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uiteindelijk natuurlijk de vogels 
– werd niet uit het oog verloren … 

Af en toe zijn er situaties waarin 
een bestuur knopen moet door-
hakken. Bij onze vogelopvang 
werken drie professionele krachten en 
veel vrijwilligers. Ze zijn deskundig en ook 
verantwoordelijk voor de goede gang van 
zaken. Als bestuur luisteren we goed naar 
hun mening, maar er zijn situaties waarin 
we vanuit de verantwoordelijkheid voor 
de HVB als geheel beslissingen moeten 
nemen die niet helemaal zijn wat ‘de werk-
vloer’ voor ogen had. Het bestuur – ook 
vrijwilligers – weegt alle belangen zo goed 
mogelijk tegen elkaar af. 
Veel vrijwilligers hebben meer dan één pet 
op. Zo ben ik naast het voorzitterschap 
ook actief als webbeheerder. Het bete-
kent dat leden zich met opmerkingen of 
suggesties over www.haagsevogels.nl tot mij 
kunnen richten. Of – als er onvrede is – 
zich tot het bestuur kunnen wenden. Iets 
dat in de afgelopen zes jaar trouwens niet 
is voorgekomen … 

Tot slot: het past ons als bestuur om in 
deze tijd van onzekerheid, onrust en drei-
ging nog eens onze grote waardering voor 
de trouwe inzet van zovelen uit te spreken. 
Laten we ons inspannen om de goede sfeer 
te bewaken door goed samen te werken en 
elkaar met respect te bejegenen. We moe-
ten niet uit het oog verliezen dat het alle-
maal mensenwerk is en mensen zijn niet 
volmaakt. Ik hoop dat we al onze energie 
blijvend richten op het verbeteren van de 
leefomstandigheden van de diersoort die 
we liefhebben, de vogels! 

Hans Elders
voorzitter 

Wat vliegt de tijd …! In 2025 bestaat de 
Haagse Vogelbescherming honderd jaar! 
En dat is bijzonder voor een organisatie 
die vrijwel helemaal draait op de inzet van 
vrijwilligers. Opgeteld houdt zo’n tien pro-
cent van onze leden zich actief met vrijwil-
ligerswerk bezig. En daardoor is de HVB 
groot geworden! In onze vereniging heeft 
het bestuur – zoals in 2016 beschreven in 
een advies aan het bestuur – een dienende 
rol. Zelf verwees ik destijds naar de ingre-
diënten van een succesvol team. De HVB 
heeft veel te danken aan mensen die bij-
zondere kwaliteiten hebben. Ik denk dan 
aan leden die de zorg voor zieke en ge-
wonde vogels op zich nemen, deskundige 
schrijvers die ieder kwartaal weer artikelen 
leveren voor ons verenigingsorgaan, de be-
heerders van de vogelrustgebieden en zij 
die de inventarisaties in de groengebieden 
voor hun rekening nemen. En laten we de 
CEL niet vergeten; zij slaagt er ieder kwar-
taal weer in om een aantrekkelijk excursie- 
en lezingenprogramma op te stellen. 

Bij dit alles blijft het bestuur van de ver-
eniging streven naar een team waar ieder-
een met enthousiasme aan deelneemt. Een 
team waarbinnen men elkaar als er iets mis 
gaat of verbeterd kan worden, constructief 
bijspringt en negatieve kritiek achterwege 
laat. Ik herinner me een meningsverschil 
met de redactie van De Wulp over het ge-
bruik van één woord. De een meende dat 
dat woord correct gebruikt was, de ander 
vond dat de gevoelswaarde toch anders lag. 
De zaak liep op en mailtjes vlogen heen en 
weer. Gelukkig werd de zaak op een vol-
wassen manier opgelost. Er werd respect-
vol gecommuniceerd, er was sprake van 
zelfreflectie en relativering. IJdeltuiterij 
en vooroordelen bleven buiten de discus-
sie. Kortom het belang van de HVB – en 

http://www.haagsevogels.nl
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De merel, vogel van het jaar 2022, was 
van oorsprong een schuwe bosvogel, 
die zich succesvol heeft aangepast aan 
een stedelijke omgeving. De menselijke 
omgeving levert de merel namelijk veel 
gemakkelijker voedsel op dan welk bos 
dan ook. De stadse merels zingen luider 
en zijn zwaarder dan hun soortgenoten 
die in het bos gebleven zijn. Het algemene 
voorkomen van de merel en vooral de 
prachtige, weemoedige zang zullen ertoe 
bijgedragen hebben dat de merelzang 
in 2010 werd verkozen tot het mooiste 
gezang van de Nederlandse vogels. Twee 
jaar later werd de zang van de merel 
zelfs uitgeroepen tot het allermooiste 
natuurgeluid. 

Merel - Westduinpark Den Haag 

In Costa Rica is de Grays Lijster, een on-
opvallende vogel met ook een prachtige 
weemoedige zang, tot nationale vogel uit-
geroepen en juist niet één van de talrijke 
kleurrijke of extravagante vogels daar. 
Deze lijster wordt vaak genoemd in folk-

Een halve eeuw merels tellen  
in Solleveld & Ockenrode
MARTIN LOK

songs, verhalen en sagen. Het gezang in 
het vroege voorjaar luidt het groeiseizoen 
in en de boeren beschouwen het eerste ge-
zang dan ook als een teken van de nader-
ende regen. Ook het algemene voorkomen 
nabij de bewoning heeft, net als bij de 
merel, bijgedragen aan zijn populariteit. 
Ook Bra  zilië heeft een onopvallende lijster 
gekozen tot nationale vogel. Blijkbaar is de 
zang doorslaggevender voor populariteit 
dan het uiterlijk van een vogelsoort!

Grays Lijster. Costa Rica, mei 2017

Tegenwoordig zijn de hoogste dichtheden 
van de merel in Nederland niet meer in 
het bos maar in het stedelijk gebied te 
vinden. De landelijke aantallen van de 
merel namen tot de eeuwwisseling toe, 
maar vanaf 2016 verdween bijna een derde 
van de Nederlandse populatie (Sovon 



5

Vogelonderzoek Nederland, 2018; https://
www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-merel). 
Dit zou een gevolg kunnen zijn van enkele 
droge voorjaren, die ongunstig zijn voor 
de vooral van regenwormen levende 
merel. Ook door een uitbraak van het 
Usutu-virus was er lokaal soms ook een 
aanzienlijke sterfte. Volgens het MUS-
project lagen de aantallen voor Den Haag 
in de jaren 2019-2021 ca. 17% lager dan 
die in de periode 2016-2018 (Loorij, 2022). 
Een vraag is hoe het nu met de bosmerels 
buiten het stedelijk gebied van Den Haag 
is gegaan. Buiten Den Haag huisvesten 
Solleveld en het aangrenzende Ockenrode 
ten zuiden van Kijkduin nog steeds merels 
die enigszins geïsoleerd leven van de 
menselijke omgeving. Van deze gebieden 
is over de laatste halve eeuw een unieke 
reeks broedvogeltellingen beschikbaar (zie 
figuur).

Aantal broedparen van de Merel in Solleveld & 
Ockenrode gedurende de laatste halve eeuw. Rood: 
5-jarig zwevend gemiddelde.

De aantallen in de jaren zestig van de 
vorige eeuw vertoonden eerst een kleine 
toename tot 75 paar in 1971 gevolgd door 
een sterke afname tot slechts 21 paar in 
1979. Daarna volgde weer een geleidelijk 
herstel tot 59 paar in 2020 zonder dat er 
aanwijzingen voor een nieuwe afname zijn 
(Duindam et al. 2021). 

Het is dus duidelijk dat de merel in Solle-
veld & Ockenrode de landelijke en ook 
de Haagse trend niet volgt. Ook andere 
soorten vertonen in Solleveld & Ockenrode 
een vergelijkbaar aantalsverloop als de 
merel. De verklaring voor dit aantalsver-
loop moet waarschijnlijk in het grondwa-
terniveau gezocht worden. Oorspronkelijk 
waren Solleveld en Ocken rode beide dras-
sige gebieden. Solveld, en later Solleveld, 
zou ‘drassig veld’ betekenen. Ook Ocken-
rode was vroeger veel natter. De eiken 
werden daar oorspronkelijk op z.g.n. ra-
batten (ruggen) aangeplant, omdat het 
daar toen erg nat was. Tegenwoordig blijft 
de grond zelfs tussen de rabatten volledig 
droog. Deze verdroging is al lang geleden 
ingezet, waarschijnlijk door de drink-
waterwinning (Provincie Zuid-Holland, 
2017). In de jaren zestig stierf veel van de 
onderbegroeiing in Ockenrode af hetgeen 
een aanwijzing kan zijn voor uitdroging. 
De grotendeels kale ondergrond van 
toen is inmiddels weer bedekt met dicht 
struweel, een teken van een herstel van 
de grondwaterstand. Blijkbaar heeft de 
merel een vochtige grond nodig om goed 
regenwormen en andere insecten te kun-
nen vangen.

Literatuur
- Duindam, J., G.J. van Geest, G. Gelling, C.M. Lok 

(2021). Een Halve Eeuw Broedvogelmonitoring in 
Solleveld en Ockenrode. Het komen en gaan van 
vogelsoorten. Hollands Duinen 79: 6-20.

- T. Loorij (2022). Merels in het Haagse. De Wulp 
53:30-33.

- Provincie Zuid-Holland (2017). PAS-gebieds-
analyse. Herstelmaatregelen voor Solle veld & Ka-
pittel duinen. Versie januari 2017. 

- Sovon Vogelonderzoek Nederland (2018). Vogel-
atlas van Nederland. Broedvogels, wintervogels en 
40 jaar verandering. Kosmos Uitgevers, Utrecht/ 
Antwerpen.
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Broedvogelonderzoek
Zeg je broedvogelonderzoek in Meijendel, 
dan zeg je CES. Deze afkorting staat voor 
Constant Effort Site en wordt gestandaar-
diseerd uitgevoerd op vele plaatsen in 
Europa. VRS Meijendel doet er sinds 2000 
aan mee. De onderstaande tabellen geven 
de aantallen gevangen eerstejaars (1K) vo-
gels en overjarige, adulte (G1) vogels.

In 2001 ontbrak de merel volledig op de 
lijst. De jaren daarop keerde hij echter 
terug maar in bescheiden aantal: tot 2008 
kon hooguit 1 broedpaar in het onder-
zoeksterrein worden geïdentificeerd (twee 

adulte vogels in de tabel staat gelijk aan 1 
broedpaar). Daarna steeg het aantal broed-
paren naar 2 à 3. In deze jaren kon van en-
kele paren trouw aan de broedplaats gedu-
rende meerdere jaren worden vastgesteld. 
Van enkele jonge vogels werd filopatrie 
(trouw aan de geboorteplaats) vastgesteld. 
Deze werden als jonge vogel geringd en in 
latere jaren als volwassen broedvogel terug 
gevangen. In de jaren 2008-2011 lag ook 
het broedsucces (uitgedrukt in het aantal 
geringde eerstejaars vogels) het hoogst. 
Vanaf 2013 was dit broedsucces echter 
marginaal: hooguit 1 merel per jaar werd 
in jeugdkleed gevangen en geringd.

De merel in Meijendel 2000-2021
NADINE HOLLEVOET en MAARTEN VERRIPS, Vogelringstation (VRS) Meijendel

De merel is een van de talrijkste broedvogels van ons land3. Met een 
broedbestand dat mogelijk de miljoen paren overschrijdt steekt hij de huis-
mus naar de kroon als talrijkste broedvogel van Nederland. Ook in steden hoor 
en zie je hem overal. Vogelaars die de duinen bezoeken gaan daarom niet in de eerste 
plaats genieten van merels, al zingen ze in Meijendel even mooi als in Leidschendam. 
Toch is de merel ook in het duin algemeen. Met rond de 300 territoria behoort hij in 
Meijendel tot de algemeenste broedvogels2, echter bij lange na niet de talrijkste zoals 
in de rest van Nederland. Bij het ringonderzoek van VRS Meijendel komen de merels 
dus vanzelf in de netten terecht en worden zo bij het onderzoek betrokken. Wat heeft 
dit in de loop der jaren opgeleverd?

