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       Van de voorzitter

De gebruikelijke start van een nieuw ka-
lenderjaar – met het helaas ook voor onze 
vogels zeer schadelijke explosieve geweld 
rond de jaarwisseling – ligt inmiddels weer 
achter ons. Gelukkig heeft januari ons ook 
positieve ervaringen gebracht, zoals bij-
voorbeeld de plezierige onderlinge contac-
ten tijdens de goedbezochte nieuwjaarsbij-
eenkomst.

Op 18 januari 2018 hebben wij de eer gehad 
bij Vogelopvang De Wulp onze Haagse 
burgemeester mevrouw Pauline Krikke te 
mogen ontvangen. Staf en vrijwilligers heb-
ben de burgemeester enthousiast kunnen 
informeren over allerlei boeiende details 
van hun werk. Het was ook een leerzame 
ervaring voor de aanwezige bestuursleden. 
Mevrouw Krikke was zeer geïnteresseerd in 
het werk van de opvang en kreeg zelfs de 
gelegenheid een ijsvogel te voeren; op onze 
websites kunt u de foto’s zien.

In 2017 is er veel bereikt. Het belangrijkste 
vind ik nog steeds dat onze actieve leden op-
nieuw met plezier hebben kunnen (samen)
werken. Dat geldt ook voor de bestuursle-
den, die veel zaken hebben kunnen aanpak-
ken om verbeteringen door te voeren, steeds 
vanuit de visie om waar nodig de Haagse 
Vogelbescherming beter te laten functio-
neren. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk 
dat veranderingen in overleg en met respect 
voor de betrokkenen worden doorgevoerd. 

Ook positief is dat het aantal HVB-leden 
voor het eerst in jaren is toegenomen, ho-
pelijk een trend die zich in 2018 voortzet! 
We hebben veel goede ideeën van onze 
leden kunnen realiseren. Ons kwartaalblad 
De Wulp heeft vanouds een trouwe groep 
uitstekende auteurs. In 2017 is die aange-
vuld met de komst van een aantal nieuwe 
redactieleden. Dat zorgde voor extra kopij 
waardoor het blad niet alleen meer in-

houd kreeg, maar ook in omvang 
groeide. Het aantal pagina’s nam 
in het afgelopen jaar met 17% toe. 

Bij de Vogelopvang is door staf 
en vrijwilligers hard gewerkt om 
nog efficiënter en professioneler 
te kunnen gaan werken. De documentatie 
is geactualiseerd, er is een uitgebreid BHV-
plan opgesteld, een calamiteitenplan, een 
kwaliteitsprotocol, een protocol persoon-
lijke veiligheid, er is een risico-inventarisa-
tie en -evaluatie gemaakt en een document 
werkafspraken. Dat is allemaal gerealiseerd 
naast de reguliere werkzaamheden. U moet 
daarbij bedenken dat er in 2017 maar liefst 
8.600 vogels in De Wulp zijn opgevan-
gen, een record! Verder is de website van 
Vogelopvang De Wulp vernieuwd en wordt 
deze de komende tijd nog verder uitgebreid. 

Trots zijn we ook op het vele goede werk 
dat in de verschillende commissies wordt 
verricht. Zonder ook maar iemand tekort te 
willen doen sta ik even stil bij het vele werk 
dat door de Veldwerkcie wordt verricht. De 
CEL verdient een grote pluim vanwege het 
telkens opnieuw uitbrengen van een boei-
end excursie- en lezingenprogramma. 

Tenslotte: wij verwelkomen graag meer 
vrijwilligers. ‘Nieuw bloed’ is goed voor 
de ontwikkeling van de Haagse Vogel-
bescherming. Er zijn of komen vacatures 
in het HVB-bestuur, bij een aantal werk-
groepen en commissies, we zoeken ‘tellers’ 
voor inventarisaties en extra krachten bij 
Vogelopvang De Wulp. U kunt zich melden 
voor een oriënterend gesprek op info@haag-
sevogels.nl. 
Kennis maken kan altijd. 

Wij wensen u en de uwen een gezond en 
goed vogeljaar!

Hans Elders, voorzitter HVB

Foto: C
hristophe B

inette
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In de bovenzaal – waar de staf en vrij-
willigers zich hadden verzameld – gaf 
HVB-voorzitter Hans Elders een korte 
inleiding over de werkgebieden van de 
Haagse Vogelbescherming. Daarna was 
het woord aan Sharon Lexmond. Zij is 
als vaste medewerkster verantwoorde-
lijk voor de gang van zaken in De Wulp. 
Sharon gaf inzicht in de uiteenlopende 
werkzaamheden die er worden verricht. 
Ook anderen, waaronder een aantal 
vrijwilligers, kregen de gelegenheid om 
‘hun verhaal’ te doen. Daarvan werd tij-

dens dit ontspannen begin van het be-
zoek van mevrouw Krikke, dan ook met 
enthousiasme gebruikgemaakt. Daarop 
volgde een uitgebreide rondleiding, ver-
zorgd door een aantal deskundigen. De 
burgemeester was duidelijk geïnteres-
seerd in ons werk en reageerde enthousi-
ast. Ze wist zelfs met succes een ijsvogel 
niet één, maar twee visjes te voeren! En 
daarna een – inmiddels vrijgelaten - ge-
oorde fuut. ‘Een nieuwe vrijwilligster?’, 
hoorde je hoopvol fluisteren... 

De burgemeester op bezoek…   
Op donderdagmiddag 18 januari 2018 werd Vogelopvang De Wulp vereerd 
met een bezoek mevrouw Pauline Krikke, al weer bijna een jaar burgemeester 
van Den Haag. 

Al met al was het een geslaagd bezoek 
waarbij onze HVB ruim de kans kreeg 
zich te presenteren aan de voorzitster 
van ons College van B en W. 

Veel dank gaat uit naar de staf en de 
vrijwilligers van Vogelopvang De Wulp 
die hielpen om van het werkbezoek van 
burgemeester Krikke een groot succes te 
maken. 
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De traditionele Nieuwjaarsreceptie vond plaats op 7 januari 
2018. De bijeenkomst werd druk bezocht.
Voorzitter Hans Elders blikte terug op het bewogen jaar 2017 
en stond stil bij de plannen voor de komende jaren.

Nieuwjaarsreceptie
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Op de trektelposten is het een drukte van 
belang. Langsvliegende vogels worden 
genoteerd: het zijn er tienduizenden. De 
beweging van de stroom vogels gaat van 
noord naar zuid. In het noorden wordt het 
kouder, het voedsel raakt op en daarom 
verruilt een aantal vogelsoorten het zomerse 
broedgebied voor een winterverblijf. De 
herfsttrek is in volle gang. Een deel van 
de vogels vliegt naar Frankrijk en Spanje, 
maar sommige gaan een etappe verder. 
Ze maken de oversteek naar Afrika. Dit 
verhaal gaat over zo’n reis. 

Ieder vogeltje eet zoals het gebekt is
Een vogelsnavel past bij specifiek voedsel 
en iedere soort vindt dit voedsel in een ka-
rakteristiek gebied. Voor een vogel is het 
wel zo handig, als zomerverblijf en over-
winteringsplek op elkaar lijken. Neem 
onze Waddenzee, door de dynamiek van 
eb en vloed een uniek gebied. De vogels 
die hier broeden, brengen de winter door 

op een soortgelijke plek in West-Afrika: 
de Banc d’Arguin. Veel bezocht door vo-
gels, weinig door vogelaars.

Geen vakantiebestemming 
Het gebied ligt in Mauritanië. Wat in 
dit land ontbreekt - zoals een uitgebreid 
wegennetwerk, luxe hotels en steden vol 
winkels en vertier - wordt ruimschoots 
gecompenseerd door waarvan er wel ruim 
voldoende is: zand. Het land ligt namelijk 
in de gordel van de Sahara. De westkust is 
echter een stuk leefbaarder en daar ligt de 
Banc d’Arguin. Het is een nog ongerept 
natuurgebied, waar slechts een handvol 
vissers woont. Net als onze Waddenzee 
is het een plek met getijden. Bij hoogwa-
ter stromen de kreken vol voedsel en bij 
laagwater is de droogvallende bodem een 
‘tafeltje-dek-je’ voor de vogels. 

Missie Mauritanië
De vogels die naar West-Afrika vliegen, 

Op bezoek bij onze waddenvogels 
in de winter
DOOR CAROLINE WALTA

In een patserbak door de woestijn Drieteenstrandloper, overwintert langs de West-Afrikaanse kust
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volgen de kustlijn van België, Frankrijk, 
Spanje en Marokko. Afgelopen januari 
begeleidde ik als gids en chauffeur een 
reis van Marokko naar Gambia. Eén van 
de hoogtepunten is een verblijf tussen 
de overwinterende wadvogels in de Banc 
d’Arguin.

