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Van de redactie
De redactie heeft soms gebrek aan kopij. 
Daarom wil ze graag kunnen putten uit een 
serie ‘tijdloze’ artikelen die geen hoge actuali-
teitswaarde hebben.
Begenadigde schrijvers worden daarom met 
klem verzocht dergelijke bijdragen te leveren, 
liefst voorzien van een foto. Het onderwerp 
mag van alles zijn maar moet natuurlijk wel 
iets met vogels te maken hebben. 

De redactie ziet de bijdragen (zenden naar 
dewulp@gmail.com) met grote belangstelling 
tegemoet.
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       Van de voorzitter

Op 6 april jl. vond de Algemene Leden ver
ga dering van de Haagse Vogelbescherming 
plaats. Er kwamen zo’n 40 mensen naar 
Wassenaar  niet alleen om naar het bestuur te 
luisteren, maar ook om beslissingen te nemen 
en om vragen te stellen. Het was een leven
dige, interactieve vergadering die vlot verliep 
en binnen een uur werd afgerond. Vervolgens 
konden we onder het genot van een drankje 
informeel bijpraten en nog wat zaken regelen.

Het hoogtepunt van de avond was dat Adri 
Remeeus de ‘Gouden Wulp’ kreeg opgespeld. 
Adri kreeg deze meer dan verdiende onder
scheiding vanwege zijn uitzonderlijke ver
diensten en inzet voor de Haagse vogels. Hij 
is binnen onze vereniging al sinds de jaren 
‘70 van de vorige eeuw actief. Hij heeft zich 
met veel toewijding ingezet voor de jeugd, 
jubileum en milieucommissie en schreef veel 
belangrijke artikelen voor De Wulp en andere 
publicaties. Het HVBbestuur feliciteert Adri 
Remeeus van harte met deze bijzondere on
derscheiding. We zijn zeer verheugd dat Adri 
aangaf dat hij zich in de komende jaren als lid 
van verschillende commissies wil blijven in
zetten voor de HVB. 

Tijdens het agendapunt ‘Mededelingen’ 
kwam een aantal zaken aan de orde, zoals de 
vernieuwde website. Die kan nu ook via smart
phones en tablets worden geraadpleegd en de 
inhoud is en wordt geactualiseerd. Bij deze 
Wulp vindt u een exemplaar van de nieuwe 
folder die met succes wordt gebruikt voor le
denwerving: voor het eerst in jaren is er sprake 
van groei van het aantal leden van de HVB. 
Ook werd stilgestaan bij de verbeteringen aan 
onze vogelopvang de Wulp. De veranderingen 
daar zijn duidelijk zichtbaar: nieuwe omhei
ningen bij de buitenvolières, de laatste volière 
is nu ook van grind voorzien en er zijn nieuwe 
reigershokken gebouwd. Tijdens de Open 
Dag op zondag 2 april jl. kwamen ongeveer 
150 bezoekers de totaal opgeknapte vogelop
vang en de natuurlijk ook de daar verblijvende 
vogels, bewonderen. Het was ook het moment 
waarop de nieuwe ‘bedrijfskleding’ – Tshirts 
met daarop het logo van Vogelopvang de 

Wulp – voor medewerkers en vrijwil
ligers voor het eerst werd geshowd. 
Last but not least: de medewerkers 
hebben recent een BHVcursus  be
drijfshulpverlening  gevolgd. 

Tijdens de ledenvergadering werd 
een oproep gedaan om vrijwilligers 
aan te trekken voor het bestuur en de werk
groepen. Op dit moment is het zeker niet 
urgent, maar de huidige bestuursleden en 
commissieleden worden er niet jonger op en 
we willen graag ook ‘jeugdige’ leden een kans 
geven de HVB op deze specifieke wijze dienst
baar te zijn.

De financiële en andere formele zaken werden 
bij acclamatie goedgekeurd. Bij het punt wis
seling van bestuursleden kwam het vertrek 
van Wim Kooij aan de orde. Hij was verant
woordelijk voor de penningen. Wim is een 
buitengewoon enthousiast vogelaar die ruim 
tien jaar bestuurslid is geweest en in veel ver
schillende rollen sinds de jaren ’70 veel heeft 
bijgedragen aan het werk van de Haagse 
Vogelbescherming. In zijn afscheidswoord 
memoreerde de heer Kooij dat hij onder 
vijf voorzitters had gewerkt; gelukkig blijft 
ook hij actief binnen de HVB. Zijn opvolger 
is Rob de Jong, die niet alleen ruim zes jaar 
HVBbestuurservaring heeft, maar als zeer ge
waardeerd HVBvrijwilliger veel verschillende 
taken op zich heeft genomen.

Eén van de aanwezige Gouden Wulpdragers 
schreef ons over de ALV: ‘Voor het eerst in 
jaren weer een goede en gezellige vergadering’. 
We zien dat als een compliment voor alle aan
wezigen. Het was inderdaad een leerzame en 
prettige vergadering die in harmonische sfeer 
verliep zodat er denk ik in de vogelwereld 
sprake van optimisme is. Wie in deze tijd de 
vogels buiten hoort fluiten en zingen weet dat 
ze zich vast gerust gesteld voelen door het van 
het volgende: de HVB werkt hard, doelgericht 
en liefdevol voor het wel – in de vogelopvang 
voor het wee  van al onze Haagse vogels! 

Hans Elders, voorzitter HVB
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De aanwezige 35 leden reageerden enthou
siast op de Gouden Wulp voor een dank
bare Adri Remeeus, keurden het jaarver
slag 2016 goed, waren blij met de – voor 
het eerst in jaren – groei van het aantal 
leden, de gemoderniseerde website en de 
nieuwe ledenwervingsfolder. 
Onder een zeer verdiend applaus nam 
Wim Kooij afscheid als penningmeester 
en volgde onze financiële steunpilaar Rob 
de Jong hem op. 

De Algemene Ledenvergadering 
van 6 april 2017

Instemmend reageerde de vergadering op 
de grondige opknapbeurt van Vogelasiel 
de Wulp aan de Heliotrooplaan. Het werk 
kan er nu nog efficiënter worden verricht 
en de stankoverlast voor de buurt wordt 
tot een minimum beperkt. Dat is op zich 
natuurlijk mooi, maar de échte winnaars 
zijn de gewonde vogels uit onze regio! 
Het volledige verslag van deze efficiënte, 
informatieve en ronduit gezellige ALV 
kunt u opvragen bij de secretaris. 

Foto’s: H
etty M
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De HVB digitaal… 
info@haagsevogels.nl 
 Abonnement op de Ganzenveer 
    (laatste nieuws – gratis)
 Opvragen notulen van laatste ALV
 Opgeven van uw emailadres
 Vragen en opmerkingen 

www.haagsevogels.nl
 Cursus vogelherkenning
 Excursies
 Inventarisatierapporten
 Lezingen
 Open dagen vogelopvang
 Tuin en balkontips
 Vogelrustgebieden

www.vogelasieldewulp.nl
 Wat te doen met een gewonde vogel 
 Nieuws over opgevangen vogels 
 Mogelijkheden voor vrijwilligers
 Plaatsen voor stages
 Cijfers over vogelopvang 
 Bijzondere behandelingen 

Volg het Vogelasiel op Facebook en Twitter
Actueel nieuws en prachtige foto’s vindt u op de Facebookpagina’s van Vogelasiel 
de Wulp www.facebook.com/vogelasieldewulp

hvbledenadm@gmail.com 
 Adreswijziging
 Opgeven cadeaulidmaatschap
     HVB 
 Opgeven emailadres 

DOOR IDDE LAMMERS

Ieder voorjaar dobbert er wel een paartje 
wilde eend met jongen in de singel voor 
ons huis. De vrouwtjes beginnen al vroeg 
met broeden. Het gras heeft nog amper 
tijd gehad om te groeien. Toch is het me 
de afgelopen jaren nooit gelukt een een
dennest te ontdekken. Nu we een hond 
hebben, is de frequentie dat ik langs de 
singel wandel flink toegenomen. Ik com
bineer het uitlaten met een zoektocht 
naar een nest. De woerd zwemt inmid
dels alleen in het water. Partner zul dus 
wel op de eieren zitten. De ruigtes rond 
de walnotenbomen aan de overkant 
van de singel lijken me een ideale plek. 
Ik controleer ze alle 24. Zonder resul
taat. “Ik zag vanochtend een eend door 
het gras lopen”, vertelt mijn vrouw die 
ik bij het speurwerk heb ingeschakeld. 
“Het gras was helemaal platgedrukt, 
dus waarschijnlijk loopt hij er vaker.” 
Ik volg het spoor tot op de top van het 
akoestisch landschap, de groene heuvel 
die voorkomt dat we gek worden van de 
auto’s die over de Zoetermeerse Rijweg 
razen. Het paadje houdt op. Geen nest 
te bekennen. Daags later kan ik me weer 
op andere zaken richten... Vader en moe
der hebben Leidschenveen verrijkt met 
negen jonkies. 
Op een rieteilandje iets verderop liggen 
de nesten visueel gezien voor het opra
pen. Canadese gans en nijlgans broeden 
open en bloot. Een futenpaar heeft al 
twee kuikens ter wereld gebracht. Het 
nest gebruiken ze inmiddels al weer als 
baltsplaats. Onder het toeziend oog van 
de bedelende jongen gevolgd door een 
paring. 