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

G1 ? 0 2 1 1 1 2 1 6 4

1K ? 2 2 2 8 2 3 6 7 6

tot. 6 0 2 4 3 9 3 5 7 13 10

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

G1 8 9 4 8 6 9 2 2 0 0 0

1K 5 4 1 2 2 2 1 1 0 2 0

tot. 13 13 5 8 8 11 3 3 0 2 0

Van de eerste twee onderzoekjaren zijn geen gegevens over de leeftijdsverdeling meer bekend.
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Een tweede opvallende ontwikkeling is de 
neerwaartse trend die zich vanaf 2017 af-
tekent. In dat jaar liep het aantal gevangen 
adulte (broed)vogels abrupt met meer dan 
75% terug. Nog een jaar bleef de stand op 
dit abominabele niveau, daarna was het 
afgelopen met de vangst van adulte me-
rels. Niet alleen adulten trouwens. In 2019 
en 2021 ontbraken ook eerstejaars merels 
en daarmee de basis voor herstel van de 
broedvogelstand.
Helemaal in het begin van de onderzoeks-
periode, in 2001, deed zich deze situatie 
ook al eens voor. Toen duurde het slechts 
een jaar en konden we spreken van een in-
cident. Of dat nu weer het geval is, moet 
nog blijken.

Buiten de broedtijd
Vanouds zijn er twee perioden buiten de 
broedtijd waarin meer dan incidenteel me-
rels uit de mistnetten worden gehaald. De 
eerste periode is direct na het broedsei-
zoen, ruwweg de laatste week van juli en de 
eerste week van augustus. Veel evidenter is 
de periode oktober-november, wanneer de 
merels veelal in gezelschap van verwanten 
als zanglijster, koperwiek en kramsvogel, 
tot de talrijkste doortrekkers van het duin 
behoren.
De opleving van de vangst in de zomer 
staat los van merkbare doortrek van el-
ders en hangt wellicht samen met disper-
sie van net zelfstandig geworden jonge 
merels. Als de ouders de verzorging daar-
van staken zijn ze gedwongen een plekje 
te zoeken waar ze zelf aan de kost kunnen 
komen zonder door gevestigde broedvo-
gels te worden verjaagd. Het aantal in de 
genoemde periode geringde merels be-
draagt gemiddeld 6,5, met uitersten tussen 
3 en 11 over 12 jaren. Zeker zes van de in 
deze periode geringde merels zijn in latere 

jaren in de broedtijd door ons gecontro-
leerd. Hierbij was ook een van onze oudste 
merels ooit: een op 22 juli 2007 geringde 
eerstejaars merel werd nog gecontroleerd 
op 12 augustus 2012, na een eerdere con-
trole op 30 april 2009.
Als u de duinen in oktober regelmatig be-
zoekt kent u het verschijnsel dat op som-
mige dagen ineens overal het geluid van 
lijsters is te horen. Ze overspoelen dan 
ons duin en worden in grote aantallen 
door ons geringd. Dat gebeurt overigens 
vrijwel uitsluitend in de schemerperiode. 
Aanvankelijk benutten we uitsluitend de 
ochtendschemerperiode: rond 2010 ont-
dekten we dat lijstervangst in de avond-
schemer ook goed mogelijk is. Gerekend 
over 14 jaar (2007-2021) bedroeg het aan-
tal oktobervangsten 1386 en het aantal 
novembervangsten 1028. Dat het hier vrij-
wel uitsluitend doortrekkers betreft wordt 
onder andere geïllustreerd door het ge-
ringe aantal controles dat we van de in deze 
periode gevangen vogels doen. Het me-
rendeel van de geringde vogels wordt niet 
meer teruggevangen. Een klein deel wordt 
alleen binnen enkele dagen opnieuw afge-
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lezen maar er zijn ook meerdere voorbeel-
den van in oktober en november geringde 
merels die later in dezelfde winter (tot in 
februari) werden teruggevonden. Deze vo-
gels overwinterden derhalve in Meijendel. 
Dat doen ze echter niet allemaal en dat 
is begrijpelijk ook want voor zo veel me-
rels zijn er ´s winters in Meijendel hoogst 
waarschijnlijk geen levensmogelijkheden. 
Waar gaan ze dan heen? Die vraag brengt 
ons bij de terugmeldingen.

Terugmeldingen
Het aardige van vogels ringen is dat er al-
tijd kans is dat een door jou geringde vogel 
elders wordt aangetroffen en teruggemeld. 
Minder vaak komt het voor dat wij een el-
ders geringde vogel vangen die ons infor-
matie geeft over waar hij zich eerder heeft 
opgehouden. Deze gegevens verschaffen 
informatie over waar de merels in Meijen-
del vandaan komen en waar ze naartoe 
trekken.

Allereerst de herkomst van de doortrek-
kers. Vier meldingen wijzen erop dat deze 
van Scandinavische herkomst zijn. Slechts 
eenmaal kwam die informatie van een 
door ons gevangen vogel. Dat was een 
mannetje merel met Noorse ring die we 
in januari 2002 vingen. Hij had die gekre-
gen in Klepp Rogaland even ten zuiden 
van Stavanger op 23 oktober 2000. Dan is 
in zuid Noorwegen de trek in volle gang 
en de betrokken vogel kan dus van verder 
noordelijke herkomst zijn. Andere merels 
die uit deze contreien afkomstig moeten 
zijn waren de volgende:

Merel 
vrouwtje

geringd
Meijendel 

5 november
2007

Gecontroleerd Norrbotten 
Zweden (1800 km)

22 april 2009

Merel 
mannetje

geringd 
Meijendel

29 oktober 
2009

Dood gevonden Levasjoki Finland 
(1500 km)

3 april 2010

Maar niet alle najaarsgasten zijn uit het 
noorden afkomstig. Dat bewijst deze mel-
ding:

Merel 
mannetje

geringd
Meijendel 

22 november
2007

Gecontroleerd Vysoke Myto 
Tsjechië (862 km)

2 april 2009

Zeven door ons in oktober en novem-
ber geringde merels zijn teruggemeld uit 
Groot-Brittannië, uit de graafschappen 
Worchester (twee), Kent, Suffolk, Wor ces-
tershire, Hertfordshire en War wick shire. 
De conclusie dat dit het belangrijkste over-
winteringsgebied van doortrekkende me-
rels is, lijkt gerechtvaardigd. Let wel: er is 
geen enkele aanwijzing dat de broedvogels 
onder onze merels ook de oversteek naar 
de Britse eilanden maken. Wel hebben wij 
die herhaaldelijk buiten de broedtijd zelf 
gecontroleerd. Ze zullen zich daarom gro-
tendeels als standvogel gedragen.

Conclusie
Het ringonderzoek aan merels in Meijendel 
heeft aangetoond dat de broedvogelstand 
sinds 2017 geminimaliseerd is om niet te 
zeggen verdwenen. Dit geldt natuurlijk al-
leen voor ons onderzoeksterrein. De door-
trek vindt vooral plaats in oktober en no-
vember en betreft naast broedvogels uit 
geheel Scandinavië ook broedvogels uit 
midden Europa.

Literatuur
1 Website VWG Meijendel. https://www.vwg-m.nl/soor-

ten/index_meij.asp
2 VRS Meijendel. Jaarverslagen 2000-2021
3 SOVON Vogelonderzoek Nederland 2018.Vogel atlas 

van Nederland. Broedvogels, wintervogels en 40 jaar 
verandering. Kosmos uitgevers Utrecht Antwerpen.

https://www.vwg-m.nl/soorten/index_meij.asp
https://www.vwg-m.nl/soorten/index_meij.asp
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Had jij het idee na het uitbrengen in 2016 van 
het rapport ‘Back to basics, back to birds’ dat jij 
zoveel meer voor de HVB zou gaan doen?
Wat, is dat al weer zes jaar geleden? Mijn 
antwoord is: nee, dat had ik niet ver-
wacht, maar ik kan die vraag natuurlijk 
net zo goed aan jou stellen … We schre-
ven samen dat rapport naar aanleiding 
van een incident bij de vogelopvang. Er 
was een Kaaps eendje verdwenen en ne-
gatieve publiciteit dreigde. De gang van 
zaken leidde tot grote spanningen tussen 
het toenmalige bestuur en de staf van de 
opvang. Onze kritische opmerkingen over 
het optreden van het bestuur en over de 
bestuurscultuur leidden in juli 2016 tot 
het aftreden van het HVB-bestuur op één 
lid na. Penningmeester Wim Kooij was 
de uitzondering, hij stapte niet op en dat 
maakte een ‘doorstart’ mogelijk. Het be-
stuurslid dat De Wulp verzorgde, gooide 
ook het redactionele bijltje erbij neer. Daar 
zaten jij en ik dan als goedwillende vrijwil-
ligers: onbedoeld hadden we de HVB (be)
stuurloos gemaakt. We spraken toen af dat 
jij op je zou nemen een nieuw bestuur te 
formeren en ik De Wulp voor mijn reke-
ning zou nemen. Als ik me goed herinner 
tekenden we voor een jaar … 

Jij hebt een bijzondere taak, namelijk adviseur 
van het bestuur. Wat is je algemene indruk van 
de HVB anno 2022, de vele zaken die de afgelo-

pen jaren de revue hebben gepasseerd en jouw 
rol daarin?
Die adviseursrol is eigenlijk per onge-
luk ontstaan. In de tweede helft van 2016 
stonden jij en ik er min of meer alleen 
voor. Toen jij weer een volledig bestuur 
bij elkaar had, ben ik langszij gebleven. 
Eigenlijk als een soort buitenboord motor. 

Mijn indruk van de HVB? 
Een levende vereniging met een flinke 
groep enthousiaste, actieve vrijwilligers en 
een veel grotere groep die met hun lidmaat-
schap het werk van de HVB ondersteunt. 
Een flink aantal leden heeft een fenome-
nale kennis van de vogelwereld. Blikvanger 

Een bijzonder actieve vrijwilliger
Foeke Zeilstra heeft binnen de Haagse Vogelbescherming verschillende rollen. In de 
eerste plaats is hij sinds 2016 hoofdredacteur van ons kwartaalblad De Wulp, maar 
hij is ook adviseur van het bestuur. Daarnaast verzorgt hij de rubriek ‘Buurtvogels’ in 
het wijkblad Benoordenhout en houdt de Facebookpagina van de HVB bij. Bovendien 
organiseert hij al een aantal jaren in Clingendael en Oosterbeek vogelwandelingen 
voor niet-leden van de Haagse Vogelbescherming. Hans Elders interviewde deze 
bijzonder actieve vrijwilliger.

Foeke Zeilstra aan zee
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voor het ‘grote publiek’ is vogelopvang De 
Wulp die met veel succes zieke en gewonde 
vogels opvangen, zo goed mogelijk behan-
delen en na genezing ze weer vrijlaten in 
de natuur. Ook onze bijdrage aan het ooie-
vaarsproject haalt regelmatig de pers. Veel 
ander goed werk blijft onzichtbaar. Het 
werk in de vogelrustgebieden, de inventa-
risatierapporten, het excursie- en lezingen-
programma bijvoorbeeld en de inbreng in 
het Stedelijk Groen Overleg. Als je bedenkt 
dat het merendeel van het werk door vrij-
willigers wordt gedaan, is het een flinke 
optelsom. 

