
Jaarverslag 2022



2 Haagse Vogelbescherming

 

Ereleden
Dr. A. Schierbeek; P. Meyburg; Dr.  Ir. J.E. 
Carrière; S.G.A. Doorenbos; J.P. Strijbos; 
H. van Dongen; W.M. Lans; A. van der Laan; 
J. Rijnveld; H.G. Bolten; mevr. F.J. Bolten-
Hinrichs; A.J. Renes; M.H. de Groot; mevr. M.A. 
de Groot-van Hoogezand (allen overleden).
F.H.C. Hoogerhoud (sinds 1999)
T.P.J. Loorij (sinds 2010)
W.J. Kooij (sinds 2021)
B.J.N.M. Schreiner (sinds 2022)

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

Algemeen bankrekeningnummer 
IBAN: NL12 INGB 0003 5861 85

HVB digitaal
www.haagsevogels.nl
www.vogelopvangdewulp.nl
www.facebook.com/HaagseVogels/
www.facebook.com/vogelopvangdewulp/

Vogelopvang De Wulp
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon: 070 - 323 15 68
E-mail: info@vogelopvangdewulp.nl
Website: www.vogelopvangdewulp.nl
facebook.com/vogelopvangdewulp/
instragram.com/dewulp

De redactie behoudt zich het recht voor inge-
zonden artikelen te redigeren, in te korten 
of niet te plaatsen. Auteurs zijn verantwoor-
delijk voor de inhoud van hun bijdragen. 
Publicatie betekent niet dat de daarin ver-
melde me ningen het inzicht van de redactie 
of van de vereniging weergeven.

Foto’s 
Wat betreft ingezonden foto’s geldt het vol-
gende. De keus van foto’s ligt bij de redactie. 
De kwaliteit en de beschikbare ruimte bepalen 
of ze wel of niet worden geplaatst. Incidenteel 
zullen foto’s worden bijgesneden. Foto’s met 
toevoegingen in de foto zoals namen, copy-
right-tekens e.d. worden niet geplaatst. 

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.
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Foto’s omslag
1. Rob ter Ellen gidst een vogelwanding in  

Clingendael 

2. Caroline Walta ringt onder belangstelling  
ooievaarsjongen 

3. De merel was de vogel van het jaar 2022 

4. Vrijwilligers aan het werk in vogelrustgebied  
Het Litoraal 

5. Jonge reiger wordt verpleegd in Vogelopvang  

De Wulp 

Foto achterzijde 
Kuifmees, gefotografeerd door Boudewijn Schreiner
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Voor u ligt het Jaarverslag 2022. Het 
was een merkwaardig jaar waarin we 
lang meenden te kunnen afrekenen met 
COVID-19, maar dat was te optimistisch. 
Een heel aantal activiteiten in het eer-
ste kwartaal moesten we afgelasten en/ 
of uitstellen. Pas in de loop van maart 
en april werden de maatregelen opgehe-
ven, maar al in de zomer werd gevreesd 
voor een nieuwe golf in de laatste maan-
den van 2022. Afgezien van het schrap-
pen van een aantal activiteiten door de 
Commissie Excursies en Lezingen geor-
ganiseerde programma in de eerste helft 
van het jaar, werd de HVB nauwelijks be-
lemmerd in haar functioneren.  Veldwerk, 
de Vogelopvang, de redactie- en pr-com-
missie werkten allemaal rustig door. Ook 
het MUS- en het ooievaarswerk werd met 
hulp van de enthousiaste vrijwilligers 
voortgezet. 

We zijn trots op het MUS-project. Het 
Meet net Urbane Soorten is een mooi 
voorbeeld van citizen science ofwel bur-
gerwetenschap. Het gaat daarbij om 
wetenschappelijk onderzoek dat wordt 
uitgevoerd door vrijwilligers begeleid 
door wetenschappers. In heel Nederland 
worden de aantallen stadsvogels geteld. 
Ons erelid Tom Loorij coördineert al 14 
jaar de tellingen van de stadsvogels in 
Den Haag. Kennisinstituut SOVON ver-
zorgt de wetenschappelijk verantwoorde 
interpretatie van de gegevens en de rap-
portage. Maar liefst 60 HVB leden tellen 
ieder voorjaar een of meer postcodege-
bieden in Den Haag en randgemeenten. 
Elders in dit verslag vindt u er meer over.  

Op vrijdag 11 maart bracht burgemees-
ter Jan van Zaanen een bezoek aan het 
HVB Gravin van Bylandt vogelrustge-

bied in Clingendael. Foeke Zeilstra en 
Boudewijn Schreiner gaven een bondig 
overzicht van het werk van de Haagse 
Vogelbescherming. 

In april werd Boudewijn Schreiner van-
wege zijn grote verdiensten voor de Haagse 
Vogelbescherming benoemd tot erelid van 
onze vereniging. 

Op 29 april kreeg het naamloze weggetje 
naast het Voorburgse ooievaarsnest een 
naam. Wethouder Jan-Willem Rouwendal 
onthulde het bord met daarop de naam: 
‘het ooievaarspad’. 

Vermeldenswaard is ook de ledenbijeen-
komst in De Stal in juni. Het was voor 
het eerst dat we een min of meer feeste-
lijke bijeenkomst konden houden nadat 
COVID-19 ons leven ging beïnvloeden. 

Voorwoord
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In een overleg met de cie. Groen van 
de wijkvereniging Benoordenhout, de 
gemeente Den Haag en de HVB is het 
voornemen uitgesproken om een 12e 
HVB-vogelrustgebied in te richten in 
Arendsdorp-Oostduin. Een paar locaties 
zijn inmiddels bekeken, maar er is nog 
geen keus gemaakt. 

Op ‘werkvloerniveau’ groeit de samen-
werking met de AVN. Voor de bouwplan-
nen op de Binckhorst geldt dat AVN en 
HVB samen hebben ingesproken om het 
natuurbelang te bepleiten. Verder is er op 
een aantal andere projecten door leden 
van beide verenigingen onder het motto 
‘eendracht maakt macht’, afstemming ge-
zocht. 

Ook wat betreft het project ‘Ruimte voor 
ijsvogels’ is voortgang te melden. In het 
laatste kwartaal is een begin gemaakt met 
de feitelijke bouw van de eerste ijsvogel-
broedwand uit de eerste serie van drie.

De locatie Stadskwekerij stond op num-
mer één en naderde in het verslagjaar 
zijn voltooiing. Voor de wand in het van 
Dongenreservaat in Oosterbeek en die op 
de locatie Clingendael zijn voorbereidin-
gen getroffen. 

De financiële situatie van de HVB mag 
ronduit gezond worden genoemd. Wij 

zijn ieder jaar opnieuw verrast en dank-
baar als blijkt dat overleden leden de HVB 
in hun testament hebben opgenomen. Als 
bestuur maken we ons regelmatig zorgen 
over – hoe hard er ook aan wordt getrok-
ken – de langzame groei van het aantal 
leden. In het komende jaar willen we daar-
aan meer aandacht geven. Verheugend is 
dat inmiddels drie omliggende gemeenten 
financiële steun hebben toegezegd voor 
Vogelopvang De Wulp. En meer subsi-
dieaanvragen staan uit. Door een grotere 
bekendheid van het werk van onze vogel-
opvang en sluiting van de vogelopvang in 
Delft, worden er bij onze vogelopvang De 
Wulp meer vogels van buiten onze stads-
grenzen aangeboden. 

Wij hopen dat 2023 het jaar wordt van 
‘totaal terug naar normaal’. Met als eer-
ste zichtbare activiteit weer een fysieke 
algemene ledenvergadering in De Stal in 
april a.s. De digitale vergaderingen zijn 
praktisch, maar kunnen niet op tegen het 
persoonlijk contact. De agenda vindt u in 
de februari Wulp. Naast het inhoudelijke 
deel is er na de pauze een presentatie over 
Vogelopvang De Wulp en over het project 
‘Ruimte voor ijsvogels’. 

Rest ons te memoreren dat in het ko-
mende jaar 2023 ons erelid en oud-voor-
zitter Frederik Hoogerhoud een bijzonder 
jubileum viert. Hij is dan maar liefst 60 
jaar vogelwachter and still going strong! 
Een reden te meer om naar de algemene 
ledenvergadering te komen. Niet alleen 
om Frederik te feliciteren, maar ook 
omdat in De Stal zijn prachtige vogelte-
keningen worden geëxposeerd.

We hopen velen van u bij de ALV op 4 
april a.s. te ontmoeten in De Stal. 

Bestuur HVB  



 Jaarverslag 2022 5

Financiën

 

Toelichting bij de balans en exploitatierekening 2022 en begroting 2023 

Om met het goede nieuws te beginnen: mede dankzij de aanzienlijke baten uit een erfstelling 
hebben wij het jaar 2022 met een positief resultaat van ruim € 55.000 kunnen afsluiten. Maar ook de 
inkomsten uit contributies en extra bijdragen van leden overtroffen de verwachtingen. Aan de 
uitgavenkant valt vooral de stijging van de verzendkosten van onze kwartaaluitgave ‘De Wulp’ op. En 
helaas moeten wij in 2023 met een verdere verhoging van de portokosten rekening houden. 

