s-Gra  ven hage e.o. (AVN).  Te - 
vens werd een bedrag van 
ƒ 500,00 ter  beschikking ge-

Haags vogelrustgebied viert 95-ste verjaardag 
Het dr. Abraham Schierbeekvogelrustgebied bestaat dit jaar 95 jaar en is daarmee 
de oudste vogeltuin van Nederland. Om dit te vieren organiseert de Haagse Vogel-
bescherming op zaterdag 24 september een inloopmiddag. 
U kunt die dag kennismaken met het werk van de Haagse Vogelbescherming en in het 
bijzonder met het werk in een vogelrustgebied. Voor een wandeling in de vogeltuin, 
die normaal voor publiek gesloten is, kunt u zich opgeven via info@haagsevogels.nl

steld voor inrichting van de 
tuin. Een bouwbedrijf bouwde 
een nep ruïne met nestholen 
en legde een vijver aan.  
Tijdens de oorlogsjaren heb-
ben de Duit sers veel vernield in 
de vogeltuin, vooral nadat de 
hele strook langs de kust werd 
aangewezen als Sperrgebiet en 
de bewoners en de beheerders 
van de tuin de toegang tot 
het gebied werd ontzegd. In 
1946 werd de vogeltuin over-
gedragen aan de Haagse Vo-
gelbescherming en is daarvan 
het eerste, maar niet meer het 
enige ‘Vo gel rustgebied’. De 
Haagse Vo  gel  bescherming be-
heert momenteel 11 gebieden 

in en om Den Haag. Dit werk 
wordt volledig door vrijwilligers 
gedaan. Voor specialistische in-
grepen kunnen we een beroep 
doen op de Groendienst van de 
Gemeente Den Haag.
In 1973 kreeg de tuin de naam 
van dr. Abraham Schierbeek. 
Schierbeek was een van de 
grootste pioniers van de na-
tuur- en vogelbescherming van 
Den Haag. Hij was o.a. initia-
tiefnemer van de oprichting van 
de vogeltuin.

Beheerders
De eerste beheerder van de 
vo geltuin was de heer Nieu-
wen huis die sinds 1932 werd 
bijgestaan door twee hbs-ers: 
Sjoerd Bakker en André van 
der Laan. Toen Nieuwenhuis in 
1941 overleed nam André van 
der Laan het beheer over en 
hij heeft dat volgehouden tot 
2007. Hij is op 91-jarige leef-
tijd overleden. De huidige be-
heerder – Hetty Mos – is dus 
pas de derde in 95 jaar. Door 
de lange tijd van zorgvuldig be-
heer kon het vogelrustgebied 
uitgroeien tot de plek met de 
hoogste broeddichtheid van 
Nederland.

inloopmiddag
zaterdag 24 september
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De Zandmotor 
Om te beginnen de Zandmotor, het opge-
spoten schiereiland voor de kust tussen 
Kijkduin en Ter Heijde. Ook als de stran-
den vol liggen met badgasten kun je hier 
heerlijk dwalen, daarbij kom je vrijwel 
geen mens tegen. Al snel verkeer je in het 
gezelschap van veel (soorten) meeuwen, 
waaronder soms ook de zwartkopmeeuw en 
dwergmeeuw. Visdieven verblijven er in deze 
tijd volop. Maar liefst 650 stuks waren er 
op de dertiende van de maand. Toen waren 
er ook 84 grote sterns en enkele dwergsterns 
van de partij. Op meerdere dagen zijn er 
tot 20 verblijvende bonte strandlopers geteld. 
Van de in het winterhalfjaar langs onze 
kust zo gewone drieteenstrandloper alleen 
enkele malen een of twee exemplaren. In 
zomerkleed met zijn bruine borst is het 
toch opeens een heel andere vogel. De ka-
noet was aanwezig op 21 juli. Die dag wor-
den ook zeven jonge bergeenden aangetrof-
fen. Meerdere keren in juli zijn, met tussen 
haakjes de maximum aantallen, gezien: 
scholekster (42), bontbekplevier (12), kleine 
plevier (8), regenwulp (2), ‘gewone’ wulp (2).  
Ook opvallend was het van 350 foerage-
rende gierzwaluwen zo ver van de bewoonde 
wereld. De meest bijzondere waarneming 
op de Zandmotor is al vroeg in juli gedaan. 
Op drie juli verbleef kortstondig de zeld-
zame kleinste jager. Deze bleef een half uur 
op het zand staan, vloog wat rond en deed 
enkele halfslachtige pogingen om een paar 