Patserbak
De voor mij bestemde terreinwagen raakt 
vlak voor vertrek onherstelbaar bescha-
digd en de reisorganisatie heeft in aller-
ijl vervangend vervoer geregeld. Om die 
onverwachte kosten te compenseren, zal 
ik de reis maken met een auto die op 
ons eindpunt verkocht kan worden: een 
Mercedes stationwagen. Het blijkt een 
enorme slee, ravenzwart, op brede ban-
den en een met glimmend hout ingelegd 
dashboard.

Hebben we alles?
Na de jaarwisseling in Malaga, doen we 
inkopen. We zullen onderweg regelma-
tig op onszelf zijn aangewezen, dus de 
dakkoffers worden gevuld met tenten, 
wc papier, water, noodles, kaakjes, etc. 
Uiteraard hebben we ook EHBO-spullen, 
brandblussers, gereedschap en diverse 

zaklampen bij ons. De reis wordt gemaakt 
met drie auto’s: twee terreinwagens en de 
patserbak. Voor de communicatie tijdens 
het rijden gebruiken we portofoons. 

De grote oversteek
Veel vogels maken op hun trektocht ge-
bruik van thermiek. Door deze opstij-
gende warme lucht hoeven de vogels min-
der met de vleugels te slaan en besparen 
ze energie. Thermiek is er vooral boven 
land, dus een vlucht over water houden 
de vogels het liefst zo kort mogelijk. 
De oversteek van Spanje naar Marokko 
maken ze daarom bij Gibraltar waar het 
Europese en het Afrikaanse continent 
elkaar bijna raken. Wij nemen hier de 
veerboot van Algeciras naar Tanger. Het 
is dan januari, precies tussen de voor- en 
najaarstrek van de vogels. Wij hopen ze te 
treffen op hun overwinteringsplaats in de 
Banc d’Arguin. 

Meer over dit avontuur in een volgende 
editie van De Wulp. 
Wil je deze reis een keer zelf maken? 
Kijk dan voor meer informatie op 
www.bancdarguin.nl

Drieteenstrandloper, overwintert langs de West-Afrikaanse kust Banc d’Arguin, veel wadvogels brengen hier de winter door
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    Vogelopvang De Wulp   Foto’s: archief Vogelasiel De Wulp

We zitten niet stil in de winter... 
DOOR SHARON LEXMOND

male bloedwaardes aan. Dat ‘schijn be-
driegt’ bleek weer eens want het dier was 
volkomen uitgedroogd. We hebben hem 
op een sondeerschema gezet en namen 
drie dagen later opnieuw een bloedstaal 
af. Toen kwamen de feitelijke waardes 
naar boven. De vogel leed aan zeer ern-
stige bloedarmoede en het eiwitgehalte in 
het serum was veel te laag. 

Ik zal er niet een al te technisch verhaal 
van maken, maar het komt erop neer dat 
een dier waarvan de vochthuishouding 
weer op orde is, verhoudingsgewijs een 
lager percentage rode bloedcellen heeft in 
vergelijking met dat van een uitgedroogd 
dier. Het feit dat de bloedcellen bij bin-
nenkomst qua aantal goed leken te zijn, 

Graag vertel ik over wat ons de afgelopen 
tijd heeft beziggehouden. In de herfst en 
winter worden veel uitgeputte zeevogels 
binnengebracht. We zijn in de afgelopen 
maanden een nieuw project gestart: het 
onderzoeken van de bloedwaardes van 
binnengekomen (zee)vogels. Kortweg 
bloedonderzoek. Aan de hand daarvan 
en met de gegevens van een aantal aan-
vullende metingen,  krijgen wij een beter 
beeld van de conditie van de dieren bij 
binnenkomst. We kunnen dan een ge-
richter, effectiever behandelplan voor het 
dier maken. 
De eerste vogel die we op deze manier on-
derzochten was een noordse storm vogel. 
De vogel was bij binnenkomst graatma-
ger en erg zwak. De eerste meting gaf nor-

Korte uitleg bloedonderzoek8



 
    Vogelopvang De Wulp   Foto’s: archief Vogelasiel De Wulp

was dus schijn. Deze vogel was waarschijn-
lijk al te ver heen, ook de eiwitwaardes in 
het bloed lagen ver onder de grens wat 
een lever/nierprobleem aan kan geven. 
Helaas is de noordse stormvogel dan ook 
later die dag overleden. Onze dierenarts 
is nauw betrokken bij dit project en heeft 
de dode vogel onderzocht. Het bleek dat 
het een adulte vrouw was, ze ooit eieren 
heeft gelegd, flinke darmbloedingen had 
en nieren die onherstelbaar kapot waren. 
Geen redden meer aan dus. Het kadaver is 
opgestuurd voor het grote plasticonder-
zoek van de Universiteit Wageningen. Zo 
kan een overleden patiënt dus toch nog 
veel waarde hebben. 

Eind december kregen we een jonge 
Roodkeelduiker binnen. Mager en met 
slechte bloedwaardes. Wel was hij ontzet-
tend actief en dook hij zelf zijn vissen op 
uit het water. Zijn witte bloedcellen gaven 
aan dat het dier ergens een infectie had 
dus zetten wij een breedspectrum anti-
bioticum in. Na een week waren de waar-
des ietsjes verbeterd - van superslecht 
naar heel slecht -, maar was de hoeveel-
heid witte bloedcellen niet verminderd. 
De vogel ging na een verblijf van ander-
halve week op een dag sterk achteruit en 
stierf. Bij sectie hebben we ontdekt dat 
het dier een ontzettende schimmelinfec-

tie in zijn longen 
had. Dit komt veel 
voor bij zeevogels en 
zwanen en daarom 
behandelen we ze 
preventief bij bin-
nenkomst. Maar als 
er dan al sprake is 
van een flinke infec-
tie, werkt het genees-
middel niet afdoende. En dit verklaart 
ook dat de witte bloedcellen niet vermin-
derden. Antibiotica bestrijden bacteriën, 
maar schimmels niet. We hebben gedaan 
wat we konden, maar deze vogel was niet 
te redden. Door de overleden dieren goed 
te onderzoeken leren we en kunnen vol-
gende patiënten effectiever behandelen. 

Ook hebben we ons bloedonderzoek 
kunnen gebruiken bij een jonge Jan van 
Gent en een paar drieteenmeeuwen die 
op het oog hersteld waren en gezond 
genoeg leken om losgelaten te worden. 
Nadat de bloedwaardes dit bevestigden, 
hebben we hen in Hoek van Holland los 
kunnen laten! 

De hoeveelheid rode bloedcellen zegt 
veel over het vast kunnen houden van 
een voldoende hoeveelheid zuurstof in 
het bloed. Die is hard nodig om onder 
water vissen achterna te kunnen jagen en 
dat is voor zeekoeten of Jan van Genten 
van levensbelang. Kortom, in de herfst en 
winter is er voor ons een nieuw leer- en 
ervaringstraject op gang gekomen. We 
blijven bezig om de zorg voor onze vo-
gels – afgelopen jaar kregen we meer dan 
8000 slachtoffers binnen – te verbeteren. 
De staf en vrijwilligers van Vogelopvang 
De Wulp zijn en blijven enthousiast!

roodkeelduiker

schimmel onder 
microscoop
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    Veldwaarnemingen in de regio van half oktober 2017 tot half januari 2018

De begraafplaatsen-, bedrijventerreinen- 
en binnenhavenSPECIAL
DOOR WIM KOOIJ - FOTO’S: ADRI DE GROOT

Vogels kijken in de winter in de stad? 
Jazeker, dat kan heel goed. Onze fraaie 
stadsparken lenen zich er uitstekend 
voor. Bij een wandeling langs sloten en 
grachten valt er van alles te zien. Je hoeft 
er soms niet eens voor naar buiten, je trekt 
een gordijn open en op het balkon of in de 
tuin wemelt het van de gevleugelde vrien-
den. Met een voedertafel of een paar vet-
bollen kun je het aantal waarnemingen 
van bijvoorbeeld mees- en vinkachtigen 
flink opvoeren. Maar ook op atypische 
plekken kom je onverwacht veel soorten 
tegen. Deze keer  aandacht voor de drie 
B’s: Begraafplaatsen, Bedrijventerreinen 
en Binnenhavens.