Ook in mijn achtertuin leek broedsuc
ces in de maak. Vorig jaar timmerde ik 
na het verschijnen van een eerste groepje 
huismussen snel een heuse mussen
flat in elkaar. Toen ik stadsvogelkenner 
Martin van de Reep vroeg hoe hoog ik 
hem het beste kon ophangen, gaf hij aan 
dat ik een verkeerd ontwerp had geko
zen. Vijf invliegopeningen aan de voor
kant werkt niet omdat mannetjes een ter
ritorium van zo’n 75 centimeter verdedi
gen. “Als je twee gaten aan de voorkant 
dichtmaakt en aan de beide kopkanten 
nieuwe gaten boort, dulden de manne
tjes elkaars aanwezigheid wel,” zo kreeg 
ik te horen. In die operatie had ik toen 
geen zin. De mussen bleven weg. Wel 
ontdekte een paartje koolmees de flat. Er 
vlogen drie jongen uit. Dit voorjaar wilde 
ik de mussenflat vertimmeren. De lad
der was al uit de schuur toen ik man en 
vrouw koolmees in het rechtergat in en 
uit zag vliegen. Dit proces wilde ik niet 
verstoren. Het is helaas bij nestinspec
ties gebleven. Gelukkig broeden mussen 
en mezen vaak twee keer per jaar. Wilde 
eenden ook trouwens. Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen…  

Foto: Idde Lammers

COLUMN

Wilde eend met jongen

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
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Een paar weken lang heeft “Vogels op de 
cm²’’ op onze salontafel gelegen. Tijdens 
de koffie of een reclameblok op tv, nam ik 
geregeld een soortje uit het vuistdikke boek 
tot me. Heerlijke momentjes waren het. Niet 
zozeer door de koffie, maar vooral door de 
beschrijvingen van 266 soorten vogels van 
Nederland en de daarbij afgedrukte vogel-
postzegels uit 109 verschillende landen. Peter 
Müller en de ons allen bekende Tom Loorij 
stelden het boek samen. 

Ze zijn er met recht trots op. De 554 pagina’s 
tellende uitgave heeft een heldere opbouw. 
Na twee voorwoorden van Siegfried Woldhek 
en Theo Verstrael en een filatelistische ver-
antwoording door Tom staan alle vogels in 
alfabetische volgorde op een rij. Op de ene 
pagina een kolom tekst met gegevens over 
status, leefomgeving, voorkomen, aantallen 
en trend en in de kolom daarnaast informa-
tie over de op de pagina ernaast afgedrukte 
postzegel. Land en datum van uitgifte, wijze 
van uitgifte, reden van uitgifte, ontwerper en 

BOEKRECENSIE

bijzonderheden komen aan bod. De ‘soor-
tentekstjes’ zijn mede door een intensieve 
samenwerking met SOVON zeer actueel. Dat 
is leerzaam. Toch zorgen de beschreven bij-
zonderheden bij de postzegels ervoor dat je 
ogen telkens naar de rechterkolom getrokken 
worden. Zo lezen we bij de bonte strandlo-
per dat van de drie afgebeelde exemplaren 
er twee in zomerkleed zijn getekend en één 
in winterkleed. De dodaars is ook duikend 
onder water afgebeeld. Dit is zeer zeldzaam 
op zegels. De streepjes rond de kop van de 
grote bonte specht suggereren beweging. De 
kievit is een voorstudie van een dode vogel. 
De koperwiek is de enige niet-zwaluw soort 
in een serie van vier. Op de zegel van de ring-
mus staat de wetenschappelijke naam van de 
huismus. Naast de afbeelding van de tuinflui-
ter staat een strofe uit het liedje van de vogel. 
En misschien wel de leukste: in een serie uit 
Laos (ter gelegenheid van de wereldpostze-
geltentoonstelling in Nieuw-Zeeland) wordt 
aandacht besteed aan de vogelsoorten van 
Nieuw-Zeeland. De afgebeelde aalscholver en 
veldleeuwerik komen echter van oorsprong 
niet in Nieuw-Zeeland voor. Zo gaat er pa-
gina na pagina een wereld van een paar vier-
kante centimeter voor je open. 
Van de week lag het boek op de trap. Een 
duidelijk signaal dat verbanning naar mijn 
werkkamer onafwendbaar was. ‘Zonde als er 
limonade overheen gaat’, was de verklaring 
van mijn vrouw. Daar is geen woord aan ge-
logen. 

Müller, P. en Loorij, T.P.J.: Vogels op de cm2. 17 x 
12 x 5 cm. 554 bladzijden. Harde kaft. 
ISBN 9 789081 388702. Uitgeverij Müller, Den 
Haag. Prijs € 49,50. 
Het boek is verkrijgbaar bij de reguliere boekhan-
del of via de website: www.vogelsopdecm2.nl. 

Vogels op de cm²

Cultuurvogel
Spreeuwen houden zich op in bijna alle 
werelddelen. En vooral daar waar veel 
mensen zijn kom je ze tegen, het is een 
heuse cultuurvogel. De hoge verspreiding 
kwam tot stand  met een aardig duwtje 
in de rug. Ze zijn zowel in Australië als 
Amerika door de mens geïntroduceerd. 

Verwikkelingen rond de gezelligste verschijning uit onze avifauna

De spreeuw
DOOR WIM KOOIJ

In het 30ste inventarisatierapport van onze vereniging, dat over 2016, dat de spreeuw 
in de Haagse groengebieden het snelst achteruit is gegaan. Reden om de alarm-
klokken te luiden?  Niet echt, denk ik. De spreeuw is in ons land nog steeds een wijd 
verbreide, het hele jaar talrijk voorkomende vogel. Daarmee verschilt de spreeuw van 
bijvoorbeeld de grutto. Dat is een soort waarvoor we een bijzondere verantwoorde-
lijkheid dragen omdat hij elders nauwelijks voorkomt. Maar toch vind ik het jammer 
dat we spreeuwen in de Haagse regio veel minder vaak tegen komen dan in de goede 
oude tijd.

En met veel succes. In het Central Park 
in New York werden er in 1890 een kleine 
honderd losgelaten, nu zijn er in Noord 
Amerika bijna honderd miljoen! De  
totale wereldpopulatie wordt geschat 
op ongeveer driehonderd miljoen broed 
paren en dat aantal neemt nog verder 
toe. 

Foto: A
dri de G

root
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In Nederland gaat de soort als broedvogel 
echter fors achteruit. In de jaren zeventig 
werd de populatie in ons land geraamd op 
1,4 miljoen paren. Daarvan zouden er nu 
nog ruim een half miljoen over zijn. Lange 
tijd werd aangenomen dat de oorzaak van 
de afname vooral te maken heeft met de 
beschik en bereikbaarheid van door de 
spreeuw gewenst voedsel. Het vermin
deren van het oppervlak aan weilanden 
is in ieder geval een wezenlijke oorzaak 
van de afname van het aantal spreeuwen. 
Net als voor ‘echte’ weidevogels als kievit 
en grutto speelt de intensivering van de 
landbouw in het weidegebied de spreeuw 
parten. Aangezien het een omnivoor be
treft die altijd wel ergens voedsel vindt, 
wordt deze aanname betwist. 

Heilig en/of gezellig?
De houding van mensen tegenover 
spreeuwen door de jaren heen is nogal 
ambivalent. Volgens een mythe zou 
de spreeuw heilig zijn verklaard door 
de mensen die ruim 4000 jaar geleden 
Stonehenge in Zuid Engeland bouwden. 
Spleten zouden bij de bouw doelbewust 
zijn opengelaten voor de vogels om te 
broeden. Een bijzonder verhaal natuur
lijk, waarvoor geen enkel bewijs bestaat. 
Maar wel leuk. 

En leuk is de spreeuw. Ze roepen vooral 
enthousiasme op bij degenen die wijzen 
op de gezelligheid die de spreeuw met 
zijn gekwetter meebrengt.  Jac. P. Thijsse 
schreef in het Verkadealbum ‘Lente’ 
uit 1906 ‘Geen tevredener en gezelliger 
vogel dan de spreeuw’. Overigens geldt 
dit niet alleen in de lente, juist ook in 
jaar getijden dat de meeste andere vogels 
zich stil houden laat de spreeuw zich gel

den als sfeer verhogende aanwezigheid.  
Dat de spreeuw zich niet zo nadrukkelijk 
in de lente presenteert met zijn zangac
tiviteiten komt omdat de zang nauwe
lijks als ‘instrument’ wordt ingezet om 
indruk te maken bij de vrouwtjes. Het 
spreeuwenmannetje gooit andere kwa
liteiten in de strijd. Hij vertoont daar
bij materialistische trekjes en probeert 
vooral indruk te maken op het andere 
geslacht met de door hem te verlenen 
huisvesting.

IJverige bouwer
Veel mannen – waaronder  ikzelf – kun
nen nog wat opsteken van de schoon
maakkwaliteiten van de spreeuwman en 
de ijver die daarbij aan de dag wordt ge
legd. In het vroege voorjaar wordt al be
gonnen met het uitruimen en oppoetsen 
van oude nesten. Voordat met de weder
opbouw wordt begonnen krijgt de herin
richting aandacht. Er wordt een keurig 
bodempje aangebracht met kleine takjes 
en stro. Verbeten verdedigt hij zijn nest 
tegen andere mannetjes, zodra die ook 
maar enige belangstelling tonen voor 
zijn domein! 