Van veel leden krijgen wij positieve reacties over 
het kwartaalblad De Wulp. Zie je mogelijkheden 
om De Wulp nog verder te verbeteren? 
Dat is leuk om te horen! Verbeteringen? 
Hm … goed kan altijd beter. Een paar jaar 
geleden zijn we overgestapt op fullcolour, 
dat is een flinke stap geweest. Ik denk dat 
de interviews het blad ook verlevendigen. 

Soms zijn ze wat lang, dat kan puntiger. 
De columns, de serie Vogels van de Rode 
lijst en Waarnemingen vind ik leuk. We 
werken als redactie natuurlijk een beetje 
op de tast: op intuïtie, op reacties die ons 
toevallig bereiken. Een lezersonderzoek 
zou de wensen van de leden in beeld kun-
nen brengen. Zou een aardig project voor 
twee communicatiestudenten zijn, maar 
zoiets heeft weer allerlei haken en ogen.   

Ons ledental is de laatste jaren omhoog gegaan. 
De vogelwandelingen die jij organiseert in
Clingendael spelen daarbij een rol. 
Ledenwerving is een lastige. Mensen wor-
den doorlopend gebombardeerd met vra-
gen om goede doelen te steunen. Simpel - 
weg een advertentie in krant of wijkblad 
‘Word lid van de Haagse Vogel be scher-
ming!’ werkt niet. Je moet mensen iets bie-
den, dan pas iets vragen. Vogelwandelingen 
voor niet-leden met een kundige gids is 
laagdrempelig en aantrekkelijk. Overal in 
Den Haag zijn prachtige groengebieden 
waar dat kan. Dit voorjaar hadden we in 
Clin  gen dael rond de 100 mensen in elf ver-
schillende groepen, die gaan niet naar huis 
zonder een kaartje met de vraag of ze lid 
willen worden ... Je kunt ook denken aan 
een speciale CEL-activiteit, een ochtend ex-
cursie voor niet-leden in de regio. Of een 
bijzondere lezing. Je hebt dan de mensen 
bij elkaar en in die sfeer kun je ze makke-
lijker vragen of ze de zaak van de Haagse 
Vogelbescherming willen ondersteunen. 
Ik maak er altijd iets van als ‘voor de prijs 
van een fles wijn steun je het werk van de 
HVB en je krijgt bovendien vier keer per 
jaar het kleurige blad De Wulp in de bus’.

Moeten we dat verder uitbreiden?
Het zou prachtig zijn als we dat ook kun-
nen uitrollen in andere delen van Den 

Foeke met Foeke-Jan bij het Binnenhof
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Haag. Als je een goede verstandhouding 
hebt met het wijkblad of toegang tot een 
wijk app, is dat een goed begin. Dan bereik 
je de inwoners. De meeste wijken hebben 
wel een mooi park waar je een vogelwan-
deling kunt organiseren. Binnen de HVB 
hebben we een heel aantal kundige gidsen, 
zonder hen gaat het niet. Met zo’n groep 
op wijkniveau – zeker als ze lid worden 
van de HVB – kun je ook andere dingen 
oppakken. Een keer een jeugdwandeling, 
meedoen aan het MUS-vogeltelproject, 
samen een vogelrustgebied onderhouden, 
een nestkastenproject, met een groepje in-
tekenen op een van de HVB-excursies enz. 

De artikelen in het wijkblad van Benoor den-
hout, de Facebook pagina’s en andere publica-
ties die jij verzorgt, hebben de HVB beter op de 
kaart gezet – denk je dat er nog meer gedaan 
moet worden?
Mensen ondersteunen geen doelen die 
ze niet kennen. Dus bekendheid en sym-

pathie kweken voor de HVB is een eerste 
stap bij het werven van leden. Maar het 
is niet zo dat alles wat ik op touw zet ge-
richt is op ledenwerving. Ik wil ook het 
belang laten zien van zorgvuldige om-
gang met onze natuur en hoe leuk het 
is erop uit te trekken. De vogelwereld is 
dan een voor veel mensen aantrekkelijke, 
zicht- en hoorbare invalshoek. En laten 
we niet vergeten dat de COVID-19 ellende 
ook iets goeds heeft gebracht: wandelen 
in de vrije natuur en vogels kijken heeft 
een enorme boost gekregen. Als we zor-
gen dat de HVB goed zichtbaar blijft, 
komt dat ook onze vereniging ten goede. 
En het lidmaatschap is niet allemaal lief-
dadigheid, we hebben de leden ook heel 
wat te bieden. 

We hebben in 2025 het 100-jarige bestaan van 
de HVB, welke activiteiten zouden we in ieder 
geval moeten organiseren?
Ik herinner me een heel aardig HVB-

Foeke met vogelvriend Wim Kooij in mei dit jaar
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vogel festival in het Haagse Bos in 2015 bij 
het 90-jarig bestaan. Iets dergelijks zou ik 
leuk vinden, een soort informatiemarkt 
met standjes en zeker ook inhoudelijke 
presentaties. We vragen Omroep West er 
vanaf de feestlocatie een uitzending aan 
te wijden. Verder zou ik willen nadenken 
over een moderne variant op de uitgave 
van een Haagse avifauna. Verder moeten 
we goed nadenken of er voldoende be-
langstelling is voor een uitgave van een 
boek over 100 jaar HVB. Maar als ik het 
bestuur een advies mag geven: begin met 
het samenstellen van een jubileumcom-
missie. Geef die een opdracht, een plan-
ning en een indicatie van het budget mee. 
In de opdracht zou ik ‘jeugd’ als aan-
dachtspunt meenemen en ook hoe je iets 
aantrekkelijks kunt verzinnen voor onze 
‘sluimerende leden’. Anders krijg je het 
model waarbij actieve leden iets organise-
ren waar vooral actieve leden op afkomen. 
Verder zou ik proberen er toch ook iets 
aan vast te knopen waardoor je nieuwe en 
ook jongere leden voor de HVB werft.  

Je hebt vorig jaar een Gouden Wulp ontvangen, 
heeft dat voor jou bijzondere betekenis?
Het was een complete, maar ook heel 
leuke verrassing. Het is altijd fijn om 
te horen dat wat je doet wordt gewaar-
deerd. Dat geldt denk ik voor ieder mens. 
Tegelijk kan ik zo een stuk of zes, zeven 
leden noemen die hem – of is het haar? – 
meer verdienen dan ik. 
Over decoraties gesproken: ik heb laatst 
de voorzitter aangeraden om meer erele-
den te benoemen. De ‘last’ van het ere-
lidmaatschap wordt nu gedeeld door 
Frederik Hoogerhoud, Tom Loorij, Wim 
Kooij en Boudewijn Schreiner. Benoem er 
meer – en ook wat jongeren – en de eer 
en verantwoordelijkheid van dit ‘senioren 

convent’ wordt over meer personen ver-
deeld … Als die groep wat breder is, kun 
je er makkelijker een beroep op doen om 
constructief mee te denken over de lange 
termijnkoers van de HVB. Overigens al-
leen in adviserende zin, want het bestuur 
bestuurt en dat doet ze namens de leden. 
Maar de echte en enige baas in een vereni-
ging, dat zijn de leden. 

Een slotwoord? 
Hm …, misschien toch het volgende. In 
iedere vereniging heb je discussies waar-
van een buitenstaander zegt ‘waar maken 
ze zich in vredesnaam zo druk over?’. Nu 
beschouw ik mezelf wat betreft de HVB 
na ca. 45 jaar lidmaatschap niet als bui-
ten- maar als binnenstaander, maar ik 
denk dat ook wel af en toe over discussies 
binnen onze vereniging. We zijn hier niet 
voor onszelf bezig, maar voor de vogel-
wereld. We moeten ons niet al te druk 
maken over elkaar, ieder mens heeft nu 
eenmaal zijn of haar eigenaardigheden. 
In het voetbal zeiden we vroeger tegen el-
kaar ‘je moet hem aanspelen op zijn goede 
kant …’. Dat is misschien geen heel diepe, 
maar wel een praktische wijsheid! Ik denk 
dat we onze energie moeten richten op 
het verbeteren van de leefomstandighe-
den van onze vogels. En het bewaken van 
een goede onderlinge sfeer betekent dat 
we daar meer tijd en energie voor hebben. 

De Gouden Wulp, uitgereikt door Hans Elders
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Terug in de tijd
Begin vorige eeuw waren grauwe ganzen 
als broedvogel praktisch verdwenen als 
gevolg van de jacht en van de ontginning 
van moerassen. Ganzenliefhebbers moes-
ten het doen met overwinterende exem-
plaren. Dat werd betreurd door sommige 
vogelliefhebbers en daarom werd ‘ge-
broed’ op herintroductie. Uitzetpogingen 
werden met name in Friesland onderno-
men. Deze hadden enig succes. De op-
mars van de gans kreeg pas echt vaart 
in de jaren 40 toen de net drooggelegde 
Noordoostpolder volop broedgelegen-
heid bood. Het waarnemersnet was des-
tijds erg klein en zeker het oosten van het 
IJsselmeer kreeg amper aandacht van vo-
gelaars. In de jaren na de oorlog volgde de 
inpoldering van de andere Flevopolders en 
de ganzen hadden geluk: er werd op een 
presenteerblaadje geschikt broedbiotoop 
aangeboden. Vooral door het sinds de 
jaren 70 ruim baan geven aan de ontwikke-
ling van de Oostvaardersplassen, voelden 

Ganzen roepen nogal verschillende emoties op. Van ‘afschieten die handel’ tot recent 
ook ‘het zijn er opeens minder in ons park, kunnen er wat bijgeplaatst worden?” 
Zo gaat het eigenlijk al jaren of misschien zelfs meer dan een eeuw. 

steeds meer winterganzen aandrang om in 
de lente te blijven in plaats van weg te trek-
ken. Ze bleven er broeden en ook het na-
geslacht bleef ons land in de zomer trouw. 
Daardoor ontstonden er verderop in de 
Eempolders en de Weerribben nieuwe ker-
nen. En zo verspreidden de ganzen zich 
over geheel Nederland.
 

Gemengde gevoelens rond 
de grauwe gans
WIM KOOIJ
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Opmars van de gans
In 2005 broedden er al 25.000 paren in 
ons land en vanaf die tijd klonk steeds in-
dringender de term ‘overlast’. Nog steeds 
nemen de aantallen jaarrond aanwezige 
ganzen fors toe. Het gevolg is dat de klok 
als het ware ruim een eeuw is terugge-
draaid. Wederom wordt de gans vooral als 
een probleemsoort gezien met navenante 
bestrijdingsmaatregelen tot gevolg. Gan-
zen zijn immers schadelijk voor de land-
bouw, economie en luchtvaart of het sub-
jectieve ‘je wordt gek van die beesten’. Of 
zijn ze juist ‘o zo schattig?’ Het resulteert 
in vele verhitte discussies.

Stikstof en mest discussie
Toch heeft in de maatschappelijke discus-
sie de grauwe gans duidelijk meer vijanden 
dan vrienden. Boeren zijn niet blij met ze: 
het grasland dat wordt kaalgevreten door 
de ganzen in plaats van de koeien en dat 
doet pijn in de portemonnee. Ook na-
tuurorganisaties zijn lang niet altijd fans 
maar wijzen als oorzaak naar hoe de (te) 
eiwitrijke graslanden erbij liggen. Het is 
nu eenmaal extreem voedselrijk vanwege 
de eenzijdige intensieve landbouw, met 
als gevolg steeds meer ganzen en steeds 
minder andere soorten. Inmiddels is al 
een hele lappendeken aan maatregelen 
getroffen. Ganzen worden actief vervolgd 

en de schade voor boeren wordt voor een 
deel gecompenseerd. Bij het bepalen van 
de schade gaat het uitdrukkelijk alleen om 
die overzomerende ganzen. In de winter-
maanden is het vee immers niet in de wei 
en wordt er ook geen gras gemaaid.