EXPLOITATIEREKENING 2023 2022 2022 2021
Begroting Realisatie Begroting Realisatie

Baten
Contributies (incl. extra bijdragen) 20.500 21.678 18.500 21.480
Donaties (vogelopvang) 22.000 42.667 17.000 47.766
Legaten, erfstellingen, schenkingen 30.000 184.333 50.000 148.334
Opbrengst vermogen 0 125 0 10

72.500 248.804 85.500 217.591
Lasten
Organisatie -4.600 -4.278 -4.200 -6.139
Publiciteit -14.100 -13.792 -12.600 -12.979
CEL -400 -150 -100 0
Veldwerk -4.800 -3.246 -4.500 -3.531
Verbouwing vogelopvang 'De Wulp' 0 0 0 -62.107
Exploitatie vogelopvang 'De Wulp' -188.100 -172.223 -166.600 -161.202

-212.000 -193.689 -188.000 -245.959

Saldo van baten en lasten -139.500 55.115 -102.500 -28.369

Toedeling van baten en lasten:

Vereniging
Inkomsten (contributies , rente e.d.) 20.500 21.804 18.500 21.490
Uitgaven -23.900 -21.466 -21.400 -22.649

-3.400 338 -2.900 -1.159
Vogelopvang 'De Wulp'
Inkomsten (donaties, vogelpot, acties) 22.000 42.667 17.000 47.766
Uitgaven -188.100 -172.223 -166.600 -161.202

-166.100 -129.556 -149.600 -113.436
Uitzonderlijke baten en lasten
Erfstellingen, legaten, schenkingen 30.000 184.333 50.000 148.334
Verbouwing vogelopvang 'De Wulp' 0 0 0 -62.107

Resultaat Haagse Vogelbescherming -139.500 55.115 -102.500 -28.369

Resultaatbestemming
toevoeging aan continuïteitsreserve 55.115
onttrekking aan continuïteitsreserve 139.500 102.500 28.369

BALANS PER 31 DECEMBER 2022 2021
na resultaatbestemming

Liquide middelen 839.636 760.133
Vorderingen en overlopende activa 7.670 5.592

Totaal activa 847.306 765.725

Continuïteitsreserve 808.038 752.923
Schulden en overlopende passiva 39.268 12.802

Totaal passiva 847.306 765.725
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Toelichting bij de balans en exploitatierekening 2022 en begroting 2023

Om met het goede nieuws te beginnen: 
mede dankzij de aanzienlijke baten uit een 
erfstelling hebben wij het jaar 2022 met 
een positief resultaat van ruim € 55.000 
kunnen afsluiten. Maar ook de inkomsten 
uit contributies en extra bijdragen van 

Bij vogelopvang ‘De Wulp’ zien wij geluk-
kig een groot aantal kleine en grote dona-
ties binnenkomen. Structurele bijdragen 
waren er ook dit jaar weer van de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp en de Stichting Die-
ren Lot.
De direct aan de opgevangen vogels toe te 
rekenen kosten zijn dankzij maatregelen 
om verspilling zo veel mogelijk tegen te 
gaan beperkt gebleven. 
Hoewel in 2021 al was besloten tot een 
lichte uitbreiding van het aantal fte’s naar 
2,7 van de drie medewerkers van de vogel-
opvang, heeft het bestuur in het afgelopen 
najaar besloten het aantal fte’s uit te brei-
den naar drie. Een en ander heeft te maken 
met het feit dat de opvang zeven dagen per 
week geopend is (in de maanden april tot 
en met september ook in de avonduren) en 
met de omstandigheid, dat de opvang van 

 

Bij vogelopvang ‘De Wulp’ zien wij gelukkig een groot aantal kleine en grote donaties binnenkomen. 
Structurele bijdragen waren er ook dit jaar weer van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de 
Stichting DierenLot. 

De direct aan de opgevangen vogels toe te rekenen kosten zijn dankzij maatregelen om verspilling zo 
veel mogelijk tegen te gaan beperkt gebleven.  

Hoewel in 2021 al was besloten tot een lichte uitbreiding van het aantal fte’s naar 2,7 van de drie 
medewerkers van de vogelopvang, heeft het bestuur in het afgelopen najaar besloten het aantal fte’s 
uit te breiden naar drie. Een en ander heeft te maken met het feit dat de opvang zeven dagen per 
week geopend is (in de maanden april tot en met september ook in de avonduren) en met de 
omstandigheid, dat de opvang van vogels steeds meer geprofessionaliseerd wordt. Met drie fte’s is 
professionele zorg aanwezig gedurende alle openingsuren. 

Naast de uitbreiding van het aantal fte’s, leiden ook de toegenomen inflatie en andere 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals een structurele aanpassing van het minimumloon tot een 
aanzienlijke toename van de personele kosten. 

De toename van de overige kosten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de stijging van de 
kosten voor energie en in iets mindere mate door de stijging van de verschillende heffingen en 
belastingen. 

Het bestuur is momenteel in overleg met de besturen van de ons omringende gemeenten om tot een 
structurele bijdrage in de kosten van de in hun gemeenten opgevangen vogels te komen. In de 
begroting voor het jaar 2023 is daarin niet voorzien. 

 

 

Het bestuur stelt voor het resultaat over 2022 ad € 55.115 toe te voegen aan de continuïteitsreserve 
en het begrote resultaat over 2023 ad negatief € 139.500 te onttrekken aan de continuïteitsreserve. 

Vogelopvang 'De Wulp' 2023 2022 2022 2021
Begroting Realisatie Begroting Realisatie

Baten
Donaties 20.000 40.591 15.000 45.231
Vogelpot en overige acties 2.000 2.076 2.000 2.536

22.000 42.667 17.000 47.766
Lasten
Uitgaven t.b.v. vogels -29.500 -24.452 -30.000 -31.164
Medewerkers en vrijwilligers -99.500 -91.087 -87.500 -85.678
Overige kosten -59.100 -56.684 -49.100 -44.360

-188.100 -172.223 -166.600 -161.202

Continuïteitsreserve 2023 2022 2021 2020
stand per 1 januari 808.038 752.923 781.291 829.695
toevoeging 55.115
onttrekking -139.500 -28.369 -48.404
stand per 31 december 668.538 808.038 752.923 781.291
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leden overtroffen de verwachtingen. Aan 
de uitgavenkant valt vooral de stijging van 
de verzendkosten van onze kwartaaluit-
gave ‘De Wulp’ op. En helaas moeten wij 
in 2023 met een verdere verhoging van de 
portokosten rekening houden.
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wordt. Met drie fte’s is professionele zorg 
aanwezig gedurende alle openingsuren.
Naast de uitbreiding van het aantal fte’s, 
leiden ook de toegenomen inflatie en an-
dere maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals een structurele aanpassing van het 
minimumloon tot een aanzienlijke toe-
name van de personele kosten.
De toename van de overige kosten wordt 
in belangrijke mate veroorzaakt door de 
stijging van de kosten voor energie en in 
iets mindere mate door de stijging van de 
verschillende heffingen en belastingen.
Het bestuur is momenteel in overleg met 
de besturen van de ons omringende ge-
meenten om tot een structurele bijdrage 
in de kosten van de in hun gemeenten op-
gevangen vogels te komen. In de begroting 
voor het jaar 2023 is daarin niet voorzien.
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Ingekomen berichten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nieuwsbrieven  114 99 40 30 40 42 30 34 23

Persberichten  35  31 14 7 5 1 1 1 4

Vragen  69  106 85 93 96 165 135 81 72

Ter informatie  210  255 258 211 203 174 117 162 160

Totaal  428  491 397 341 344 382 283 278 259

Er kwamen bestellingen voor nestkasten en mussenflats binnen. Er was veel 
belangstelling voor de vogelwandelingen in Clingendael en Oosterbeek. Aan de Jan 
Muschlaan in Den Haag Benoordenhout werden op 6 hoog een pimpelmees en een 
heggenmus gespot. 

Loes Loorij

 Stand van zaken per 31 dec. 
2022

31 dec. 
2021

31 dec. 
2020

31 dec. 
2019

31 dec. 
2018

Ereleden 4 3 2 2 2

Gewone leden 940 938 908 895 899

Gezinsleden 43 40 39 36 30

Lid voor het leven 45 38 35 32 30

Jeugdleden 13 12 9 10 13

Totaal 1045 1031 993 975 974

Ledenadministratie

Postmaster
Het aantal binnengekomen berichten dit jaar is 259. De meeste waren louter ter infor-
matie. Een aantal vragen kon zelf worden beantwoord. Andere werden doorgespeeld 
naar leden van de vereniging die meer expertise hebben op het gebied van de vraag.

