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matig ontvangen we van particu
lieren en bedrijven gulle bijdra
gen waarmee we de kosten van 
huisvesting, medicijnen en me
dewerkers van De Wulp kunnen 
opvangen. Wij zijn voor al deze 
steunbetuigingen zeer dankbaar, 
want zo kunnen we onze vogelopvang 365 
dagen per jaar openhouden. En in 2024 
zelfs nog één dag langer…

Vogelopvang De Wulp behoort tot de 
grootste drie vogelziekenhuizen van Ne
der land. Wij zijn goed geoutilleerd en be
schikken bijvoorbeeld als enige over een 
analyseapparaat voor bloedonderzoek. 
Wij zijn een vraagbaak voor vele opvang
centra betreffende voedingsrecepten voor 
opfok van jonge vogels in het bijzonder 
voor gierzwaluwen, koolmezen en hout
snippen. Onze vogelopvang krijgt vanwege 
haar deskundigheid zeevogels – zelfs uit
behandelde – van andere opvangcentra en 
kan dan dikwijls alsnog succesvol een be
handeling inzetten. Ook vindt onderzoek 
bij dode vogels plaats, iets dat door wei
nige vogelopvangcentra in Nederland en 
België wordt gedaan. Een zeer bijzondere 
specialiteit is de veertransplantatietech
niek, waardoor ‘niet te behandelen’ vogels 
veren krijgen van een overleden soortge
noot en weer vrijgelaten kunnen worden. 
In Nederland is onze opvang hierin als 
enige succesvol. Een Belgische opvang was 
geïnteresseerd en de techniek is overgedra
gen aan de collega’s in België.

Kortom, de Vogelopvang De Wulp is een 
unieke activiteit van de Haagse Vogel
bescherming. Als vereniging kunnen we 
daar trots op zijn!

Hans Elders
voorzitter 

De Haagse Vogelbescherming is een heel 
bijzondere vereniging. Wij hebben een 
groot scala  aan deskundigheid in huis, 
van vogelexperts tot vogelverzorgers. Dit 
keer wil ik – zonder dat ik de activiteiten 
van onze commissie Veldwerk en die van 
de CEL te kort wil doen – inzoomen op 
onze vogelopvang. Op zondag 8 januari jl. 
heb ik genoten van het bezoek aan de open 
dag van onze Vogelopvang De Wulp. Zo’n 
open dag wordt vier keer per jaar georga
niseerd. Ook dit keer telden we een groot 
aantal enthousiaste bezoekers. Het blijft 
mensen boeien om uiteenlopende soorten 
vogels van dichtbij te bewonderen terwijl 
dat in de vrije natuur vaak niet mogelijk is. 
Overigens heette onze vogelopvang vroe
ger ‘Vogelasiel’, maar dat gaf de indruk 
dat we ook huisdieren opvangen en daar
mee zouden we ons statutenboekje te bui
ten gaan. Wij vangen alleen de in het wild 
levende vogels op. Vogels die door mense
lijk toedoen ziek of gewond zijn geraakt. U 
kunt er veel over lezen in deze Wulp en in 
het Jaarverslag 2022. 

De combinatie van vogelopvang en de an
dere vogelbeschermingsactiviteiten van 
onze HVB heeft voor alle partijen een 
groot voordeel. De vogelopvang heeft de 
meeste publiekscontacten en komt snel en 
makkelijk in het nieuws als er bijvoorbeeld 
een ramp gebeurt, zoals een grote olielek
kage voor onze kust. Via de aandacht van 
de media – en in aanvulling daarop onze 
eigen media – kunnen we de HVB op de 
kaart zetten. Dat blijkt ook duidelijk uit 
de spontane reacties van bezoekers die ik 
sprak: het wordt gewaardeerd dat wij via 
Facebook en Instagram allerlei bijzonder
heden over ‘onze’ vogels de wereld instu
ren. Dat ondersteunt onze fondsenwer
ving. Veel vogelliefhebbers dragen deze 
HVBactiviteit een warm hart toe. Regel
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Wereldwijd is de houtsnip algemeen. De 
Europese populatie wordt geschat op 8 
miljoen territoria in de lente. In Ne derland 
zien we er meer in de winter dan in de 
zomer omdat de Scandinavische populatie 
dan een stukje naar het zuiden opschuift 
terwijl onze eigen snippen min of meer 
standvogel zijn. Als er toch onraad dreigt 
dan zijn ze in staat zich geweldig goed 
te oriënteren. Hun ogen bevinden zich 
immers aan de zijkanten van het hoofd, 
waardoor ze bijna 360° zicht hebben. 
Maar dat heeft een gevaarlijke keerzijde. 
Ogen opzij betekent maar al te vaak dat de 
houtsnip tijdens het vliegen een raam niet 
tijdig herkent. 

WIM KOOIJ

Zoals de naam al doet vermoeden zijn houtsnippen echte bosvogels, voor steltlopers 
vrij uitzonderlijk. Ze vallen daar lang niet altijd op omdat ze zich geweldig goed kunnen
camoufleren. Waar geen honden komen, zoals in onze vogelrustgebieden, kunnen ze 
dan ook eindeloos roerloos blijven liggen zonder gevaar te lopen.

De belangrijkste broedgebieden liggen in 
WitRusland, Finland en Zweden. Op reis 
van en naar de overwinteringsgebieden 
in het zuiden van Europa trekt deze snip 
in behoorlijke aantallen door Nederland. 
Daarbij gebruiken ze graag de kustroute. 
Juist in onze omgeving zijn dan nogal wat 
raamslachtoffers te betreuren. De snip 
ziet namelijk zo’n gebouw uiteindelijk 
wel, maar is vaak laat. Ze kunnen slecht 
inschatten hoe ver of dichtbij het is en 
knalt er dan soms op volle snelheid 
tegenaan. De lange snavel dient overigens 
wel enigszins als kreukelzone. Daarom 
loopt het ook regelmatig met een sisser af. 
Zo komt voor dat na zo’n botsing de snip 

De houtsnip: 
groot fan van 
onze vogelrustgebieden
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van de schrik even roerloos blijft liggen. 
Maar uiteindelijk toch ongedeerd blijkt te 
zijn en weer opvliegt.

Midden jaren 90 ging het bij het toen 
nieuwe ministerie van VROM aan de 
Rijn straat naast het Centraal Station 
voor trekvogels nog wel eens flink mis. 
Het gebouw, bijnaam ‘de glazen schoe
nendoos’, staat er nog steeds, maar valt 
minder op door de wolkenkrabbers die 
er omheen zijn gebouwd. Nogal wat trek
vogels vonden daar hun Waterloo, vooral 
omdat het destijds verlichte groen achter 
het glas in het donker als een soort oase 
werd gezien. Bij aankomst – ik werkte er 
– keek ik in de ochtendschemering eind 
oktober verbouwereerd naar een dode 
houtsnip terwijl tegelijkertijd verderop 
een soortgenoot tegen het glas botste. Ik 
ging op mijn hurken zitten. Was ik getuige 
van een sterfgeval of van een stilleven? Het 
bleek het laatste want even later zag ik 
wat gefladder en hup, daar vervolgde de 
fortuinlijkste snip zijn tocht. 

Houtsnippen hebben wel iets met het 
donker. In de avond maar ook ‘s  nachts 
zijn ze heel actief en zoeken dan naar 
ongewervelde dieren in de zachte zand 
grond met hun lange snavels. De balts
vluchten worden ook ver voor zons opgang 
gemaakt. De wijze van vliegen roept 
associaties op met een uil of vleermuis, al 
zal meespelen dat het tijdstip van activiteit 
je ook eerder aan deze soorten doet denken.
Voor wat betreft het broeden bestaat 
een voorkeur voor dicht kreupelhout 
met voldoende bedekking van planten. 
Berkenbossen met varens zijn populair 
en ook in ruime mate beschikbaar voor 
noordelijke populaties. Door beuken 
gedomineerde bossen vallen wat minder 

in de smaak vanwege de beperkte onder
groei. Het zijn schuwe vogels die zich 
bij voorkeur ophouden ver buiten het 
stedelijk gebied. Bij vriesweer zijn ze een 
stuk minder kritisch. Dan zie je ze opeens 
in bijvoorbeeld het Duinbos in Clingendael 
opvliegen en soms zelfs in stadswijken met 
voldoende snippergroen. 