Begraafplaatsen
In de loop van de 20ste eeuw is de oude 
begraafplaats Eik en Duinen omgeven 
door steeds meer huizen met relatief 
weinig snippergroen.  Het contrast met 
de omgeving neemt daardoor verder toe. 
Geen optrekkende stinkende  brommers, 
gehaaste mensen die een tingelende tram 
proberen te halen of honden die enthou-
siast tegen je opspringen. Maar daarmee 
is nog niet gezegd dat er op zo’n laat-
ste rustplaats ook rust heerst. Het hele 
jaar rond is er een veelheid aan vogels te 
zien. In november was ik er voor een be-
zoek aan mijn ouders. In een half uur zag 
ik 28 soorten. Daaronder zowel de grote 
bonte specht als de groene specht, vier  soor-
ten mezen waaronder een zwarte mees, een 

toren- en een slechtvalk. Indrukwekkend 
was ook het aantal halsbandparkieten. Het 
mooiste vond ik de houtsnip die vlak voor 
mij opvloog. Maar mijn aanwezigheid 
werd dus door deze rustzoeker in casu 
duidelijk minder op prijs gesteld. Op 
basis van de waarnemingen van anderen 
kunnen we stellen dat het hier ook voor 
roofvogels en bosuilen goed toeven is. De 
sperwer werd meerdere malen gezien en 
aan de sloot langs de rand werd door ver-
schillende waarnemers een passerende 
ijsvogel gezien. 

Bijzonder vogelrijk in de winter zijn ook 
de begraafplaatsen in de Archipelbuurt, 
aan de rand van de Scheveningse Bosjes. 
Tijdens één bezoek kun je zomaar 5 of 6 
vinkachtigen scoren.  Groenlingen en put-
ters hielden zich hier in de donkere maan-
den in aantallen tot boven de tien op. Een 

Groene specht
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    Veldwaarnemingen in de regio van half oktober 2017 tot half januari 2018

Grote gele kwikstaart

groep barmsijzen verbleef op 3 januari bij 
de ingang van Sint Petrusbanden en later 
die maand was even verderop een man-
netje goudvink aanwezig. Bij de Joodse 
begraafplaats werden meerdere malen 
bosuilen gezien en een groene specht die 
daar onverstoord zijn gang ging. Bij de al-
gemene begraafplaats verbleef enige tijd 
een kleine bonte specht, vertoefde een kuif-
mees en werd in november en december 
melding gemaakt van de vuurgoudhaan. 
Sint Barbara, ingeklemd tussen (spoor)-
wegen en blokkendozen op de Binck-
horst, is een groene oase tussen het steen. 
Ook hier is de grote bonte specht regelma-
tig te zien en vliegen er putters rond. Een 

je in eerste instantie voor mogelijk acht. 
Rond zonsondergang is het een indruk-
wekkende ervaring getuige te zijn van de 
omvangrijke groepen slaaptrekkers die 
dan in beweging zijn boven de grauwe 
bedrijventerreinen. In december waren er 
dagen dat in korte tijd maar liefst 6000 
spreeuwen in één keer passeerden en meer-
dere plukken van honderden halsbandpar-
kieten.  
Op 4 november waren er twee zwarte 
roodstaarten aanwezig, later die maand 
volgden nog een paar waarnemingen van 
telkens één exemplaar. Eerder in het jaar 
werd de zwarte roodstaart ook als broedvo-
gel vastgesteld. Met enige fantasie zijn er 
ook wel wat overeenkomsten te bedenken 
tussen de massa’s steen waartussen hij 
zich in de Binckhorst gelukkig voelt en 
het rotsachtige biotoop dat zijn allereer-
ste voorkeur heeft. 
Grote gele kwikstaarten worden de ge-
hele winter door waargenomen. Dat le-
vert soms onwennige taferelen op. Deze 
soort, die zich als broedvogel thuis voelt 
langs snelstromende beken in lommer-
rijke landschappen, zie je nu opeens op 
het dak van een showroom waar nieuwe 
Ford Mondeo’s in allerlei glitterkleuren 

Putter

eenzame zanglijster was al dapper aan het 
zingen nog voor de jaarwisseling. In het 
water langs de begraafplaats kon onze 
kleinste watervogel, de dodaars, worden 
waargenomen.

Bedrijventerrein de Binckhorst
Het bruggetje is nu letterlijk klein naar de 
tweede B, die van het achter het Centraal 
Station gesitueerde bedrijventerrein de 
Binckhorst. Daar is - ook op een muis-
grijze dag - veel meer waar te nemen dan 
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    Veldwaarnemingen

staan uitgestald. Je moet doorgaans wel 
omhoog kijken om de kwikstaart zelf te 
zien, maar het hoge scherpe geluid helpt 
om ze op te merken.
Wat je ook nog lang niet in elke wijk van 
Den Haag meer tegenkomt maar nog wel 
in de Binckhorst is de doodgewone huis-
mus. En ook de ringmus kan er worden 
waargenomen, zoals de drie foeragerende 
exemplaren op 6 januari.
De haventjes langs de Binckhorst herber-
gen veel meeuwen, meerkoeten, futen en 
ook steeds meer aalscholvers. De Canadese 
gans heeft eveneens de weg hierheen 
gevonden, groepen van meer dan 40 
exemplaren waren niet zeldzaam. In de 
Trekvliet werden ze op 27 december bo-
vendien vergezeld door tenminste vijf 
brandganzen.

Binnenhavens
Last but not least de binnenhavens van 
Scheveningen. Zo rond de tijd dat de goed-
heiligman aanmeert in de Scheveningse 
binnenhaven neemt de kans toe dat ook 
de vogelwereld ons fraaie presentjes pre-
senteert. Wat te denken bijvoorbeeld van 
de zeekoet die daar kort na zijn komst 
enige tijd rondzwom? In de aanloop naar 
5 december zijn de laatste jaren zwarte 
pieten schaarser geworden, maar dat geldt 
ook voor de ‘bonte piet’, de bijnaam van de 

Zwarte roodstaart

scholekster. Wie niet te ver wil reizen om 
er toch eentje te zien moet maar snel in 
de (binnen)havens gaan kijken. Daar was 
de laatste maanden vrijwel onafgebroken 
een handjevol present. Hetzelfde geldt 
voor de steenloper, verblijvende aantallen 
werden geteld oplopend tot 24 exempla-
ren. De al eerder genoemde zwarte rood-
staart werd ook hier enige malen waar-
genomen, zelfs tussen Kerst en Oud en 
Nieuw, hoewel ze in de vogelgidsen toch 
nog steeds als zomervogel te boek staan.  
De sensatie van vorig jaar, toen gemengde 
groepen van burgemeesters zich in strand 
en haven meldden herhaalde zich (voor-
alsnog) niet. Een goed speurder kreeg in 
december wel de kleine burgemeester weer 
te zien in de Binnenhaven. In de categorie 
meer verrassende waarnemingen mogen 
verder de pontische meeuw op 9 december 
en de grote aalscholver op tweede kerstdag 
niet onvermeld blijven.
Dus… wie voor de verandering eens op 
een wat minder gebruikelijke plek met 
een verrekijker wil rondlopen, ga vooral 
eens naar een Begraafplaats, bezoek het 
bedrijventerrein Binckhorst of neem een 
kijkje in een Binnenhaven. 

Zeekoet
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Ondersoorten
Uitgesproken standvogels kennen vaak 
ondersoorten. Bekende voorbeelden zijn 
de huismus en de boomklever. Het zijn 
soorten die zich gedurende hun hele 
leven slechts in een straal van enkele hon-
derden meters begeven van de plek waar 
zij uit het ei kropen. Je moet dan wel heel 
ver terug in de tijd voor dat er ook maar 
enige vorm van genetische uitwisseling 
met soortgenoten heeft plaatsgevonden. 
In erg koude winters trekken noordelij-
ker populaties pimpeltjes in grote aan-
tallen onze kant op. Onze eigen pimpel-
mezen zijn echter vooral standvogels. Ze 
trekken wel wat rond buiten het seizoen, 
maar zien geen aanleiding om hun heil 
al te veel verderop te zoeken. In dit licht 
bezien is het niet helemaal verrassend dat 
ook de pimpelmees de nodige ondersoor-
ten kent, tien in totaal. En dan tel ik mijn 

dochter Georgina niet mee die door mijn 
schoonvader liefkozend ‘pimpelmeesje’ 
werd genoemd. Aangezien de verschillen 
nogal subtiel zijn kwamen die pas tame-
lijk recent aan het licht. Nadat Linnaeus 
in de 18e eeuw deze mees de fraaie Latijnse 
naam Cyanistes caeruleus had toebedacht 
verscheen een zekere mijnheer Pzarak ten 
tonele. Deze stelde bijna 150 jaar later 
vast dat er op de Britse eilanden een iets 
afwijkende variant rondvloog. Hoe daar 
in eerste instantie tegenaan gekeken werd 
wordt verraden door de extensie van de 
ondersoortnaam ‘obscurus’. Daarna wer-
den er nog eens acht nieuwe ondersoor-
ten ontdekt. Het zijn specifieke varianten 
die voorkomen van de Canarische eilan-
den tot Iran. De ‘Tenerifepimpelmees’ 
is nog de meest opvallende omdat deze 
geen blauw maar, met een knipoog naar 
de koolmees, een bijna zwart petje heeft.