Hieronder een samenvatting van de aard van de berichten:

Langzaam groeit het aantal leden van 
onze vereniging. Hoe te kijken naar de 
aantallen onder de streep? Ieder kwar-
taal wordt in de Wulp op bl. 2 het aan-
tal nieuwe leden genoemd. In februari 
waren het er 15, in mei 28, in augustus 
15 en in november 13. Dat zijn in totaal 
dus 71 nieuwe leden. Toch zien we in de 

tabel een groei ten opzicht van 2021 van 
‘slechts’ 14 leden. De verklaring hiervoor 
is dat we in de loop van 2022 maar liefst 
57 leden hebben verloren. Dat gaat dan 
om opzegging vanwege verhuizing, over-
lijden en overige redenen.  

Rob de Jong 
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Redactie en PR-commissie in 2022

‘Business as usual’ zou je kunnen zeggen als 
het gaat om het werk van deze commissie. 

De Wulp is vier keer uitgekomen en het 
aantal vriendelijke reacties dat we krij-
gen, motiveert de redactie. Twee ereleden 
behoren tot de vaste kern van de redactie. 
Ten eerste Tom Loorij en ook Wim Kooijs 
naam mag in dit verband wel eens wor-
den genoemd. Op hun bijdragen kan de 
eindredacteur altijd rekenen. Loes Loorij 
maakt zich al heel veel jaren kwartaal in, 
kwartaal uit buitengewoon verdienstelijk 
in een rol als meedenkende corrector van 
de drukproeven. 

Op onregelmatige tijdstippen verscheen 
de Ganzenveer. Het is de digitale nieuws-
brief die naar ruim 200 HVB-leden gaat 
en waarin we actueler kunnen zijn dan 
in ons kwartaalblad. Dus voor de achter-
grondverhalen, interviews en inhoudelijke 
artikelen is de Wulp ons voornaamste ka-
naal en voor het snelle nieuws de gratis 
Ganzenveer. We kunnen er ook extra aan-
dacht vestigen op de door de CEL georga-
niseerde lezingen en excursies. 

De open dagen van Vogelopvang De Wulp 
– maar vooral ook het werk – zijn uiteraard 
een enorm belangrijk uithangbord voor 
onze vereniging. Op professionele ma-
nier worden niet alleen de vogels behan-
deld, maar ook de publiciteit die De Wulp 
maakt mag er zijn. Prachtige foto’s, film-
pjes via de website en sociale media geven 
inzicht in het werk van onze Vogelopvang. 
De PR-commissie heeft er geen omkijken 

naar en vindt de inspanningen indruk-
wekkend. 

Onze Facebookpagina mag zich verheu-
gen in een kleine 1000 volgers. In 2022 
verschenen er minder bijdragen dan in 
de jaren daarvoor. De redactie streeft 
voor 2023 naar meer originele artikelen, 
foto’s enz. We breken ons nog steeds het 
hoofd over de vraag hoe we ‘volgers’ kun-
nen motiveren lid te worden van de HVB. 
Ledenwerving anno 2022 is sowieso een 
vraag die ons bezighoudt. En dat geldt niet 
alleen voor de HVB, ook andere – vooral 
de plaatselijke en regionale – natuurver-
enigingen kampen met deze vraag. 

In dit verband mogen de vogelwandelin-
gen voor niet leden in Clingendael en Oos-
terbeek worden genoemd. Ze waren met 
rond de honderd deelnemers opnieuw een 
groot succes. Dat geldt zeker ook voor de 
wandelingen in april die Ton Haase met 
veel succes leidt in het Westduinpark. 
Bijzonder is het meer gidsen systeem: vo-
gelkenners lopen voorop, in het midden 
en in de staart van de sliert deelnemers. 
Dus niemand hoeft iets te missen en de 
gids kan zonder stemverheffing uitleg 
geven... 

Foeke Zeilstra 
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In het voorjaar van 2022 organiseerden we 
weer de vogelwandelingen in Clingendael 
en Oosterbeek voor niet-leden van de 
Haagse Vogelbescherming. 

Ruim 100 deelnemers aan de vogelwandelingen 
Clingendael en Oosterbeek 

We trapten af met een wandeling op zon-
dag 27 maart: een groep van 15 lezers van 
het blad Kerk in Den Haag.  Op zondag 10 
april ging het om een vroege en wat latere 
wandeling in groepen van elk 17 deelne-
mers. Op zondag 24 april was er opnieuw 
een vroege en late groep met resp. 14 en 22 
deelnemers. In mei – om precies te zijn – 
op zondag 15 mei opnieuw twee groepen 
met in totaal 20 personen. 
In het voorjaar van ’22 wandelden dus 105 

niet-leden onder leiding van ervaren HVB-
gidsen door Clingendael en Oosterbeek. 
De gidsen waren Wim Kooij, Wouter de 
Quant, Ton Haase, Floris de Boer, Boude-
wijn Schreiner, Rob ter Ellen en Foeke 
Zeilstra. Die laatste nam ook de organisa-
tie en publiciteit voor zijn rekening, 

Uiteraard kregen de deelnemers folders 
mee over Vogelopvang De Wulp, een los 
nummer van De Wulp en een kaart waar-
mee ze zich konden aanmelden als lid van 
de HVB. En wie er de Wulp uit mei ’22 op 
naslaat, ziet dat zich in het tweede kwar-
taal van 2022 maar liefst 28 nieuwe leden 
hebben aangemeld... 



Excursie naar Bentwoud 11 juni 2022 met 
gids Wouter de Quant. 12 deelnemers. 
Lekker zonnetje, 30 soorten vogels lieten 
zich zien en/of horen waaronder koekoe-
ken, visdief en bosrietzanger. 

Excursie Lentevreugd 25 juni 2022. Excursie-
leider Michèl Gieskens. 11 deelnemers. 38 
soorten. Waaronder lepelaar, torenvalk, 
kleine karekiet en sprinkhaanzanger.

Excursie De Groene Jonker 9 juli 2022. Ex-
cur sieleider Maarten Souverijn. 14 deel-
nemers. Het hoge riet belemmerde het 
uitzicht op het open water. Hierdoor heb-
ben we waarschijnlijk een aantal soorten 
gemist. Leuk was de waarneming van een 
jong vosje. De zwarte sterns lieten verstek 
gaan maar daarvoor in de plaats werden 
er wel zwartkopmeeuwen gezien. 

Excursie de Nieuwe Driemanspolder 17 juli 
2022. Excursieleider Marcel van Rooijen. 
16 deelnemers. Het was leuk om leden van 
de Haagse Vogelbescherming weer een ex-
cursie te mogen aanbieden. We zagen o.a. 
visdiefjes, bontbekplevier met jongen en 
kemphanen. Het gebied blijft een uitste-
kende locatie voor vogelaars, want er zit 
vrijwel altijd wel een bijzondere soort. 

De excursie naar De Kwade hoek 30 juli kon 
helaas niet doorgaan vanwege ziekte van 
beide excursieleiders.

Excursie Zouweboezem 30 augustus 2022. Ex-
cursieleider Maarten Souverijn. 11 deelne-
mers. Waargenomen werden o.a. purper-
reigers, ooievaars. Helaas werd de zwarte 
stern die hier op drijvende vlotjes broeden 
niet meer waargenomen. Waarschijnlijk 
hadden ze het gebied al verlaten. 

Commissie Excursies en Lezingen (CEL)

Vanwege de strenge lockdown en de Omi kronvariant moest het bestuur en de Com-
missie Excursies en Lezingen (CEL) besluiten om alle geplande vogelexcursies te laten 
vervallen. Omdat er op dat moment nog veel onduidelijk was over hoe deze variant 
zich verder zou gaan ontwikkelen, werden de excursies van februari en maart gean-
nuleerd. In de zomer waren de beperkingen vanwege corona vervallen en vonden er 
weer excursies plaats.

purperreiger

Excursie Scheveningen Zuiderhavenhoofd za
ter dag 3 september. Er was één deelnemer 
en de excursieleider. Samen hebben ze ge-
noten van de zeilwedstrijd en alles daar-
omheen. Om die reden waren er niet veel 
vogels te zien. 

Excursie Reeuwijkse Plassen zaterdag 24 sep
tember. Excursieleider Marcel van Rooijen.
Vier deelnemers (veel afmeldingen he-
laas) en ondanks de druilregen toch een 
gezellige excursie met onder meer water-
snippen en een sperwer.

10 Haagse Vogelbescherming
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Excursie Nieuwe Driemanspolder Noord za
terdag 15 oktober. Excursieleider Michèl 
Gieskens. 17 deelnemers. De deelnemers 
kwamen deels naar Mariahoeve, deels naar 
N3MP op de fiets. Veel watervogels gezien, 
waaronder kleine zilverreiger, dodaars, 
kuifduiker, watersnippen (heel veel), slob-
eenden, kieviten, kuifeenden, krakeenden, 
smienten, aalscholvers. Maar ook kievi-
ten, putters, een kneu, een sperwer en een 
torenvalk. Helaas begon het op het verste 
punt in de excursie te regenen, maar dat 
maakte de excursie er niet minder leuk 
op. 