Broeders
In Nederland nestelt de houtsnip vooral 
op zandgronden. Eind jaren 70 werd het 
totaal aantal broedparen op zo’n 3.000 
tot 4.500 paren geschat, maar dit lijkt 
fors terug te lopen. Hij is als geen andere 
soort lastig te inventariseren door zijn 
nachtelijke levenswijze; los daarvan zegt 
het aantal baltsende mannetjes nog maar 
weinig over de hoeveelheid broedende 
vrouwtjes. Monogamie is niet echt hun 
ding. Dit maakt het extra lastig om trends 
vast te stellen. In onze duinen nestelen 
ze ook, al zijn de aantallen ook daar 
sterk afgenomen. In 1984 waren er in 
Meijendel nog 17 broedgevallen, de laatste 
jaren zijn het er telkens hooguit 3. Maar 
we moeten wel rekening houden met 
mogelijk een forse onderschatting. Zelf 
werd ik daarmee geconfronteerd in 2017, 
toen we na jaren weer eens een integrale 
BMPbroedvogeltelling verrichtten in 
het Haagse Bos. Ik had ze lange tijd daar 
alleen in het winterhalfjaar aangetroffen. 
Echter tijdens twee ‘verplichte’ nachtelijke 
tellingen had ik het genoegen onverwacht 
de baltsvlucht te mogen meemaken. 
Helemaal aan de noordrand van het 
terrein. Die baltsvlucht is heel kenmerkend 
vanwege een trage vleugelslag met wijd 
gespreide staartveren. De vogel liet ook het 
kenmerkende, knorrende geluid horen. 
Nu heeft de houtsnip een vrij omvangrijk 
territorium dat hij met die baltsvluchten 
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De Haagse Vogelbescherming ontvangt op generlei 
wijze subsidie voor haar werk en is dus afhankelijk 
van de contributies en giften van haar leden. 

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

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

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

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

Schenken of nalaten aan de 
Haagse Vogelbescherming

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

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

boom en kan deze ook voor u planten.

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

Peter Waenink
06 - 13752132
070 - 7852161

  www.bomenkapper.nl                         info@bomenkapper.nl

‘Heidehuisje’ huren in Drenthe
3 huisjes met een eigen kijkhut in het 
Reestdal. Nico de Haan ging u voor: ‘Als 
je niet aangestaard wordt door de Schotse 
Hooglanders dan word je wel begluurd 
vanaf de kale topjes van het  struikgewas 
door de roodborsttapuiten.’ 
Nieuw is een laadpaal voor elektrische 
auto’s.  www.heidehuisje.nl  06-81525089
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tracht af te bakenen. Goede kans dan 
ook dat het hart van zijn territorium 
 en eventueel nest  zich verderop 
bevond. Misschien zelfs aan de 
overkant van de Rijksstraatweg in 
het veel rustiger Duindigt (‘Bos van 
Jochems’) of wellicht in de paleistuin 
van Huis ten Bosch. Het nest bevindt 
zich op de grond. Wanneer dit wordt 
bedreigd terwijl er al jongen zijn, 
dan beheerst de moedervogel de 
vaardigheid om op te vliegen terwijl 
ze de kleine kuikens tussen haar 
poten lichaam en staart inklemt. 
Maar het waarnemen daarvan is 
zeldzaam, van de vele vogelaars die 
ik ken heeft nog nooit iemand zo’n 
bijzondere ervaring met mij gedeeld.

Jacht
Houtsnippen zijn spijtig genoeg een 
ge liefd object voor jagers. De echte 
vogelaar kijkt hoofdschuddend 
naar de praktijken van de nog 
steeds actieve Bols Snip pen Club. 
Dat is een gezelschap van ruim 
1500 jagers waarvan je alleen lid 
kunt worden als je hebt bewezen 
voldoende ‘bekwaam’ te zijn. Dat 
kun je aantonen door een doublet 
houtsnippen met een dubbelloops 
jachtweer te schieten in het bijzijn 
van twee getuigen. 
Het hondenras cocker spaniël 
is vernoemd naar de vogel: deze 
honden werden oor  spronkelijk ge
fokt om op de houtsnip te jagen. 
De penveren van de houtsnip wa
ren lange tijd populair als pen
seelpunten voor kunstenaars, die 
deze goed meenden te kunnen ge
bruiken voor fijn schilderwerk. 

Een weetje en een anekdote

De oudere generatie – goed 
ver tegenwoordigd in de Haagse 
Vo gelbescherming – kent vast 
nog ‘de snip’ als bijnaam van 
het briefje van 100 gulden. Dit 
was van 1977 tot de invoering van 
de euro in 2002 een wettig betaalmiddel. Ten 
onrechte werd gedacht dat de afbeelding een 
houtsnip betreft, maar op de voorzijde stond 
een watersnip afgebeeld en op de achterkant 
een poelsnip. Mocht je er nog een paar hebben 
liggen: ze zijn nu meer dan 100 euro waard! 
Toenmalig minister van Financiën Gerrit Zalm, 
voerde in 1998 een lastenverlichting van honderd 
gulden per gezin in. Die maatregel kreeg de naam 
‘zalmsnip’.

De ‘onopvallende’ houtsnip
Ons erelid Boudewijn Schreiner beheert de HVB-
vogelrustgebieden in Oosterbeek en Clingendael. 
Hij vertelt over zijn avonturen met de houtsnip. 
‘Het is elke keer weer schrikken als er tijdens een 
rondgang door het vogelrustgebied een houtsnip 
vlak voor je neus opvliegt. Ik vraag me vaak af 
hoeveel er vertrouwend op hun camouflage, 
gewoon stil blijven zitten. Het is mij nog nooit 
gelukt om er eentje te betrappen die zich koest 
hield terwijl ik voorbij liep. Toen hevige sneeuwval 
in februari 2022 een mini invasie van houtsnippen 
op gang bracht, deed zich een unieke kans voor. 
Overal werden houtsnippen in grote aantallen 
gezien. Bij binnenkomst in het vogelrustgebied 
zag ik er al meteen drie wegsluipen in de sneeuw. 
Maar ze waren niet alleen! Tientallen vogels 
bleken zich er schuil te houden. Vanuit mijn hutje 
kon ik van dichtbij hun gedrag goed observeren 
en zag hoe ze met hun lange snavels prikkend 
door de sneeuw het ene kruipertje na het andere 
uit de zachte bosgrond wisten te peuren. Ik schat 
de score op minimaal drie per minuut. Het was 
een bijzonder vogelavontuur en leidde tot mooie 
fotomomenten.’



Het gaat nog altijd heel slecht met de 
scholekster. In 2008 was de soort al ‘Vogel 
van het jaar’ omdat aandacht nodig was 
voor zijn achteruitgang. In 2023 is hij we
derom tot ‘Vogel van het jaar’ uitgeroepen 
omdat de maatregelen onvoldoende heb
ben geholpen. Hij is daarmee de eerste en 
enige soort die twee keer deze titel kreeg. 
Door Sovon is hij al tot ‘nationale pechvogel’ 
uitgeroepen. Hij heeft te kampen met alle 
bedreigingen van zijn leefgebied die maar 
mogelijk zijn. De scholekster is daarmee de 
beste indicatorsoort hoe het met ons mi
lieu is gesteld. De belangrijkste bedreiging 
is, evenals van zoveel weidevogels, de in
tensivering van de landbouw. Door allerlei 
oorzaken zoals grondbewerking, te vroeg 
en te vaak maaien, laag waterpeil, versto
ring en predatie, worden te weinig jongen 
grootgebracht. Maar ook de overwinte
raars hebben problemen. Mosselbanken 
worden verplaatst naar dieper water of 
bezet door de Japanse oester, stijging van 
de zeespiegel doet zandbanken verdwijnen 
waarop ze rusten en intensieve schelpdier
visserij doet ook al geen goed.

Maar de scholekster is de laatste decen
nia steeds meer stadsvogel geworden. Hij 
broedt op platte daken en is verlost van de 
problemen die de intensieve landbouw en 
de ontwikkelingen op de Wadden met zich 
meebrengen. Natuurlijk heeft dat dak
broeden ook zijn problemen, zoals preda
tie van de jongen door meeuwen, verzwak
ken door extreem hoge temperaturen, 
gebrek aan water en gebrek aan beschut
ting. En als de jonkies de sprong van het 

dak hebben overleefd worden ze maar al te 
vaak opgegeten door een kat of sterven ze 
in het verkeer. Maar als een paartje maar 
eens in de drie jaar één jong groot brengt 
blijft de populatie in stand, zo is berekend. 
Toen de scholekster in 2008 voor het eerst 
‘Vogel van het jaar’ was, werd geschat dat 
ongeveer 5% in de stad broedt. Sindsdien 
is dat percentage alleen maar toegenomen, 
maar hoeveel het nu is, weten we niet pre
cies. 