De pimpelmees…
DOOR WIM KOOIJ

Dit keer graag uw aandacht voor de pimpelmees. Net als 
de merel uit de vorige Wulp dit keer nog een soort die we 
rond huis en tuin vaak tegenkomen. Er zijn zelfs speciale 
nestkasten met een wat kleiner vlieggat om verblijf voor wat 
langere duur aan te moedigen. Daar wordt veel en dankbaar gebruik van gemaakt.
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Huiselijk type
Meestal hoor je het korte vrolijke wijsje 
van de pimpelmees kort na Nieuwjaar 
voor het eerst weer, aanvankelijk nog wat 
vluchtig. Het is nog ‘voorzichtig op stem 
komen’ in die fase. Naarmate de dagen 
lengen en de krokussen uit de grond 
schieten gaan de mannetjes meer hun 
best doen. Behalve de inzet van vocale 
vermogens krijgt ook het uiterlijk ver-
toon meer aandacht. Tijdens een opval-
lende baltsvlucht met vibrerende vleugels 
poogt hij de aandacht van een vrouwtje te 
verkrijgen. Dat gebeurt vaak in de buurt 
van een vlieggat van een nestholletje, in 
de hoop dat het vrouwtje tegelijkertijd 
enthousiast raakt over de beoogde woon-
ruimte. In het geval van ‘groen licht’ 
en het daarop volgende parings ritueel, 
bouwt het vrouwtje in haar eentje het 
nest. Dan is ze een tijdje druk in de weer 
met het verslepen van mos, takjes, haar-
tjes en andere materialen. Zodra er jon-
gen zijn, meestal ongeveer tien, wordt de 
houding van het mannetje minder indo-
lent. Samen dragen de ouders de verant-
woordelijkheid voor het voeren van de 
jongen. Mannetje én vrouwtje vliegen in 
die periode af en aan.

Nestkasten
Veel pimpelmezen broeden in nestkastjes, 
voor stelletjes in de stad vaak de meest 
praktische keuze. Veel mensen hangen er 
eentje op en voor een holenbroeder zijn 
er niet zo gek veel alternatieven. Pimpel-
mezen zijn iets schuwer dan de net iets 
grotere en dominantere koolmezen. Zo nu 
en dan komt het ook voor dat een pimpel-
meespaartje tijdens het optuigen van zijn 
nest alsnog wordt verjaagd door een kop-
pel koolmezen. Maar doorgaans leven de 
soorten redelijk vreedzaam naast elkaar. 

Controleren van de nestkasten
In ongeveer een derde van onze nestkasten 
bevinden zich nesten van de pimpelmees. 
Omdat ik jaarlijks zo’n 100 kasten con-
troleer gaat het om ruim 30 kastjes. Ooit 
waren dat er heel wat meer. Bijvoorbeeld 
omdat alleen al in het Haagse Bos lange 
tijd meer dan 100 kasten hingen. Door het 
ouder worden van de kort na de Tweede 
Wereldoorlog aangeplante bomen ont-
staat er steeds meer natuurlijke nestgele-
genheid. Reden om niet alle kasten meer 
te vervangen, mezen blijken er prima in te 
slagen om zelf nestgelegenheid te vinden 
in holtes en spleten, die in het ouder wor-
dende Haagse Bos gaandeweg in aantal 
toenemen.

Was het een pimpelmees? 
Hoe weet je dat het nest van de pimpel-
mees is?  Die vraag is me vaak belang-
stellend en soms ook wel eens ietwat 
argwanend gesteld. Het antwoord kan 
ik meestal zonder een trilling van twijfel 
in mijn stem geven. Het gebied kan al in 
de lente geïnventariseerd zijn waarmee 
de vogel zijn identiteit al heeft verraden. 
In het geval van een kleiner vlieggat kan 
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bovendien bijna worden uitgesloten dat 
het om een koolmezenpaar ging. Bíjna 
uitgesloten, want het komt voor dat een 
iets kleinere koolmees zich er naar bin-
nen heeft weten te wurmen. Bovendien 
worden vlieggaten, vaak door spechten 
of eekhoorns, nog wel eens ‘bijgewerkt’, 
waardoor er alsnog een ruimere entree 
ontstaat. Vaak liggen er bovendien één 
of meer eitjes in die niet zijn uitgebroed. 
Soms doe ik deerniswekkende vondsten. 
Als een jonge mees niet brutaal genoeg is 
en dus te weinig eten krijgt, dan sterft het 
vogeltje nog voordat het kan uitvliegen. 
Zo’n jong wordt door de ouders soms 
verwijderd, maar tref ik ook af en toe aan 
bij controles. Het verenkleed of dons ver-
raadt in dat geval of het om een kool- of 
pimpelmees gaat. Eens in de zoveel jaar 
ben ik tijdens de controle getuige van een 
heus familiedrama. Ik vind soms een nest 
vol jongen dat de hongerdood is gestor-
ven. Vermoedelijk omdat één van de of 
beide ouders tijdens de voederperiode het 
leven hebben gelaten.

Het komt ook voor dat er én geen waarne-
mingen zijn gedaan in het broedseizoen, 
het vlieggat koolmeesonvriendelijk is en 
je aan de eieren of gestorven jonkies geen 
soort kunt afleiden. Dan blijft nog het 
nest zelf over. Het leidt meer dan eens 
tot ongelovige blikken als je daarmee de 
ladder afdaalt en met grote stelligheid 
verkondigt welke mees het nestje maakte. 
De verschillen tussen dat van de kool- en 
van de pimpelmees zijn weliswaar subtiel, 
maar ze zijn er toch. De pimpelmees bij-
voorbeeld gebruikt wat zachter materiaal 
voor de bovenkant. Tot zover deze bij-
drage aan de miniserie ‘Vogels rond huis 
en tuin‘. 

De Haagse Vogelbescherming is koploper 
wat betreft deelname aan het landelijke 
MUS-project van Sovon. MUS staat voor 
Meetnet Urbane Soorten. Voor 2018 heeft 
een aantal trouwe tellers om verschillende 
redenen afgehaakt. Vandaar dit appèl. 

MUS-tellingen zijn zeer eenvoudig uit 
te voeren en kosten weinig tijd. Zij kun-
nen door gevorderde, maar ook heel goed 
door beginnende vogeltellers worden 
uitgevoerd. Het is voor beginners een 
leuke manier om kennis te maken met 
het systematisch tellen van vogels. Via de 
MUS-tellingen – dat gaat per postcode-
gebied - levert u een belangrijke bijdrage 
aan de kennis over stadsvogelsoorten. 
Merkwaardig genoeg de groep waar we 
het minste van af weten! 

Wat moet je in je mars hebben? 
- Je moet de ongeveer 60 in de Haagse 

regio meest voorkomende soorten in 
het veld op gezicht en/of geluid kunnen 
onderscheiden. Het gaat dan echt om 
heel gewone soorten.  

- De bereidheid om twee keer per jaar vroeg 
op te staan om bij zonsopkomst de vo-
gels te tellen in ‘uw’ postcodegebied en 
om in de zomer een avondwandeling 
te maken om soorten als gierzwaluw te  
tellen.

- Een PC, tablet of smartphone hebben 
om uw telgegevens in te voeren.

- Zin hebben om in de ochtend in uw 
auto of op uw fiets te stappen om naar 
een van onderstaande wijken (postcode-
gebieden) te rijden. 

MUS-project schreeuwt om nieuwe tellers!
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MUS-project schreeuwt om nieuwe tellers!
- In het postcodegebied te voet of per fiets 

maximaal 12 telpunten afgaan en daar 5 
minuten lang alle vogels te tellen die u 
dan ziet. Dat kost u ca. 1,5 uur. 

- Tellen buiten de eigen wijk is leuk. Je 
leert de stad op een andere manier ken-
nen. Angst om te verdwalen is er niet; 
Sovon stelt een kaartje beschikbaar met 
daarop precies de ligging van de telge-
bieden en -punten.

Voldoet u aan het bovenstaande? 
Dan bent u de ideale persoon om voor 

MUS te tellen! Meer weten over het MUS-
project of wilt u zich aanmelden voor 
deelname? Stuur dan een mailtje naar 
ondergetekende (tloorij@xs4all.nl) en ik 
neem per omgaande contact met u op. 