Vogelen in juli
WIM KOOIJ

Juli is na de spannende lentemaanden met volop vogelzang en onverwachte passanten 
in de vogelaarsbeleving een wat rustiger maand. Het is stiller en de najaars- en nazo-
mertrek moet nog op gang komen. Toch blijft er van alles te zien. Het is bovendien 
een leuke periode om eens te gaan kijken in ‘nieuwe gebieden’ in onze regio. 

visdieven en een scholekster het leven zuur te 
maken. Daarna vloog hij vrij hard door 
richting zuidwest over de zeereep. 

Nieuwe Driemanspolder
We reizen verder, nu naar het noordoosten 
van Den Haag: de Nieuwe Driemanspolder. 
Dit natuur- en recreatiegebied in ontwik-
keling ligt ingeklemd tussen de gemeen-
ten  Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg 
en Den Haag. Tot vijf jaar terug was het 
nog een agrarische polder. Een uitste-
kend gebied voor een zomers fietstochtje. 

Gedurende de gehele maand kon je hier de 
witte en gele kwikstaart, kievit, kluut, tureluur, 
lepelaar, watersnip en zomertaling tegenko-
men. De kemphaan (max. 6) werd enkele 
keren aangetroffen. De grutto hoort na-
tuurlijk ook in dit rijtje thuis, al zijn er al-
leen enkelingen gemeld in het begin van de 
maand. Zwarte sterns cirkelden juist later 
in de maand rond, boven vooral de natte 
delen van het gebied. Roofvogelspotters 

zomertaling



maakten een goede kans op een ontmoe-
ting met de bruine kiekendief. Boffers zagen 
of hoorden de in de Haagse regio steeds 
zeldzamer wordende patrijs en steenuil. 
Het gezellige gekwetter van de huiszwa-
luw draagt ook bij aan het zomergevoel. 
Naarmate je meer richting Stompwijk gaat 
neemt het aantal nesten onder dakranden 
van boerderijen en schuren toe. 

Terug naar de kust 
Het was een slecht teken dat er deze zomer 
zoveel jan van genten werden gezien. Dit als 
gevolg van de vogelgriep, die vooral ver-
woestend heeft uitgehaald naar grote sterns, 
hetgeen ook in onze contreien helaas goed 
zichtbaar was. Beide soorten werden heel 
wat keren dood of in desolate staat aan-
getroffen. Gelukkig niet in de aantallen 
waar bij het Haringvliet sprake van was. 
Daar werden maar liefst 600 levenloze 
grote sterns gevonden. Dat dit midden in de 
zomer gebeurt is uitzonderlijk en daarom 
zorgelijk. Tot voor kort was vogelgriep een 
fenomeen dat vooral in het winterhalfjaar 
toesloeg. Recent nog vooral onder brand-
ganzen, grauwe ganzen en andere watervo-
gels.

Huismus 
Bezette nesten van de huismus worden steeds  

vaker gemeld. Dit is een goed en een 
slecht teken. Goed omdat deze ooit zo ver-
trouwde verschijning, die vanaf de jaren 90 
rap uit het straatbeeld verdween, zich in de 
overgebleven enclaves dapper blijft voort-
planten. De schaduwzijde is dat veel waar-
nemers terecht aanleiding voelen om zich 
zorgen te blijven maken over de gezellige 
tjilper. Langs de kust zijn ze beduidend al-
gemener. Wie weer eens letterlijk een huis-
mus binnen handbereik wil hebben kan ik 
adviseren een stuk appeltaart te consume-
ren op het terras bij hotel Duinoord.