Tel mee! 
Dat wil Sovon dus graag te weten komen. 
Uit de MUStellingen is bekend dat het in 
Den Haag en omgeving er heel wat moeten 
zijn die op daken broeden. Op www.schol
ekstersophetdak.nl staat een uitgebreid 
formulier dat je voor elk nest kunt invullen 
en naar de database van Sovon kan sturen. 
Waarschijnlijk kun je niet alle vragen be
antwoorden, maar de vragen over de exacte 
locatie en het broedsucces (hoeveel jongen 
hebben het gered) zijn het belangrijkst. 
Bij locatie wordt gevraagd naar straat en 
huisnummer. Dat huisnummer is vaak 
lastig omdat ze op platte daken van flats 
broeden. Zo’n flat heeft dan huisnum
mers x tot y. Dat kan opgegeven worden. 

Nuttige informatie over de scholekster is te 
vinden op de volgende websites: www.jaar-
vandescholekster.nl en www.chirpscholekster.nl. 
Op de laatste website staat vooral de im
pact van menselijke invloed. CHIRP = 
Cu mulative Human Impact on biRd Po
pulations.

Tom Loorij

Scholekster op het dak? Geef het door aan SOVON! 

Ik wil zelf heel graag ook een overzicht hebben van alle bekende broedpogingen (of ze geslaagd zijn 
of niet is niet belangrijk) om een indruk te krijgen van de omvang van het dakbroeden. Wil iedereen 
dan ook de adresgegevens van de locaties naar mij sturen (tloorij@xs4all.nl)? 
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Project ‘Ruimte voor ijsvogels’
De bouw van de eerste ijsvogelbroedwand in de Stads-
kwekerij vordert goed. Het bouwteam staat onder leiding 
van Martin van de Reep en bestaat verder uit Jeroen 
Melcherts, Erwan Muzellec en Peter Waenink. 
De tweede wand wordt gebouwd in het Henk van 
Dongenreservaat in 
Oosterbeek en – als het wil 
meezitten – maken we nog 
vóór het broedseizoen een 
begin met de bouw van 
nummer drie in Clingendael, 
vlak bij het Rosarium. 

Geen zorg, u ontvangt niet om de haver
klap onzin mailtjes en uw gegevens wor
den nooit zomaar gedeeld met derden. 
De HVB volgt de EUprivacywetgeving 
zoals die is vastgelegd in de Algemene Ver
ordening Ge ge vensbescherming. 
Wat doet de HVB met uw mailadres? Soms 
zijn er berichten die niet kunnen wachten 
op het verschijnen De Wulp. Denk aan 
het afgelasten van een lezing of excursie, 
een bijzondere actie, een reminder voor de 
Nieuwjaarsreceptie of Ledenvergadering, 
een bijzondere vogelgebeurtenis enz. Wij 
koppelen uw mailadres aan uw gegevens 
in het ledenbestand. 
Bij het toesturen van uw adres aan info@
haagsevogels.nl kunt u zich ook abonneren 
op de Ganzenveer, een onregelmatig ver

schijnende digitale nieuwsbrief voor ac
tieve leden, vrijwilligers en voor leden die 
in actuele ontwikkelingen binnen de HVB 
zijn geïnteresseerd. De Ganzenveer wordt 
u gratis toegestuurd als u zich daar voor 
aanmeldt. Meer dan 200 HVBers krijgen 
hem gemiddeld eens per maand in de bus.  

Help mee ons ledenbestand te actualise
ren en stuur een berichtje naar info@haagse 
vogels.nl  Wilt u ook de Ganzenveer ontvan
gen, geef dat dan even aan. 
Via info@haagsevogels.nl bereikt u ook het 
bestuur. Als u vragen heeft over de HVB of 
de voortgang op projecten, aarzel niet een 
mailtje te sturen. 

Hans Elders

Wilt u ook onze digitale nieuwsbrief ‘de Ganzenveer’ ontvangen? 
Stuur dan uw mailadres naar info@haagsevogels.nl 

mailto:info@haagsevogels.nl
mailto:info@haagsevogels.nl
mailto:info@haagsevogels.nl
mailto:info@haagsevogels.nl
mailto:info@haagsevogels.nl
mailto:info@haagsevogels.nl
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Door de tijd bekeken levert dat een ge
mengd 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.
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 manda
rijneenden steeds vaker. In Clingendael be
vond zich zelfs een boomnest. Het aantal 
halsbandparkieten nam decennialang met 
komeetachtige snelheid toe. De groei is er 
inmiddels wat uit. Op 18 december wer
den tijdens een simultaanslaaptrektelling 
in Den Haag niettemin 5.013 halsbandpar
kieten geteld, dat is een kwart van ’s lands 
parkietenbevolking . 

Met de boomklever gaat het steeds beter. 
En dat terwijl we vreesden dat juist de do
minante parkieten nestholten, waar de 
meer bescheiden boomklever zich graag 
vestigt, zouden inpikken. 
Er zijn helaas ook heel wat soorten die 
reden geven tot bezorgdheid. De huis
mus 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 min
der 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 zorgelijk, hier is het usutuvirus 
deels verantwoordelijk voor. Hierover 
meer elders in het IRrapport 2021. De 
korte vorstperiode 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 gevederde vrienden 
kan leiden.
In de eerste categorie van maatregelen valt 
het beheer van onze vogelrustgebieden. 
Ze dienen als kraamkamers voor tiental
len soorten vogels en soorten als de hout
snip vinden er in de wintermaanden een 
veilig heenkomen. De tweede categorie is 

Inventarisatie Rapport 2021 
WIM KOOIJ EN BOUDEWIJN SCHREINER

Het 35e rapport waarin we verslag doen van onze inventari-
satie van de vogelstand in Den Haag en omstreken is vrijwel 
afgerond. Het betreft verzamelde gegevens van het jaar 2021. 

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

Inventarisatierapport 2021
vogels in en om Den Haag

Haagse Vogelbescherming
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het plaatsen van nestkasten, ook speciale 
voor bijvoorbeeld gierzwaluwen en roof
vogels. 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 ber
gen 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 van www.haagsevogels.
nl. Voor de tellers en bijzondere relaties is 
een aantal papieren exemplaren beschik
baar.

Vier wandelingen 
op de donderdagochtenden 
in april in het Westduinpark

In april verzorgen wij weer de Vroege Vo-
gel wandelingen in het Westduinpark in 
Den Haag. De bedoeling hiervan is dat 
beginnende vogelaars kennis maken met 
de broedvogels van het duingebied en 
hun zang. Iedere keer wordt dezelfde 
route gelopen en zullen er nieuwe vogels 
en geluiden bij komen. Er zullen meer-
dere vogelkenners aanwezig zijn waar-
door ook de deelnemers achterin de 
groep niets hoeven te missen. Opgave 
vooraf is niet nodig. Iedereen kan mee en 
vooral niet-leden zijn van harte welkom! 
Honden zijn niet toegestaan.
Leiding: Ton Haase (06 1272 1879)
Verzamelpunt: ingang Westduinpark op 
de hoek van de Laan van Poot – Fuutlaan 
in Den Haag.
Wanneer: donderdag 6, 13, 20 en don-
derdag 27 april 2023
Tijdstip: van 06:30 tot 08:00 uur

Lezing Arjan Dwarshuis
FREDERIKE BLOEMERS

Wie kent hem niet, wereldrecordhou-
der vogelsoorten en oud-lid van onze 
vereniging! De CEL wist hem op 16 
januari jl. te strikken voor een lezing. 

Wellicht dat het aan het slechte weer lag, 
maar ik had Arjan meer toehoorders ge-
gund. Gelukkig was het zaaltje met zo’n 
30 mensen wel redelijk gevuld. Arjan in-
troduceerde zich met beelden van hoe hij 
op zeer jonge leeftijd uren naast de ‘echte 
vogelaars’ op het Zuidelijk Havenhoofd 
op een krukje zat. Hij groeide op in Den 
Haag, vlakbij Scheveningen en het is duide-
lijk dat bij de zee en de duinen het funda-
ment van zijn liefde voor vogels gelegd is. 
Op sappige manier vertelde Arjan zijn ge-
hoor hoe hij zijn eerste verre vogelreizen zo 
goedkoop mogelijk kon maken. Zijn vaak 
humoristische anekdotes werden niet zel-
den gelardeerd met verwijzingen naar zijn 
boek ‘Een Bevlogen Jaar’. Zijn belevenis-
sen ten tijde van dit wereldrecordjaar 2016 
kwamen terecht uitgebreid aan de orde. 
Tenslotte maakte Arjan gewag van zijn 
tweede boek ‘Zomergasten, doortrekkers 
en overwinteraars’. Hij boeide het publiek 
enorm met achtergrondverhalen over de 
koekoek en de evolutie die deze heeft door-
gemaakt. En met de quantumfysica die een 
rol speelt in de ogen van trekvogels om hun 
bestemming te kennen! Arjan Dwarhuis 
liet mij, en ik vermoed meer aanwezigen, in 
opperste verwondering achter. 

http://www.haagsevogels.nl
http://www.haagsevogels.nl
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Ook op deze koude decemberdag – de 
thermometer stond net even boven het 
vriespunt – en het door je heen ging dat 
je misschien beter thuis had kunnen blij
ven… Gelukkig maakten bijna 20 enthou
siastelingen de keus om er op deze zater
dag toch op uit te gaan.