Het MUS-rapport over 2017 vindt u op
http://www.haagsevogels.nl/wp-content/up-
loads/2018/01/mus-rapport-2017.pdf

Tom Loorij
coördinator MUS-project van SOVON voor de 
Haagse regio

Overzicht vacante postcodegebieden MUS-project 2018 

PC4 Stadsdeel Wijknaam
Den Haag 2491 Leidschenveen/Ypenburg Leidschenveen west

2498 Leidschenveen/Ypenburg Ypenburg - Bloemenwijk
2515 Centrum Stationsbuurt
2516 Laak Molenwijk
2517 Scheveningen Duinoord
2521 Laak Laakhaven west
2523 Laak Laakkwartier west
2524 Laak Spoorwijk
2532 Escamp Moerwijk zuid
2541 Escamp Morgenstond zuid
2542 Escamp Vrederust
2545 Escamp Morgenstond west
2553 Loosduinen Kraayenstein
2571 Centrum Transvaalkwatier noord
2572 Centrum Transvaalkwartier zuid
2573 Escamp Oostbroek
2584 Scheveningen Oud-Scheveningen
2586 Scheveningen Scheveningen Badplaats

Rijswijk 2284 Steenvoorde noord
Wassenaar 2243 De Kievit
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Zaterdag 17 maart 2018 - Klein Profijt, 
Rhoonse Grienden en de Sophiapolder
Dagexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)
In Klein Profijt zal een wandeling worden ge-
maakt en we bezoeken één van de Rhoonse 
grienden. We maken kans op soorten zoals 
gekraagde roodstaart, matkop en buidel-
mees die hier vaak aanwezig zijn. Tevens 
gaan we op bezoek in de Sophiapolder voor 
de steltlopers en watervogels.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Maria hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08:30 uur
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer

Zaterdag 24 maart 2018 - Berkenwoudse 
Driehoek, Plagroute wandelexcursie
Lange ochtendexcursie **/*** (zie kader)
We maken een wandeling op veelal onver-
hard pad in een gevarieerd landschap van 
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap met 
o.a. grasland, riet, bosjes en plasdrasgebied. 
Het gebied is niet al te open en dus minder 
geschikt voor weidevogels. Wel kunnen we 
steltlopers aantreffen en allerlei riet- en zang-
vogels. Havik en bosuil broeden hier ook. Na 
afloop drinken we ergens koffie. 
Leiding: Ton Haase (06 1272 1879)
Tijdstip: 08:30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 7 april 2018 - Tiengemeten
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Wij verplaatsen ons fietsend en wande-
lend over het ruige natuureiland, waarbij 

bezoeken aan de deelgebieden Wildernis, 
Weelde en Weemoed niet zullen ontbreken. 
Uiteraard  horen wij vanuit het riet de eerste 
blauwborst, kleine karekiet en rietzanger. 
Tijdens deze excursie wordt ruim aandacht 
besteed aan het leren herkennen van de vo-
gels  aan de hand  van de zang. We gaan op 
zoek naar de blauwborst en wie weet krijgen 
we ook de zeearend in de kijker. 
Leiding: André Kommer (06 4115 3365)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station 
Maria hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: Vervoer, overtocht veerpont 
heen en terug € 6,00. Leden €  4,00 op 
vertoon van de ledenpas van Natuur-
monumenten. Fietsverhuur: leden van 
Natuurmonumenten € 5,50. Niet-leden 
€ 7,50. Borg € 5,00 per fiets, alleen contant 
te betalen.  

Zaterdag 21 april 2018 - 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, 
goudhaantje , fluiter, verschillende soorten 
spechten. ’s Middags bezoeken we de hogere 
heidedelen van de Kampina met de huisven-
nen, houtwallen, 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 (let op: dus niet zoals ge-
bruikelijk 08:30 uur!)

 
    Dag(deel)excursies CEL

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.
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    Dag(deel)excursies CEL

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.

Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 28 april 2018 - Quackjeswater 
(Voorne), Stellendam en Kwade Hoek 
(Goeree)
Dagexcursie met eigen vervoer *** (zie kader)
We maken korte bezoeken aan Quackjeswater 
en Stellendam,  eerst naar het duinmeer voor 
de lepelaars, daarna Stellendam voor de zee-
vogels. Na de koffiepauze maken een flinke 
wandeling in de Kwade Hoek voor de duin-
vogels.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij 
contactadres
Kosten:  vervoer

Zondag 6 mei 2018 - Meijendel, 
nachtegalenexcursie
Vroege ochtendexcursie ** (zie kader)
We maken vanaf boerderij Meijendel een 
wandeling van 6 kilometer, ook richting zee-
reep, voor een zo gevarieerd mogelijk vogel-
(geluiden) festival. We gaan niet speciaal op 
zoek naar de nachtegaal omdat deze, als het 
goed is, zich overal in het gebied laat horen.
 Leiding: Ton Haase (06 1272 1879)
Tijdstip: stipt om 07:00 uur (let op, dus niet 
zoals gebruikelijk 08:30 uur!)
Verzamelpunt: Bezoekerscentrum De Tapuit 
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: geen

Zondag 13 mei 2017 - Achterbos
Ochtendexcursie met eigen vervoer**(zie kader) 
Het Achterbos is misschien niet zo bekend. 
Maar het is een prachtig wild en ruig bos 
met slootjes, een drassige bodem en veel 
omgevallen bomen in de Duivenvoordse en 
Veenzijdse Polder. Dit bos wordt omringd 
door weilanden. Daardoor zouden we veel 
verschillende vogels kunnen gaan zien en 
horen. In het bos horen we de winterkoning, 
tjiftjaf, zwartkop en nog veel meer. In de wei-
landen zien we  waarschijnlijk wel een aantal 
weidevogels. Met een beetje geluk worden 
we misschien nog wel getrakteerd op een 
mooie verschijning in het bos; de appelvink. 
Tip: Het Achterbos word ook wel het Laarzenpad 
genoemd. Dat is niet voor niets. Het is al-
tijd een beetje drassig. Dat komt door het tril-
veen. Daarom raad ik aan om laarzen aan 
te trekken, of hoge waterdichte schoenen.  
En omdat het altijd vochtig is in het bos, kunnen 
er ook veel muggen zitten. Trek dus een broek aan 
met lange pijpen en een shirt met lange mouwen en 
smeer u in met anti-muggen spray.
Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778 )
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: uw deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres
Kosten: eigen vervoer

Zaterdag 19 mei 2018 - Vaarexcursie 
Nieuwkoop en Ruygeborg
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
De vaarexcursie, van 9 tot 13 uur, begint van-
uit het plaatsje Noorden op een steenworp 
afstand van Nieuwkoop. Met fluisterboten 
varen we door smalle kreken. 
Maximaal 7 personen per boot. We hopen de 
purperreiger te zien en veel moerasvogels. Er 
zijn speciale broedvlotjes voor de zwarte 
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    Dag(deel)excursies                                                                                                           CEL Lezingen

sterns gemaakt. Wellicht zien we de lepelaar 
en ook de visarend of bruine kiekendief. In 
de middag maken we een korte wandeling 
door Ruygeborg, Nieuwkoop.
Leiding: Michèl Gieskens (06 2322 7541) en 
Nicolette Rab (06 1843 6925) 
Tijdstip: 08:00 uur (let op, dus niet zoals ge-
bruikelijk 08.30 uur!)
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het 
contactadres. 
Kosten: Vervoer. Boothuur € 13,00 pp, ui-
terlijk 1 april, liefst bij aanmelding, over te 
maken op onze rekening NL57 INGB 0002 
7184 86 t.n.v. Haagse Vogelbescherming, 
Afd. Excursies, Den Haag o.v.v. ‘Vaarexcursie 
Nieuwkoop’.

Zaterdag 2 juni 2018 - Langeveld en 
De Blink
Dagexcursie met eigen vervoer ***
Een wandeling van circa 8-10 km door de ge-
bieden Langeveld en De Blink van het Zuid-
Hollands Landschap en het zuidelijkste deel 
van de Amsterdamse Water leidingduinen. 
Tijdens deze wandeling doorkruisen we ver-
schillende duinlandschappen met een geva-
rieerd aanbod aan vogelsoorten. Langeveld 
is een gereconstrueerd duinbeek gebied met 
paddenpoelen, veldjes en opgaand bos. De 
Amsterdamse Waterleidingduinen en De 
Blink zijn open duinlandschappen. Ook de 
zeereep en mogelijk het strand komen aan 
bod. Halverwege zal een koffie-/lunchstop 
gehouden worden.
Voor de Amsterdamse Waterleidingduinen is 
een toegangskaart nodig. Het deel dat is op-
genomen in deze route, is voor beschermers 
van het Zuid-Hollands Landschap (neem 
dan wel je lidmaatschapspas mee) zonder 
AWD-toegangskaart toegankelijk.
Leiding: Michèl Gieskens (M 06 2322 7541)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij 

Westduinpark: 
vier vroege ochtendwandelingen op 
alle donderdagen in april 

In april zal Ton Haase op de donderdag 
weer de gebruikelijke vroege vogelwande-
lingen in het Westduinpark verzorgen. De 
bedoeling hiervan is dat (beginnende) vo-
gelaars kennis maken met de broed vogels 
van het duingebied en hun zang. Elke week 
wordt dezelfde route gelopen en zullen er 
nieuwe vogels en geluiden bijkomen. Er 
zullen meerdere vogelkenners aanwezig 
zijn waardoor ook de deelnemers uit de 
groep achterin niets hoeven te missen. 
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen kan 
mee. Honden zijn niet toegestaan.
Verzamelpunt: ingang Westduinpark op 
de hoek van de Laan van Poot-Fuutlaan te 
Den Haag.
Wanneer: 5, 12, 19 en 26 april 2018.
Tijdstip: van 06:30 uur tot 08:00 uur. 