Excursie Oostvoorne zaterdag 5 novem
ber. Excursieleider Ton Haase. Met 14 
man vertrokken naar Oostvoorne voor 
een wandeling over het Groene Strand. 
Geparkeerd bij ‘Het Wapen van Marion’ 
en daarna met de trap naar beneden 
het terrein in. Van het begin af aan een 
groot aantal zingende Cetti’s zangers ge-
hoord. Het weer was goed maar de trek 
viel tegen. Weinig overtrekkers en geen 
grote groepen. Een enkele gans, wat ko-
perwieken, veldleeuwerik, rietgors, vink, 

koolmees en heggenmus waren te zien. 
Dodaars, grote mantelmeeuw en een ge-
oorde fuut (of kuifduiker) op de plas. 
Tijdens de koffie bleek een waterpieper 
te zijn gefotografeerd. Daarna zijn we een 
stukje gaan lopen tussen het Oostvoornse 
en Brielse Meer. Weinig doorkijkpunten 
gaven zicht op middelste zaagbek, bril-
duiker en fuut. Afsluiter werd een bezoek 
aan het Quackjeswater. We bezochten 
het uitkijkpunt en hebben daar nog wat 
aalscholvers, krakeenden, meerkoeten en 
overvliegende sperwer en ijsvogel gezien. 
Toen de eerste druppels vielen zijn we 
weer huiswaarts gekeerd. Ondanks alles 
een mooie dag met een relatief laag soor-
tenaantal.

Excursie Brouwersdam zaterdag 26 novem
ber. Excursieleider Ton Haase. Met 18 
man richting Stellendam vertrokken voor 
de waarnemingen bij de buitenhaven van 
Stel lendam waar flink wat kneutjes rond-
vlogen. Het slikgebied zat redelijk vol 
met een aantal soorten steltlopers (o.a. 
wulp, rosse grutto, bonte strandloper, 
zilverplevier en kluut) maar alles stond 

Excursie Brouwersdam
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wel ver weg. Daarna vertrokken naar vo-
gelhut ‘De Tije’, mooi van uiterlijk maar 
ondeugdelijk voor een vogelaar. Hier was 
weinig te zien. Een onbekende roofvo-
gel dook weg. De laatste stop was bij de 
Brouwersdam die we helemaal afreden: 
beneden langs en stoppen als er wat te 
zien viel: steenlopers op de basaltblokken 
en eendjes en duikers op zee en achter een 
dam, dobberend bij een meeuw, een zeer 
waarschijnlijke rosse franjepoot. Op een 
relatief rustige zee zaten zwarte zeeëend, 
middelste zaagbek, brilduiker en futen en 
af en toe een roodkeelduiker. Bij de spui-
kom zaten grijze zeehonden en een aantal 
paarse strandlopers. Aan de achterkant 
van de Brouwersdam nog even over de 
Grevelingen gekeken hetgeen een kleine 

Drieteenstrandloper

zilverreiger en twee grote sterns opleverde 
en een groepje van 20 dodaarzen. De aan-
tallen en soorten vielen tegen maar het 
was toch een geslaagde dag.

Excursie Clingendael Zaterdag 10 december. 
Excursieleiders André Kommer en Foske 
de Heer. 18 deelnemers. Al snel kregen 
we de eerste soort in de kijker: een ijs-
vogel. Het accent kwam tijdens deze ex-
cursie voor een deel op vogelgeluiden te 
liggen. Zo hoorden we regelmatig boom-
klevers en boomkruipers. Maar we zagen 
ook goudhaan, buizerd, veel krakeenden, 
vuurgoudhaan, slobeenden. Met dank 
aan Foske die een fraaie wandelroute had 
bedacht ! 

Nabeschouwing
De CEL constateert dat het aantal deelne-
mers na de coronaperiode weer toeneemt. 
Gemiddeld namen er aan de 11 gehouden 
excursies 12,4 personen deel; bij de laat-
ste vier excursies was het aantal deelne-
mer gemiddeld zelfs 17. Ook gaan steeds 
meer nieuwe leden mee op excursie. Het 
enthousiasme voor het kijken naar vogels 
onder hen is groot en dat is toch waar het 
om gaat. 

Muriel Kommer en Henk Wardenaar

Het is moeilijk om jeugd te interesseren 
voor het werk van de HVB. Voor de spe-
ciale opa-en-oma-kind wandeling in het 
voorjaar van ’22 was geen belangstelling. 
Het idee was dat kinderen uit groep 7 en 
8 deel zouden nemen aan een vogelwan-
deling en als ‘entreebewijs’ een opa, oma 
of een ander ouder familielid zou mee-
brengen. De commissie blijft nadenken 

over de vraag met welke activiteit we kin-
deren kunnen interesseren voor de HVB. 
Vooralsnog lijkt het erop dat de druk van 
school, de trainingen en wedstrijden van 
de sportverenigingen, familiebezoek en 
natuurlijk de wereld van games, voorrang 
krijgt op natuurbeleving. Onze conclusie: 
de jeugd heeft het erg druk en er is weinig 
ruimte in hun agenda’s.  

Commissie Jeugd 
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Vogelopvang De Wulp

Op 31 december sloten we 2022 af met in 
totaal 8.507 binnengekomen dieren. Aan 
het begin van het nieuwe jaar stellen we 
ons als team altijd weer de vraag: ‘Wat was 
de meest memorabele patiënt van afgelo-
pen jaar?’ Het is een vervolg op ons eerdere 
verhaal over de moederzwaan met eieren 
en dit keer ook veel uilen… 

Update moederzwaan met jongen
Eind april kregen we moederzwaan met 
haar 5 eieren binnen. We schreven daar 
in de augustuswulp al over. Haar partner 
was doodgebeten door een hond, zij was 
gewond en zat onder de maden en het 
zag er allemaal niet best uit. Lang verhaal 
kort: de eieren kwamen onder toeziend 
oog van moeder uit, de jongen kregen een 

uitgevlogen en moeder (TT81) is weer te-
ruggezien op haar oorspronkelijke locatie 
in Katwijk. Helaas zijn twee jongen over-
leden. De eerste (TT80) is een maand later 
dood gevonden naast de A4 ter hoogte 
van Leiden en op 19 november kwam een 
tweede jong (TT78) bij ons binnen. Helaas 
was deze er erg slecht aan toe en moesten 
we hem na een week laten inslapen. Dit is 
natuurlijk vervelend nieuws maar we moe-
ten ook bedenken dat van alle vogels maar 
een heel klein percentage de volwassen 
leeftijd bereikt. Het is goed om te weten 
dat deze kuikens dank zij ons een eerlijke 
kans hebben gehad. 

Velduil
Op 18 november werd er een velduil bij 
ons binnengebracht die op een boot tus-
sen Nederland en Engeland was neerge-
streken. Dit gebeurt wel vaker met eer-

band met moeder, de wond genas en het 
gezin is verhuisd naar de vogelopvang in 
Hoek van Holland. Half augustus was het 
zover. Moeder en jongen zijn geringd – ze 
kregen de ringen TT76 t/m TT81 - en vrij-
gelaten op de Vlietlanden. Dat gebied was 
territoriumvrij. Moeder kon niet zomaar 
terug naar de oude locatie omdat daar al-
weer andere zwanen waren gezien. Tot dan 
toe een succesverhaal! En… we hebben 
terugmeldingen gehad! De jongen zijn 



stejaarsvogels. Zij raken bij de oversteek 
nog wel eens uitgeput. Deze uil zat al vier 
dagen op de boot en had dus even tijd 
nodig om aan te sterken. De velduil is een 
soort die we echt maar heel zelden – eens 
per drie tot vier jaar - binnenkrijgen. We 
hebben hem na een kleine week, voorzien 
van een ring weer in goede gezondheid vrij 
kunnen laten. 

Terugplaatsing kerkuilen
Halverwege juni kregen we een stel jonge 
kerkuilen binnen die onder een nestkast 
gevonden waren. We begrepen niet zo 
goed waarom ze uit de nestkast gevallen/
gesprongen waren. Het was wel warm, 
maar niet zo erg dat ze door de hitte zou-
den springen; bo ven dien waren beide ou-
ders nog aanwezig. We hebben contact 
opgenomen met Martin van de Reep die 
samen met onze Shelly op pad is gegaan 
om de locatie nader te bekijken. Bij aan-
komst bleek dat de nestkast sinds dat hij 
er opgehangen was, nog nooit schoonge-
maakt was. In de loop der jaren was de laag 
ontlasting, dode muizen, braakballen etc., 
zo hoog geworden, dat de jongen simpel-
weg gewoon de kast uit konden lopen en 
naar beneden vielen. Door de val hebben 
twee jongen het niet overleefd. 
Voorzien van een ring zijn de overgebleven 
twee jongen in een schoongemaakte nest-
kast teruggeplaatst en is alles verder op 
rolletjes verlopen. 

Bosuil in kachel
Op 17 oktober kregen we een telefoontje 
van een man die zei een steenuil te hebben 
die al een week in zijn kachel had klem ge-
zeten. Of hij hem langs mocht brengen… 
Uiteraard! Naar bleek had men al een aan-
tal dagen gekras van nagels of vleugels 
gehoord. Vermoed werd dat het wel een 
kauwtje zou zijn. Daarna is er niet veel 
aandacht meer aan besteed totdat er daad-
werkelijk een uil achter het glas van de ka-
chel in de woonkamer verscheen. En de uil 
wilde er heel graag uit! Bij aankomst in de 
opvang bleek het om een bosuil te gaan. 
We hebben hem eerst een paar dagen goed 
laten eten waarna we hem gewassen heb-
ben en weer teruggebracht hebben naar 
zijn locatie. 