Dweilen met de kraan open
In hoeverre zijn al die maatregelen vooral 
dweilen met de kraan open zolang de oor-
zaak niet wordt aangepakt? Over die vraag 
– en bij wie de bal ligt – zal de maatschap-
pelijke discussie nog wel even voortduren. 
Aan oplossingsrichtingen geen gebrek. De 
boeren met subsidie aanmoedigen om er 
‘zonneweides’ van te maken in plaats van 
hun vee er te laten rondlopen? Of de ruimte 
geven om de agrarische functie te verbre-
den naar glastuinbouw? Plekken waar veel 
ganzenoverlast is kunnen ook nog worden 
geoormerkt voor huizenbouw. Dat bete-
kent dat de boer moet worden uitgekocht. 
Met al deze opties zijn veel groenliefheb-
bers evenmin blij want velen – waaronder 
schrijver dezes – kijken toch liever naar een 
weids groen veld met ganzen (en vee) dan 
naar een verglast of versteend gebied.    

Ontwikkelingen in de Haagse regio
In Meijendel werd voor het eerst gebroed 
in 1995. Het aantal paartjes steeg vervol-
gens explosief tot 2009 om zich vervol-
gens net onder dit niveau te stabiliseren. 
De Vogelplas Starrevaart is broedplaats 
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sinds 1996. Dat eerste jaar gelijk al met 5 
paar. In de Horsten tussen Wassenaar en 
Voorschoten zijn tegenwoordig niet alleen 
de weilanden, maar ook de sloten in het 
beboste deel midden in de zomer gevuld 
met hele legers grauwe ganzen. Veelal in 
het gezelschap van een omvangrijk kroost.

Stadspopulaties 
Vooral in Zoetermeer zwemmen ze in forse 
aantallen middenin stadsvijvers rond. Zo’n 
stadspopulatie is nog vrij uniek, omdat de 
grauwe gans net als andere ‘wilde ganzen’ 
van nature schuw is en meer in afgelegen 
natuurgebieden broedt. 
In de Haagse stadsparken zien we de ‘ori-
ginele’ grauwe gans de laatste jaren welis-
waar vaker maar ze zijn nog niet algemeen. 
Wel doet de gedomesticeerde versie van de 
grauwe gans het al lang goed als sier- en 
gezelligheidsvogel op landgoederen en bij 
kinderboerderijen. Ze zien er wat anders en 
forser uit en hebben veelal een verleden in 
gevangenschap. In die periode zijn ze hun 
vliegvermogen kwijtgeraakt en nieuwe 
ge neraties pakken dat vervolgens nog 
nauwelijks op. Deze ganzen kennen ver-
schillende niet altijd consistente namen. 
De grauwe versie wordt veelal soepgans, 
tamme gans of parkgans (Anser anser forma 
domestica) genoemd. De term ‘boerengans’ 
(Anser anser domesticus) wordt doorgaans 
gebruikt voor de witte variant met oranje 
snavel en dito poten.
In onder meer Clingendael, het West-
broek park en het Zuiderpark zijn ze al 
meer dan een halve eeuw te vinden en 
zonder al te veel ingrijpen neemt de om-
vang gestaag toe. Om de uitbreiding van 
het aantal ganzen toch enigszins te be-
perken is wel hier en daar aan nestbeheer, 
lees het ‘behandelen’ van eieren, gedaan.  
En dan zijn er alternatieve, gansvriende-

lijke maatregelen zoals in 2014 toegepast 
in Clingendael. Toen is een groep van 
zo’n 80 ganzen vanuit Clingendael over-
gebracht naar Akka’s ganzenparadijs in 
Dalen. De Dierenbescherming Haag  lan-
den zette deze maatregel in gang omdat 
er geklaagd werd over overlast van de 
uitdijende groep.1 Recent is de groep vrij 
lopende ganzen in Clingendael wederom 
in aantal afgenomen. Wat tot allerlei 
indianenverhalen leidt die buurtbewo-
ners in het park uitwisselen zoals ‘mijn 
man heeft vanochtend vroeg schoten ge-
hoord!’. Overigens zijn er wel nu en dan 
stropers die zich over een vetgemeste gans 
ontfermen.

Domme gans?
Een gans heeft een niet al te slim imago. 
Helemaal terecht is dat niet. Als antwoord 
op de bestrijding door middel van sabo-
tage van eieren weten ze hun nestelgedrag 
slim aan te passen. Gevolg van een lang-
lopend experiment op Texel was dat de 
ganzen al na een paar jaar hun eieren beter 
gingen verstoppen, het verwijderen werd 
daarmee ook ernstig bemoeilijkt. Het is so- 
wieso niet erg effectief. Immers zelfs als een 
fors deel van de eieren wordt gesaboteerd, 
dan nog blijven er altijd genoeg uitkomen. 

1   #GNvdD: Bejaarde ganzen Clingendael naar gan-
zenparadijs - Animals Today

https://www.animalstoday.nl/gnvdd-bejaarde-ganzen-ganzenparadijs/
https://www.animalstoday.nl/gnvdd-bejaarde-ganzen-ganzenparadijs/


16

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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Op de draconische maatregel van ‘ver-
gassen’, wat vooral gebeurt met de gan-
zen rond Schip hol hebben ze natuurlijk 
niet echt een antwoord. Want wat kun je 
doen als je in de fuik wordt gedreven, in 
een gaskar geladen en er daar met groepen 
tegelijk met behulp van koolstofdioxide je 
aardse leven eindigt? 
Momenteel worden ongeveer 200.000 
grauwe ganzen per jaar gedood. Het blijft 
bijzonder dat het zo ver kon komen. Ooit 
gold een gans als lekkernij vooral in ge-
goede kringen en in Scandinavië tref je 
ze nog steeds vaak op het menu. De wilde 
gans als streekproduct wordt hier inmid-

Grauwe gans (broedvogels) Broedvogeltrend - Nederland

dels ook steeds vaker gepromoot. Het 
grote publiek in Nederland eet echter nog 
steeds liever een ‘kippetje’... 

Op 1 november bereikte ons het 
droevige bericht dat Rick Hoeing 
is overleden.
 
We kenden Rick en Marianne als 
ouders bij de Montessorischool 
en toen onze kinderen een na-
tuurclubje oprichtten, met een 
aantal kinderen van die school als 
lid, gingen we in heempark H.J. Bos vrijwilli-
gerswerk doen. Na een week of twee kwamen 
Rick en Marianne mee, om mee te werken. Dat 
hebben we tot 2000 volgehouden. De laatste 
jaren zonder kinderen. 
Noor Gietema was in die tijd beheerder van 
reservaat Ockenburgh en al gauw gingen we 
haar helpen met zaagklussen, houtrillen en 
wigwams maken en met het schoonmaken van 
nestkasten. Toen Noor en haar man in 1999 
naar IJhorst verhuisden stelden wij voor om als 
collectief het reservaat te gaan beheren. Rick 
en Marianne werden de officiële beheerders. 
Dat doen we al ruim 22 jaar. Tevens zijn Rick 
en Marianne jaren redacteur geweest van ons 
kwartaalblad de Wulp. Tijdens vogelwachters-

werkdagen werden er in andere 
reservaten de handen uit de mou-
wen gestoken. En op de Eilandjes 
Meer en Bos. Onze volwassen 
kinderen, die het af lieten weten 
toen ze groot werden, kwamen de 
afgelopen jaren met grote regel-
maat weer meehelpen en namen 
op hun beurt hun kinderen mee; 

De Bevers 2.0.
Ook hebben ze samen een aantal jaren het be-
heer over vogeltuin Marlot gevoerd.
Het ging de laatste jaren niet zo goed met de 
gezondheid van Rick, maar voor zover dat 
ging, werkte hij nog mee. We hadden net 
goede hoop dat het beter ging door een pace-
maker, maar helaas werd die hem fataal.
In onze herinnering blijft Rick de man waar-
mee je over alles kon praten, van de stereo in-
stallatie via de auto naar computers en foto-
apparatuur. Én hoe je niet moest bosmaaien 
in je t-shirt als er berenklauw stond. We zullen 
onze goede vriend en collega beheerder Rick 
heel erg missen.

Ap en Hetty Mos

I N  M E M O R I A M  Rick Hoeing
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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 

Zaterdag 10 december 2022
Park Clingendael
Ochtendexcursie ** (zie kader) 
Clingendael is een ‘oud’ park met een rijke 
vogelstand. Vooral bosvogels zijn goed verte-
genwoordigd op dit landgoed. Denk daarbij 
aan de grote bonte specht, groene specht, 
boomkruiper en boomklever, verschillende 
mezensoorten, de merel en zanglijster. Wel-
licht treffen we ook onverwachte doortrek-
kers of watervogels aan. Landschappelijk is 
het park interessant door zijn landhuis, de 
structuur van de tuin en het park, de dijken, 
het sterrenbos, de Japanse tuin en de boerde-
rij met slangenmuur en de boomgaard. Wan-
neer de tijd het toelaat bezoeken we ook het 
aangrenzende park Oosterbeek.
Leiding: Henk Wardenaar (06 4467 0470) en 
André Kommer (06 4115 3365)
Tijdstip: 09:00 uur
Verzamelpunt: Hoofdingang Clingendael, 
Wasse naarseweg, Den Haag
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
hvbexcursies@live.nl
Kosten: Geen

Zondag 15 januari 2023 
Zuiderhavenhoofd Scheveningen
Ochtendexcursie ** (zie kader) 
Wij starten de wandeling bij de opgang van 
het zuidelijk havenhoofd. Eerst lopen wij het 
zuidelijk havenhoofd op en lopen tot aan het 
eind. Hier hopen wij de eerste vogels, zoals 
scholeksters, steenlopers en paarse strand-
lopers, tegen te komen. Dan lopen we weer 
terug en gaan het strand op. Daar maken wij 

een wandeling langs de vloedlijn. Er is kans op 
veel verschillende meeuwen en strandlopers. 
Leiding: Marcel van Rooijen 
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats Zuiderhaven-
hoofd (aan het einde van de Houtrustweg)
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
hvbexcursies@live.nl
Kosten: Geen

Zaterdag 18 februari 2023
Zoetermeer Buytenpark
Ochtendexcursie met eigen vervoer* (zie kader)
Op de grens van Zoetermeer met de pol-
ders van Stompwijk ligt het recreatiegebied 
Buy tenpark. Naast een parkgedeelte bevat 
dit een plas-dras overgangsgebied naar het 
naastgelegen weidegebied. Afhankelijk van 
het weer gaan we in het open gebied op zoek 
naar overwinterende en vroeg arriverende 
weidevogels of we gaan verder het park in op 
zoek naar in de winter en het vroege voorjaar 
zingende vogels. In deze tijd van het jaar zijn 
dat er nog niet zo veel, dus geschikt voor wie 
nog niet zoveel ervaring heeft met vogelzang. 
Of om er weer in te komen voordat straks het 
voorjaar losbarst.
Leiding: Michèl Gieskens (06 2322 7541)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
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? 
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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 7 januari 2023
Duivenvoorde (Voorschoten)
Ochtendexcursie met eigen vervoer * (zie kader)
We bezoeken het park rond Kasteel Duiven-
voorde in Voorschoten. Dit is in de 19e eeuw 
aangelegd in Engelse landschapsstijl. In de 
hoge oude bomen, in de winter zonder blad, 
hopen we appelvinken te zien en horen zingen. 
Er zitten ook boomklevers, diverse soorten 
mezen, de grote bonte specht en diverse 
wintergasten zoals vuurgoudhaan en koper-
wiek. Te vens kunnen we in de na bijgelegen 
weilanden kij ken naar diverse soorten ganzen 
en eenden. Na afloop is het mogelijk iets te 
nuttigen in het Hof van Dui venvoorde. Het 
is nodig een toegangskaartje te hebben of 
ter plekke te kopen (€ 1,50) en eventueel een 
parkeerticket à € 3,-.
Leiding: Wouter de Quant
Tijdstip: 9:00 uur
Verzamelpunt:  Parkeerplaats van het park 
en kasteel: Laan van Duivenvoorde 4, 2252 
AK Voorschoten
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
hvbexcursies@live.nl
Kosten:  Entreeticket (dagkaart € 1,50) en 
even tueel een parkeerticket à € 3,- per dag. 