het contactadres
Kosten: Vervoer en indien van toepassing 
€ 1,50 voor een AWD-dagkaart

Zaterdag 9 juni 2018 - Staelduinse Bos 
en de Pier van Hoek van Holland
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer.**(zie 
kader)
Vanwege slecht weer werd deze excursie op 
10 december afgelast. We hopen nu op beter 
weer met veel vogels. We starten de ochtend 
met een kort bezoek aan de Banken bij ’s-
Gravenzande. Vervolgens maken we een 
wandeling door het Staelduinse Bos. Hier 
verwachten we allerlei loofzangertjes en wie 
weet zien we een bijzondere soort. We slui-
ten de excursie af op de Pier van Hoek van 
Holland. Kortom een gevarieerde excursie in 
verschillende biotopen.
Leiding:  Muriel Kommer (06 5153 9821)
Tijdstip: 08:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde) 
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven bij 
het contactadres
Kosten: eigen vervoer
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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 
welkom!
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 schoei-
sel en regenkleding mee te nemen. In de winter 
warme kleding en handschoenen. In de zomer 
ademende kleding in lagen met voldoende bedek-
king tegen felle zon en evt. insecten. Bij voorkeur 
niet te felle kleuren.

Maandagavond 19 maart 2018
Joke Stuurman

VAN BURGENLAND TOT BÜKK

Maranathakerk
2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag

Aanvang: 20.00 uur 

In het gebied rond Neusiedlersee in Burgen-
land (Oostenrijk) tref je veel vogelsoorten, 
ook in de meertjes rondom het grote meer. 
Onder andere krooneend, zomertaling, stelt-
kluut, zwarte ruiter, bosruiter, Temmincks 
strandloper, roerdomp, grauwe kiekendief,  
maar uiteraard ook veel planten en vlinders. 
Zoogdieren als siesel  (grond eekhoorn) en 
hermelijn vonden wij bovendien. 

In Hongarije kun je de natuur nog vaak zelf 
ontdekken, maar ook de visvijvers op aller-
lei plekken en nationale parken bieden veel 
fotografeermogelijkheden. Scharrelaar, bij-
eneter, roodpootvalk, kleine klapekster, hop,  
witwangstern, ralreiger en kwak, ze zijn er al-
lemaal. 

In het Bükkgebergte tref je vele vlindersoorten: 
grote en kleine ijsvogelvlinder, lathyruszwever,  
parelmoervlindersoorten als tsarenmantel, 
admiraal en roodbonte parelmoervlinder om 
er maar een paar te noemen. Smaragdhagedis, 
boomkikker, diverse paddensoorten komen 
tijdens de lezing voorbij. Landschappen en 
daarnaast ook nog een kijkje in het  ‘sociale 
leven’ maken het geheel compleet. 

Joke Stuurman vertelt er boeiend over en haar foto’s 
zijn adembenemend mooi. Kortom… kies maandag 
19 maart voor een avond met veel natuur! 

 
    Dag(deel)excursies                                                                                                           CEL Lezingen
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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
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Deze cursus wordt opnieuw verzorgd door 
Eduard Opperman. Waar? In het Milieu 
Educatief Centrum Zuiderpark, Marie 
Polakweg 7, 2533 SW  Den Haag. Kies de 
ingang Zuiderpark, Vreeswijkstraat Kinder-
boerderij. De avonden beginnen om 20:00 
uur stipt en eindigen zo rond 22:15 uur, met 
tussentijds een koffie/theepauze.

Kosten
De kosten van de gehele cursus, inclusief 
een ochtendexcursie (datum wordt tijdens 
de cursus vastgesteld) bedragen € 20,00 
p.p., inclusief documentatie. Inschrijving 
uitsluitend door storting van het cursusbe-
drag op onze rekening NL 57  INGB 0002 

 
    CEL                                                                                                      

Vogelherkenningscursus 
o.l.v. Eduard Opperman 

JA, ZE KOMEN ER WEER AAN… onze gevleugelde vrienden, vanuit hun warmere 
wintergebieden. We hebben ze een aantal maanden moeten missen, maar het gaat wéér 

gebeuren. Wie ziet u als eerste? Om u daar een beetje bij te helpen, geven we weer een cursus 
VOGELHERKENNING voor geïnteresseerden en wel op 

woensdagavond 4, 11 en 18 april a.s. 

7184 86 t.n.v. Haagse Vogel bescherming afd. 
Excursies den Haag, o.v.v. ‘Cursus’. 

Inschrijven
Interesse? Schrijft u dan spoedig in, want het 
aantal plaatsen is beperkt en de belangstel-
ling is doorgaans groot!  Mocht de cursus 
zijn volgeboekt, dan wordt uw betaling te-
ruggestort. 
Deze cursus is natuurlijk ook goed te com-
bineren met de VROEGE OCHTEND 
WANDELINGEN, die ook in april worden 
gehouden, en waarover u meer leest elders in 
deze Wulp. Alle verdere informatie wordt u 
gaarne verstrekt door Jan Pietersen: 070-367 
25 85 / 06 19 41 81 22 / jan.pietersen@planet.nl.

Secretaris van de Commissie Excursies en Lezingen, de CEL

De secretaris is de spin in het web van de CEL. Hij/zij trekt samen met de voorzitter 
op om richting aan de werkzaamheden te geven, initiatieven te nemen en voor-
stellen te doen. U staat er beslist niet alleen voor: de CEL bestaat uit een voorzit-
ter, secretaris, penningmeester, lezingenorganisator en twee leden. 

De taken van de secretaris zijn: het eens per kwartaal opstellen van de agenda 
voor de CEL-vergaderingen, het verspreiden van relevante stukken, een beknopt 
verslag maken van de vergaderingen, een excursielijst en lezingencyclus opstel-
len en het opstellen van bondige teksten. Hij/zij geeft de kopij tijdig door aan de 
redactie van kwartaalblad De Wulp. 

Naar schatting zal deze functie hooguit een halve dag in de maand kosten. 
Informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter Henk Wardenaar via  
06-44 670 470. Reacties s.v.p. binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad 
zenden aan de voorzitter (wardenaar45@zonnet.nl). 

VACATURE
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Zinloos maar onschuldig gebabbel. Alle 
antwoorden zijn goed. Hans Dorresteijn 
maakte zich ervan af door te zeggen dat 
de kneu één van zijn 600 lievelingsvogels 
is. De ijsvogel was de lievelingsvogel van 
Willem van Oranje. Onze vaderlandse 
ornithologische goeroe Nico de Haan 
koos daarentegen voor de Vlaamse gaai. 
Voor de beroemde tekenaar Peter Vos 
werd het de gierzwaluw. Het antwoord 
van Hans Dorresteijn is natuurlijk de 
beste reactie op een verkeerde vraag. Het 
hebben van een lievelingsvogel veronder-
stelt een afweging, een soort hitparade 
van soorten. Alsof je, op de  lijst van alle 
vogels die je ooit gezien hebt, er ook nog 
een nummertje 2 op na zou houden en 
een nummer 3 enzovoorts. Nummertje 2 
en 3 staan ook op het erepodium met zil-
ver en brons, maar ééntje kan er maar de 
winnaar zijn. Onzin natuurlijk. En toch 
vloog ook bij mij op enig moment een 
lievelingsvogel binnen. Waarom? Kijk, 
dat is na deze inleiding nu weer wèl een 
goede vraag! 

Hoe ontstaat zoiets als een favoriete 
vogel? Vogelaars hebben net als iedereen 
zo hun voorkeuren. Dat kan alle kanten 
op gaan. Wandel je liever door een bos 
dan dat je over de Wadden uitkijkt? Dan 
gaat de kuifmees het winnen van de bonte 
strandloper. Is een ommetje door de wijk, 

al dan niet met een hond aan de lijn, al 
meer dan genoeg natuur? In jouw geval 
zal de merel of de koolmees zeker hoge 
ogen gooien. Ben je typisch iemand van 
de  zee en het strand? Graag maak ik dan 
reclame voor de Jan van Gent. Is muziek 
– na de vogels uiteraard - je grote passie? 
De nachtegaal dus, beleefd aanbevelend. 

Dit alles heeft ook zijn spiegelbeeld. 
Voor de meeste vogelaars zijn er zeker 
ook soorten waar zij niet warm of koud 
van worden. Als ik als natuurgids ergens 
buiten met een groep rondloop en ik 
spot de krakeend, dan kan ik het meestal 
niet laten om deze de lelijkste eend van 
de Nederlandse avifauna te noemen.  
Daar komen altijd verontwaardigde re-
acties op. Ineens is de krakeend de under-
dog, en dient als zodanig te worden ver-
dedigd. Heerlijk! 