Als holenbroeder kiest de spreeuw naast 
geschikte holle bomen ook voor schoor
steenpijpen, nestelt onder losliggende 
dakpannen en in vervallen schuren. Ook  
worden soms nestkasten gebruikt. Bij 
verstek van de beoogde bewoner, bij
voorbeeld een uil of een specht, wordt de 
kast door de spreeuw gebruikt voor het 
faciliteren van de voortplanting. Vroeger 
zagen we dat in het Haagse groen veel 
vaker gebeuren dan nu. 

Na zelf lange tijd bij de jaarlijkse win
tercontole geen spreeuwennest meer 
te hebben aangetroffen was het in het 
Haagse Bos in 2015 nog een keer raak. 
Ik heb vervolgens zeker een minuut naar 
het nest gestaard en zelfs even met de ge
dachte gespeeld om het voor één keertje 
maar gewoon te laten en het deurtje weer 
te sluiten. Het lag er immers zo mooi bij.

Nuttig
En dan is er nog de nuttige rol die de 
spreeuw in de omgeving van mensen ver
vult. Hij is immers een ijverige bestrijder 
van de larven van langpootmuggen, die 
niet alleen letterlijk en figuurlijk jeuk 
kunnen veroorzaken, maar bovendien 
de wortels van gras, planten en struiken 
aantasten. Uit onderzoek blijkt tevens dat 
roofmijten die zich dikwijls in spreeu
wennesten bevinden, kunnen worden 
ingezet voor het bestrijden van bloedzui
gende kippenvlooien. Zo kan de spreeuw 
indirect een beschermende bijdrage le
veren aan de pluimveesector. Maar laat 
ik de bijdrage zoals die wordt ervaren in 
de landbouwsector vooral niet roman
tiseren. Menige boer zit bepaald niet te 
wachten op een zwerm spreeuwen. Ze 
kunnen immers ook forse economische 

schade berokkenen. Met name fruittelers 
en rietmaaiers, die het riet verkopen aan 
rietdekkers, zijn niet blij met hun komst. 
Slaapplaatsen tot wel tienduizend exem
plaren kunnen zich in het riet bevinden, 
maar vaak ook middenin grote steden. 
Het aantal Feijenoordsupporters op de 
Coolsingel na het kampioenschap en de 
hoeveelheid spreeuwen die daar jaren
lang overnachtte, zal elkaar niet zo veel 
ontlopen. Die massale aanwezigheid van 
spreeuwen kan iets overweldigends heb
ben. Op de telpost de Vulkaan zijn er 
dagen geweest dat daar meer dan 100.000 
passerende exemplaren werden geteld.

Slim
En dan zijn ze ook nog eens intelligent 
en behendig. Wonderbaarlijk blijft hun 
vermogen om in zwermen van soms 
meer dan tienduizend vogels een heus 
luchtballet op te voeren. Ze vliegen niet 
als een streep in één richting, maar zo’n 
spreeuwenwolk gaat alle kanten op en – 
heel bijzonder  zonder dat er ooit één 
botsing plaatsvindt. 

Yvonne van de Pitte benadrukt dat 
spreeuwen niet alleen de kunst van het 
vliegen beheersen maar ook die van het 
musiceren. In haar prachtige spreeu
wenboekje uit 2011 stelt ze veelal ver
rast te zijn door allerlei improvisaties 
en imitaties. En hoe je simpel misleid 
kunt worden als de roep van de wulp of 
de wielewaal klinkt. Behalve met het na
bootsen van de zang van andere vogels 
is de spreeuw ook een meester in het na
bootsen van sirenes, treingeluiden, com
puterspelletjes en zelfs grasmaaiers.

Never a dull moment with a starling! 
Foto: Adri de Groot
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De Eskimowulp
Numenius borealis

Iedereen kent waarschijnlijk wel het 
verhaal van de trekduif, de vogel die in 
19de eeuw met miljarden exemplaren 
in de Verenigde Staten voorkwam en 
door overmatige jacht geheel werd uit
geroeid. Veel minder bekend is dat in 
diezelfde tijd ook een andere soort van 
NoordAmerika in enorme groepen van 
miljoenen exemplaren doortrok en ook 
door jacht bijna hetzelfde lot onder
ging, de eskimowulp. Op de postzegel 
hierbij staan beide soorten gezamenlijk 
afgebeeld. De serie zegels is een hom
mage aan de beroemde Amerikaanse 
ornitholoog Alexander Wilson die ook 
een begenadigd vogel tekenaar was. Hij 
leefde van 17661813 en was met zijn 
tekeningen duidelijk eerder dan John 
James Audubon (17851851) die met zijn 
tekeningen echter veel meer bekendheid 
zou krijgen.

Uiterlijk en voorkomen
De eskimowulp is de kleinste van de 
acht wulpsoorten. Met zijn slechts 30 

cm van snavelpunt tot staarteinde is hij 
ongeveer net zo groot als een groenpoot
ruiter. Evenals de andere wulpensoorten 
heeft hij een egaal gestreept en gevlekt 
verenkleed. Het meest opvallende zijn 
de korte poten. Zijn broedgebied lag in 
het uiterste noordwesten van Canada 
en er zijn aanwijzingen dat hij ook in 
Alaska heeft gebroed. Zijn naam, ook in 
andere talen, dankt hij aan het feit dat 
dit broedgebied ook het leefgebied van 
de Eskimo’s of Inuit, zoals ze zich zelf 
liever noemen, was. Hij maakte daar een 
nest van een kuiltje in het gras op de uit
gestrekte prairies, ver van de menselijke 
bewoning. Hij was weinig schuw en zag 
de mens niet als een groot gevaar, wat 
deels zijn ongeluk is geworden.

Een bijzondere trekroute
De eskimowulp had een bijzondere 
trekroute. Na het broedseizoen trok hij 
eerst naar het oosten, naar Labrador 
om vervolgens langs de oostkust van de 
Verenigde Staten en over de eilanden in 
het Caribische gebied en langs de oost
kust van ZuidAmerika op de pampa’s 
van Argentinië te belanden, waar hij over
winterde. In maart ging het dan langs 
de hele westkust van het Amerikaanse 

continent terug naar de broedplaatsen 
in Canada waar hij begin juni arriveerde. 
Pas dan waren de prairies daar namelijk 
voldoende sneeuw en ijsvrij om te kun
nen nestelen. Bijzonder is dat hij in zijn 
broed en overwinteringsgebied hoofd
zakelijk insecten en ander dierlijk voed
sel eet, maar in de herfst op de trek naar 
het zuiden vooral kraaibessen die dan in 
overvloed voorkomen.

Uitgestorven of niet…
In de 19de eeuw werd massaal op door
trekkende vogels gejaagd. Het schijnt dat 
ze lekker smaakten en op de markt als 
etenswaar werden verhandeld! De jacht 
was eenvoudig, de vogels kenden weinig 
vrees voor mensen en trokken in grote 
losse groepen. Maar als er één exemplaar 
uit zo’n groep geschoten werd, ging de 
rest veel meer opeen gepakt vliegen en 
kon je met één hagelschot makkelijk 
enkele exemplaren tegelijk uit de lucht 
schieten. Jaarlijks zouden er toen ca. 1 
tot 2 miljoen vogels zijn gedood. Vooral 
tussen 1870 en 1890 namen de aantallen 
snel en dramatisch af en begin 20ste eeuw 
was hij zo zeldzaam geworden dat de 
jacht totaal verboden werd en de vogel 
streng beschermd werd. Toch herstelde 
de soort zich niet meer van de achteruit
gang. De reden was dat men juist in die 
tijd op grote schaal de prairies ter plekke 
ging omvormen tot de beroemde ‘graan
schuur van Canada’. De vogels verloren 
daardoor hun broed en leefgebied. De 
trek langs de oostkust vond plaats in 
het jaargetijde dat vaak zware orkanen 
ontstaan. Het is mogelijk dat die ook 
een rol hebben gespeeld. Feit is wel dat 
de enige waarnemingen in Europa, in de 

tweede helft van de 19de eeuw (Ierland en 
Schotland), van door die stormen oost
waarts gedreven vogels zijn.

In 1939 werd de laatste in zijn overwin
teringsgebied in Argentinië gezien. In 
1963 was de laatste goed gedocumen
teerde waarneming op Barbados. Deze 
werd gestaafd met vier foto’s van de 
vogel, de enige foto’s die ooit van een 
levende eskimowulp zijn gemaakt. Eén 
daarvan gaat bij dit artikel. 

Tussen 1981 en 2012 duiken zo nu en 
dan onbevestigde waarnemingen van 
de soort op, die uit 2012 was nota bene 
weer op datzelfde Barbados, dus tij
dens de trek naar het zuiden. Birdlife 
International en de IUCN willen hem 
op grond van deze waarnemingen nog 
net niet als ‘Extinct’ kenmerken op hun 
Rode Lijst maar zetten hem in de catego
rie ‘CR(PE)’, d.w.z. “Critical endangered, 
possible extinct”. In tegenstelling tot de 
trekduif is er dus nog een sprankje hoop 
op het voortbestaan van de eskimowulp, 
maar dat de populatie uiterst klein moet 
zijn is zeker.