Zaterdag 4 februari 2023
Hoeksche Waard
Dagexcursie met eigen vervoer*** (zie kader) 
We rijden naar Strijen waar we de excursieleider 
ontmoeten. Vandaag bezoeken we diverse 
mooie gebieden in de Hoeksche Waard, waar-
bij we op zoek gaan naar de dwerggans. Ook 
maken we kans op zeearenden en wintergas-
ten. Tijdens deze excursie worden een aantal 
flinke wandelingen gemaakt.
Leiding: Peter de Barse en Muriel Kommer 
(06 5153 9821)
Tijdstip: 08:30 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon 
€ 0,10 per km)

Zaterdag 4 maart 2023
Nieuwe Driemanspolder
Ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie kader) 
Leiding: André Kommer (06 4115 3365)
Tijdstip: 08:30 uur 
De belangstelling voor een bezoek aan de 
Nieu we Driemanspolder is nog steeds erg 
groot. Dat is niet zo verwonderlijk gezien de 
vele bijzondere vogelsoorten die hier het af-
gelopen jaar werden en nog steeds worden 
gezien. In deze tijd van het jaar kijken we uit 
naar de thuiskomst van de eerste voorjaars-
gasten. Wie weet krijgen we deze ochtend 
daar iets van mee.  
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon 
€ 0,10 per km)

mailto:hvbexcursies@live.nl
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Lezingenprogramma
november, januari en februari

Milieu-Educatief Centrum, Zuiderpark, 
Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag 
Entree € 4,– p.p. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 21 november 2022
Duo-presentatie van René van Rossum en 
Thijs Schipper over de gemaakte vogelreis 
in Canada in mei 2022. Thijs Schipper heeft 
daarvoor contact gezocht met een Canadese 
vogelaar, die bereid was om hem te helpen 
met het maken van een reisplan. Dit is de staat 
Manitoba in Canada geworden. In het park 
Mountain National zijn diverse Amerikaanse 
spechten gezien,  Amerikaanse zangers en o.a. 
een prachtige Laplanduil. De gemaakte foto’s 
en verhalen zijn opzienbarend mooi!

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

Maandag 20 februari 2023
Hans Overduin reisde zowel voor werk als 
privé meermaals naar de Verenigde Staten. 
De camera en vogelgids ontbraken daarbij 
natuurlijk niet en dat resulteerde in een fraaie 
collectie beelden van Noord-Amerikaanse vo-
gels. Tijdens zijn presentatie komen veel van 
deze prachtige soorten voorbij. Denk aan de 
holenuil, roodhalsreiger, witte ibis en de in-
trigerende slangenhalsvogel. De Amerikaanse 
helmspecht (de enige échte Woody Wood-
pecker) ontbreekt natuurlijk niet. Een droom 
ging in vervulling toen Hans mee mocht kijken 
bij het ringen van een prairieplevier, hoog in 
de bergen van Colorado. Kortom: een afwis-
selende lezing met veel verrassende beelden.

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij NS-station 
Mariahoeve zijde Appelgaarde (Voorburg), tenzij 
anders 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 
excursie 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 
deelnemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is 
€ 0,10 per kilometer, af te rekenen met de chauf-
feur. Om het milieu te sparen, rijden wij met zo wei-
nig mogelijk 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 uitspan-
ning 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 
kleding en handschoenen. In de zomer ademende 
kleding in lagen met voldoende bedekking tegen 
felle zon en evt. insecten. Bij voorkeur niet te felle 
kleuren.
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Meer merel nieuws
Usutuvirus
In juli en augustus nam het aantal bij 
Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) 
en Sovon gemelde dode merels toe. In 
deze periode zijn bij DWHC 27 merels op 
doodsoorzaak onderzocht, van 19 dieren 
is het onderzoek afgerond. Daaruit blijkt 
dat het usutuvirus weer meespeelt bij de 
merelsterfte. Maar het usutuvirus is niet 
de enige oorzaak van de huidige sterfte. 
Ook vogelmalaria en parasieten spelen 
momenteel een rol. 
In 2016 werd het usutuvirus voor het 
eerst in Nederland vastgesteld en vormde 
het de hoofdoorzaak van de sterfte onder 
merels De laatste drie jaar speelde het 
echter nauwelijks een rol. Het virus werd 
tot nu toe bij acht van de negentien on-
derzochte merels vastgesteld, hoofdzake-
lijk in Noord-Brabant. De onderzochte 
merels uit Zuid-Holland scoorden nega-
tief. Of dit najaar de merelsterfte door 
het usutuvirus zal toenemen, is afwach-
ten. Gezien het aanhoudende warme weer 
wordt het waarschijnlijk geacht. Het virus 
heeft baat bij warm weer, omdat dan meer 
muggen met usutuvirus besmet kunnen 
zijn. Het blijft dus noodzaak ook in Den 
Haag alert te blijven op mogelijke be-
smettingen.

Het voedsel van de merel
Het hele jaar volgen vrijwilligers het voe-
dingspatroon van de merel. Zo hoopt 
SOVON in het Jaar van de Merel meer 
zicht te krijgen op het favoriete voedsel 
van deze vogel. Het weer maakt het dit jaar 
extra spannend. Het voorjaar was droog 
en zonnig, terwijl juni juist weer nat was. 
Juli en vooral augustus waren weer zeer 
droog en ook nog eens bijzonder warm. 

Hebben die omstandigheden 
effect op het  foerageren  van 
de merel? Inmiddels zijn er ver-
spreid door het land in totaal ruim 
6.400 tellingen gedaan van foeragerende 
merels. Het grootste aantal merels en het 
voedsel of de foerageerplek wordt gezien 
in tuinen. De belangrijkste plaatsen waar 
etende merels zijn te vinden zijn de bor-
der, het gazon en op voederplaatsen. Half 
augustus maakten deze categorieën bijna 
twee derde deel van de tellingen uit. Het 
aandeel foerageren in de border en in het 
gazon was in het begin van het jaar stabiel, 
maar in mei en juni was er een lichte toe-
name. Recent is het weer gedaald naar het 
niveau van daarvoor. Door de droogte zou 
je een sterkere afname verwachten, want 
ongewervelden zoals regenwormen gaan 
dan dieper de grond in. Maar dat geldt 
niet voor alle tuinen. Een deel daarvan 
wordt immers door de mens beregend.

Het aandeel van de merel op aangeboden 
voer is gedurende het jaar steeds kleiner 
geworden nl. van 24 naar 10 procent.  
Waarschijnlijk wordt er na de winter door 
minder mensen gevoerd, maar het kan 
ook zijn dat de merels er minder belang-
stelling voor hebben. 

Bron: Sovon website ‘Jaar van de Merel’
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Deel 45: de kraanvogel

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

De kraanvogel staat voor het eerst op de Rode 
Lijst van 2016 in de categorie ‘gevoelig’. De 
reden? Het was een recente vestiging met een 
kleine kwetsbare populatie. Weliswaar broedde 
hij ook al in 2004 in Nederland, maar voldeed 
toen niet aan het criterium dat hij tien aaneen-
gesloten jaren broedvogel moet zijn.

De kraanvogel in vroegere tijd*
Er is in de literatuur opvallend weinig te 
vinden over het eventuele broeden in de 
vorige eeuwen. We hadden toen veel meer 
‘woeste gronden’, hoogveen dat nog niet 
was afgegraven. Deze gebieden waren ook 
slecht toegankelijk waardoor de rust voor 
de vogels verzekerd was. Een mooie, grote 
broedpopulatie ligt dus voor de hand. 
Wat wel zeker is dat ook toen al kraanvo-
gels op grote schaal door Oost- en Zuid-
Nederland trokken en er flinke pleister-
plaatsen waren. Er zijn in bijna alle pro-
vincies topografische namen met ‘kraan’ 
erin. Deze duiden voor het overgrote deel 
op plaatsen waar kraanvogels pleister-
den. Interessant is dat de meeste van deze 
plaatsen in Oost- en Zuid-Nederland lig-

gen. Noord-Holland bijvoorbeeld telt he-
lemaal geen namen met ‘kraan’ erin. Twee 
gemeenten in Noord-Brabant droegen 
zelfs kraanvogels in het gemeentewapen. 
Dit alles is dus geheel in overeenstemming 
met de doortrekroute boven ons land. 
In een Fries geschrift uit 1542 is sprake van 
het verzamelen van eieren van kraanvogels, 
zwanen en reigers. En in een jachttraktaat 
uit 1633 wordt gesproken over kraanvo-
gels die broeden in vennen. Deze twee lite-
ratuurplaatsen wijzen dus onweerlegbaar 
op broeden.
Kraanvogels werden zelfs bejaagd. Ze wa-
ren een delicatesse op feesten van de rijke 
burgerij. Keizer Frederik Willem I (1688-
1740) beval zelfs de jacht aan wegens 
schade aan de landbouw. Deze jacht zal 
er mede voor gezorgd hebben, naast het 
ongeschikt worden van grote delen van 
zijn broedbiotoop en vooral door de toe-
nemende verstoring waar deze vogel ui-
terst gevoelig voor is, dat hij rond 1750 
als broedvogel in ons land verdween. We 
moesten dus ruim 250 jaar wachten voor-
dat hij op eigen kracht weer als broedvogel 
terugkeert.

De vestiging in ons land
In de 20ste eeuw ging het aantal broedpa-
ren van de kraanvogel in geheel Midden- 
en Oost-Europa in aantal sterk achteruit. 
Zo bereikte Duitsland in 1970 het abso-
lute dieptepunt met slechts 400 paar, vrij-
wel geheel in het vroegere Oost-Duitsland. 
Dank zij allerlei beschermende maatrege-
len ging de populatie weer groeien en be-
droeg die rond de eeuwwisseling al 3800 
paar. Van belang was dat het broedgebied 
sterk richting het westen uitbreidde en 
dat er rond 2000 broedende kraanvogels 
aan de grens met ons land stonden. Het * Veel van de inhoud van deze paragraaf is afkomstig 

van Hans van der Sanden.
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was een kwestie van tijd voordat ze die 
overstaken. In 2001 gebeurde dat ook. In 
het  Fochterloërveen werd Tsuru gebo-
ren die behouden uitvloog. Vanaf 2005 
werd de kraanvogel ook in andere gebie-
den als broedvogel vastgesteld, zoals het 
Dwingelderveld. In 2021 werd een postze-
gelvelletje uitgegeven over de natuur van 
het Dwingelderveld. Op een zegel prijkt 
ook een paartje kraanvogels. Ook in de 
Engbertsdijksvenen werd vanaf 2014 ge-
broed. Nadat er al enkele overzomerende 
exemplaren waren gezien (meestal de voor-
bode van definitieve vestiging) werd vanaf 
2018 ook in het Peelgebied op de grens van 
Noord-Brabant en Limburg gebroed. In 
2020 was het aantal broedparen gegroeid 
tot ca. 40. Tien paar daarvan vinden we 
in het Fochterloërveen. Bijzonder was de 
(voorlopig) eenmalige vestiging op de Slik-
ken van de Heen in Zeeland, dus ver weg 
van de andere broedgebieden in Drenthe, 
Overijssel, Gelderland en De Peel op de 
grens van Noord-Brabant en Limburg.