Vogelgriep
Het afgelopen jaar is op sommige mo-
menten heel lastig geweest. In een eerdere 
uitgave schreven we al dat de vogelgriep 
sinds november 2020 rondwaart en deze 
griep is nog niet weggeweest. In bepaalde 
periodes hebben specifieke vogelsoorten 
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er veel last van. Zo kregen we in september 
ineens heel veel zieke Jan-van-Genten en 
vervolgens een paar weken later, een golf 
van zieke kokmeeuwen. 

Er is in 2022 een aantal erg moeilijke mo-
menten geweest toen een aantal collega-
opvangcentra in Delft, Rotterdam én Hoek 
van Holland vogelgriep ín de opvang had-
den. Zij hadden dus een uitbraak waarbij 
dieren in de opvang ziek werden. In die ge-
vallen moesten de opvangen hun deuren 
sluiten voor ten minste drie weken en de 
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 
zich bezighield met het handhaven van de 
wet- en regelgeving. 
Omdat de wet- en regelgeving eigenlijk 
niet toepasbaar is op vogelopvangcentra, 
is dus bij acht verschillende opvangcentra 
waar sprake was van een uitbraak in de 
opvang op acht verschillende manieren 
gehandeld. In één periode was het zelfs 
zo dat de drie eerder genoemde opvangen 
tegelijkertijd geen vogels mochten aanne-
men. In veel gevallen weken de ambulan-
ces gelukkig uit naar ons maar in een aan-
tal gevallen besloten dierenambulances 
geen vogels meer op te halen. U kunt zich 
voorstellen dat dat ontzettend vervelend is 
als je met een hulpbehoevende vogel zit en 
zelf geen gelegenheid hebt om het dier weg 
te brengen. 

Vogel griep is een ziekte waarmee we moe-
ten leren omgaan. Wij kunnen niet voor-
komen dat we met vogelgriep in aanraking 

komen aangezien het volop aanwezig is 
onder de wilde vogels. Laten we met z’n allen 
duimen dat 2023 een milder jaar zal zijn.  

Sluiting Wildopvang Delft
Op 4 oktober kwam het nieuws naar bui-
ten dat de wildopvang Delft voorgoed 
zijn deuren zou gaan sluiten. Vanaf half 
oktober werden er geen patiënten meer 
aangenomen. De wildopvang ving onge-
veer 4.500 dieren op waarvan zo’n 3.200 
vogels. Dieren die vanaf nu een andere 
plek moeten gaan vinden. We kunnen 
ons dus gaan voorbereiden op een hoop 
extra patiënten bovenop ons onze ‘nor-
male’ aanvoer. Recent hoorden we dat 
Knaagdierenopvang ‘Het Knagertje’ in het 
gebouw van de Wildopvang Delft zal trek-
ken en daar de zorg op zich gaat nemen 
voor de egels, konijnen en hazen. Gelukkig 
maar, want anders zou opvang voor deze 
dieren in onze regio een enorm probleem 
zijn en moet er uitgeweken worden naar 
Amsterdam, Gouda of zelfs Zundert. 

Een frisse start 
We gaan zien wat 2023 ons zal brengen. 
Een paar kleine verbouwingen staan nog 
op de agenda. Zo zal half februari onze 
nieuwe mezen volière worden geleverd en 
ook maken onze losse parkietenkooien 
plaats voor een vaste kooienwand. We 
hebben een mooi team aan vrijwilligers en 
een fijn en stabiel team van vaste mede-
werkers. Met z’n allen kunnen we ook het 
aankomende jaar vast weer aan!
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De commissie heeft in 2022 geen verga-
dering gehouden. Voor zover nodig werd 
contact gehouden via e-mail.

Vogelrustgebieden
In 2022 hebben er geen vogelwachters-
werkdagen plaatsgevonden. Onderhouds-
werkzaamheden zijn wel door beheerders 
en helpers uitgevoerd. Hieronder een aan-
tal opvallende gebeurtenissen in de rust-
gebieden.  

André van der Laantuin
Regulier onderhoud 
Bosuilenkast die door de storm naar bene-
den gevallen was is vervangen.

Gravin van Bylandt 
Door storm gesneuvelde kast voor de bos-
uil vervangen.
Stormschade aan het hekwerk door de ge-
meente hersteld.
Boom veiligheidscontrole (BVC) uitge-
voerd door de gemeente.
Peter Waenink (de Bomenkapper) velt 
i.o.v. de gemeente een aantal aangetaste 
essen. 
Burgemeester Jan van Zanen krijgt uitleg 
over het rustgebied.  
Reebokje verblijft wekenlang in het rust-
gebied.
Ook een vos komt regelmatig langs. 

Overvoorde 
Regulier onderhoud 
Vanwege rigoureuze snoeiwerkzaamheden 
zijn de aan weerszijden van het rustgebied 
gelegen bufferzones verdwenen.

Dr. Abraham Schierbeektuin
Regulier onderhoud door Hetty en haar 
helpers.
Stormschade door omgevallen dikke 
boom verwijderd.
Er was veel belangstelling voor de open 
dagen waarop het rustgebied kon worden 
bezocht. 

Henk van Dongen
Stormschade aan het hekwerk is door de 
gemeente hersteld.
Drie reeën verbleven regelmatig in het 
rustgebied.   
Waterral en havik - nieuwe soorten - be-
zoeken de drinkbak.

Commissie Veldwerk
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Torenvalk jaagt op muizen voor zijn jon-
gen in Park Oosterbeek.
Bezoek van Flora & Fauna Expert voor 
opstellen beheerplan i.o.v. de gemeente 
Den Haag

Eendenkooi Zuiderpark 
De Eendenkooi wordt de laatste jaren 
slecht onderhouden door de parkbeheer-
der, ondanks de adviezen van Ruud van 
der Waard.
Ruud heeft een nieuwe helper gevonden 
die hem assisteert bij onder meer de aan-
leg en onderhoud van de houtrillen.

Eilandjes Meer en Bos
Bezoek van Flora & Fauna Expert voor 
opstellen beheerplan i.o.v  de gemeente 
Den Haag.
Met een bootje naar het eiland voor regu-
lier onderhoud.
Omgewaaide boom die over het water lag 
opgeruimd. 

Marlot
Regulier onderhoud
Bezoek van Flora & Fauna Expert voor 
opstellen beheerplan i.o.v  de gemeente 
Den Haag.
Hekwerk door storm zwaar beschadigd.

Het Litoraal
Regulier onderhoud 

Ockenburgh
Regulier onderhoud
Natuurwerkzaamheden uitgevoerd in de 
Van Leydenhof en het Hyacintenbos met 
groep vrijwilligers.  

Vredenoord
Waarnemingen: bosuil met takkelingen, 
houtsnip en in het najaar veelvuldig ijs-
vogel. Heel veel watervogels ook uit het 
Molenvlietpark.
Door storm omgewaaide omvangrijke 
suikeresdoorn en zomereik opgeruimd.
Wintergroene beplanting in de bosvak-
ken uitgebreid.
Gemeente Den Haag heeft in december 
een kapvergunning verleend voor 350 
bomen op het aangrenzend terrein ten 
behoeve van de aanleg van een tweede 
watertoevoer voor de Molenvliet water-
berging. Flora en fauna onderzoek indi-
ceerde geen strijdigheid met de wet, maar 
de vogels in rustgebied Vredenoord zul-
len hier hinder van ondervinden.

Activiteiten in het veld
Stadsvogeldeskundige Martin van de 
Reep is op diversen plekken in de stad ac-
tief geweest om lokale hotspots van huis-
mussen te beschermen en veilig te stellen.

Contact met de gemeente Den Haag 
Adviesbureau ‘Flora & Fauna Expert’ is 
in opdracht van de gemeente Den Haag 
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begonnen met het opstellen van beheer-
plannen voor alle vogelrustgebieden in 
nauwe samenwerking met de beheerders 
van de vogelrustgebieden.

‘Ruimte voor IJsvogels’
Hierna een foto impressie van de bouw van 
de ijsvogelbroedwand in de Stadskwekerij 
en een foto van de ‘eerste paal’ in het Henk 
van Dongen vogelrustgebied.
Het bouwteam bestaat uit Martin v.d. 
Reep, Jeroen Melcherts en Peter Waenink.  

Financiën
Er werd een nieuwe bosmaaier aangekocht 
en vogelvoer voor in de vogelrustgebieden. 
Er zijn dit jaar geen groepsactiviteiten ge-
daan, waardoor we netjes binnen de begro-
ting zijn gebleven.