Henk Wardenaar moest afzeggen van
wege een tegen een griep aanzittende ver
koudheid. André Kommer nam de groot
ste groep van 14 en Wim Kooij  een 5tal 
laatkomers op sleeptouw.

Voor de wandeling bij de hoofdingang 
aan de Wassenaarse weg startte, konden 
we getuige zijn van een scholekster die op 
het aanpalende voetbalveld ruzie maakte 
met wat zilvermeeuwen. Eenmaal aan de 
wandel was het, ondanks de verstillende 
werking van dauw en wat mist, bepaald 
niet rustig. Want hoewel het vogelkoor 
toch vooral op gang komt zodra de dagen 
gaan lengen, is het opvallend hoeveel 
soorten al vocaal actief zijn op deze don
kere decemberochtend. Zo klonken al na 
het eerste zijpad twee roodborstjes in ste
reo. Even verderop was de schelle zang 
van de winterkoning te beluisteren. Een 
groepje halsbandparkieten probeerde 
hem te overstemmen, een gaai vloog en
kele meters verder krijsend op en weer 
een minuut later meende een ekster met 

beeld én geluid ons op zijn aanwezigheid 
te moeten wijzen.

De deelnemers hoefden ook niet lang te 
wachten op een ijsvogel, die al roepend 
zijn aanwezigheid verraadde en vervol
gens prachtig in beeld kwam. Omdat de 
vogel vrij lang op een tak boven het water 
bleef zitten kon iedereen hem goed be
kijken. De ijsvogel blijft altijd weer een 
bijzondere waarneming. Even verderop 
ontdekte een van de deelnemers een vrij 
donkere buizerd op een tak. Ook die 
vogel bleef zitten en was dus ook door 
iedereen goed te zien. Regelmatig hoor
den we boomkruipers. Aan het einde van 
de excursie zullen de meesten het roepje 
van deze soort wel onder de knie hebben. 
Clingendael en Oosterbeek zijn tevens 
goede locaties voor boomklevers. Ook 

Verslag HVB-vogelexcursie Clingendael 
op 10 december 2022
WIM KOOIJ

De historische landgoederen Clingendael en Oosterbeek zijn het hele jaar door het be-
zoeken waard. Reden waarom de HVB er op wisselende momenten excursies 
organiseert.

boomklever
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deze fraaie vogel kregen we goed in de kij
ker en we mochten van zijn luide roep ge
nieten. Een roep die als je hem een aantal 
keren hebt gehoord, niet snel vergeet. Van 
de berichten dat de merelstand hard ach
teruitgaat is in Clingendael gelukkig niet 
veel te merken. 

onmiddellijk weer op toen de kijkers erop 
gericht werden. Op de terugweg, aan de 
rand van ons Van Bylandt reservaat, steeg 
met een indrukwekkende acceleratiesnel
heid een houtsnip op vanuit het struik
gewas. Hoeveel hielden zich tijdens deze 
koude dag op binnen de hekken van het 
vogelrustgebied?  Door het hek glurend 
zagen we nog een vuurgoudhaan ritselen 
en even verderop ook een groepje staart
mezen.

Voldaan keerden we terug bij de oprij
laan en het winterse beeld was compleet 
door de kijker nog te richten op een groep 
verblijvende brandganzen. Ondanks de 
grauwe en nevelige ochtend was het een 
succesvolle excursie wat mede te dan
ken was aan het enthousiasme van de 
groep(en).

slobeend

dodaars

In de verschillende waterpartijen zwom
men veel krakeenden, een soort die het de 
laatste jaren goed doet. Verder, slobeend, 
kuifeend en wilde eend. In Oosterbeek 
richtte een van de deelnemers zijn kijker 
op een volgens haar nogal klein uitgeval
len waterhoen. Het bleek een dodaars te 
zijn! Op het verste punt van de route bij de 
sloot op de grens met golfclub Duinzicht 
meldde een grote gele kwikstaart zich aan 
de rand van het water. Maar deze vloog buizerd

Waarnemingen: fuut, dodaars, wilde eend, 
kuifeend, slobeend, krakeend, knobbelzwaan, 
nijlgans, brandgans, blauwe reiger, zilver-
meeuw, buizerd, houtduif, grote bonte specht, 
ijsvogel, houtsnip, scholekster, grote gele kwik-
staart, merel, koperwiek, roodborst, winterko-
ning, goudhaan, vuurgoudhaan, boomkruiper, 
boomklever, koolmees, pimpelmees, staart-
mees, gaai, kauw, zwarte kraai, ekster, vink, 
groenling. In totaal 35 soorten.



14

 
    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 18 maart 2023 Landgoed 
Duivenvoorde (Voorschoten)
Ochtendexcursie wandelen * (zie kader)
Wij bezoeken het park rond kasteel Duiven-
voorde in Voorschoten. Dit is in de 19e eeuw
aangelegd in Engelse landschapsstijl. Wij 
hopen appelvinken te zien en horen zingen. 
Er zitten ook boomklevers, diverse soorten 
mezen en de grote bonte specht. 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 € 3,00.  
Leiding: Wouter de Quant 
Tijdstip: 09:00 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 
eventueel een parkeerticket à € 3,00 per dag, 
deze kunt u kopen bij de ticketautomaat 
nabij de brug ingang park. 

Zaterdag 1 april 2023
Polder Poelgeest en het eiland 
Koudenhoorn
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
We gaan eerst naar het eiland Koudenhoorn 
in Warmond, daar maken we een rond-
wandeling en eventueel  een vaartocht naar 
het eiland Zwaner burgerpolder.
Na de koffie bezoeken we de Poelgeest polder. 
We hopen te gaan zien: waterral, ijsvogel, 
blauwborst, rietzangers en zomer taling.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)

Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon 
€  0,10 per km, alleen contant), plus € 2,- 
voor de boot

Zondag 16 april 2023 Landje van Geijsel 
en Polder Ronde Hoep
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Wij bezoeken het vogelwalhalla Landje van 
Geijsel. Nog steeds beroemd vanwege de vele 
grutto’s en ijslandse grutto’s. Maar je kunt er 
ook veel andere leuke vogelsoorten observe-
ren. Daarnaast bezoeken we de oude polder 
Ronde Hoep. Een wandeling door Polder 
Groot Mijdrecht mag op zo’n dag niet ont-
breken.
Leiding: André Kommer (06 4115 3365) en 
Muriel Kommer (06 5153 9821)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: Deelname vooraf opgeven via
hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon 
€ 0,10 per km, alleen contant) 

Woensdag 26 april 2023 De Biesbosch
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
Vandaag bezoeken we de meest interessante 
gebiedjes van De Biesbosch. Wie weet zien 
we de visarend? Bij de Kop van het Land 
steken we de Nieuw Merwede over. We 
maken een leuke wandeling en bezoeken een 

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

mailto:hvbexcursies@live.nl
mailto:hvbexcursies@live.nl
mailto:hvbexcursies@live.nl


 
    Dag(deel)excursies CEL

15

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

aantal polders zoals Polder Malta en Polder 
Noordwaard. We gaan niet alleen op zoek 
naar kenmerkende soorten van het gebied 
zoals de zeearend, matkop, cetti’s zanger en 
nachtegaal, maar ook algemenere soorten 
zullen onder de aandacht worden gebracht. 
Leiding: André Kommer (06 4115 3365) en 
Muriel Kommer (06 5153 9821)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon 
€ 0,10 per km) en veerpont Kop van het Land
personenauto (incl. bestuurder) € 2,60 (en-
kele overtocht), per volwassene € 0,80 (en-
kele overtocht)

Zondag 7 mei 2023 Nachtegalenexcursie 
in Meijendel
Ochtendexcursie wandelen ** (zie kader) 
In de vroege ochtend kwinkeleert de nachte-
gaal boven alle vogels uit. Zijn lied klinkt 
onmiskenbaar uit het struikgewas. Hoewel 
hij meester is in het verstoppen, is er ook de
kans om hem te zien.
Leiding: Ton Haase (06 1272 1879)
Tijdstip: 06:30 uur 
Verzamelpunt: boerderij Meijendel, Meijen-
delseweg 36, 2243 GN Wassenaar 
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
hvbexcursies@live.nl
Kosten: geen