Bescherming en bedreigingen
Kraanvogels hebben vooral een vochtig 
terreintype nodig met voldoende voedsel 
om in te broeden. Daarnaast zijn ze uiterst 
verstoringsgevoelig. Recreatiedruk moet 
dus afwezig zijn. Daarom zijn beschermde 
natuurgebieden die in het broedseizoen 
afgesloten zijn voor publiek, ideale plek-

ken om ongestoord te broeden. Een uit-
gekiend terreinbeheer, geheel gericht op 
de kraanvogel is dan ook van essentieel 
belang waarbij gezorgd moet worden voor 
een vochtig biotoop. En dat is meteen het 
probleem: bij langdurige droogte worden 
nesten verlaten, verstoord of gepredeerd. 
Helaas is ook tot nu toe het broedsucces 
laag. Toen er in 2013 negen paar waren be-
droeg dit 0,52 jong per nest. Later toen er 
40 paar waren (het voorlopig maximum) 
was het aantal vliegvlugge jongen per nest 
gedaald naar slechts 0,24 jong per nest. 
Dit is veel te weinig om het aantal broed-
paren door middel van eigen productie 
flink te doen groeien. Het betekent dat er 
nog steeds aanwas van buiten plaats moet 
vinden om de populatie te laten groeien. 
De verzamelplaats bij Diepholz in Noord-
Duitsland is waarschijnlijk de belangrijk-
ste plaats van waaruit ze ons land koloni-
seren op weg naar de overwinteringsgebie-
den in Extremadura.

Spanje 
Zelf heb ik mijn mooiste herinneringen 
aan groepen kraanvogels tijdens een vo-
gelreis met Aragon-Natuur naar Noord-
Spanje. Bij Sotonera ligt een enorme 
pleisterplaats. Toen wij er in het vroege 
voorjaar waren was het weer boven de Py-
reneeën heel slecht. Je zag iedere dag groe-
pen kraanvogels opstijgen en noordwaarts 
vliegen op weg naar hun broedgebieden in 
Scandinavië. En die kwamen dan laat in 
de middag weer terug vanwege het slechte 
weer. Intussen kwamen er vanuit het zui-
den iedere dag nieuwe vogels aan. Het be-
tekende dat het aantal kraanvogels groeide 
van 10.000 tot ongeveer 45.000! Een schit-
terend gezicht waar onze reisleider Kees 
Woutersen de bij dit artikel geplaatste 
schitterende foto van maakte.
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Op de omslag van Sovon-Nieuws 15, sep-
tember 2022 staat het zo: ‘Broedvogels 
2021: wederom slecht jaar voor Wulp’. Dat 
schreeuwt om nader onderzoek. Het blijkt 
dat de wulp t.o.v. 2020 met 4,5% in aantal 
is achteruit gegaan. Het brengt de totale 
afname van 1990 tot 2021 op maar liefst 
58%! Daarmee is het een van de soorten 
met de laagste index waarde sinds 1990 
(zie grafiek). Voor de periode 2018-2020 
werd het aantal broedparen door Sovon 
op 3300-4100 geschat. In 2002 bedroeg 
dit nog 6400-7400.

Het gaat slecht met de wulp …
En dan bedoel ik niet onze vogelopvang De Wulp die ieder jaar meer vogels opvangt en 
weer vrij kan laten. En ook niet ons kwartaaltijdschrift De Wulp waarvoor zoveel kopij 
binnenkomt dat het aantal bladzijden zo en nu dan fors moet worden uitgebreid. Nee, ik 
bedoel die vogel met die lange gebogen snavel: ons logo! 

TOM LOORIJ

dat biotoop hard achteruitgegaan. Maar 
de belangrijkste reden van de afname 
is voedselgebrek. Zoals bekend moeten 
jonge wulpen meteen als ze uit het ei zijn 
gekomen hun eigen voedsel zoeken. En 
met de insectenpopulatie gaat het door 
al die agrarische activiteiten slecht in ons 
land. De jongen krijgen te weinig voedsel 
en hierdoor komen er te weinig jongen 
groot om de populatie op peil te houden. 
Dit verklaart de afname van de aantallen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat zelfs de 
grote overlevingskans van volwassen wul-
pen (wulpen kunnen oud worden) hier 
niet tegenop weegt.

Voor de wulpen van de heidegebieden 
geldt hetzelfde. Hier is het de veel te hoge 
stikstofdepositie die de heide arm aan in-
secten maakt en ook hier bereiken dus te 
weinig jonge wulpen de volwassen leef-
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WULP - broedvogeltrend - Nederland

Wulpen broeden van oudsher in de dui-
nen en natuurlijke biotopen zoals heide, 
hoog- en laagveengebieden. In de laatste 
25 jaar van de vorige eeuw verhuisde een 
groot deel van de broedpopulatie naar 
het agrarisch gebied. Uit de duinstreek 
verdween hij vooral door verruiging en 
verdroging van het duin. Door de toe-
nemende intensivering van de landbouw 
– denk aan verlaging van grondwater-
stand, frequenter maaien enz. – is hij in 
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tijd. Daarnaast is er een toenemende pre-
datie, vooral in het oosten van ons land 
waar het merendeel van de Nederlandse 
wulpen broedt. Dat probleem is echter 
voornamelijk lokaal. Maar let wel: met 
de komst van de vos in het duingebied 
zijn wij wel onze Haagse wulpen kwijt 
geraakt. Eind jaren 90 verdween de wulp 
uit de duinstreek en handhaaft hij zich 
alleen nog maar op de Waddeneilanden 
waar geen vossen voorkomen.
Alleen structurele veranderingen in de 
landbouw en verminderde stikstofdepo-
sitie kunnen het tij nog keren, terwijl 
nestbescherming in gebieden met grote 
predatiedruk kan helpen.

In 2016 is de wulp op de Rode Lijst gezet 
in de categorie ‘kwetsbaar’, maar als er 
geen verbetering komt zal hij op de vol-
gende Rode Lijst als ‘bedreigd’ te boek 
staan. Mis schien valt het te overwegen 
om de wulp, die ons HVB-logo al meer 
dan 50 jaar siert,  te vervangen door een 
andere soort, die karakteristiek is voor 
het Haagse. Want een soort die zo sterk in 
aantal afneemt is niet erg representatief 
voor een Vereniging die bloeit als nooit 
tevoren!

Het overwinningslied
ik heb

vanmorgen vroeg
met mijn merel gesproken

hij is van zijn
hoge tak af gedoken
kwam goed in zicht

zag zijn wakkere
ogen vol blijdschap

over het vroege licht

begon mij omstandig
uit te leggen hoe hij zich
tegen indringers verzette

het territorium was
van hem en zijn griet

hun nestje en liefdesgebied

ik begreep hem
draaide mij langzaam om

hij zong het overwinningslied

Wil Melker

 Steun het project ‘Ruimte voor ijsvogels’! 
Ervaren vogelaars hebben meer dan 50 locaties aangedragen waar in Den Haag en de om-
liggende gemeenten een ijsvogelwand zou kunnen worden gebouwd. Daaruit zijn de meest 
kansrijke gekozen, in totaal 29. Het is onze ambitie om in het komend half jaar drie tot 
vijf wanden te bouwen. Zoals eerder gemeld ondersteunt het Dinamo Fonds het pro-
ject financieel. Verder liggen er aanvragen bij de gemeente Den Haag, Vogelbescherming 
Nederland en een aantal goede doelenfondsen. Maar we doen ook op u als lid van de 
Haagse Vogelbescherming, een beroep om een bijdrage over te maken naar rekeningnummer  
NL12 INGB 0003 586 185 t.n.v. ‘Ver. Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o.’ onder vermelding 
van ‘Ruimte voor ijsvogels’. Ieder bedrag is welkom! 

Foeke Zeilstra, projectleider    
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4 Wat vind je – terugkijkend – de drie 
héél  belangrijke momenten in de 
laatste vijftig jaar van de HVB? 

In de eerste plaats de scheiding van het 
HVB-Jaarverslag en het inventarisatie-
rapport (IR) in 1987. Het IR  groeide uit 
tot het tot het visitekaartje van de HVB. 
Verder was de reigeraffaire in Voorburg 
in 1994 een bijzonder moment. Door ons 
succesvolle verzet tegen het verwijderen 
van een reigerkolonie werd voor het eerst 
landelijk jurisprudentie geschapen om op 
te treden tegen overheden en bedrijven als 
ze werkzaamheden in het broedseizoen 
verrichten. En dan is er natuurlijk de start 
van het Ooievaarsringproject. Den Haag 
is nu eenmaal de ‘ooievaarsstad’. Er zijn 
relatief veel nesten en de telgegevens zijn 
ook landelijk uiterst waardevol om meer 
kennis van de vogel te verkrijgen.

In deze rubriek stellen we de komende maanden aan de vier ereleden 
die de Haagse Vogelbescherming telt, vijf vragen. Dit keer laten we 
good old Tom Loorij aan het woord. 

Ereleden aan het woord

1 Je was gastredacteur van De Wulp in 
dit Jaar van de Merel en ook al in het 
Jaar van de Wulp. Waarom vind je 
het belangrijk om bij die soorten stil 
te staan? 

De keus voor de wulp lijkt mij evident; 
HVB en de wulp. De merel koos ik omdat 
het een van de bekendste en meest voor-
komende zangvogels in Den Haag is. 
Daar naast vind ik het heel belangrijk om 
Sovon van informatie te voorzien over 
beide soorten. Vogelbescherming Neder-
land en Sovon kunnen dan een actieplan 
ontwikkelen om ze te beschermen.

2 Je bent al heel lang lid van de HVB, 
oud-bestuurslid, schrijft mooie 
artikelen voor De Wulp en bent al weer 
heel wat jaren erelid. Wat beweegt je?

De liefde voor de vogels is mij door mijn 
vader met de paplepel ingegoten. Hij nam 
mij als jochie van 4 jaar al mee vogels kij-
ken en later maakten we talloze vogelrei-
zen. De drift om daadwerkelijk vogels te 
beschermen kwam later. Misschien heeft 
mijn CBS-tijd – ik was specialist bestrij-
dings middelenstatistieken – daarbij een 
rol gespeeld toen ik het boek ‘Dode Lente’ 
van Rachel Carson onder ogen kreeg. 
Toen ik in 1974 verhuisde naar Voorburg 
was het eerste wat ik deed lid worden van 
de HVB, dus over twee jaar ben ik 50 jaar 
lid!

3 Is het ‘Jaar van de Merel’ je laatste 
kunstje? Of mogen we nog meer 
verwachten? 

Als er weer een vogel van het jaar komt 
van een soort waarmee de HVB Den Haag 
iets heeft, ben ik daar zeker voor in. Of ik 
dat even uitgebreid kan doen hangt af van 
mijn gezondheid. Ook heb ik wel eens ge-
dacht aan een groot overzichtsartikel over 
vogels van de Rode Lijst die in en om Den 
Haag voorkomen.
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5 Wat wil je het bestuur meegeven als 
ze nadenken over de komende 
jubileum viering en – meer algemeen – 
de komende 20 jaar? 

Voor de viering van 100 jaar HVB zou 
men alle bedenkingen tegen het uitgeven 
van een stadsvogelatlas opzij moeten zet-
ten. De HVB heeft voldoende geld in kas. 
Je kunt kiezen voor een kleine oplage en 
eenvoudige uitvoering. 
Voor de verdere toekomst zou je kunnen 
overwegen de vogelopvang aan de Helio-
trooplaan te verzelfstandigen. De HVB 
zou dan via aanvullende, niet persé kos-
tendekkende, subsidies de opvang kun-
nen ondersteunen. 