Wulpen 
in vele soorten

6
DOOR TOM LOORIJ
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Voor de dertigste keer op rij is een 
inventarisatierapport van Haagse en 
omliggende (groen)gebieden tot stand 
gekomen. De traditie om het gedrukte 
exemplaar te presenteren op de 
Algemene Ledenvergadering is in april 
2017 in ere hersteld. Behalve het 
rapport over 2016 lag daar ook het 
vertraagde rapport van 2015. 

Met het jaarlijks uitbrengen van deze 
rapporten is een indrukwekkende reeks 
ontstaan. Het geeft inzicht in de rijkdom 
aan vogels in Den Haag en omgeving. In 
de afgelopen dertig jaar zien we veel ont
wikkelingen. Zo hebben we de duizeling
wekkende entree van de halsbandparkiet 
meegemaakt. En de aalscholver deed ons 
versteld staan. Die rukte vanuit het niets 
op met inmiddels 855 paar verspreid over 
twee kolonies en is daarmee de meest al
gemene broedvogel van onze duinen. Aan 
de andere kant leveren de rapporten het 
bewijs van het geruisloze vertrek van de 
spreeuw als broedvogel uit onze groen
gebieden. En broeden de door de vos in 
de duinen weggejaagde zilver en kleine 
mantelmeeuw nu op heel wat platte 
daken van huizen.

Onze Godfather Tom Loorij was in de 
beginjaren de hoofdsamensteller en stu
wende kracht achter de rapporten. Ook 
nu biedt hij gelukkig nog steeds onder
steuning. Sterker nog, de rapportage 

van het Meetnet Urbane Soorten (MUS), 
een zelfstandig leesbaar onderdeel van 
het rapport, is ook nu weer geheel van 
zijn hand. Lange tijd is ook Ruud van 
der Waard een belangrijke motor achter 
het rapport geweest. Hij verzorgde de 
algehele coördinatie van de telgegevens. 
Na een tussenjaar was Ruud dit jaar we
derom bereid om aan het kleine team 
van samenstellers een bijdrage te leveren. 
Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. 

De personele component blijft echter een 
punt van zorg, niet alleen bij de totstand
koming van de rapportage maar zeker 
ook in het veld. Diverse trouwe tellers zijn 
in de loop van de jaren gestopt met inven

Inventarisatierapporten 2015 en 2016 
beschikbaar op www.haagsevogels.nl
DOOR WIM KOOIJ EN BOUDEWIJN SCHREINER

Inventarisatierapport 2016Vogels in en om Den Haag
Telgegevens van:

Vogelrustgebieden, overige groengebieden, nestkasten, ooievaarsring-project, MUS-project

Inventarisatierapport 2016Vogels in en om Den Haag
Telgegevens van:

Vogelrustgebieden, overige groengebieden, nestkasten, ooievaarsring-project, MUS-project

Inventarisatierapport 2015
Vogels in en om Den Haag

Telgegevens van:
Vogelrustgebieden, overige groengebieden, nestkasten, ooievaarsring-project, MUS-project

Inventarisatierapport 2015
Vogels in en om Den Haag

Telgegevens van:
Vogelrustgebieden, overige groengebieden, nestkasten, ooievaarsring-project, MUS-project

tariseren. Fysieke problemen, die gepaard 
gaan met het vorderen van de leeftijd, 
speelden daarbij vaak een rol. ‘Ik hoor die 
boomkruiper niet meer’, verzuchtte één 
van hen. Goede vervangers zijn moeilijk 
te vinden. We prijzen ons gelukkig met 
onverwachte nieuwkomers. Afgelopen 
jaar was dat Tim den Outer, die nu in de 
Nieuwe Scheveningse Bosjes telt.

Grote kwetsbare groengebieden kunnen 
helaas lang niet altijd worden geïnven
tariseerd.  Gebrek aan menskracht is de 
hoofdoorzaak. Dat is echt jammer omdat 
de vogelstand een zeer wezenlijke indica
tor is voor de bepaling van – kwetsbare – 
natuurwaarden. We slagen er gelukkig 
nog steeds in om als zich acute, natuur
waarden bedreigende ontwikkelingen 
voordoen, flexibel te opereren. Door cre
atief te schuiven met onze tellers blijken 
we de actualiteit nog steeds te kunnen 
bijhouden. 

Als we in staat zijn de consequenties van 
nieuwe plannen voor de bestaande kwali
teit van het groen te duiden, neemt onze 
autoriteit naar gemeenten en andere in
stanties in betekenis toe. Dit kan bijdra
gen tot meer evenwichtige besluitvorming 
waarbij groenbelangen sterker worden 
meegewogen. Zo speelt er bijvoorbeeld nu 
van alles rond de Scheveningse Bosjes en 
de uitbreidingsplannen van Madurodam. 
Ook daarover valt in het meest recente 
inventarisatierapport te lezen. U vindt de 
rapporten op www.haagsevogels.nl 

Wij wensen een ieder veel leesplezier. 
Opmerkingen en suggesties blijven zoals 
altijd van harte welkom! 

  Nieuwe leden
H.J. van Duyn-Stoop, Wassenaar

E.M. Ohlsen-van Hulst, Den Haag

R.A. Estourgie, Heilig Landstichting

L. Schwaanhuyser, Den Haag

L.A. Andriessen, Den Haag

C.G.M. van Hengstum, Den Haag

J.B. Opschoor, Den Haag

Jerney Voorbij, Monster

A.A. Pauw-Meerman, Den Haag

I.D. Baak-Feltz, Den Haag

Erland Heering, Den Haag

L.H. Ruijtenbeek, Den Haag

S. van der Pijll, Den Haag

A.J. Gielbert, Den Haag

Y.B. de Wit, Den Haag

Felix Lemstra, Den Haag

A.H. Kruyt, Den Haag

A. Hoogervorst, Den Haag

J.F. Mink, Den Haag

F.H.Chr.M. Daams, Den Haag

F.J.J.P. van der Hoeven, Den Haag

A.M. Blonk, Den Haag

J. van der Zwan, Den Haag

M.D.C. Janssen, Den Haag

E.J. Pilon, Den Haag

M.A. Puthaar, Den Haag

R.L.W. Keulemans, Den Haag

M.J. Kroemer, Den Haag

Th. Scheltinga, Den Haag

E.M. van Santen, Den Haag

M. Plaat-Cromhoff, Den Haag

A. Guerressi Marcin, Den Haag

V.A. Abdoelrahman, Den Haag

Mr Th. Vermeulen, Den Haag
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Zondag 11 juni 2017 
Hondsbossche zeewering – 
Putten van Petten
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Eerst maken we een stop in het bezoekers
centrum in Petten met het Panoramaduin 
om de nieuwe situatie te overzien. Dan 
gaan we de vernieuwde Hondsbossche 
zeewering bekijken (zeevogels) en de 
daarachter gelegen Putten van Petten 
(steltlopers en misschien broedende 
grote sterns). We sluiten af in de Lagune 
in Camperduin. 
Leiding: Henk Wardenaar (06 44670470)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Mariahoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 17 juni 2017 
Leusderheide, nachtzwaluw
Avondexcursie met eigen vervoer** (zie kader)  
De nachtzwaluw, een mysterieuze vogel. 
Om deze een keer te ontmoeten gaan we 
naar de Leusderheide op de Utrechtse 
Heuvelrug, een klein uur rijden vanaf 
Den Haag Mariahoeve. Vorig jaar is de 
nachtzwaluw er veelvuldig waargenomen 
dus er is goede kans op succes. We komen 
rond 20:30 aan op de heide en gaan eerst 
een wandeling maken waarbij we kans 
maken op veel mooie soorten zoals 

Boomvalk, Zwarte Specht, Kuifmees, 
Koekoek en Wespendief. Tussen 22:00 en 
22:30 hopen we de nachtzwaluw te zien 
en vooral te horen. Daarnaast maken we 
kans op de baltsvlucht van de Houtsnip. 
We zijn rond 23:30 terug.
Bij regen of te harde wind gaat de excursie 
niet door omdat er dan geen kans is op 
succes. 
Leiding: Wouter de Quant, Maarten 
Souverijn contactpersoon (06 20075333) 
Tijdstip: 19:30 uur  
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Mariahoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg)  
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres  
Kosten: vervoer

Zaterdag 1 juli 2017 
Verrassingsfietstocht
Dagexcursie met de trein vanaf Den Haag 
Centraal en met een huurfiets** (zie kader)
Verrassingstocht met de fiets naar een 
nog onbekende bestemming.
Leiding: Harriet Kolber (06 1527 6909)
Tijdstip: 08:00 uur
Verzamelpunt: Den Haag CS bij de piano
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres o.v.v. telefoonnummer 
en/of emailadres en je keuze huurfiets of 
OVfiets of eigen fiets meenemen.
Kosten: treinreis (OVchipkaart meene
men) en kosten huurfiets

 
    Dag(deel)excursies

Contactadres Commissie Excursies & Lezingen: tel. 070-354 89 74, e-mail: hvbexcursies@live.nl

Heeft u zich opgegeven voor een excursie, maar bent u verhinderd? Meld het direct (uiterlijk 48 uur 
vooraf) om de mensen op de wachtlijst gelegenheid te geven mee te kunnen gaan.