Inventarisatie Rapport 2021 
Het 35ste rapport waarin we verslag doen 
van onze inventarisatie van de vogelstand 
in Den Haag en omstreken is afgerond. 
Het betreft verzamelde gegevens van het 
jaar 2021. Door de tijd bekeken levert dat 
een gemengd beeld op. Sommige vogels 
doen het de laatste jaren heel goed. Zo was 
de Cetti’s zanger nog een dwaalgast bij de 
start van de rapportages, maar sinds kort 
is het een gewone verschijning geworden 
in gebieden als Meijendel en Starrevaart. 
Nu en dan duiken ze ook al op binnen de 
bebouwde kom! Ook met de ooievaar gaat 
het uitstekend. Als altijd wordt uitvoerig 
stil gestaan bij deze soort in dit rapport 
met gegevens over alle nesten in de Haagse 
regio.
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Over diverse exoten is er evenmin reden 
tot zorg. Nijlgans en ook Canadese gans 
komen we inmiddels bijna overal waar 
water is, tegen. We zien de guitige man-
darijneenden steeds vaker. In Clingendael 
bevond zich zelfs een boomnest. Het aan-
tal halsbandparkieten nam decennialang 
met komeetachtige snelheid toe. De groei 
is er inmiddels wat uit. Op 18 december 
werden tijdens een si-
multaanslaaptrektel-
ling in Den Haag niet-
temin 5.013 halsband-
parkieten geteld, dat is 
een kwart van ’s lands 
parkietenbevolking . 

Met de boomklever gaat 
het steeds beter. En dat 
terwijl we vreesden dat 
juist de dominante par-
kieten nestholten, waar 
de meer bescheiden 
boom klever zich graag 
vestigt, zouden inpik-
ken. 

Er zijn helaas ook heel wat soorten die 
reden geven tot bezorgdheid. De huismus 
stabiliseert zich op een laag niveau na de 
duikvlucht die in de jaren 90 inzette. Ook 
gierzwaluwen zien we in de korte tijd dat 
ze in ons land verblijven, in minder grote 
aantallen. De spreeuw is er in de broedtijd 
nauwelijks nog, niet tussen de bebouwing 
en evenmin in de parken. En verder is de 
aantalsontwikkeling rond de merel zor-
gelijk, hier is het usutu-virus deels ver-
antwoordelijk voor. Hierover meer elders 
in het IR-rapport 2021. De korte vorstpe-
riode begin februari heeft een flinke tik 
uitgedeeld aan de ijsvogel. Iets waar ook 
de winterkoning last van heeft gehad, al 
lijkt de schade bij deze soort relatief mee 
te vallen.

De Haagse Vogelbescherming spant zich 
op vele manieren in om het de vogels - en 
vooral de kwetsbare - naar de zin te maken. 
Monitoring levert daarbij een schat aan 
gegevens op die de uniciteit van bepaalde 
terreinen zichtbaar maakt. Dit kan reden 
zijn voor zowel stimuleringsmaatregelen 
als terughoudendheid wat betreft ingre-
pen op plekken waar dat tot onwenselijke 

gevolgen voor onze ge-
vederde vrienden kan 
leiden.

In de eerste categorie 
van maatregelen valt 
het beheer van onze vo-
gelrustgebieden. Ze die-
nen als kraamkamers 
voor tientallen soorten 
vogels en soorten als 
de houtsnip vinden er 
in de wintermaanden 
een veilig heenkomen. 
De tweede categorie is 
het plaatsen van nest-
kasten, ook speciale 
voor bijvoorbeeld gier-

zwaluwen en roofvogels. Er zit gelukkig 
schot in het maken van afspraken met 
terreinbeheerders over het plaatsen van 
ijsvogelwanden. De HVB krijgt hiervoor 
financiële steun van het Dinamo Fonds, 
levert zelf menskracht en draagt ook bij 
aan de kosten. Vogelopvang de Wulp in 
de Heliotrooplaan verzet bergen werk om 
zieke of gewonde vogels bij te staan. Ruim 
60% van de vogels herstelt en kan worden 
vrijgelaten.  

Het IR 2021 kan - net als eerdere edities - 
worden gedownload via 
www.haagsevogels.nl. 

Wim Kooij en Boudewijn Schreiner

Telgegevens van
vogelrustgebieden, overige groengebieden, nestkasten, ooievaarsringproject en MUS-project

Inventarisatierapport 2021
vogels in en om Den Haag

Haagse Vogelbescherming

http://www.haagsevogels.nl
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Project Meetnet Urbane Soorten

Zoals vorig jaar aangekondigd stopt on-
dergetekende met het samenstellen van 
de reguliere jaarlijkse MUS-rapportage. 
De betreffende tabellen worden echter 
wel gemaakt. In het vervolg zullen deze 
tabellen met een summiere samenvat-
ting opgenomen worden in het jaar-
lijkse Inventarisatierapport van de HVB. 
Het rapport is in te zien en/of te down-
loaden van de website www.haagsevogels.
nl. Enkele van de belangrijkste tabel-
len worden als dank per email aan de 
deelnemende MUS-tellers toegezonden. 
Zij krijgen ook bericht als het integrale 
Inventarisatierapport over 2022 is ver-
schenen en op de website staat. Op deze 
manier zullen de altijd prettige contacten 
met de MUS-tellers onverminderd wor-
den voortgezet. Ook de samenwerking 
met Jan Schoppers, de MUS-coördinator 
bij Sovon, was in het verslagjaar weer uit-
stekend. 

Helaas stopten in 2022 de MUS-tellers 
van 8 postcodegebieden. Gelukkig werd 

voor de meeste gebieden een nieuwe teller 
gevonden. Van de 8 nieuwe tellers waren 
er 4 vrouw en 4 man. Uiteindelijk werden, 
evenals in 2021, 76 MUS-gebieden geteld. 
Het is het netto-resultaat van drie gebie-
den waarvoor geen nieuwe teller kon wor-
den gevonden en drie nieuwe gebieden. 
Gelukkig waren bij die drie laatste twee 
van de drie postcodegebieden die in 2021 
in Escamp niet werden geteld. Het aantal 
tellers met 2 gebieden bedroeg in totaal 
11, één minder dan in 2021 omdat wegens 
ziekte een teller slechts één van zijn twee 
postcodegebieden kon tellen.  

Er waren dus in 2022 65 verschillende tel-
lers voor MUS actief. Hiervan waren er 5 
geen lid van de HVB. Van de 65 tellers zijn 
er 41 man (64%) en 24 vrouw (37%). Hier-
mee nam de vrouwelijke inbreng wederom 
toe, namelijk met 1%. De meeste stadsde-
len en ook vrijwel alle randgemeenten 
werden integraal geteld. Alleen in Laak 
bleven twee postcodegebieden vacant en 
in de stadsdelen Centrum, Escamp en 
Leidschenveen/Ypenburg elk één, evenals 

ekster

meerkoet

http://www.haagsevogels.nl
http://www.haagsevogels.nl
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in Wassenaar. Punt van zorg is de vergrij-
zing van het bestand van MUS-tellers. 
Met het ouder worden neemt het gehoor, 
vooral van hoge tonen, bij de meesten af. 
Inmiddels gaven al 14 tellers (18% van het 
totaal) aan dat zij hoge tonen niet of nau-
welijks konden horen. Regelmatig haken 
er daarom tellers af omdat ze veel soorten 
gaan missen, vooral zangvogels. 

In totaal werden er in 2022 ca. 25.650 
vogels geteld met een gemiddelde van 
337 per postcodegebied. In 2022 werden 
er 96 verschillende soorten geturfd, een 
normaal aantal na het hoge aantal van 
100 in 2020. Evenals in 2021 werden voor 
wat betreft het Haagse MUS-project geen 
nieuwe soorten gezien behalve hybriden 
van brandgans x Canadese gans. Het 
waarnemen van deze en andere hybriden 
zal in de toekomst wel vaker voorkomen 
door het toenemend aantal halftamme 
ganzen van diverse soorten dat in de 
Haagse parken rondloopt. De kauw is 
nog steeds de meest dominante soort met 
41,0 exemplaren per postcodegebied (in 
2021 40,8). De toename van de gierzwa-
luw in 2021 zette niet door en het aantal 

aalscholver

viel weer terug tot ongeveer het zelfde 
aantal als in 2020.

De top-10 bestond uit dezelfde soorten 
als in 2021, maar in een iets andere volg-
orde. Zelfs de top-20 was vrijwel hetzelfde. 
Bijzondere binnenkomer was tot onze 
vreugde de huismus op de 19de plaats. 
Zowel het absolute aantal als het aantal 
per postcodegebied nam toe, het laatste 
van 7,6 in 2021 tot 8,6 in 2022. Mogelijk 
beginnen de maatregelen om deze soort 
te beschermen door behoud van biotoop 
en plaatsen van nestkasten zijn vruchten 
af te werpen en wordt dit zichtbaar in de 
cijfers. 

Tot slot veel hulde voor alle tellers! Velen 
zetten zich al meer dan 10 jaar vol enthou-
siasme  vrijwillig in voor het MUS-project. 
In het bijzonder zijn we de 11 tellers die 
twee gebieden voor hun rekening hebben 
genomen erkentelijk. Fantastisch! En het 
aardige is dat veel nieuwe tellers pas re-
cent lid van de HVB zijn geworden. Mede 
namens Sovon heel veel dank! 