De HVB is van alle markten thuis …
Tom Loorij deed mee aan de nationale post-
zegeltentoonstelling POSTEX 2022 met zijn ver-
zameling ‘De Haagse Vogelbescherming van alle 
markten thuis.’ Hij behaalde Groot Zilver en een 
Ereprijs. De jury had veel lof over de uitwerking 
van het thema.

Nieuwjaarsreceptie 
zondag 15 januari 2023 in ‘De Stal’ 

De traditionele Nieuwjaarsreceptie van de Haagse Vogelbescherming vindt plaats op 
zondagmiddag 15 januari a.s. HVB-leden en vrijwilligers van onze  

vogelopvang de Wulp zijn van harte welkom van 15.30 tot 17.00 uur in 

‘De Stal’
Zijdeweg 60, 2245 BZ Wassenaar

U vindt ‘De Stal’ achter restaurant ‘De Landbouw’.  

Natuurlijk staan we stil bij de gebeurtenissen in 2022 en blikken we vooruit op het jaar 
2023. Maar we houden het licht, het is bovenal plezierig om elkaar in informele sfeer 
weer te spreken. We willen rond 17.00 uur afronden. 

Het bestuur hoopt vele leden en vrij willigers te mogen ontmoeten, uiteraard onder het 
regime van de dan geldende coronaregels. Raadpleeg in geval van twijfel onze site www.
haagsevogels.nl voor de meest actuele informatie. 

Tot zondag 15 januari!

Hans Elders, voorzitter

Uitnodiging
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Maar wat zijn de feiten? Het zomert vaak 
de eerste helft van de maand met tempe-
raturen die de 20 graden aantikken. Dit 
jaar hadden we aan het eind van oktober 
zelfs vier ‘warme dagen’ op rij. Bovendien: 
er is niets mis met het aantrekken van een 
warme trui en de fiets is een aangenaam 
vervoermiddel, zeker voor vogelaars. 

Voor deze laatste groep – ik reken u daar-
onder – is oktober zelfs een absolute top-
maand! Je kunt enorme hoeveelheden vo-
gels zien en de natuur is ook nog eens op 
zijn mooist. Met name langs de kustlijn is 
het genieten geblazen. Je kon begin okto-
ber nog zwemmend in zee onder een zon-
netje ‘vogelen’ en grote sterns over je heen 
zien vliegen. Trouwens, zelfs met slecht 
weer is het voor een echte vogelaar ook ge-
nieten, daarover later meer.

Ik geef een overzicht van wat er allemaal 
te zien was. 
Op de eerste dag vliegen 85 middelste zaag-
bekken langs de kustlijn. Ook nog ruim 
100 doortrekkende huiszwaluwen. Een dag 
later zit het strand al vol met drieteenstrand-
lopers, groepen tot 65 bij elkaar. Een vaal 
stormvogeltje vliegt die dag langzaam zuid-
waarts en werd daarbij langdurig gepest 
door een paar kokmeeuwen en iets later 
door een stormmeeuw. Een laag over zee 
vliegende grauwe pijlstormvogel wordt be-

Genieten van de vogels in oktober!
WIM KOOIJ

Er wordt heel wat geklaagd als het om de oktober maand gaat. Strekking: ‘die heer-
lijke zomer is nu toch écht voorbij en o, o, o wat krijgen we nu slecht weer!’ of ‘het 
is vroeg donker, de kachel moet weer aan; wat verschrikkelijk is het met die absurde 
energieprijzen’. Ook hoor je verzuchtingen als ‘overal staan weer files en mensen zijn 
een stuk chagrijniger.’ 

trapt vanaf de pretpier. Het is ook de peri-
ode dat jagers weer doortrekken, vooral de 
kleine jager. Maar ook middelste jagers ver-
schijnen in de kijker en op de 16e is daar 
nog de grote jager. 

Iets meer landinwaarts is de eerste week 
een Noorse kauw aanwezig bij het Ver-
versingskanaal. Voor kruisbekken moet je 
zijn in het dennenbos van de Ganzen hoek, 
ook vier grote kruisbekken laten zich zien. 

De bladkoning wordt de laatste jaren begin 
oktober steeds vaker gemeld. Het valt te be-
twijfelen of het om een reële toename gaat. 
Het gedrag is nogal geheimzinnig en op 
het slepende monotone ‘tjoewiet’ moet je 
wel alert zijn, zeker als rond deze tijd tijde-
lijk weer meer vogels zingen, zoals kwartier 
makende roodborstjes. Maar waarnemin gen 

kruisbek
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van de bladkoning komen van verschillende 
plaatsen en dan weer  vooral uit de duinen 
met als hotspot de Ganzenhoek. 

Op 3 oktober wordt de zeldzame veldriet-
zanger gevangen op het ringstation. Op 
dierendag vliegen 65 kleine rietganzen over 
het Westduinpark; er zullen veel meer vol-
gen. De 5e van de maand is een goede roof-
vogeldag met havik, smelleken, bruine kieken-
dief, visarend en veel sperwers en buizerds. Een 
Siberische boompieper vliegt over de Vulkaan 
en wordt door drie waarnemers vooral 
herkend op basis van het geluid. Op de 14e 
wordt er wederom eentje waargenomen.

Een dag later vliegt een jonge zwarte zee-
koet op 150 meter langs het Z-Havenhoofd. 
Ondanks de afstand weet Rinse van der 
Vliet deze te herkennen op basis van de 
donkere bovenvleugel met daarin opval-
lende grote ovale witte vleugelvlekken en 
zelfs goed zichtbare rode pootjes. Veel laag 
over de stad trekkende groepen lepelaars 
zijn waargenomen op 8 oktober. Sommige 
vogelaars noteren meer dan 100 exempla-
ren. Op de 9e op de Starrevaartplas  tussen 
massa’s Canadese ganzen een verblijvende 
roodhalsgans. Grote sterns blijven doortrek-
ken in forse aantallen. In totaal zijn er 242 
gezien vanaf de Vulkaan.

Op 10 oktober vijf koereigers die laag over 
zee vliegen, wederom gespot vanaf de 
Vulkaan.  De 11e kon de gorzenlijst op de-
zelfde plek flink opgevijzeld worden; zowel 
de sneeuwgors (3) de geelgors als de zeldzame 
dwerggors, beide 1 ex. trokken over, aantal-

len die verbleken bij de 86 rietgorzen die 
zich binnen een tijdsbestek van drie uur 
zuidwaarts bewegen. De laatste jaren zijn 
er steeds vaker één of meer zeekoeten en 
alken die in de havens of bij de havenhoof-
den rondzwemmen. Zo ook rond 14 okto-
ber, op deze datum worden vier zeekoeten, 
drie alken en ook nog eens twee roodkeeldui-
kers gezien. De plektrouwe alken worden 
gedurende de rest van de maand vrijwel 
dagelijks gemeld. 

29

roodhalsgans

lepelaar

geelgors



Op de 12e een verblijvende beflijster in 
Solleveld. Het is ook een van de dagen 
waarop een parelduiker langs het Z-Haven-
hoofd wordt gedetermineerd. Opvallend 
is deze dagen ook het aantal gemelde ijs-
duikers, zowel zwemmend op zee als langs-
trekkend. Ze worden onder andere gespot 
vanaf de Vulkaan waarbij waarnemer Rob 
Berkelder vermeldt ‘Groot beest, mooi 
halsbandje. Vrij dicht achter de branding.’ 
Dat je voor bijzondere meeuwen vooral 
langs de kust moet zijn kan geen verras-
sing zijn. De Pontische meeuw is meerdere 
keren gezien en ook de vorkstaartmeeuw. 
De geelpootmeeuw wordt op de 16e waarge-
nomen bij de Starrevaartplas. 

De 17e oktober gaat de boeken in als een 
zachte dag. Lekker vogelweer was het ech-
ter niet omdat het in de ochtend flink re-
gende. Diehards op de Vulkaan zagen die 
dag tussen 10:40 - 14:00 uur maar liefst 
12.465 vinken en 3.746 sijzen doorvliegen. 
Voor de rietgors bleef de teller staan op 
452. Andere waarnemingen op deze dag: 
boerenzwaluw, grote pieper, bruine kiekendief, 
blad koning en Europese kanarie. De gehele 
maand werden opvallend veel vuurgoudha-

nen gezien. De najaarstrek piekt doorgaans 
half oktober, maar dit jaar lijken er wel 
erg veel vaak solitaire exemplaren rond te 
zwerven voordat ze doorvliegen naar hun 
overwinteringsgebieden in Frankrijk en op 
het Ibe risch schiereiland.

Op de 21ste laat op meerdere plekken 
langs de duinen een velduil zich bewon-
deren. Bij het Verversingskanaal bren-
gen 590 halsbandparkieten gezamenlijk de 
nacht door. Ook dit jaar dus weer een 
slaapplaats. Voor tellen is geduld nodig 
vanwege al het blad aan de boom. Snip-
pen worden vaker gemeld naarmate de 
maand vordert. Vooral watersnippen maar 
ook houtsnip en vrijwel dagelijks ook bok-
jes ondermeer in de Horsten, Lentevreugd 
en Starrevaart. Onze gierzwaluwen zijn al 
meer dan twee maanden in het verre zui-
den als op 26 oktober een vale gierzwaluw 
met zijn lichte gezicht, keel en masker 
vanaf de Vulkaan goed is te bekijken. Een 
half uur later wordt mogelijk hetzelfde 
exemplaar waargenomen bij Maasmond/
Nieuwe Stuifdijk. Op de 27ste passeert we-
derom een vale gierzwaluw en op de 28ste 
zelfs drie verschillende exemplaren. In de 
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europese kanarie

pontische meeuw
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tweede helft van oktober zijn er langs de 
gehele kust van Westkapelle tot Schier-
monnikoog, meer doortrekkers gedeter-
mineerd. Op deze bijna zomerse dagen 
passeren ook nog een paar boerenzwalu-
wen. Ook andere zomervogels lijken iets 
langer te blijven hangen: zwartkoppen 
zijn de hele maand volop te zien en van 
de tapuit zijn er dagelijks waarnemingen; 
groepjes en solitair. Witte kwikstaarten en 
zwarte roodstaarten geven eveneens blijk 
van hun aanwezigheid. 

De gehele maand was dagelijks een 2e 
jaars kleine burgemeester in het havenge-
bied te bewonderen. Steenlopers zijn er weer 
met tientallen en een groep van ongeveer 
40 paarse strandlopers is nogal honkvast bij 
de havenhoofden. Misschien blijven ze de 
hele winter wel? Ik zou zeggen: ga daar 
vooral eens kijken! 

Tenslotte aandacht voor een gezegde. Is ok-
tober warm en fijn, het zal een scherpe winter 
zijn, maar is het nat en koel, dan is ‘t van een 
zachte winter een voorgevoel! Ook voor een 
eventuele ‘scherpe winter’ geldt: voor de 
gasrekening en veel vogels is dat niet fijn. 
Maar veel vogelaars zullen de kou opge-
wekt dragen … 

Maxima van veel doortrekkene soorten, de 
meeste zijn genoteerd op de Vulkaan bin-
nen een tijdbestek van 2,5 tot 3,5 uur.

soort
dagtotaal
maximum

datum

kieviet 1.063 20 oktober

veldleeuwerik 2.340 26 oktober

graspieper 4.547 9 oktober

kramsvogel 25.000 19 oktober

koperwiek 214.838 19 oktober

vink 120.465 19 oktober

sijs 3.746 17 oktober

Op het overzicht ontbreekt de spreeuw 
die op telposten ook massaal wordt ge-
zien, maar dan gaat het doorgaans om 
slaaptrek.