Het mobiele telefoonnummer van de excursieleider is weergegeven om in geval van nood en alleen op 
de dag zelf te kunnen bellen. Aanmelding en wijzigingen zoals gebruikelijk doorgeven aan het con-
tactadres. Geef bij uw opgave ook uw mobiele nummer door.

Kijk voor meer info in het kader.

Zaterdag 8 juli 2017 
Kijfhoek en Bierlap
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer*** 
(zie kader)
Het wordt al een stille tijd voor de vogels. 
Waarschijnlijk zien we wel buizerds en 
misschien ook torenvalken en een vlie
genvanger. We maken een stevige wande
ling.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06 22670413)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Mariahoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 22 juli 2017 
Quackjeswater, Stellendam en 
Kwade Hoek (Goeree)
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
We bezoeken verschillende gebieden: het 
Quackjeswater is een duinmeer met veel 
vogels, in Stellendam zien we zeevogels 
en de Kwade Hoek (Goeree) herbergt 
duinvogels.
Leiding: Maarten Souverijn (06 20075333)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Mariahoeve,  zijde Appelgaarde (Voorburg) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelo-
laan 948, 2544 GK Den Haag, telefoon: 
070-367 25 85
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 
aangeven 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 € 0,08 per kilometer, af te rekenen 
met de chauffeur.Om het milieu te sparen, rijden 
wij met zo weinig mogelijk auto’s. 
Rekeningnummer: Voor excursies waaraan 
kosten zijn verbonden die moeten worden over-
gemaakt, dient u het aangegeven bedrag te stor-
ten op IBAN NL75 INGB 0002 7184 86 t.n.v. 
Haagse Vogelbescherming, afdeling excursies. 
Annuleringen schriftelijk of telefonisch meedelen 
aan de penningmeester.

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 bij de penningmeester.
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 uit-
spanning 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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    Dag(deel)excursies

Nest boven je bureau
Op het voorplein zoeken kauwen in het 
gras naar insecten. De uitleg over het 
verschil met de zwarte kraai kan gelijk in 
praktijk worden gebracht: aan de andere 
kant van het spoor loopt er eentje. De 
overvliegende zilvermeeuwen en kleine 
mantelmeeuwen hebben hoogstwaar
schijnlijk een nest op het kantoordak. 
De uitgestrekte platte vlakte is een prima 
plek om te broeden, want daar is de min

Wat ruist er door het struikgewas 
naast kantoor?
DOOR CAROLINE WALTA

Sinds vorig jaar heb ik een andere werkgever, maar vandaag keer ik terug naar mijn 
oud-collega’s van Aegon in Den Haag Mariahoeve. We zetten de traditie voort dat 
ik ze tijdens de Nationale Vogelweek in de lunchpauze meeneem naar buiten.

ste menselijke verstoring en worden de 
vogels niet bejaagd door honden, vossen 
en katten. 

Vogels kijken met je oren
In de woonwijk luisteren we naar de 
merel, zwartkop en tjiftjaf. De roodborst 
laat zich ook bekijken en komt zelfs al 
zingend dichterbij. In de parkvijver tref
fen we wilde eenden, met het duidelijke 
verschil in kleed tussen man en vrouw. 

zien, een belangrijk broed en voedsel
gebied voor de vogels uit de omgeving. 
De afstand is te groot om weidevogels 
te ontdekken, maar door het beeld flapt 
even een kievit. Uit het hoge gras komen 
zo nu en dan koppen tevoorschijn van 
grazende Canadese en grauwe ganzen. 
Terug op het plein staat voor de entree 
naar het hoofdkantoor een slapende 
nijlgans. 

Wij gaan weer aan het werk met de her
innering aan een plezierige pauzewande
ling en 24 verschillende vogelsoorten. 

Alle enthousiaste deelnemers, zowel van 
Aegon als daarbuiten: bedankt voor jul
lie komst en gezelligheid. Meer informa
tie over de Haagse Vogelbescherming 
en Vogelasiel de Wulp kun je vinden op 
www.haagsevogels.nl 

www.beleefdelente.nl    /    www.ooievaars.eu

Met een hoop kabaal en gespetter ver
jaagt de meerkoet de eenden uit de buurt 
van zijn nest. Langs de oever loopt een 
waterhoen, waardoor we het onder
scheid tussen deze twee zwarte watervo
gels goed kunnen zien. De snavelkleur is 
al een goed kenmerk, maar kijk ook eens 
naar het verschil in tenen... Verder zetten 
we een koerende houtduif en krijsende 
halsbandparkiet op de lijst.

In vogelvlucht
Vanaf  groenstrook boven de Sijtwende
tunnel kijken we op vliegende vogel
hoogte uit over de omgeving. Waar
schijnlijk zijn er niet genoeg insecten 
in de lucht voor de boeren en gierzwa
luwen. We zullen het moeten doen met 
de plaatjes uit het boek. Een leuke bonus 
is een groep ooievaars die cirkelt op de 
thermiek ofwel opstijgende lucht. Met 
de telescoop kunnen we een deel van 
de Duivenvoordse en Veenzijdsepolder 

Zaterdag 5 augustus 2017 
Park Cronesteyn en De Wilck
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer** 
(zie kader) 
Het park Cronesteijn oostelijk van Leiden 
kent een reigerkolonie en er zijn veel 
park en bosvogels. Het gebied De Wilck 
is een weidevogelgebied met plasdras ge
bieden: steltlopers en weidevogels.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333) 
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Maria hoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 26 augustus 2017 
Hellegatsplaten en oostkant Flakkee
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
Het Hellegatsplein is een waterrijk gebied 
met een aantal kijkhutten waar we water
vogels kunnen zien. Aan de oostkant van 
Goeree liggen de Hellegatsplaten en de 
Krammerse slikken. We maken kans om 
in het begin van de vogeltrek lepelaars 
en steltlopers te zien en misschien een 
slechtvalk of een visarend. 
Leiding: Henk Wardenaar (06 4467 0470)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Mariahoeve, zijde Appelgaarde (Voorburg) 
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: vervoer
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Laten we eerst eens kijken hoe een vogel 
in de lucht blijft ‘hangen’. Een dwars
doorsnede van de vogelvleugel geeft aan 
dat de onderkant hol is en de bovenkant 
bol. Als de lucht dan langs de vleugel 
stroomt, zal de lucht aan de bovenkant 
sneller gaan doordat er een grotere weg 
moet worden afgelegd dan via de onder
kant. Dit heeft tot gevolg dat de lucht 
boven de vleugel een onderdruk heeft 
en de lucht onder de vleugel bovendruk. 
Die onderdruk aan de bovenkant van de 
vleugel wordt “lift” genoemd en zorgt 
voor ongeveer twee derde van de totale 
opwaartse druk.

Als een vogel hoger wil vliegen, verandert 
hij de stand van zijn vleugels; hierdoor 
ontstaat meer lift, maar ook meer lucht
wervelingen. Als de hoek te groot wordt, 
kan zelfs de gehele lift – dus twee derde 
van de opwaartse druk  wegvallen. Een 
vogel lost dat op door zijn duimvleugel 
op te steken – iets dat werkt als een soort 
hoogteroer waardoor de wervelingen 
verdwijnen. Ook maken veel vogels ge
bruik van thermiek of opstijgende lucht. 
Lucht die warmer stijgt op, maar ook 
maken ze gebruik van wind die tegen 
de bergen waait en omhoog gedrongen 
wordt. Zo kost het hogerop komen een 
vogel uiteraard veel minder energie.

Bij vliegtuigen is het opstijgen meestal 
niet zo’n groot probleem. Piloten volgen 
namelijk het voorbeeld van de vogels door 
tegen de wind in op te stijgen. Voor een 
vogel is soms het eenvoudigweg omhoog 
springen al voldoende om op te stijgen. 
De vleugels van de vogel bewegen daarbij 
dan meer van voren naar achteren – een 
horizontale beweging  dan op en neer te 
slaan ofwel een verticale beweging. Iets 
anders gaat het bij watervogels die om op 
te stijgen een stuk over het water moeten 
rennen totdat ze voldoende snelheid en 
lift is bereikt  om te kunnen vliegen.

Het al vliegend van richting veranderen 
doet een vogel vooral met zijn vleugels, 
maar ook met zijn staart en soms ook nog 
wel met de poten. Als een vogel een andere 
kant op wil, gaat hij ‘scheef’ vliegen en laat 
hij de vleugel aan de kant waar hij naar 
toe wil naar beneden wijzen. Zo kunnen 
gierzwaluwen bijvoorbeeld uitstekend 
met hun vleugels manoeuvreren – ook 
vanwege hun hoge snelheid – en zo hun 
zwierige bochten maken. Vogels met een 
lange staart, gebruiken die om wendin
gen te maken. Dat is de reden dat bijvoor
beeld fazanten met hun lange staart, ge
makkelijk tussen takken kunnen vliegen. 

Ook zijn er vogels die kunnen ‘bidden’ 
in de lucht  dat wil zeggen op een vast 

Hoe vliegt een vogel?
DOOR HANS ELDERS

Het lijkt zo logisch om te zeggen: een vogel vliegt met zijn vleugels. Dat is natuurlijk 
juist, maar moeilijker wordt het als we ons afvragen hoe die vleugels dan worden 
gebruikt, bij het opstijgen, bij het sturen en bij het landen.