Meer… 
In juli was er in en rond Den Haag nog 
veel meer te beleven. Op de eerste dag een 
verblijvende kleine zilverreiger achter hotel 
Duinoord. Op 9 juli eentje in Solleveld. 
Specialisten herkennen een dag later 
de geelpoot(zilver)meeuw in de Vogelplas 
Starrevaart. Die dagen zwemmen daar ook 
geoorde futen in prachtkleed rond met jon-
gen. Regelmatig is daar ook het getingel 
van de baardman te beluisteren.

Een wespendief jaagt op de Waalsdor per-
vlakte op dag 3 in juli. Op dezelfde datum 
is daar ook een havik op jacht. Op 6 juli 
een blauwe kiekendief in de Kijfhoek. Een 
rouwkwikstaart is begin juli te zien in de 
Harstenhoek. De zwarte roodstaart dook 

patrijs

geoorde futen
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veelvuldig op bij de binnenhavens en 
overal waar ge- en verbouwd wordt in de 
(binnen)stad, vooral ook de Binckhorst en 
voor het tweede achtereenvolgende zomer-
halfjaar bij ziekenhuis Bronovo.
De kleine karekiet liet zich binnenstedelijk 
gelden bij diverse plekken in Mariahoeve, 
het Verversingskanaal en rond de Haagse 
Beek. 

IJsvogels
IJsvogels nemen weer in aantal toe. Waar-
nemingen komen uit Ockenburgh, Koe-
kamp, Puinduinen en Wassenaarse land-
goederen. Appelvinken duiken op steeds 
meer plekken op, ook hier weer Ocken-
burgh en steeds vaker in woonwijken zoals 
in de Zonnebloemstraat.

Purperreigers vliegen zo nu en dan langs 
de kustlijn zuidwaarts en zijn opgemerkt 
op de Vulkaan en in Meijendel. De zeld-
zame pontische meeuw laat zich zien bij de 
Oude Slag in Meijendel. Op de pretpier in 
Scheveningen werden op 21 juli behalve 
bungee jumpers ook een reuzenstern en 
meerdere - al dan niet gezonde - jan van gen-
ten gezien. Een kleine burgemeester -2e ka-
lenderjaar- was gedurende de hele maand 
in en rond de havens te bewonderen.

Regenwulpen
Naarmate de maand vordert meer waar-
nemingen van regenwulpen die voorbij 
trekken of een tussenstop maken bij de 

havens. Bosruiter en witgat(je) worden ook 
wat vaker overvliegend gezien. De oeverlo-
per meldt zich eveneens regelmatiger. Ook 
verblijvend op drukkere dagen langs de oe-
vers in het Haagse Bos. Op de Prinsenberg 
in Meijendel is enige malen melding ge-
daan van boomvalken die libellen vangen. 
Dat klinkt op de een of andere manier 
toch vriendelijker dan de slechtvalken die 
gesignaleerd zijn terwijl ze een houtduif of 
halsbandparkiet uit de lucht plukken. Bij 
de radarbol op het militair terrein op de 
Waalsdorpervlakte huist een paartje kleine 
bonte specht. Even verderop is een kleine 
druktemaker van dezelfde soort aanwezig 
in de Ruygenhoek. Kruis bekken vliegen zo 
nu en dan over, het zijn er meer naarmate 
de maand vordert. In de Ganzenhoek en 
in Rijswijk is ook melding gemaakt van 
enkele verblijvende exemplaren. Ook heel 
jonge exemplaren zijn aangetroffen, be-
wijs dat dit curieuze vogeltje ook weer in 
onze contreien heeft gebroed.

Er is meer… 
Het blijft natuurlijk een subjectieve selectie 
die ik voor het onderdeel Waar nemingen 
van dit blad maak. Verder kijken? Ga dan 
naar de volgende sites.

- https://denhaag.waarneming.nl/observations_
by_day.php?groep=1&family=0&datum=2022-07-
22&z=0&provincie=0 

- en naar onze eigen rubriek waarneming op www.
haagsevogels.nl 

purperreiger

bosruiter
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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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