Zaterdag 13 mei 2023 Kampina
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
We gaan twee flinke wandelingen maken: ’s 
ochtends door het beekdal van de Beerze,
het natte deel van de Kampina waar we op 

zoek gaan naar onder andere blauwborst, 
roodborsttapuit, kuifmees, koekoek, fitis, 
boomklever, boomkruiper, boomleeuwerik,
goudhaantjes, fluiter, bonte- en grauwe vlie-
genvanger en verschillende soorten spechten. 
’s Middags bezoeken we de hogere heidede-
len van de Kampina met de huisvennen, hout-
wallen, stuifzand en naaldbos. Hier maken 
we kans op zwarte mees, gekraagde 
roodstaart, boomvalk, lepelaar, kneu, mat-
kop, rietgors, boompieper, dodaars, verschil-
lende steltlopers.
Leiding: Chris Snik (06 3861 6271)
Tijdstip: 08:00 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon 
€ 0,10 per km, alleen contant) 

mailto:hvbexcursies@live.nl
mailto:hvbexcursies@live.nl
mailto:hvbexcursies@live.nl
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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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Zondag 21 mei 2023 Lentevreugd 
Wassenaar
Ochtendexcursie *** (zie kader) 
Lentevreugd is een natuurontwikkelingsge-
bied in de binnenduinrand bij Wassenaar. 
Voormalig bollengrond is inmiddels al enkele 
jaren geleden omgevormd in 100 ha prach-
tige natuur. Regelmatig worden hier zeldza-
mere en bijzondere vogelsoorten aangetrof-
fen. Bij regen zijn laarzen aanbevolen.
Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778) 
Tijdstip: 08:30 uur 
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: Deelname vooraf opgeven via 
hvbexcursies@live.nl
Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon 
€ 0,10 per km, alleen contant) 

Zondag 4 juni 2023 Nieuwe 
Driemanspolder Noord (Leidschendam)
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ** (zie 
kader)
De Nieuwe Driemanspolder heeft in de paar 
jaar na openstelling al een behoorlijke reputa-
tie verworven als vogelrijk gebied. Het wordt 
door meer dan 200 soorten per jaar bezocht. 
Dit keer bezoeken we weer het noordelijke 
Leidschendamse deel, waar we een wandeling 
gaan maken langs de verschillende waterpar-
tijen en graslanden. Op veilige afstand gaan 
we op zoek naar jonge steltlopers, watervo-
gels en zangers in het riet. En als de tijd het 
toelaat gaan we ook nog even bij de meeu-
wenkolonie kijken.
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, alleen contant) 

mailto:hvbexcursies@live.nl
mailto:hvbexcursies@live.nl
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De Haagse Vogelbescherming (HVB) wil 
daarom een inventarisatie maken van de 
broedvogelstand op zo veel mogelijk com
plexen in Den Haag en de naburige ge
meenten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook 
andere soorten dan broedvogels te zien, 
maar we richten ons bij dit onderzoek op 
broedvogels. We hebben al een groot aan
tal complexen (13 stuks) geteld en twee zul
len in 2023 geïnventariseerd worden. Voor 
de volgende 7 volkstuincomplexen zoeken 
we echter nog mensen die over voldoende 
vogelkennis beschikken om deze te inven
tariseren. Vacant zijn vijf in Den Haag en 
twee in Voorburg. Het aantal tuinen geeft 
een indruk van de grootte van het complex. 

Naam complex   Aantal tuinen

Den Haag 
ATV Madestein (postcode 2553) 190
ATV Houtwijk de Noord (postcode 2544) 126
VTV Florence Nightingale (postcode 2545) 100
VTV Johanna (postcode 2548) 185
ATV De Groene Zoom (postcode 2491) 109

Voorburg 
ATV Arentsburgh (postcode 2275) 100
VTV Essesteijn (postcode 2272)  50

Wij denken dat er vast wel HVBleden zijn 
met een tuin op zo’n complex. Wij willen 
met name onze tuinbezittende leden vragen 
of zij het hele complex op vogels willen in
ventariseren. Voor de goede orde: ben je lid 
van de HVB en wil je inventariseren, maar 
heb je geen tuin op een volkstuincomplex, 
dan kun je je natuurlijk ook aanmelden. 
Graag zelfs!

Een paar keer tellen in het voorjaar 
Het hoeft helemaal niet volgens de strenge 

Tellers op volkstuincomplexen gevraagd 
Volkstuincomplexen zijn vaak verrassend rijk aan vogels. Dat komt omdat het oases van rust zijn 
waar maar weinig mensen komen. Tuinbezitters hebben oog voor de natuur. De grote verscheiden-
heid aan bloemen en planten trekt insecten aan waar op hun beurt weer veel vogels op afkomen. 
Hagen, struiken, lage en hoge bomen geven tal van nestmogelijkheden. Heel wat tuinbezitters han-
gen nestkastjes op. Kortom volkstuincomplexen zijn vaak een eldorado voor vogels. 

Sovonrichtlijnen. Maar als je een paar keer 
tijdens het broedseizoen je ogen en oren 
openhoudt tijdens een wandeling door het 
complex, krijg je een indruk van de aanwe
zige broedvogels. Het gaat om schattingen 
in de trant van 12 paar, 24 paar, 36 paar, 
enz. Het is raadzaam om zo kort mogelijk 
na zonsopgang te tellen. Dan zijn de vo
gels het meest actief – vooral met zingen. 
Vraag wel vooraf toestemming. Het is onze 
ervaring dat beheerders zo’n inventarisatie 
meestal prachtig vinden. De toezegging dat 
ze een verslag krijgen van de soorten en aan
tallen, doet vaak wonderen. 

Schakel de beheerder van het complex in
Als je zelf een tuin hebt, maar niet wil of 
kunt inventariseren, kun je ook contact 
met de beheerder of andere tuinbezitters 
zoeken. Misschien kun je een oproep laten 
plaatsen op het prikbord met de vraag of er 
geïnteresseerden zijn. Iedereen die zich aan
meldt krijgt een Excellijstje toegestuurd 
waarop de aantallen kunnen worden inge
vuld.

De uitdaging 
Als we van voldoende complexen gegevens 
krijgen, zal de HVB de uitkomsten hiervan 
zeker publiceren!

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij ondergetekende 
via tloorij@xs4all.nl en noem de naam van 
het volkstuincomplex waar je wilt gaan in
ventariseren. 

Tom Loorij

mailto:tloorij@xs4all.nl
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TOM LOORIJ

Deel 47: de smient

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

De smient op de Rode Lijst? Smienten kennen 
we toch eigenlijk alleen maar als doortrekker en 
vooral als een van de meest algemene overwinte-
raars, samen met kolgans en brandgans in aan-
tallen die dicht tegen de één miljoen exemplaren 
liggen. In 2016 verscheen hij echter voor het eerst 
op de Rode Lijst in de categorie ‘gevoelig’ vanwege 
een klein aantal op broeden wijzende waarne-
mingen. Dat klinkt vaag, hieronder leg ik dit uit.

Broeden moeilijk vast te stellen
De oudste vermeldingen van broedgeval
len stammen uit de jaren tien van de vo
rige eeuw. Later rezen er twijfels over de 
determinatie. De vogelkennis van toen 
was nog niet zo groot als die van tegen
woordig. De twee vermeldingen betroffen 
beide nesten met eieren en eendendons. 
Nu lijken de eieren van de smient sterk 
op die van de krakeend en het dons ook. 
Mogelijk zouden de twee nesten dus van 
krakeenden kunnen zijn. Overigens blij
ven die waarnemingen voor die tijd best 
bijzonder want de krakeend was toen een 
uiterst schaarse broedvogel. Pas vanaf de 
jaren zestig begon de enorme groei in aan
tal broedvogels waardoor hij na de wilde 
eend, de meest algemene eendensoort van 
Nederland werd.

Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw 
was er een tiental waarnemingen die op 
broedgevallen van de smient duiden. 
Daar na nam dat aantal sterk toe en be
reikte een top rond de eeuwwisseling, ge
volgd door een lichte afname. In 2010 
was weer sprake van een toename tot de 
schatting van Sovon voor de jaren 2018
2020 van 20 tot 40 ‘broedverdachte’ paren 
zoals Sovon deze omschrijft. Want wat is 
er aan de hand? Er zijn namelijk vrijwel 
geen waarnemingen van nestvondsten of 
pulli. Bijna alle gevallen zijn gebaseerd op 
het feit dat de vogels alarmeren en/of af
leidingsgedrag vertonen. Een nest (of jon
gen) in de buurt ligt dan wel voor de hand, 
maar keiharde bewijzen van broedgeval
len zijn het niet. Geen wonder dus dat het 
maximum van de Sovonschatting twee 
keer zo hoog is als het minimum. In de 
21ste eeuw is echter in vrijwel alle jaren ten
minste één bewezen broedgeval bekend, 
wellicht mede omdat vogelaars beter op 
mogelijke broedgevallen letten.
De zaak wordt extra gecompliceerd omdat 
er ook vogels zijn die ontsnapt of vrijgela
ten zijn  uit waterwildcollecties. Deze zijn 
mensen gewend en zullen anders reageren 
dan wilde vogels. Ook zijn er nietbroe
dende overzomeraars; vaak zijn dit exem
plaren die bijv. aangeschoten zijn, andere 
verwondingen of een ziekte hebben. Bij al 
dit soort vogels moet je dus terdege alert 
blijven. Hoewel ze in de reguliere broedtijd 
aanwezig zijn is het mogelijk dat ze niet 
zijn overgegaan tot nestbouw en broeden.