In de lucht blijven...

Hoogte winnen...

punt in de lucht blijven hangen. De vleu
gels worden dan uitsluitend naar ach
teren en naar voren bewogen. Dat alles 
kost wel veel energie. Een kolibrie is er 
een meester in, maar nachtzwaluwen 
bijvoorbeeld kunnen dit maar een paar 
seconden volhouden. Maar er zijn ook 
manieren om te bidden die veel min
der energie vergen en dat is het tegen 
de wind in vliegen. De torenvalk heeft 
hierin de beste techniek, maar ook de 
buizerd is zeer bedreven. Zelf kijk ik 
altijd met bewondering hoe de meeu
wen dit doen – zouden die dat dan weer 
hebben afgekeken van de roofvogels? 

Vogels weten op een veel fraaiere manier 
te landen dan de beste piloot. Bij het 
landen moet de snelheid op het horizon
tale vlak verminderd worden, maar veel 
vogels kunnen daarbij gelijktijdig de 
snelheid op het verticale vlak verminde
ren. De vogel remt dan door het opper
vlak van zijn vleugels en staart zo groot 
mogelijk te maken, net als bij een para
chute. Als de snelheid dan nog te hoog 
is, gebruikt hij zijn vleugels met één of 
meerdere slagen tegen de vliegrichting 
in. Als de snelheid dan te laag wordt 
–  wegvallende lift –, dan gebruikt hij 
weer zijn duimvleugels en met zijn poten 
vangt hij de schok op. Voor een landing 
op het water gebruiken watervogels hun 
speciale poten met zwemvliezen – die ze 
al waterskiënd naar voren steken voor 
maximale weerstand op het water – en 
combineren dit zo nodig met het achter
waarts slaan van de vleugels.

Een bijzonder voorbeeld van teamgeest 
is het formatievliegen. Bij het vliegen 
gaat veel energie verloren vanwege de De duimvleugel voorkomt afglijden...
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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

Advies • Aanleg • Onderhoud 
Sierbestrating • Vijvers

070 - 419 03 03
mobiel 06 - 534 903 03

www.bischof.nl

P.E. Bischof
Veursestraatweg 106, 2265 CG  Leidschendam

landscaping

luchtwervelingen, maar ganzen, eenden 
en andere vogels weten het verlies nog te 
gebruiken. Het formatievliegen heeft als 
voordeel dat de vogel extra stijgvermogen 
krijgt van de vogel die schuin voor hem 
vliegt. Daarom zal de ‘koploper’ steeds na 
een bepaalde tijd afgelost moeten worden 
omdat hij immers niet het voordeel heeft 
van de ‘verspilde’ energie en sneller moe 
wordt.

Het lastigste te verklaren is de ‘gewone’ 
vlucht van een vogel. De vogel maakt een 
neerslag, door de luchtweerstand worden 
de vleugeltoppen propellers en dan zwie
pen de vleugels aan het einde van de neer
slag weer naar voren. Vervolgens is er de 
opslag, waarbij de slagpennen zich sprei
den en kleine propellers worden, waarna 

de slagpennen zich weer sluiten voor de 
volgende neerslag.

We zien dat de vleugels van vogels multi
functioneel worden gebruikt. Toch zijn 
de bovengenoemde aspecten slechts een 
greep uit de technische aspecten van vo
gelvleugels. Ik denk aan vleugeloppervlak 
en vorm, soorten veren, enz., enz.
De grondbeginselen van het vliegen van 
een vogel zijn inmiddels bekend gewor
den – waarbij ons voortschrijdende tech
nisch inzicht een belangrijke rol heeft 
gespeeld. Echter, nog steeds kunnen niet 
alle details wetenschappelijk worden ver
klaard. Het vliegen van een vogel blijft 
dan ook een wonder  en iedere vogel 
blijft nog steeds de meest efficiënte vlieg
machine die de wereld ooit gezien heeft!

De IJsvogel
DOOR NEL VAN JAARSVELD

Op die zonnige  maandagmiddag 13 
maart 2017 liep ik langs een sloot op de 
Volkstuinvereniging  ‘Nooitgedacht’.  Ik 
hoopte een winterkoning of een staart
mees te kunnen fotograferen. 
Plotseling hoorde ik een plons, ik keek op 
en zag een ijsvogel naar een tak vliegen. Wat een super mooi gezicht! Gelukkig 

had ik mijn fototoestel in mijn hand. 
Voorzichtig maakte ik de eerste foto. Ik 
schoot er nog een paar. Ineens dook hij, 
want hij heeft een zwarte snavel, weer het 
water in. Deze keer ging hij met een vis op 
een andere tak ging zitten. Zo mooi! 
Al is deze foto niet scherp door de vele 
takjes, het blijft fantastisch om deze bij
zondere vogel in verschillende situaties 
gezien te hebben.

Rust en ruimte? 
Drie vakantiehuizen voor natuurliefhebbers 
Wij verhuren drie vakantiehuizen grenzend aan 
het Reestdal in Drenthe, een uniek en uitgestrekt 
natuurgebied. Tot vlak bij het huis komen Schotse 
Hooglanders. Buizerds, haviken, hazen en fazanten 
zijn vaste gasten. De ooievaars wijken niet van het 
erf. Reeën overnachten in het bosje grenzend aan de 
tuin. Dassen scharrelen rond. Vlak bij kronkelt een 
beek: de Reest. Kortom, natuur, rust en ruimte. De 
huizen bieden veel privacy. Elk vakantiehuis heeft 
een eigen ruime afgeschermde tuin, uitkijkend op 
het heidegebied. En u heeft toegang tot onze eigen 
vogelkijkhut!  

Kijk op www.heidehuisje.nl voor informatie en beel-
den van de huisjes, de omgeving en de rijkdom aan 
planten, vogels en andere dieren. 

Han en Lia van Hagen 
Erve Hofstee, 
Nieuwe Dijk 26, 
7921 XD Zuidwolde
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uit het zuidelijker oorden. De grutto lijkt 
dat dit jaar met glans te hebben gewon
nen.  ‘Lijkt’, als je de term ‘terugkeer’ let
terlijk neemt, immers tenminste één rood
borsttapuit heeft overwinterd in en rond 
Lentevreugd. Vanuit Starrevaart komen 
de eerste waarnemingen van grutto’s al 
binnen op 4 februari en in de dagen erna 
wordt hij ook in de omliggende polders 
waargenomen. In Meijendel is voor het 
eerst een roodborsttapuit gemeld op 18 fe
bruari. 

Ik vind het elk jaar vooral ook interessant 
om te bezien hoe ik het er zelf vanaf breng 
met betrekking tot het fenologievlaggen
schip: de tjiftjaf. Wanneer neem ik dit jaar 
de eerste zingende tjiftjaf waar? Het aar
dige van het bijhouden over de jaren heen 
van gegevens van de tjifjtaf is dat je die  
anders dan de twee vorige soorten  ook 
in het parkje om de hoek tegenkomt. Je 
eigen eerste waarneming biedt daarmee 
echt houvast om de bewegingen over de 
jaren heen te beoordelen. 

Met het toenemend aantal overwinteraars 
is het echter wel een vereiste dat hij zich 
ook vocaal presenteert en daarmee zijn 
hoedanigheid als zangvogel onderstreept. 
Dit jaar had ik op 3 maart mijn eerste zin
gende tjifjtaf. Dat was de vroegste ooit. En 
ik houd het al bij sinds 1972, toen ik als 
9 jarig mannetje er eentje hoorde op 18 
maart in het Hubertuspark. In dit voorjaar 
vond de waarneming plaats in een bosje 
aan de rand van de Meeslouwerpolder, 
waar ik blauwbekkend van de kou even 
stopte tijdens een matineuze fietstocht. 
Wat navraag wees uit dat veel meer vo
gelaars hun record vroegste tjiftjaf dit 
voorjaar hebben gebroken. Niet ver van 

‘mijn exemplaar’ werden al op 1 maart 
zingende exemplaren waargenomen. Die 
eerste dag van de meteorologische lente 
was voor mij de dag van de boomleeuwe
rik. Tijdens een fietstocht naar Zandvoort 
hoorde ik een kleine 30 boomleeuweriken 
jubelen. ‘Het is lente!’. Dat is er elke kilo
meter wel eentje. Ik waande me ergens in 
het hart van de Veluwe. 

Adri Remeeus spotte op 16 maart de eer
ste fitis in de duinen.  Voor de zwartkop 
geldt, meer nog dan voor de tjiftjaf, dat 
relatief steeds meer exemplaren er voor 
kiezen om in onze contreien te overwin
teren. Alleen al in en rond de Haagse 
Hout ging het daarbij om tenminste vier 
exemplaren (3 mannetjes en 1 vrouwtje). 
Zo’n mannetje kan wel eens wat verward 
raken door een plotselinge overdaad aan 
verwarmende zonnestralen, waarna spon
taan het fraaie hoge wijsje uit zijn keel 
komt. Maar meestal blijft het toch in de 
eerste strofen hangen. Op 27 maart was 
het plotseling druk met zingende zwart
koppen. Een luid en duidelijk groen sig
naal: lente!