Tom Loorijroodborst



Om onderzoek te doen te doen naar de 
ooievaarspopulatie in Den Haag en omge-
ving, startte de Haagse Vogelbescherming 
(HVB) in 2012 een ringproject. Doel is 
meer inzicht verkrijgen in o.a. de grootte 
van de regionale ooievaarspopulatie, her-
komst, broedsucces, foerageergebied, trek-
bewegingen en overleving. De gegevens 
worden vastgelegd in de landelijke data-
base van het Vogeltrekstation (ringen) en 
Sovon Nestkaart (nesten).

Het ringproject betekent meer dan alleen 
onderzoek: geringde jongen die in de vo-
gelopvang worden binnengebracht, kun-
nen na herstel worden teruggeplaatst bij 
het juiste nest en dus in een voor hen vei-
lig territorium. Verder geven we excursies, 
lezingen en werken mee aan de landelijke 
weblog www.beleefdelente.nl. Bo ven dien kan 
iedereen contact met ons leggen bij over-
last door bijvoorbeeld nesten op schoor-
stenen. Met elkaar in gesprek gaan is ons 
streven, weet ons te vinden via info@haags
evogels.nl.

Het seizoen in vogelvlucht
Het broedseizoen verliep dit jaar voor de 
ooievaars qua weer gunstiger dan 2021: 
het was minder koud en de neerslag was 
over langere periodes verdeeld. Dit is terug 
te zien in het aantal groot geworden en 
uitgevlogen jongen.  
2020: 17 bezette nesten en 22 uitgevlogen 
jongen.
2021: 21 bezette nesten en 14 uitgevlogen 
jongen.
2022: 20 bezette nesten en 28 uitgevlogen 
jongen.

Overwinteraars
Het veld naast Park Marlot tussen de 
Hofzichtlaan en de Bezuidenhoutseweg, 
is een bekende overwinteringsplek voor 
ooievaars (en blauwe reigers). Hier staan 
de vogels beschut en in de drassige grond 
vinden ze nog voldoende voedsel. Tijdens 
de landelijke ooievaarswintertelling (22-23 
januari) telden we er 38. Dit zijn niet alle-
maal Haagse (broed)vogels, er komen ook 
ooievaars van verder overwinteren, zoals 

Tien jaar ooievaarsringproject in
Den Haag e.o.!
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 Jaarverslag 2022 23

Overzicht van nesten en uitgevlogen jongen

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

Aantal bezette nesten: 20 Soort nest
Aantal 

uitgevlogen 
jongen: 28

Gegevens van geringde ouder(s)#

Den Haag Smaragdhorst 258-276 gebouw 0* 1907 Herwijnen 1993, v
9165 Heemstede 2008, m

Den Haag Smaragdhorst 62-80 
(verhuisd van 79-131)

gebouw 1 4E110 Heemstede 2016, v
5E260 Suzannaland blok 3 2017, m

Den Haag Smaragdhorst 342-360 
(verhuisd van Hofzichtlaan 40)

gebouw 0* 5E825 Manege Berestein 2018, m

Den Haag Suzannaland blok 3 gebouw+mand 3 ongeringd paar

Den Haag Suzannaland blok 2 gebouw+mand 2 4E675 Leidschendam Schakenbosch 2016, m
5E306 Warmond 2019, v 

Den Haag Suzannaland blok 1 gebouw+mand 0 ongeringd paar

Den Haag Britse School boom 2 ongeringd paar

Den Haag Manege Berestein boom 3 ongeringd paar

Monster, Het Westerhonk boom+mand 1 ongeringd paar

Voorburg Molen de Vlieger paal+mand 3 ongeringd paar

Leidschendam De Tol gebouw+mand 2 ongeringd paar?

Leidschendam Burg. Sweenslaan 
(verlaten)

gebouw 0 5E270 Leidschendam Schakenbosch 2018, m

Leidschendam Oostvlietweg paal+mand 1 M5839 België Mechelen 2006, v

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

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

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

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

Leidschendammerhout (verlaten) boom 0 3E750 Kasteel Oud-Wassenaar, m

Rijswijk Don Bosco gebouw 0 2050 Woerden 1993, m

Rijswijk P. Werthweynstraat gebouw 1 ongeringd paar

Rijswijk Hillenaarplantsoen (nieuw) gebouw 1 5E308 Warmond 2019, m
5E888 Wassenaar 2019, v

Wassenaar Kasteel Oud-Wassenaar gebouw 2 ongeringd paar

*)  tijdens controle niet uitgekomen eieren gevonden
†)  vlak voor uitvliegen overleden aan vogelgriep
#)  ringnummer geboorteplaats en - jaar, geslacht
m=man; v=vrouw



een geringd paar uit Zoeterwoude. We la-
zen in totaal 16 ringen af. Vroege Vogels 
kwam langs voor een radio reportage.

Verdwenen
In Leidschendam is het tobben met twee 
nesten. Het boomnest in het bos ten zuiden 
van Vogelplas Starrevaart, is na een paar 
mislukte broedpogingen leeg. De bouwer, 
ooievaar 3E750 (Wassenaar 2015, m), wordt 
nog wel in de buurt gezien. Hetzelfde geldt 
voor het nest op de platte toren van de kerk 
aan de Burg. Sweenslaan. Ooievaar 5E270 
(Leidschendam Schakenbosch 2018, m) 
wordt nog wel waargenomen (zelfs kort 
op de paal bij ‘t Geertje in Zoeterwoude), 
maar het eerder gebouwde nest ligt er ver-
laten bij. De nestpaal aan de rand van de 
Duivenvoordse polder is na een paar korte 
bezoeken nog steeds onbezet en daarom 
hebben we het uit het “bezette” nestover-
zicht gehaald.

Verschenen
In rap tempo bouwden ooievaars een nest 
op het dak van een flatgebouw aan het 
Hillenaarplantsoen, direct naast station 
Rijs wijk. Het paar is geringd en beide ooi-
evaars zijn geboren in 2019: 5E308 in War-
mond en 5E888 in Wassenaar. Ze deden 
niet aan paringen terwijl er een vogelaar 
naar ze stond te kijken, dus hun geslachten 
hebben we nog niet kunnen vaststellen. Ze 

brachten in 2022 één jong groot. N.B.: de 
nieuwe ooievaarsvrouw op Suzannaland 
blok 2, 5E306 is een nestgenoot van 5E308.
In Leidschendam is de kunstmand op de 
gsm-mast eindelijk omgetoverd tot ooie-
vaarswieg met 2 jongen. Door de hoge lig-
ging en telkens één ooievaar op het nest, 
weten we nog niet of één van de ouder-
vogels wellicht is geringd. Verder kregen 
we bericht dat de nestpaal in het nieuwe 
Molenvlietpark tussen Park Hoornwijck 
en Drievliet, regelmatig door ooievaars is 
bezocht. Kortom, drie locaties om in 2023 
letterlijk wat langer bij stil te staan.

Verhuizing I
Het leverde een uniek verkeersbord en veel 
publiciteit op, maar het nieuw gebouwde 
nest op het woonhuis aan de Hofzichtlaan 
lag op een te gevaarlijke plek: de ooievaars 
scheerden laag over de weg, zochten hun 
nestmateriaal in de berm, om nog maar 
niet te spreken van wat er zou kunnen ge-
beuren met uitvliegende jongen. Een bezet 
ooievaarsnest is jaarrond beschermd, maar 
de HVB kon zich vinden in de bij de Om-
gevingsdienst Haaglanden aangevraagde 
ontheffing. Het nest is na het broedsei-
zoen verwijderd en zoals geadviseerd, is er 
gelijk een goede anti-nestconstructie op de 
schoorsteen geplaatst. Het paar is zelf ver-
huisd naar een veiliger plek, de tegenover-
gelegen hoogbouw aan de Smaragdhorst. 

Verhuizing II
Het geringde ooievaarspaar dat een nieuw 
nest bouwde op de dwarsflat aan de 
Smaragdhorst, is verhuisd naar de hogere 
flat ernaast. Ze brachten één jong groot. 
Het nest ligt op een plek waarin ooievaars 
eerder interesse toonden, de schoorsteen-
pijpen zijn daar destijds al verlengd. De 
ooievaars laten zich niet verleiden tot de 
vacante nestpalen in de nabije omgeving. 
Blijkbaar zoeken ze het graag hogerop en 
hebben ze elkaars nest graag in het zicht. 
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Ooievaarspad
HVB erelid Tom Loorij had zich er al 
een tijd voor ingespannen en op 29 april 
2022 was het zover: het naamloze weg-
getje naast het Voorburgse ooievaarsnest 
kreeg een naam. Weth ouder Jan-Willem 
Rouwendal onthulde het bord van… het 
Ooievaarspad. Het loopt van de Prins 
Bernardlaan naar Stadskinderboerderij 
Essesteijn, langs Molen de Vlieger. 