De toekomst
Voor zijn broedbiotoop is de smient af
hankelijk van zoete, ondiepe wateren met 
rijk begroeide oevers en met waterplan
ten. Dat is een biotoop dat in Nederland 
in ruime mate aanwezig is, dus daarin 
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zit geen probleem. Gezien dit biotoop is 
het overigens niet verwonderlijk dat het 
overgrote deel van de mogelijke en zekere 
broedgevallen afkomstig is uit Noord en 
ZuidHolland en Friesland met ook een 
broedgeval op Texel en Vlieland. In de 
rest van het land is hij beduidend schaar
ser. Voor een analyse van het broedsucces 
zijn te weinig gegevens bekend, maar het 
is opvallend dat er relatief weinig pulli 
worden gezien. In het NoordEuropese 
broedgebied zijn deze jongen afhankelijk 
van de piek van uitzwermende muggen. 
In ons land is die piek in de zomer, dus 
na het feitelijke broedseizoen; mogelijk 
wordt die piek dan juist gemist. Dat zou 
een probleem kunnen zijn. Verder zijn en 
blijven de aantallen laag, hetgeen ook een 
aanwijzing is voor een laag broedsucces. 
Voorlopig lijkt de populatie dus in stand 
te blijven door het achterblijven van over
winterende exemplaren. En van overwinte
rende smienten zijn er voorlopig nog ruim 
voldoende!

Een mooie en een lelijke zegel
Op veel postzegels van eendensoorten zijn 
zowel vrouwtje als mannetje afgebeeld 
omdat het verenkleed van beide flink ver
schillen. Dat is ook het geval met de zegels 
van de smient. De mooiste is ongetwijfeld 
die van IJsland uit 1990 met twee woerden 
en het vrouwtje in het midden. De lelijk
ste zegel van smienten vind ik persoonlijk 

juist die van Nederland. En om meer dan 
één reden. De rechtervogel is het manne
tje, maar je moet wel heel goed kijken om 
zijn kenmerkende gele voorhoofd te zien. 
Hinderlijk is ook dat de levensgrote let
ter R van Nederland dwars door de staart 
is afgebeeld. De linker zou het vrouw
tje moeten voorstellen, maar ze staat er 
maar gedeeltelijk op zonder staart. Heeft 
PostNL soms iets tegen smientenstaarten? 
Een schoonheidsprijs verdient deze zegel 
zeker niet. Hij is overigens afkomstig van 
een velletje van 10 zegels over de natuur 
van De Onlanden, een natuurreservaat op 
de grens van de provincies Groningen en 
Drenthe. Wat dan wel weer klopt is dat dit 
gebied een van de weinige broedlocaties is 
buiten WestNederland en Friesland. Op 
de zegel van IJsland prijkt nog de oude 
wetenschappelijke naam, Anas penelope. 
Tegenwoordig heet het geslacht Mareca. 
De enige zegel met die naam is van Palau 
uit 2018, een eilandengroep in de Grote 
Oceaan en of je het gelooft of niet, er zijn 
inderdaad waarnemingen bekend van de 
smient op Palau! Op de Nederlandse zegel 
staat geen naam, noch de Nederlandse 
noch de wetenschappelijke. Dat is min of 
meer een regel bij Nederlandse postzegels 
met afbeeldingen van de natuur, zeker op 
velletjes van meer zegels. Er zijn maar en
kele vogelzegels van Nederland bekend 
waarop de naam van de vogel vermeld 
staat.
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      Vogelopvang De Wulp 

De jaarwisseling is zoals we gewend zijn, 
zeer rustig verlopen op de opvang. Nor
maal gesproken gingen we vanaf januari 
altijd aan de slag met het in orde maken 
van onze vogeladministratie, maar nu is 
dat een makkie. We werken namelijk sinds 
afgelopen jaar met een digitaal inschrijf
systeem. Dat betekent dat we op 1 januari 
met een paar klikken de hele administra
tie op orde hebben. Zo kunnen we het in 
één keer doorsturen naar Jeroen Melcherts 
die daar dan weer mooie bestanden van 
kan maken. Ook maakt hij gelijk een be
standje wat we kunnen doorsturen naar de 
omgevingsdienst. Onze vergunning vereist 
dat we de omgevingsdienst jaarlijks op de 
hoogte moeten brengen van de binnenge
brachte vogels en waar die gevonden zijn. 
Zo hebben we dus afgelopen jaar 8.507 die
ren binnen gekregen waarvan we het me
rendeel weer vrij hebben kunnen laten in 
het wild. 8.507 (Oké, af en toe zit er een 
heel nest tussen dus laat het ietsjes min
der zijn…) keren is er dus iemand geweest 
die een hulpbehoevende vogel aantrof en 
de dierenambulance inschakelde of zélf 
naar de opvang kwam om de vogel langs 
te brengen. En ieder verhaal is weer uniek. 

Zo af en toe komt de vraag ‘Wat is nu het 
nut eigenlijk van een vogelopvang?’ (1) 
langs. En ook wel ‘Maken gerevalideerde 
vogels wel een eerlijke kans zodra ze weer 
losgelaten worden?‘ (2) En ook horen we 
vaak ‘Hoe weten jullie dat?’ (3). Die vragen 
wil ik in dit verhaal graag met jullie door
nemen. 

Vragen 1 en 2 hangen natuurlijk behoor
lijk met elkaar samen. Uiteraard vragen 
wij ons ook wel eens af of een individuele 
vogel het gaat redden zodra we hem losla
ten. Daarom zijn er vóór het vrijlaten al
tijd een aantal criteria waar de vogel aan 
moet voldoen. Deze kunnen per soort ver
schillen. Ten eerste mogen we een vogel 
pas helpen als er uitzicht is op een goed 
herstel. Als dat niet het geval is, of als een 
vogel uitzichtloos lijdt, dan moeten we 
ervoor zorgen dat de vogel uit zijn lijden 
wordt verlost. Ten tweede hebben wij een 
goede kennis van de gezondheid van vo
gels. Voldoende om te kunnen bepalen of 
de conditie en het gedrag goed genoeg is 
om terug de vrijheid in te gaan. Inmiddels 
weten we  en dan komen we bij het ant
woord op vraag 3  dankzij het ringen van 
verschillende vogels, dat dieren maanden 
of soms zelfs jaren later, weer teruggezien 
worden. Soms in goede conditie, soms 
overleden. 

Opgroeien zonder ouders
Van jonge vogels die verweesd en gewond 
in de opvang binnenkomen, denkt men 
soms ook nog wel eens dat die het in de 
vrije natuur niet zullen redden. Toch blijkt 
uit veel dat wij regelmatig het instinct van 
vogels onderschatten. Wij hoeven kool
meesjes die met de hand opgevoed zijn 
niet te leren dat zij onder de blaadjes moe
ten zoeken naar insecten. Dat doen ze van
zelf. Ook jonge futen weten van nature dat 
ze onder water moeten duiken voor hun 
voedsel en een uilskuiken weet dat hij zijn 

Vogelopvang De Wulp
verwacht een druk voorjaar...
SHARON LEXMOND
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      Vogelopvang De Wulp 

muizenprooi moet bespringen. Het rea
geren op de roep van een kraai of kauw is 
ook vrijwel altijd identiek. GEVAAR! Wij 
hoeven het hen niet aan te leren. Uiteraard 
duurt het in de opvang wel langer voordat 
zij ook echt een bepaald vaardigheidsni
veau bereiken dat nodig is om te overleven. 
Buiten in de natuur gaat dat een stuk vlot
ter. En, hoe duidelijk is het voorbeeld van 
een koekoek? Geen enkele jonge koekoek 
weet wie z’n moeder is, tóch weet hij pre
cies vanaf het moment van uitkomen wat 
hij als koekoeksjong zijnde, moet doen. 
We weten dat de jonge koekoek reageert 
op het specifieke geluid van zijn pleegou
ders en tóch roept hij later als hij volwas
sen is, KOEKOEK! Is dat niet bijzonder?