 
    Veldwaarnemingen in de regio van  medio januari  tot half april  2017

Was het een winter of een wintertje?
DOOR WIM KOOIJ - FOTO’S: ADRI DE GROOT

Waar ik in de februari Wulp nog schreef 
dat de weermannen en – vrouwen volop 
discussieerden over de vraag of er nog een 
winter aankwam, kennen jullie inmiddels 
het antwoord. Zeg het maar, was het een 
winter? Of een wintertje? Feit is dat er 
twee weken lang ijs op de sloten lag maar 
ik heb slechts sporadisch Ard Schenk of 
Unoxmutsen gespot.

Spannender waren de stormen die met 
hoogwater gepaard gingen. Langs de 
kust waren de gevolgen daarvan midden 
januari aanzienlijk. Onwaarschijnlijk 
grote aantallen levende schelpdieren be
landden in Scheveningen hoog op het 
strand en bleven er liggen. Het wemelde 
er vervolgens van de drieteenstrandlopers, 
scholeksters en allerlei soorten meeuwen. 
Daartussen ook opvallend grote, vrijwel 
geheel witte exemplaren die vooral in de 
buurt van de poolcirkel een vertrouwde 
verschijning vormen. Elk jaar worden er 
wel van deze grote burgemeesters gezien, 
maar nu waren het er tien tegelijk! Als 
klap op de vuurpijl meldde zich ook nog 
de kleine burgemeester. De kans om die twee 
hier te lande tegelijkertijd waar te nemen, 
is te verwaarlozen. Maar nu kon het dus! 
Overigens was onze vogelstrandpret van 
korte duur. De gemeente Den Haag is 
van mening dat ’troep’ op het strand niet 
past bij een badplaats die een schone uit
straling op prijs stelt. Bovendien kan het 
‘heel erg gaan stinken’. Een beachcleaner 
werd derhalve naar de vloedlijn gestuurd 
en de zandlaag werd omgewoeld tot een 

Saharaachtige look overblijft. Weg al die 
burgemeesters en andere schelpminnende 
vogels! Wel heel schoon zand, ook zo 
prettig voor badgasten wanneer die zich 
daar willen neervlijen, al dan niet met een 
handdoek. Maar ja, hoeveel gegadigden 
melden zich daarvoor tijdens een vorst
periode in januari? De kleine burgemeester 
werden overigens nog wel tot in april in 
en rond het havengebied waargenomen.
Het werd lente. Leuk van die tijd is dat 
het langer licht is, de temperatuur stijgt, 
bloemen die gaan bloeien, natuurlijk de 
vogels die gaan zingen, maar ook ‘het 
waarnemen van de eerste’! Ingewikkelder 
gezegd: het bijhouden van fenologi
sche gegevens. Zie ook de Neder landse 
Natuur kalender op www.naturetoday.com 

Wie o wie? Onze nationale vogel de grutto 
strijdt samen met de roodborsttapuit elk 
jaar weer om wie er als eerste terugkeert 

Roodborsttapuit

Boomleeuwerik
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    Veldwaarnemingen

Waarnemingen van krooneenden komen 
tegenwoordig uit alle windstreken. 
Niet alleen uit de duinen, maar ook het 
Hofvijverstel werd weer vaak gesigna
leerd. Op 4 april zwom een paartje rustig 
in de vijvers rond Kasteel Duivenvoorde 
en ook zijn ze gesignaleerd in het Elzen
burgerbos.

Vlak voordat ik mijn fiets parkeerde bij 
de ALV op 6 april zag ik mijn eerste boeren
zwaluw laag boven de Veenzijdse polder 
vliegen. Met nadruk ‘mijn’ want op de 
trekposten in Berkheide en de Vulkaan 
waren ze ruim een week eerder al gesig
naleerd. Het bekende spreekwoord één 
zwaluw maakt nog geen zomer is fraai 
en beeldend. Wat het niet uitdrukt is het 
lente gevoel dat ‘een vroege zwaluw’ op
roept. ‘Het is lente!’ dringt bij het zien 
van ‘de eerste zwaluw’ door tot in al je ve
zels! Mijn ALV kon die avond niet meer 
stuk. 

Casper Zuyderduyn maakte de relatieve 
zeldzaamheid mee van een zingende ge
kraagde roodstaart in maart! Het was in 
de Ganzenhoek op de laatste dag van 
de maand, maar toch! De zwarte rood
staart was al veel eerder  op 12 maart  
in de duinen van Meijendel en bij de de 
Vulkaan in het Westduinpark waargeno
men. 

De eerste nachtegaal van het seizoen werd 
door onze oudvoorzitter Adri Remeeus 
op 4 april opgemerkt in de Helmduinen. 
Op diezelfde dag noteerde Arris Jan van 
Ekris even verderop in de Kijhoek en 
Bierlap de eerste bonte vliegenvanger. Arris 
Jan had sowieso een bijzonder mooie 
ochtend want op onze site www.haagse
vogels.nl schrijft hij in het waarnemin
genoverzicht: ‘Op onze middagwande
ling verder nog drie gekraagde roodstaar
ten, boompieper, boomleeuwerik, fitis en 10 
andere zingende zangvogels. Ook voor
bij vliegende witte kwikstaart, putters, ho
lenduiven en houtduif. In duinplas zestien 
krooneenden en koppels kuifeend, tafeleend 
en krakeend. Wat meer in de verte havik 
en buizerd gehoord/gezien’.

Zwarte roodstaart

Bonte vliegenvanger

Grutto met kleurringen R1RRBY. Door alle waarnemingen weten 
we dat deze inmiddels 11 jaar oud is. De vogel is in 2006 geringd 
in de Zoeterwoudse Westeindsche polder. Ringer/onderzoeker: 
Jos Hooijmeijer (meer informatie: http://www.astridkantweidevo-
gels.nl/geringde-grutto-s) 

Kievit met kleurvlag wit AW, geringd op 1 april 2015 in de na-
bijgelegen Westeinde polder. Partner van de vogel is kievit met 
kleurvlag wit CS. Waarnemingen bij de nesten worden op af-
stand gedaan met een wildcamera. Ringer/onderzoeker: Benny 
Middendorp (meer informatie: https://www.sovon.nl/nl/actueel/
nieuws/blog-benny-meet-eieren-voor-het-kievitonderzoek) 

Scholekster met kleurringen RB-WECA, geringd op 9 juni 2013 in de 
Nieuwe Driemanspolder. Deze ‘bonte piet’ heeft de winter doorgebracht 
in Zeeland, o.a. Neeltje-Jans is een bekende plek voor scholeksters, waar 
ze bij vloed op laagwater wachten. Ringer/onderzoeker: Martin van de 
Reep (meer informatie: http://www.wadertrack.nl)

Al ruim honderd jaar worden er vogels 
geringd voor onderzoek. Zo kunnen we 
meer te weten komen over bijvoorbeeld 
de leeftijd die ze bereiken en hun trekge
drag. Het voorjaar is hét moment om de 
vogels die buiten onze regio hebben over
winterd, weer te verwelkomen. Een mooie 
plek hiervoor is de Leidschendamse 
Vogelplas Starrevaart, in het bijzonder 
het schelpeneilandje vlak voor de kijkhut. 

Het is goed te zien dat de vogels in het 
begin van het seizoen nog vooral uitrus
ten van hun lange reis. Sommige komen 
van wat dichterbij, zoals de scholekster 
uit Zeeland, maar de grutto kan de winter 
best hebben doorgebracht in een rivier

Geringde vogels in de regio
DOOR CAROLINE WALTA

delta van Senegal. Later in het voorjaar 
verandert het eiland in een luidruchtige 
ontmoetingsplek waar de vogels met veel 
uiterlijk vertoon op zoek gaan naar een 
partner.

Nog later, als de steltlopers broeden in de 
velden rond de Starrevaart, is het schel
peneiland het domein van de kokmeeu
wen die er in een kolonie nestelen. Ook 
dan is het interessant om op de pootjes te 
letten, want die kleine meeuw is een grote 
reiziger en het kan zomaar zijn dat één 
van ‘onze’ vogels is geringd tijdens een 
vangactie in bijvoorbeeld Polen.

Veel kijkplezier!
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DOOR SHARON LEXMOND

Het is begin mei en het asiel stroomt 
langzaam maar zeker vol met jonge vo
gels. Ik geef u in dit verhaal een indruk 
van hoe het er in de Wulp in het voorjaar 
toegaat. De eerste blote, één dag oude nest
jes mezen zijn al binnengekomen. Helaas 
hebben ze het niet gered. Meesjes van die 
leeftijd zijn zo ontzettend moeilijk groot 
te brengen! Maar we geven het niet op. 
We blijven bezig om er achter te komen 
op welke manier het grootbrengen van 
‘moeilijke soorten’ wél tot succes leidt. 

Met een grote club vrijwilligers hebben 
we eerder deze week bladluizen gezocht 
voor de pimpelmeesjes. Gezond, lekker 
en bovendien gratis! Bange vogels laten 
we sperren  hun snavel openen om te 
eten  door ze op hun gemak te stellen 
en geluidjes van de volwassen vogels 
voor ze af te spelen. Dat werkt en dus is 
dwangvoeren niet meer nodig! Zo zul
len we ons steeds blijven ontwikkelen. 
We weten steeds beter hoe we de zieke 
of gewonde dieren gezond groot moeten 
krijgen waardoor ze dus een betere over
levingskans hebben als ze worden vrijge
laten in het wild. 