Ook kan ik over het algemeen niet 
erg enthousiast worden over exoten. 
Nijlgans, halsbandparkiet en rosse stekel-
staart zijn wellicht best mooie vogels, 
maar ze kunnen mij gestolen worden. 
Dat komt – denk ik – omdat in het ple-
zier van het vogelen voor mij altijd ook 
een stukje nostalgie verstopt zit. Ik kan 
me nog goed herinneren hoe euforisch 
ik mij voelde toen ik voor de eerste keer 
een wulp zag. Dat was tussen Kijkduin en 

Lievelingsvogel
DOOR FLORIS DE BOER 

Er is een moment in je leven dat je een lievelingskleur hoort te hebben. En een 
favoriet vakantieland. Terwijl er ook beslist één boek moet zijn, dat je beter vindt 
dan alle andere. Ben je een vogelaar dan ontkom je niet aan de vraag: ‘Wat is je 
lievelingsvogel?’  
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Monster, ergens rond 1960 en vermoede-
lijk toen nog als broedvogel. Kort gele-
den stond ik op een dijk bij Stellendam 
vogels te spotten. De daar aanwezige 
wulpen jodelden vrolijk allerlei berich-
ten naar elkaar. Iets van die destijdse eu-
forie gloeit dan toch weer een beetje op.

Waar ik ook niet opgewonden van word 
zijn duiven. Waarom niet? Zijn er soms te 
veel van? Of zijn ze niet mooi genoeg voor 
mijn verwende ogen? Heb ik misschien al 
te veel gevederde pracht geobserveerd in 
mijn leven en ben ik nu behoorlijk blasé? 
Dat laatste wil ik niet uitsluiten, maar 
objectief is er voor duiven-discriminatie 
geen goede reden. Een houtduif is best 
mooi. Rose borst, witte vleugelstrepen, 
enfin check uw vogelgids. Nog fraaier is 

het kleed van de zomertortel. En toch valt 
hij niet in de prijzen.
Wat ook kan meespelen bij het aanwijzen 
van een favoriet, is identificatie. Stel dat 
je zelf voor een tijdje een vogel kon zijn. 
Naar welke soort zou je voorkeur uitgaan? 
Van Peter Vos is bekend dat hij zich graag 
als een gierzwaluw door het zwerk zag 
scheren. Daar kan je je wat bij voorstel-
len. Altijd in de lucht. Vrijer dan welk vo-
geltje dan ook. Grote strijders zagen wel 
wat in de arend of - in heraldisch taalge-
bruik - de adelaar. Typisch een vogel met 
een winnaars-imago en daarom geliefd 
bij verschillende ambitieuze en krijgshaf-
tige volken. Denk aan de oude Romeinen, 
diverse indianenstammen en tegenwoor-
dig zowel de Russen als de Amerikanen. 
Daarentegen zullen weinigen zich graag 
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vereenzelvigen met de dodo, die immers 
definitief de kraaienmars heeft geblazen. 
Over kraaien gesproken: dat is  ook geen 
voor de hand liggende keus, al was het 
alleen maar vanwege zijn onwelluidende 
gekras. Echte aaseters zoals gieren zijn 
evenmin vaak een rolmodel , om redenen 
van zowel hygiënische als culinaire aard. 

Langzamerhand komen we dichter bij 
de kern. Een top-bird, iemands favoriete 
vogel, laat zich zien op een plek waar jij 
je evenzeer op je plaats voelt, is niet al te 
saai qua verenkleed, roept zoete herinne-
ringen op en staat met een beetje fantasie 
symbool voor iets dat dierbaar, kenmer-
kend of zeer belangrijk voor je is. Graag 
introduceer ik dan nu mijn eigen lieve-
lingsvogel. Vanellus vanellus, ofwel voor 
intimi: de kievit. 

Het is maart. En het is maarts weer. De 
lucht bestaat uit een palet van donkere, 
bijna zwarte, grijze en witte wolken met 
alles er tussenin. Uit het noordwesten 
waait een bolle wind. Het ene moment 
richt de zon felle stralenbundels op het 
landschap. Het andere moment komt er 
die ene specifieke hoosbui naar beneden, 
die inspiratie is geweest voor Vivaldi bij 
het componeren van zijn Vier Jaargetijden. 
Mijn held scheert door de lucht. Gaat 
rechtstandig omhoog, maakt een scherpe 
bocht, duikt met ware doodsverachting 
vol gas naar beneden en buigt pas vlak 
voor de fatale klap af in een bocht van 90 
graden. Waarna de voorstelling met an-
dere varianten wordt vervolgd. Het geluid 
dat daarbij klinkt beschrijven sommigen 
als een wat klaaglijk gemiauw. Maar wat 
ik hoor is wat anders. De baltsroep van de 
kievit gaat door merg en been, maar dan 

van blijdschap. Want: 
het is lente! Leuk 
als je in maart jarig 
bent.

Duidelijk is dat dit 
verhaaltje met weten-
schap of objectiviteit 
weinig te maken heeft. 
Het gaat over gevoelens. 
Je kunt wel proberen dat 
gevoel op verschillende ma-
nieren te benaderen, je kunt een aantal 
aanvliegroutes kiezen en daarover uit-
weiden, maar eigenlijk leidt dat er niet 
toe dat de hoeveelheid kennis vergroot 
wordt. Gevoelens zijn altijd een beetje 
on(be)grijpbaar. 

Dat gezegd zijnde neem ik u even mee 
naar de dag vóór mijn huwelijk. Het is 19 
april 1979. Mijn collega’s hebben me naar 
huis gestuurd. Ze vinden het onzin dat ik 
’s middags nog aan het werk ben, terwijl 
ik anderdaags voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand sta. Mijn aanstaande is 
leuk bezig met kappers, trouwjaponnen 
en vrouwelijke familieleden. Eigenlijk 
heb ik niets te doen. Ik besluit gewoon 
maar even een ommetje te fietsen. Als ik 
over de Kniplaan peddel  komt er boven 
de Meeslouwerplas een groep van ca. der-
tig kieviten aanzetten. Altijd een leuk ge-
zicht. Ineens maken zich drie exemplaren 
los van de groep en zetten de landing in. 
Een metertje of twee boven mijn hoofd 
bedenken ze zich kennelijk. Ze flappen 
weer omhoog en verdwijnen dan samen 
met de rest in zuidelijke richting. Ik vond 
het een mooi saluut. Als vader van drie 
zonen denk ik daar nog wel eens aan 
terug. 
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Als geen ander zie ik het belang van na-
tuureducatie bij de jeugd. Ik weet dat uit 
eigen ervaring. Met onze klas gingen we 
op excursie naar de meeuwenkolonie die 
ruim 30 jaar geleden nog achter de zee-
reep in Meyendel broedde. Ik denk dat 
het een combinatie van zilvermeeuwen 
en kleine mantelmeeuwen was. Met z’n 
drieën liepen we naar een schuilhutje. 
Ik bleef alleen achter, de twee anderen 
liepen terug. ‘Meeuwen kunnen tellen’, 
vertelde onze begeleider. ‘Als we allemaal 
in het hutje blijven, keren de meeuwen 
niet terug op hun nest. Maar als er twee 
teruglopen, weten ze niet dat er één ach-
tergebleven is’. Daar zat ik dan, te mid-
den van een krijsende menigte. Ik zal on-
getwijfeld een opdracht hebben moeten 
uitvoeren, maar welke weet ik niet meer. 
Maakt ook niet uit. Bottomline is dat 
daar, op dat wankele krukje de natuur-
vonk oversloeg. Ik studeerde aan de le-
rarenopleiding Nederlands en Biologie, 
maar voor de klas heb ik nooit gestaan. 
Buiten gebeurt het! Dus rolde ik mezelf 
de natuurjournalistiek in. En nu, 25 jaar 
later kom ik voor reportages nog altijd 
veel in de natuur. Het uitwerken van 
tekst en fotografie achter de computer 
slokt echter het leeuwendeel van mijn 
tijd op. Gelukkig kan ik als ZZP’er zelf 
mijn tijd indelen. Mijn fiets blijft dan 
ook geen dag in de schuur staan. In de 
Nieuwe Driemanspolder, grenzend aan 
Leidschenveen, smul ik altijd van mijn 
dagelijkse portie vogel. Mijn jeugdlief-

des zijn altijd paraat. Zilvermeeuwen, 
trappelend in het gras, is vaste kost. 
Vanaf een picknickbank richt ik mijn 
verrekijker op zo’n geluidloze tapdanser. 
Door het getrappel zouden ze wormen 
het idee geven dat het regent. Die komen 
daardoor boven de grond en vormen een 
makkelijk maaltje. Ik heb de afgelopen 
jaren nog nooit een meeuw gezien die 
een worm opat. Wel gaat hun snavel ge-
middeld drie keer per minuut naar de 
grond. En in 60 procent van alle keren 
wekt de vogel de suggestie dat hij iets 
eetbaars te pakken heeft. Ook al lijkt het 
me beste vermoeiend om minutenlang 
achter elkaar te trappelen, het zal toch 
wel energie-efficiënt zijn. Naast mijn zil-
vermeeuw landt een ekster. Als die zich 
over de grond voortbewegen, maken ze 
een huppelende loop. Deze maakt echter 
sprongetjes op één plaats. Hij imiteert de 
zilvermeeuw! Pikt zelfs naar de grond, 
maar een worm zie ik niet in zijn snavel 
verdwijnen. 