Ringen van vogels
Dankzij het ringen van bepaalde vogels 
hebben we inmiddels heel wat bewijzen 
dat ons werk loont. Uiteraard is het nut 
van een vogelopvang voor soortenbescher
ming niet ontzettend groot. Ons belang 
zit hem vooral in het maatschappelijke. 
Voor het individuele dier, en niet onbe
langrijk, voor de vinders van een hulpbe
hoevende vogel, maken we juist alle ver
schil. Zo kregen we heel recent nog de te
rugmelding van een houtsnip binnen die 
in Denemarken uit de lucht geschoten was 
nadat hij in de koude winter van 2021 als 
volwassen dier heel mager en uitgehon

gerd bij ons binnenkwam. Helaas. Tóch 
kon deze houtsnip nog twee seizoenen 
voor nageslacht zorgen. Hopelijk heeft 
hij dit ook gedaan. We hebben ook mee
gedaan aan een ringproject van Zilver en 
Kleine mantelmeeuwen. Er zijn twee jaar 
op rij pluiskuikens bij ons geringd en we 
hebben meerdere terugmeldingen gehad 
van dieren die gewoon op trek gegaan zijn 
en in februari gespot worden in Spanje of 
Portugal!
Ook hebben we op 18 december een te
rugmelding gehad van een kokmeeuw die 
in 2013 (!) bij ons als volwassen vogel is 
geringd en levend is gezien in Zaandam. 
Iemand heeft met behulp van een teles
coop zijn ringnummer kunnen aflezen. 
Hoe mooi is dat!
We kregen in november een eerstejaars 
velduil binnen. Die is, voorzien van een 
voetring, een kleine week later weer los
gelaten. Hopelijk krijgen we hier over een 
poosje ook een leuke terugmelding van! 
Ik denk dat het heel mooi is dat we als 
Haagse Vogelbescherming kunnen zorgen 
voor het herstel van het individu en zo – 
samen met het ringen  een bijdrage kun
nen leveren aan het in stand houden van 
de soorten. Als u deze Wulp leest is het 
bijna voorjaar. Het is voor de Vogelopvang 
de drukste tijd van het jaar, maar ook een 
van de dankbaarste en mooiste! Wij zijn er 
klaar voor! 

Scholekster, geringd in 2021 als nest-
jong, het jaar daarop wekenlang gespot 
op de zandmotor 

Kleine mantelmeeuw in februari 2022 
gespot in Cadiz, Spanje en als nestjong 
geringd bij ons in de opvang 2021

Havik, 6 jaar terug buiten geringd als 
nestjong, door ons teruggeplaatst in zijn 
eigen territorium
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Daarom hierbij een oproep aan jonge
ren en aan krasse knarren ofwel vitale 
ouderen die nog een prima gehoor heb
ben, zich aan te melden voor een van de 
vacante postcodegebieden van het MUS
project in 2023.

Op dit moment ben ik op zoek naar tel
lers voor de volgende vacante postcode
gebieden:

Postc. Gemeente Naam gebied

2245 Wassenaar Kerkehout

2283 Rijswijk De Put e.o.

2286 Rijswijk Steenvoorde zuidwest

2491 Den Haag Leidschenveen west

2522 Den Haag Laakkwartier oost

2523 Den Haag Laakkwartier west

2531 Den Haag Moerwijk noord/oost

2533 Den Haag Moerwijk west

2544 Den Haag Bouwlust west

2571 Den Haag Transvaalkwartier noord 

2572 Den Haag Transvaalkwartier zuid

En je hoeft echt niet te wonen in het post
codegebied dat je wilt tellen. Natuurlijk is 
dat wel handig: je kent je eigen gebied goed 

en het is vlak bij huis. De deur uit en tel
len maar! Maar het hoeft niet. En omdat 
in de meeste van deze gebieden nauwelijks 
leden van de Haagse Vogelbescherming 
wonen, zoeken we juist mensen voor wie 
het geen bezwaar is om wat verder van 
huis te tellen. Overigens nemen nu al 
maar liefst 40% van alle tellers een post
codegebied voor hun rekening waarin zij 
niet wonen! Veel van deze gebieden zijn 
sterk verstedelijkt met relatief weinig vo

Actieve jongeren en krasse knarren 
gevraagd voor MUS-project
TOM LOORIJ

Ze zeggen wel ‘de ouderdom komt met gebreken’. Dat heb ik zelf vorig jaar ook aan 
den lijve moeten ervaren. Maar ook het bestand aan MUS-tellers is aan het vergrijzen. 
Dat is niet zo erg want je kunt best tot op hoge leeftijd blijven MUSsen. Toch haken 
ouderen regelmatig af omdat hun gehoor terugloopt. Ze horen de hoge tonen niet 
meer en gaan daardoor steeds meer zangvogels missen in hun telling. En dat is niet 
de bedoeling. Fysiek kunnen ze nog met gemak hun rondje langs de telpunten lopen, 
maar ja, als je de vogels niet meer hoort…

merel
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gels. Voor het Meetnet Urbane Soorten 
zijn ze juist extra belangrijk. Je moet 
er geen zeldzaamheden verwachten, 
maar het is erg interessant vast te stel
len welke en hoeveel vogels er aanwezig 
zijn. Vooral de twee vacante gebieden 
in het stadsdeel Laak zijn van groot be
lang omdat het twee van de vijf postco
degebieden in Laak betreft. 

Hoe te tellen? 
Voor MUS tellen is leuk, nuttig en kost 
weinig tijd. Het is het meest eenvoudige 
telproject van Sovon! MUStellingen 
zijn niet moeilijk. Je hoeft alleen de 
meest algemene stadsvogels te kennen 
en maar drie keer per jaar te tellen op 
vooraf uitgezette telpunten. Twee keer 
bij zonsopgang en één keer in de avond
uren. Bij de avondtelling gaat het vooral 
om de gierzwaluw. Op elk telpunt tel je 
gedurende 5 minuten alle vogels die je 
hoort of ziet. De gegevens kunnen op de 
website van Sovon worden ingevoerd en 
er is ook een speciale app beschikbaar 
waarmee je op locatie de gegevens kan 
invoeren. 

Op https://www.sovon.nl/nl/MUS vindt je 
alle informatie over het MUSproject.

In 2022 deden voor de 76 postcodege
bieden 65 tellers mee, want 11 telden 
zelfs 2 gebieden! Wie neemt de hand
schoen op om het aantal getelde gebie
den op zijn minst te evenaren? Helpt u 
ook mee? Het is echt niet moeilijk en 
weinig tijdrovend: in ongeveer 1 ½ uur 
loop of fiets je het hele rondje langs de 
telpunten in de wijk. 

Aanmelden kan per email via
(tloorij@xs4all.nl).

Hierbij nodigt het bestuur de leden van de Haagse 
Vogelbescherming uit om de algemene 

ledenvergadering (ALV) van de Vereniging voor 
Vogelbescherming ’s-Gravenhage en omstreken 

bij te wonen. 

De ALV vindt plaats op dinsdagavond 4 april 
2023 in ‘de Stal’, Zijdeweg 60, 

2245 BZ Wassenaar. 
Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.  

U vindt ‘de Stal’ op het terrein van ATV Eigen Arbeid 
achter restaurant De Landbouw.  

Agenda
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV d.d. 8 april 2021 
 zie www.haagsevogels.nl
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financieel verslag 2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Benoeming leden kaskommissie
 9. Mutatie(s) bestuursleden
10. Begroting 2023
11. Rondvraag
12. Sluiting van de ALV

Pauze 

Na het formele deel van de avond zijn er een paar 
presentaties gepland. 

	Sharon Lexmond en Lizzy Looijestijn geven een 
presentatie over het wel en wee van onze Vogel-
opvang De Wulp. 

	Foeke Zeilstra en Martin van de Reep doen ver-
slag van het project ‘Ruimte voor ijsvogels’. 

	Ons erelid Frederik Hoogerhoud geeft een korte 
toelichting op zijn prachtige vogeltekeningen die 
voor, tijden en na de ALV in ‘De Stal’ zijn te be-
wonderen. 

Wij hopen veel leden te mogen begroeten op deze 
avond. 