Ooievaarsboek
In de bekende boekenserie van Atlas Con-
tact, verschijnt in 2023 een monografie 
over de ooievaar. Schrijver Kester Freriks 
is op bezoek geweest in de Haagse regio, 
om de nesten te bekijken en informatie in 
te winnen. Hij vond het prachtig om de 
ooievaars op hun nesten te zien en prees 
de HVB met de professionele inzet en nest-
constructies op de flats.

Mariahoeve wijkblad
Op verzoek maakten we voor de kerstedi-
tie van wijkblad Mariahoeve een artikel 
over de ooievaars in de wijk. Het werden 
maar liefst 4 pagina’s én de ooievaars op 
de cover van dit indrukwekkende glossy 
magazine. De papieren editie is nauwelijks 
meer verkrijgbaar, maar de online versie is 
te lezen op www.mariahoeve.nl. 

’Haagse’ ooievaarsliefde in 
Vogelenzang
Dit jaar kwamen er twee ringterugmeldin-
gen uit dezelfde regio: Vogelenzang. Het 
ging om ooievaar 3E847, geboren op het 
flatnest Suzannaland blok 2 in 2015 en 
4E670, uit het ei gekropen op het paalnest 
bij Molen de Vlieger in 2016. Na wat uit-
zoekwerk blijkt dat deze vogels een paar 
vormen op een nestpaal in de Buitenplaats 
Leyduin. Ze kregen 2 jongen. Je zou kun-
nen denken “die zijn in de winter vast 
gebleven en hebben elkaar ergens rond 
Den Haag ontmoet”. Maar niets is minder 
waar, want uit ringmeldingen en winter-

waarnemingen blijkt, dat jonge uitgevlo-
gen ooievaars wel degelijk op trek gaan. Ze 
doen dit in groepen waarvan de samenstel-
ling onderweg en tijdens de overwintering 
wisselt. Zo zijn er van deze ooievaars uit 
Vogelenzang eerdere meldingen uit Spanje 
van verschillende jaren en plaatsen. Een 
extra bijzondere hereniging tussen twee 
regio-genoten in Nederland dus!

Vogelgriep
De zeer besmettelijke en dodelijke ziekte 
bereikte dit jaar ook ooievaars. Rond en 
bij ooievaarsbuitenstation De Lokkerij vie-
len veel slachtoffers, zowel volwassen ooi-
evaars als jongen. Er wordt nog uitvoerig 
onderzoek gedaan, omdat zieke ooievaars 
het virus hebben overleefd en niet alle jon-
gen uit één nest ziek werden. Dit lijkt af 
te wijken van andere vogelsoorten. Voor 
zover wij weten, bleef het in onze regio bij 
één geval van vogelgriep bij ooievaars. 
We zijn direct afgegaan op een verdachte 
melding uit Leidschendam. De volwas-
sen ooievaar waar het om ging, is dezelfde 
nacht nog overleden. Bij het nest ruimden 
we twee vliegvlugge jongen. Het derde 
jong en de andere (geringde) oudervogel 
zijn vermoedelijk eerder en elders overle-
den, want zij zijn niet meer waargenomen. 
Volgens de procedure hebben we melding 
gemaakt bij de desbetreffende instanties 
en met dank aan Dierenambulance Was-
senaar zijn de dode besmette vogels direct 
opgehaald.

HVB nestconstructie bevalt nog steeds

http://www.mariahoeve.nl
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in de regio Tilburg, rond de vuilverwerking 
De Spinder.

Suzannaland blok 2
4E663 (2016) heeft een nest gebouwd op 
een hoge boom in een tuin aan de rand 
van Haastrecht. Er zijn 2 jongen succesvol 
uitgevlogen. 5E883 (2019) ook deze ooie-
vaar bouwde een boomnest, maar dan in 
Nieuwerbrug a/d Rijn. Door de bladeren was 
het lastig te zien of er jongen waren.

Vogelopvang De Wulp
In mei 2021 vangt de dierenambulance 
een volwassen ooievaar in een afvalloods 
bij de Binckhorst. Na een paar dagen in 
Vogelopvang De Wulp wordt de vogel voor-
zien van een ring vrijgelaten. Daarna blijft het 
stil, tot een melding in de zomer van 2022. 
De geringde ooievaar is gezien op een paal-
nest achter een woonhuis in het buitengebied 
van Zoeterwoude. 

Op 19 november wordt de 2050, de oude 
ooievaarsman van het nest op het Don Bosco 
pand in Rijswijk, ernstig verzwakt binnenge-
bracht. De vogel liep al meer dan een jaar 
mank, maar kon goed vliegen en bezette 
met zijn ongeringde vrouw nog steeds het 
vertrouwde nest. Helaas is hij overleden, op 
een zeer respectabele ooievaarsleeftijd van 29 
jaar. De betrokken buurtbewoners hebben 
we op de hoogte gesteld.

Kwekersring
Al een tijdje vliegt er in de regio een ooievaar 
rond met een smalle witte ring vlak boven 
de voet. Uit de gegevens blijkt dat de vogel 
afkomstig is van “een kweker uit de provin-
cie Groningen” en vermoedelijk is geboren in 
2019. Hij/zij zwerft rond in de ruime regio, 
maar verder weten we weinig over deze mys-
terieuze vogel.

Manege Berestein
5E891 (2021) is deze zomer gezien in de regio 
Tilburg, rond de vuilverwerking De Spinder.
7E046 (2022) is helaas niet oud gewor-
den. Hij is op de trek tot Tilburg gekomen, 
maar is daar in een veld dood gevonden. 
Vermoedelijk door een botsing met hoog-
spanningsleidingen.

Molen de Vlieger
Broers 5E263 en 5E264 (2017) nestelen allebei 
nog steeds in Amsterdam (resp. Westerpark 
en Frankendaelpark). Nr. 5E279 (2018) wordt 
regelmatig gezien in de regio Bodegraven, ver-
moedelijk zal de vogel daar ergens broeden. 
Helaas is 7E044 (2022) na het uitvliegen do-
delijk verongelukt bij de hoogspanningskabels 
tussen Voorburg en Den Haag Mariahoeve. 
Dierenambulance Wassenaar heeft het li-
chaam gevonden en de ring gemeld.

Schakenbosch
Nr. 7E032 (2021) is deze zomer ook gezien 

Nieuwe ringterugmeldingen 
tussen haakjes staat het geboortejaar en geslacht indien bekend

Dank jullie wel! 
Heel veel dank aan alle ringaflezers, waarnemers en andere betrokkenen, in het bijzon-
der: Joop Fama, Ton Harders, fam. Huisman, Harriet Kolber, Marc Leliveld, Tom Loorij, 
Clara Mazèl, Paula Mes, Cora van Nieuwkerk, Martin van de Reep, Adri Remeeus, Peter 
Ubachs en Resida Ismael, Steven Vlaardingerbroek, Anita Weijl, Mark Zevenbergen en me-
dewerkers van Dierenambulance Wassenaar en Vogelopvang De Wulp. In de Haagse regio 
konden we dit broedseizoen jongen ringen dankzij de gesponsorde inzet van hoogwerkers 
van Gemeente Den Haag en VSVK uit Pijnacker (www.vsvk.nl). Op de Haagse daken hielp 
onze behendige klimmer Peter Waenink (www.bomenkapper.nl).

http://www.vsvk.nl
http://www.bomenkapper.nl
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Bestuur, commissies en 
beheerders vogelrustgebieden per 31-12-2022

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

(Leden)administratie
Rob de Jong

Beleidsadviescommissie 
Hans Elders 
Jeroen Melcherts

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

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

Fondsenwerving
Jeroen Melcherts 

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

Jeugdcommissie 
Foeke Zeilstra
Hans Elders
Wim Kooij 

Kascommissie
Peter Huisman
Machgiel Leenman

Milieucommissie 
Ruud van der Waard
Martin van de Reep 
Adri Remeeus 

Ooievaarsproject 
Caroline Walta
Maarten Verrips
Peter Waenink

Postmaster
Loes Loorij

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

Veldwerkcommissie 
Boudewijn Schreiner
Martin van de Reep
Dick Pescott 
Peter Waenink 

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

Webmaster
Hans Elders

Redactie Wulp + Ganzenveer 
Foeke Zeilstra
Loes Loorij 
Germaine Pasmans 

Project MUS
Coördinator project Meetnet 
Urbane Soorten:  Tom Loorij. 

Beheerders vogelrustgebieden 

Abraham Schierbeektuin
  Hetty Mos, Hilde Küpfer

Eilandjes Meer en Bos
  Rogier Mos

Marlot 
  Marco Simonis
  Frank Kremer

Het Litoraal
  Frederik Hoogerhoud

Gravin van Bylandt
  Boudewijn Schreiner, 
  Ingrid Megens 

Henk van Dongen
  Boudewijn Schreiner
  Ingrid Megens

Ockenburgh
  Rick en Marianne Hoeing
  Hetty Mos 

André van der Laantuin 
  Marco Simonis
  Frank Kremer

Overvoorde 
  Eric Wisse, Conny de Bruijn

Vredenoord
  Peter Waenink, Wim Borgdorff

Eendenkooi Zuiderpark
  Ruud van der Waard