Onze afgelopen open dag stond o.a. in het 
teken van de ‘Proeve van Bekwaamheid’ 
van onze stagiaire Shelly. Ze had als op
dracht het organiseren van een evene
ment. De uitvoering daarvan zou wor
den beoordeeld door een docent van 

 
    Vogelopvang De Wulp   Foto’s: archief Vogelasiel De Wulp

Een druk voorjaar in 
Vogelopvang De Wulp  

haar school. Bij de organisatie van een 
open dag komt een hoop kijken: vrijwil
ligers moeten worden gevraagd om bij te 
springen, activiteiten moeten worden ge
organiseerd, materialen moeten in huis 
worden gehaald en dan moet iemand 
tussen deze bedrijven ook nog helpen 
bij het zorgen voor de vogels! Elders op 
deze bladzijde vinden jullie Shelly’s ver
haal. Ze is – hebben we net gehoord  ge
slaagd en natuurlijk feliciteren wij haar 
daar van harte mee!

Verenproject de Wulp 
In de vorige editie van De Wulp hebben 
jullie al kunnen lezen over ons veren
project. Daar hebben wij de afgelopen 
maanden een hoofdstuk aan mogen 
toevoegen. Begin maart werd ik gebeld 
door een collega van de Vogelklas in 
Rotterdam met het verhaal dat zij een 
buizerd hadden met beschadigde veren 
en de vraag of wij de veren konden her
stellen. Dat wilden we natuurlijk wel. 
Een probleem was echter wel dat we een 
geschikt donorverenpakket nodig had
den. Ze hadden zelf al een dode buizerd,  
maar die was een stuk kleiner dan de bui
zerd die de veren nodig had en helaas on
geschikt. Vervolgens heb ik de dierenam
bulance Den Haag gebeld met de vraag 
of zij misschien een dode buizerd had
den opgehaald, dat was helaas, maar ook 
gelukkig niet zo. Ik kreeg van hen de tip 
om eens met Vogelrevalidatiecentrum 

zerd teruggebracht naar Rotterdam waar 
hij zijn vliegoefeningen mocht doen in 
een grote kooi. En vliegen, dat kon hij!
Regelmatig hebben onze collega’s het 
nieuwe verenpak gecontroleerd op evt. 
beschadigde of loszittende veren, maar 
er waren geen problemen. Afgelopen 
vrijdag was het 5 mei en juist op die dag 
is het dier weer vrijgelaten!  Ook al weten 
we dat we zover zijn dat de veren muur
vast blijven zitten, het is toch iedere keer 
weer spannend. 

Zundert te bellen. Zij hadden gelukkig 
wél een geschikte donor liggen. Omdat 
onze ambulancemedewerker toevallig 
toch de volgende dag die kant uit moest 
heeft die ervoor gezorgd dat de donor 
bij ons terecht is gekomen. De buizerd 
is, zoals je kunt zien op de foto’s, flink 
onder handen genomen. En met suc
ces! Een aantal veren was al in de groei 
en daar konden we dus niets mee, maar 
de rest is vervangen en zit zo vast als een 
huis. De week erop hebben we de bui
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Adressen
Bestuur 
Hans Elders voorzitter
Leo van Gemst secretaris
Rob de Jong penningmeester
Peter Leyenaar lid
Rogier Mos lid
Frits IJzendoorn lid
John Woudstra lid

Correspondentieadres bestuur
Seinpostduin 178, 2586 EC Den Haag

Rekeningnummer penningmeester 
IBAN: NL12 INGB 0003 5861 85

Commissie Excursies en Lezingen
Contactpersoon:
Muriel Kommer, tel. 070 - 354 89 74
E-mail: hvbexcursies@live.nl

Commissie Veldwerk
Contactpersoon:
Boudewijn Schreiner, tel. 070 - 350 53 88

Vogelasiel De Wulp
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon: 070 - 323 15 68
IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75
E-mail: vogelasieldewulp@gmail.com
Website: www.vogelasieldewulp.nl

Informatie
Voor alle vragen over (wilde) vogels en 
vogelbescherming kunt u bij ons terecht via 
e-mail info@haagsevogels.nl of telefoonnummer 
06 - 46 42 68 09

Alarmnummer Milieuzaken
Voor alle spoedeisende milieuzaken 
(bijv. kap- en snoeiwerk in de broedtijd)
kunt u contact opnemen met 
- Frederik Hoogerhoud: 06 - 46 42 68 09
- Ruud van der Waard: 06 - 47 46 01 59
- Martin van de Reep (Leidschendam-
  Voorburg): 06 - 54 75 89 50
- Adri Remeeus (D-H noord): 06 - 53 42 56 02

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

De winkel is geopend 
tijdens de Open Dagen van 

Vogelopvang de Wulp

Beeld Mus door kunstenaar Loek Bos
Opbrengst voor renovatie asiel       (prijs incl. verzendkosten)

- kunsthars  .................................................................................41,75
- brons  .....................................................................................  285,00

Div. vogelkijkgidsjes v.a. ......................................................  9,95
Cd’s vogelgeluiden v.a. ...................................................... 10,95

Diverse DVD’s over vogels  ................................................  24,95

DVD Ooievaars Natuurlijk, 
vijf Haagse natuurdocumentaires verzameld  .......  10,00

Vogels onder dak, boekje met alle informatie 
over nestkasten ....................................................................... 12,50

Nestkasten van hout .............................  tijdelijk uitverkocht

Plaatjes voor vernieuwing nestkasten ........................... 2,00

Div. modellen nestkasten op bestelling; bouw-
tekeningen, zie onze website

Mokken met diverse vogelafbeeldingen  klein  ........  4,50
                                                          groot  .........  5,50
Papieren servetjes met vogelafbeeldingen  ...............  2,50

Raamstickers per vel (3st. A4) wit en zwart ...........  2,00

Div. vogelherkenningsplaten A4 .....................................  0,50

Div. vogelkaarten v.a. ............................................................  0,50

Finstick, handig ‘statiefje’ om uw verrekijker
op te monteren (zie foto op onze website)  ............  6,50

Geheim Oorlogsdagboek 1940-1945 ......................... 13,50

Diverse wisselende cadeauartikelen
Jubileumboek 90 jaar HVB .............................................  15,00
Te bestellen via www.haagsevogels.nl

Heeft u buiten de openingstijd iets nodig, dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met Vogelopvang de Wulp 
op 070 - 323 15 68.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website: 
www.haagsevogels.nl onder het menu-item ‘Vereniging’

Houdt u van vogels en 
heeft u een paar uurtjes 
per week over? 

Kom ons dan helpen in de drukste 
tijd van het jaar! 
Vogelopvang de Wulp is gevestigd op 
de Heliotrooplaan in Den Haag, vlak 
bij Kijkduin. Wilt u zich aanmelden of 
eerst meer informatie? Mail ons dan 
op vogelasieldewulp@gmail.com en we 
zoeken contact met u. 

Vrijwilligers gevraagd voor 
Vogelopvang de Wulp 

Shelly’s verslag  
Ik loop al langere tijd stage bij 
Vogelasiel De Wulp en ik vind dat 
heel erg leuk. Op 2 april moest ik 
voor mijn opleiding dierverzorging 
een evenement organiseren 
voor mijn pvb ofwel Proeve van 
Bekwaamheid. Dit heb ik bij 
Vogelasiel de Wulp mogen doen. 
Ik heb alle vrijwilligers 
gevraagd of zij mij wilden 
helpen met alle voorbereidingen 
en werkzaamheden voor het 
evenement. Veel mensen wilden 
helpen bij de open dag en dat vond 
ik erg fijn. Natuurlijk moest ik zelf 
ook veel regelen en gelukkig is 
uiteindelijk alles goed gegaan. 
De dag zelf was erg druk en 
dat was erg leuk. Er waren 
veel verschillende activiteiten 
waar mensen aan mee konden 
doen. Er zijn bijvoorbeeld 
rondleidingen gegeven en voor de 
kinderen waren er verschillende 
knutselactiviteiten. Het publiek had 
het erg naar zijn zin. 
Voor school heb ik vooraf een 
draaiboek moeten maken voor 
dit evenement. Alles wat er komt 
kijken bij het organiseren van het 
evenement staat daarin. Ik ben er 
erg lang mee bezig geweest maar 
uiteindelijk is het een heel mooi en 
overzichtelijk draaiboek geworden. 

Voor mijn pvb ‘evenement’ ben ik 
uiteindelijk dan ook geslaagd! 

Vleermuizen 
Voor diegenen die op 6 april bij de 
Algemene Ledenvergadering zijn geweest 
zijn komt het volgende stukje vast be
kend voor. We hebben bezoek gehad van 
Peter Lina (dé Naturalisexpert op het 
gebied van o.a. vleermuizen) en hij heeft 
ons een heleboel geleerd over vleermui
zen in het wild, verzorging en gedrag. Wij 
gaan een klein stukje bijdragen aan één 
van de projecten waar hij aan werkt. Het 
gaat om DNA onderzoek bij vleermuizen. 
We gaan er voor zorgen dat elke dode 
vleermuis voor sectie bij hem in Leiden 
terecht komt.
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1. Canadese ganzen  2. Boeren zwaluwen  3. Wilde eenden
4. Futen  5. Scholeksters

Gefotografeerd door Rogier Mos

 Lente