Bestuur HVB

Uitnodiging en agenda 
Algemene Ledenvergadering 

dinsdagavond 4 april 2023 

https://www.sovon.nl/nl/MUS
mailto:tloorij@xs4all.nl
http://www.haagsevogels.nl
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    Veldwaarnemingen                                                                                                  FOTO'S: ADRI DE GROOT 

Te beginnen met een enigszins geruststel
lende mededeling. De ijsvogel lijkt de win
terprik van begin december goed te heb
ben doorstaan. Daarna lijkt immers eerder 
sprake van meer dan minder waarnemin
gen, al speelt mee dat hartje winter zich so
wieso meer ijsvogels in het stedelijk gebied 
melden. De ijsvogelwanden, waar onze ver
eniging zich nu zo hard voor inzet, kun
nen op voldoende klandizie rekenen…

Smienten zijn begin december volop aanwe
zig. Alleen al in de Nieuwe Driemans polder 
komen aantallen naar voren tot 8400. 
Maar ook binnen de bebouwde kom zien 
we ze steeds meer. Een groep van ongeveer 
15 exemplaren is langdurig aanwezig in de 
Haagse Bosvijver. Enkele zeldzaamheden 
komen vanuit die zelfde polder, zoals de 
grote grijze snip op 9 december. Die blijft 

De Haagse vogels in december en januari
WIM KOOIJ

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar hoorde ik een collega mompelen ‘het is 
slecht weer voor Poetin’. Daarbij refereerde hij aan de recordhoge temperaturen rond 
de jaarwisseling en de gasvoorraden die goed gevuld bleven. Voor deze rubriek is 
natuurlijk veel belangrijker: wat hebben die weersomstandigheden met onze Haagse 
vogels gedaan? Ook toen de winter begon met een koudegolf en het later in januari 
opnieuw weer wat frisjes werd. Ik neem jullie mee door de eerste twee maanden van 
deze winter. 

een paar dagen maar wordt op een van die 
dagen maar liefst 82 keer gemeld op waar
neming.nl. En op 12 december duikt de 
kleine topper in hetzelfde gebied op en trekt 
eveneens veel bekijks. Rond die datum is 
dit vooral een paradijs voor allerlei steltlo
pers, zoals kluut, witgat, zwarte ruiter, groen-
pootruiter, watersnip en ook de wulp is te be
wonderen in aantallen oplopend tot 50. 
Iets verderop in Leidscheveen is, ook op 12 
december, een jonge sperwergrasmus aanwe
zig. Deze scharrelde in een heg en liet zich 
geregeld op een kale tak bekijken.

Vanuit het havengebied zijn regelmati
ger grote aalscholvers gemeld. Deze is sinds 
2008, weliswaar op zeer kleine schaal en 
vooral in het Deltagebied, broedvogel in 
Nederland. Je moet er wel zeer alert op zijn grote grijze snip

zwarte ruiter
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om het verschil te kunnen vaststellen met 
onze eigen aalscholvers. Het sleutelkenmerk 
is de vorm van de naakte huid rond  mond
hoek en bij de keel. Een kuifaalscholver  de 
naam verwijst naar het meest opvallende 
kenmerk  liet zich bewonderen bij de ha
venhoofden op 17 december. Dit was ook 
de dag dat een smelleken een rondje boven 
de haven vloog, een duikvlucht op een 
steenloper ondernam en toen weer door
vloog richting zuidoost.

Het zijn ook weer de hoogtijdagen voor de 
drieteenstrandlopers. Zoals op de 18e toen er 
op het strand van Meijendel alleen daar al 
maar liefst 500 verblijvende exemplaren 
werden aangetroffen. Sneeuwgorzen wor
den gedurende de gehele periode langs zee 
gemeld bij het Havenhoofd, Meijendel en 
groepen verblijvende exemplaren (tot aan
tallen van 65) op de Zandmotor.

De kerkuil, tegenwoordig een jaarlijkse 
broedvogel bij de boerderij Meijendel, 
wordt ’s winters steeds vaker gemeld. Nu 
ook vooral rond de kerstdagen, waarne
mers zien ze ’s avonds vanuit een auto op 
de A4 of A44 of zelfs midden in Moerwijk. 
Al voor kerstmis stapt een gezin met 
jonge nijlganzen rond langs de vijver bij 
het hoofdkantoor van de ANWB langs de 
Wassenaarseweg. Van de aanvankelijk 9 
jongen waren er nog 7 in leven eind januari. 
Houtsnippen vliegen in deze maanden op al
lerlei plekken op, tijdens de vorstperiode 
soms ook in stadstuinen. Uitzonderlijker 
is de vorsttrekwaarneming van in totaal 98 
overvliegende exemplaren op de uitkijk
post bij het Zwarte Pad op 18 december. 

In de eerste dagen van het nieuwe jaar 
worden enorme spreeuwenzwermen gemeld, 
vooral in Moerwijk en omgeving waarbij 

aantallen zijn genoemd van 100.000 of 
meer(!) Kieviten zijn in de schaarser wor
dende weilanden rond de stad volop aan
wezig, ook nadat de temperaturen weer 
in de buurt van het vriespunt komen. 
Waterrallen scharrelen op allerlei plekken 
rond, van Marlot tot Ockenburg.

Appelvinken worden jaarrond steeds vaker 
gezien, maar in de wintermaanden groeien 
de aantallen wellicht nog sneller. Vaste 
prik is inmiddels ArendsdorpOostduin, 
waar ook al een paar keer is gebroed. Daar 
gaat het echter doorgaans toch om hoog
uit een handvol exemplaren. Reinder de 
Boer zag bij de Algemene Begraafplaats in 
de Archipelbuurt zowel op 16 als op 22 ja
nuari een groep van 22 die op diverse plek
ken in boomtoppen gingen zitten. Reinder 
zag dezer dagen ook een havik die (tever
geefs) achter een paar appelvinken aanging.

Een geheel andere ontwikkeling maakt de 
glanskop door. Ze gaan zo in aantal achter
uit dat  hoe paradoxaal  ze steeds vaker 
worden gemeld. Waarnemingen zijn ge
daan in de Scheveningse Bosjes, Sorgh
vliet, Oosterbeek, parkje Waalsdorp en 
Oost duin. Daar werd na acht maanden 
ontbreken van een teken van leven op de 
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vertrouwde plek toch weer een exemplaar 
gezien.

Een grote jager komt rond de jaarwisseling 
enkele malen in beeld langs de kust. De 
kleine alk wordt ook over zee gezien vanaf 
de Vulkaan op 5 januari. Zowel de ‘ge
wone’ alk als de zeekoet, ook al gemeld in 
het oktoberoverzicht, zijn sindsdien bijna 
dagelijks aangetroffen in de havenmond 
of een van de binnenhavens. Meestal gaat 
het voor beide om een en vermoedelijk 
ook vaak hetzelfde exemplaar. Deze exem
plaren zijn wat beter te bekijken door de 
vogelliefhebber dan de 4000 (!) exempla
ren die op 11 januari veelal als stipjes aan 
de horizon, in de verte voorbij vlogen. 
Daarvan zijn er 1000 als zeekoet gedetermi
neerd, 400 als alk en bij de overige moet 
het telkens een van deze twee soorten zijn 
geweest. Het was dezelfde dag waarop ook 
1000 roodkeelduikers passeerden en (ten
minste) twee parelduikers. Ook van de ijs-
duiker begin januari enkele waarnemingen 
van ver over zee vliegende vogels.

Kuifduikers worden gezien bij Starrevaart 
en in de Nieuwe Driemanspolder. Op 
Nieuw  jaardag vliegt een exemplaar samen 
op met een roodkeelduiker en wordt ge
signaleerd vanaf de pretpier. Grote zaagbek-
ken (tot 14 ex) zijn weer trouw aanwezig in 
Meijendel, vooral rond het Sparregat. Ook 
het nonnetje, meestal solitair, is daar nu en 
dan te zien. De Pontische meeuw verschijnt 
de laatste jaren vaker in onze contreien. 
Nieuw is dat er nu een exemplaar het prima 
naar zijn zin lijkt te hebben in de binnen
stad. Soms te zien bij de Koekamp, soms 
bij de Hofvijver of de Prinsessegracht. 

Vanuit de trein, vooral het traject richting 
Leiden, is de grote zilverreiger bijna niet 
meer te missen, vooral niet in de winter
maanden. Vanuit Den Haag Centraal ko
mend gaat een vogelaar alleen om die reden 
ook links in de trein zitten om over de 
Horsten en Veenzijdse Polder heen te kun
nen kijken. Een zilverreiger verveelt nooit. 
Verrassend is wel dat meerdere malen op 
deze wijze een solitaire koereiger is gespot. 
In de dagoverzichten popt tevens de kleine 
zilverreiger vaak op, de meeste waarnemin
gen uit de Nieuwe Driemanspolder. Aan 
het einde van januari zijn al weer heel wat 
blauwe reigers bezig met nestbouw. Veelal 
gaat het om een grote onderhoudsbeurt 
en wordt een nest uit het vorig jaar weer 
betrokken. Een dergelijk tafereel kon in 
ieder geval al weer gade geslagen worden 
in het Van Stolkpark, Clingendael en het 
Zuiderpark.

Tot zover deze subjectieve selectie uit de 
bijzondere waarnemingen in onze regio… 
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koereiger

Zie verder 
https://denhaag.waarneming.nl/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2023-01-23&z=0&provincie=0

https://denhaag.waarneming.nl/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2023-01-23&z=0&provincie=0


27

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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