Topper was de 100.872 waarop de tel-
ler na 2,5 uur kwam stil te staan op de 
Vulkaan op 26 oktober. Daartussen be-
vond zich een band van maar liefst 32.000 
vogels. Spreeuwen lijken deze herfst weer 
vaker te kwetteren in tuinen en plantsoe-
nen in de stad dan in voorgaande jaren. 
In de kruinen van de bomen van het 
Maerlant-Lyceum in de eerste decade van 
oktober aantallen opgeteld tot 1.300.

steenloper

paarse strandloper
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Schatting totaal aantal broedparen
Het eerste idee was om te onderzoeken of 
er na de publicatie van Broeders, Trekkers 
en Dwalers (BDT) in 2001 een achteruit-
gang of vooruitgang viel vast te stellen. 
Dat plan moest ik al snel laten varen. 
Weliswaar zijn voor diverse groengebieden 
na 2001 tellingen uitgevoerd, maar deze 
waren zo fragmentarisch en lang niet al-
tijd kwantitatief dat geen goed beeld ver-
kregen kon worden. Daarnaast kwamen 
voor hetzelfde gebied in de periode van 
de 20 jaar daarna tot 2021 grote verschil-
len in aantallen voor, soms gerelateerd aan 
verandering van waarnemer. Bovendien 
waren van lang niet alle gebieden telgege-
vens beschikbaar. Het is, gezien de geringe 
veranderingen in het beheerde groen ook 
niet onmiddellijk te verwachten dat er een 
substantiële verandering in het aantal me-
rels heeft plaatsgevonden. Wel speelde het 
Usutu-virus in de jaren 2016 tot 2020 een 
rol waardoor in die tijd een lichte afname 
plaatsvond. Inmiddels heeft de merel zich 
daar echter volledig van hersteld. 
Daarom is van elk gebied waarvan telge-
gevens bekend zijn een gemiddeld aantal 
berekend over de periode 2011-2021 door 
het aantal in de wel bekende jaren te som-
meren en door het aantal jaren waarin tel-
gegevens bekend zijn te delen. Als we deze 
gegevens bij elkaar optellen krijgen we 
een aantal van 811 merel-territoria in die 
parken waarvan gegevens konden worden 
berekend. Dat blijkt overigens aardig in 
de buurt te komen van het getal in BDT 
dat een schatting voor alle parken en land-

De merel in de parken en 
landgoederen van Den Haag e.o.
TOM LOORIJ

goederen aangeeft van 905-1.105 paar, dus 
73-89% werd ook nu ’gevangen’. Dat dit 
aantal wat lager ligt is niet zo verwonder-
lijk daar voor BDT is opgehoogd voor alle 
groengebieden waarvan geen inventarisa-
ties bekend waren. Het betreft overigens 
alleen parken en landgoederen want in to-
taal werd in al het groen het aantal merels 
in BDT op 1.900-2.800 geschat. Dat is dus 
inclusief groen op volkstuincomplexen, 
begraafplaatsen, golfbanen, andere sport-
complexen en vooral een extra ophoging 
voor het snippergroen waarvan door de 
HVB geen inventarisatie plaatsvindt.

Merels en winterkoningen
Dat is een subkop die natuurlijk om een 
verklaring schreeuwt. Vermoedelijk den-
ken de meeste mensen dat de merel met 
stip nummer 1 is als het gaat om het aantal 
broedparen van zangvogels in een groen-
gebied.  Uitgezonderd misschien parken 
waar heel veel nestkastjes hangen en de 
koolmees het daardoor wint van de merel. 
Maar niets is minder waar. Ik heb in een 
groot aantal groengebieden het aantal me-
rels vergeleken met het aantal winterko-
ningen. Gegevens dus van hetzelfde jaar en 
door dezelfde inventariseerder en daarom 
goed vergelijkbaar. Merels en winterko-
ningen zingen allebei volop en voor de tel-
lers met een overbekend deuntje, dus dat 
een van de soorten gemist wordt, zal niet 
voorkomen. Toch heb ik zelf aan den lijve 
ervaren dat dit voor anderen misschien 
niet altijd klopt. De winterkoning zingt 
namelijk wel erg hard maar ook erg hoog. 
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Mijn vrouw Loes zei eens: “houd toch eens 
je snavel, ik word Oost-Indische doof van 
je”. Ik zeg: “waar zit ie dan, ik hoor niets”. 
Zij zegt: “hij zit vlak boven je hoofd in die 
boom lawaai te schoppen dat het een lieve 
lust is”. Maar voor mij is het serene stilte; 
met mijn gehoorafwijking hoor ik hem 
niet. Overigens kan ik de merel zo nu en 
dan nog wel horen als er niet te veel achter-
grondgeluid is en hij redelijk dichtbij zit.
Maar goed, wat blijkt: in een behoorlijk 
groot aantal parken en landgoederen wint 
de winterkoning het wat betreft het aan-
tal zingende exemplaren. Hieronder een 
kleine selectie:

Groengebied aantal
merels

aantal
winterkoningen

De Voorden 16 31
Meer en Bos 17 27
Bosjes van Poot 11 25
Wilhelminapark 
Rijswijk

29 34

Voorlinden 15 17
Elsenburgerbos 15-20 23-28
Duivenvoorde 20 24

Maar ook in een groot park als Clingendael 
lopen de aantallen nauwelijks uiteen: 34 
merels tegen 33 winterkoningen. Natuur-
lijk is het interessant om aan te geven hoe 
dit komt. Ik zeg persoonlijk dat het komt 
omdat de nestplaatskeuze van winterko-
ningen veel minder veeleisend is dan die 
van de merel. Winterkoningen broeden 
letterlijk in alles waar ze maar hun bolvor-
mige nestje kwijt kunnen. Of het nu een 
oude bloempot is, de zak van een tuinjas 
die in de schuur hangt of de slangenhas-
pel in je tuin. De merel stelt meer eisen. 
Hij bouwt zijn nest in zo dicht mogelijk 
struikgewas dat moeilijk toegankelijk is 
voor predatoren op 1 tot een paar meter 
hoogte. Hoewel het eerste nest (vaak broe-

den ze meermalen per jaar) verloren gaat 
omdat het nog te veel zichtbaar is en te 
weinig verstopt. Maar dan beginnen ze wel 
opnieuw.

Gemiddelde dichtheid van merelnesten
Door het gemiddeld aantal territoria per 
gebied te delen door de oppervlakte van 
het groengebied, krijg je de gemiddelde 
dichtheid aan merel-territoria. Deze kan 
van park tot landgoed sterk variëren. 
Aan de top staan een aantal kleine tot 
heel kleine groengebieden van één tot 4 
ha waarin de dichtheid aan merels van 
ruim 2,0 tot iets meer dan 4,0 merels per 
ha bedraagt. Voorbeelden zijn Stoephout, 
Paleistuin en Doornpark. Bij de ruim-
schootse aanwezigheid van een ideaal 
broedbiotoop nemen de merels in deze 
gebieden duidelijk genoegen met kleinere 
territoria. Dat is overigens nog niets verge-
leken met de dichtheid van merels in onze 
vogelrustgebieden waarin deze oploopt 
tot 6 tot 7 merels per ha. Niet verwon-
derlijk, want hier wordt door een uitge-
kiend beheer optimale broedgelegenheid 
voor zangvogels gecreëerd. In afnemende 
dichtheid volgen dan een aantal middel-
grotere gebieden waar de dichtheid vari-
eert van 1,0 tot 2,0 territoria per ha. Dit 
zijn in het algemeen groengebieden waar 
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wel veel geschikt broedbiotoop aanwezig 
is maar dat in meer of mindere mate afge-
wisseld wordt door grote en kleine gazons 
en soms een waterpartij. Voor de merel 
een optimale combinatie: nestgelegen-
heid en aanwezigheid van voedsel (wor-
men in het gazon) vlakbij elkaar. In deze 
categorie vallen onder meer Arendsdorp/
Oostduin, Oosterbeek, het Voorburgse 
park Vreugd en Rust en park ’t Loo en het 
Wassenaarse park Rust en Vreugd. Opval-
lend is dat ook de Bosjes van Poot in deze 
categorie vallen. Hier is sprake van maar 
weinig open plekken maar wordt de afwe-
zigheid hiervan gecompenseerd door de 
ruime aanwezigheid van optimaal broed-
biotoop. Dit zelfde verschijnsel zien we bij 
Park Sorghvliet: weinig open plekken en 
veel optimaal broedbiotoop. De dichtheid 
aan merels bedraagt in Sorghvliet 1,02 me-
rels per ha. In afnemende volgorde van 
dichtheid komt hierna een groep van 18 
grotere groengebieden merendeels enkele 
tientallen ha groot. Zij hebben een dicht-
heid aan merels die ligt tussen de 0,5 en 1,0 
territoria per ha. Hieronder vallen onder 
meer bekende parken en landgoederen als 
Clingendael, Nieuwe Scheveningse Bos-
jes, Scheveningse Bosjes, het complex aan 
landgoederen Backershagen, Wiltzanck 
en Hertenkamp, De Paauw en Bos Ruis en 
Park Ockenburgh. Al deze gebieden wor-
den gekenmerkt door de aanwezigheid van 
nog grotere oppervlakten aan gazons en 
waterpartijen in verhouding tot geschikt 
broedbiotoop in de vorm van laag en mid-
delhoog struikgewas. Mogelijk speelt in 
deze gebieden ook de recreatiedruk een 
niet te onderschatten rol. Er is in principe 
genoeg broedbiotoop aanwezig, maar als 
er een druk belopen pad langs ligt heeft 
dat een negatieve invloed op het aantal 
broedende merels.

Helemaal onderaan qua dichtheid bevin-
den zich de zgn. stadsrandgebieden als De 
Ui thof, het Wilhelminapark en de Hoek-
polder. Deze gebieden worden gekenmerkt 
door hun grote omvang en behoren tot de 
grootste aaneengesloten groengebieden 
langs de Haagse grens. Verder is er naar ver-
houding relatief weinig beplanting, maar 
zijn er wel uitgestrekte waterpartijen en 
veel open terrein. De dichtheid aan merels 
varieert hier van 0,25 tot 0,50 merels per 
ha. Ook deze gebieden kennen een grote 
recreatiedruk. Allemaal factoren waardoor 
de dichtheid laag is. Helemaal onderaan 
bungelen 2 gebieden: het Zuiderpark en 
de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder 
met respectievelijk 0,05 en 0,03 merels 
per ha. Beide gebieden bevatten enorme 
oppervlakten gazons resp. weilanden en 
naar verhouding maar een minieme hoe-
veelheid opgaand groen om te broeden. 
Het Zuiderpark bezwijkt bovendien onder 
de recreatiedruk. Niet verwonderlijk hier 
deze extreem lage dichtheid.

Conclusie
Samengevat spelen dus de volgende fac-
toren een beslissende rol ten aanzien van 
de aan- en afwezigheid van merels. In de 
eerste plaats de omvang van het gebied, 
waarbij merels in kleine gebieden genoe-
gen nemen met kleinere territoria mits 
voldoende broedbiotoop aanwezig is. 
In de tweede plaats de mate van aanwe-
zigheid van struweel en ander geschikt 
broedbiotoop in verhouding tot de totale 
oppervlakte. Hoe groter het aandeel aan 
struweel hoe meer merels. In gebieden met 
relatief heel veel open plekken met gazons 
en water is de dichtheid aanzienlijk lager. 
Ten slotte speelt in bepaalde terreinen ook 
de mate van recreatiedruk waarschijnlijk 
een rol.
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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:

zondag 8 januari, zondag 2 april, 
zondag 2 juli en zondag 1 oktober

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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