COLUMN

Zilvermeeuw

Voedseltrappelaars
DOOR IDDE LAMMERS
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DOOR TOM LOORIJ

In de februari Wulp van 2009 verscheen mijn eerste artikel over een soort die op de 
Nederlandse Rode Lijst voorkwam. Sindsdien zijn 28 soorten de revue gepasseerd. 
Het ging daarbij om de Rode Lijst van 2004. Op de Landelijke Sovon-dag van 2 
december 2017 werd echter een nieuwe Rode Lijst (‘Rode Lijst 2016’) gepresenteerd. 
Die was hard nodig omdat de oude op tal van punten gedateerd was geraakt.

Een nieuwe Rode Lijst

De criteria voor deze Rode Lijst waren 
vrijwel geheel gelijk aan die van 2004. 
Dat maakt een vergelijking goed moge-
lijk. Bepalend waren onder meer de mate 
van achteruitgang van de soort, het totaal 
aantal broedparen en het aantal blokken 
van 5 x 5 km waarin de soort broedt. De 
combinatie van ‘de mate van achteruit-
gang’ en ‘de mate van zeldzaamheid’ is be-
palend voor de categorie waarin de soort 
op de Rode Lijst voorkomt. De volgende 
categorieën worden onderscheiden: Ver-
dwe nen uit Nederland (VN), Ernstig 
Bedreigd (EB), Bedreigd (BE), Kwetsbaar 
(KW) en Gevoelig (GE). Een soort wordt 
pas als VN beschouwd als hij 10 aaneen-
gesloten jaren voorafgaand aan het heden 
niet meer heeft gebroed. 

Behalve het samenstellen van de nieuwe 
Rode Lijst is ook een update van de rode 
Lijst uit 2004 uitgevoerd aan de hand van 
later bekend geworden gegevens. Dit heeft 
ertoe geleid dat het aantal van 78 is uitge-
breid met drie soorten tot 81. Van keep en 
roodmus werd vastgesteld dat ze volde-
den aan het criterium ’10 jaar achtereen 
broeden’ en zij hebben het predicaat GE 
toegewezen gekregen; van de gekraagde 
roodstaart was aannemelijk dat de trend 
destijds dusdanig was dat ook hij in de 
klasse GE had moeten worden opgeno-

men. De nachtzwaluw had in 2004 in de 
categorie BE moeten staan (was KW) en 
de gele kwikstaart in GE (was BE).

De Rode Lijst van 2016 bevat 87 soorten, 
dus 6 meer dan de bijgestelde lijst van 
2004, het netto resultaat van 14 soorten 
nieuw op de lijst en 8 soorten die van de 
Rode Lijst konden worden afgevoerd.

Categorie 2004 2016
Verdwenen uit Nederland 8 9

Ernstig Bedreigd 12 10

Bedreigd 12 10

Kwetsbaar 19 19

Gevoelig 30 37

TOTAAL 81 87

Van 63 soorten bleef de categorie t.o.v. 
2004 onveranderd, 5 kwamen in een 
zwaardere categorie terecht, 5 in een 
lichtere en 14 soorten waren dus nieuw 
op de Lijst van 2016. Dat soorten in de-
zelfde categorie zijn gebleven wil overi-
gens niet zeggen dat de stand stabiel is 
gebleven. De achteruit- of vooruitgang 
kan heel goed dusdanig zijn dat die nog 
binnen de grenzen van trend of popula-
tieomvang valt waarmee een soort in een 
andere categorie komt. Voorbeelden zijn 
o.a. grauwe kiekendief en grauwe klau-
wier die de laatste jaren ontegenzeglijk in 
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aantal zijn toegenomen, maar nog steeds 
voldoen aan resp. de categorie EB en BE. 
Anderzijds zijn grutto en tureluur met ze-
kerheid flink achteruitgegaan, maar niet 
dusdanig dat ze niet meer aan de criteria 
van GE, de huidige categorie, voldoen.

De 5 soorten die in een zwaardere cate-
gorie terecht zijn gekomen, zijn klapek-
ster, duinpieper en ortolaan die verdwe-
nen zijn als regelmatige broedvogel uit 
Nederland en zomertaling en kwartelko-
ning die van de categorie KW naar de ca-
tegorie BE verhuisden. 
De 5 soorten die in een lichtere categorie 
zijn opgenomen betreffen kwak, roer-
domp, kleinst waterhoen, grote stern en 
visdief, waarvan de populaties duide-
lijk zijn toegenomen. Er zijn 8 soorten 
die van de Rode Lijst konden worden 
afgevoerd: nachtzwaluw, purperreiger, 
kerkuil, groene specht, grote zilverrei-

ger, slechtvalk, kortsnavelboomkruiper 
en gekraagde roodstaart. Zij namen om 
uiteenlopende redenen duidelijk toe in 
aantal. Bij de nachtzwaluw, purperreiger, 
groene specht en gekraagde roodstaart 
was voor het herstel van de populatie 
vooral biotoopverbetering en/of uitbrei-
ding van geschikt biotoop van belang, 
voor de purperreiger en gekraagde rood-
staart ook een aantal natte jaren in de 
Sahel. De kerkuil nam toe dank zij de ac-
tieve bescherming (nestkasten). Grote zil-
verreiger, slechtvalk en kortsnavelboom-
kruiper zijn betrekkelijke nieuwkomers 
die het echter uitstekend blijken te doen 
en zich op eigen kracht stevig in aantal 
hebben uitgebreid.
Er zijn 7 soorten die nieuw op de Rode 
Lijst zijn verschenen als gevolg van re-
cente vestiging; ze zijn alle in de categorie 
GE geplaatst, omdat het niet zeker is of 
het blijvertjes zijn of de vestiging van tij-
delijke aard blijkt te zijn. Het zijn: wilde 
zwaan, smient, kraanvogel, drieteen-
meeuw (op boorplatforms), oehoe, zee-
arend en graszanger. Er zijn (veel) meer 
soorten die zich recent gevestigd hebben 
als broedvogel maar die desondanks niet 
op de Rode Lijst voorkomen, omdat ze 
(nog) niet voldoen aan het criterium ’10 
jaar aaneengesloten broeden’. Zwarte 
wouw en bijeneter missen bijv. net één 
jaar van met zekerheid broeden in een 
reeks van 10.
Ook verschenen 7 soorten als ‘nieuw’ op 
de Rode Lijst omdat ze recent sterk zijn 
afgenomen in aantal: noordse stern en 
Europese kanarie werden maar meteen 
in de categorie BE geplaatst. Met ‘onze’ 
Wulp gaat het ook de laatste tijd heel 
slecht zodat hij nu als kwetsbaar (KW) te 
boek staat, evenals torenvalk en grote lijs-
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ter. Zwarte mees en buidelmees werden in 
de categorie GE ondergebracht.

Conclusie
Het is moeilijk te oordelen of we op grond 
van de nieuwe Rode Lijst nu mogen con-
cluderen of het beter of slechter met onze 
broedvogels gaat. Er zijn zeker lichtpunt-
jes, maar ook een groot aantal zorgen-
kindjes. 
Over 1985 verscheen een eerste Rode 
Lijst, destijds overigens gebaseerd op 
grond van wat andere criteria dan de hui-
dige lijst. De categorie ‘Verdwenen uit 
Nederland’ was niet opgenomen. Op die 
lijst prijkten 57 soorten, waarvan echter 8 
soorten alleen vanwege hun betekenis als 
wintergast of doortrekker. Van de overge-
bleven 49 soorten vinden we maar liefst 
29 soorten (bijna 60%) terug op de Lijst 
van 2016. Daarnaast waren er een aantal 
soorten die ook in aanmerking hadden 
kunnen komen voor de Rode Lijst van 
1985 maar waarvan helaas destijds on-
voldoende gegevens beschikbaar waren. 
Hiervan komen er 13 voor op de Rode 
Lijst van 2016. Als we deze 13 meenemen 
(ze hadden dus ook toen al duidelijk 
Rode Lijst kenmerken) zou dat dus bete-
kenen dat ca. 53% van de soorten op de 
Rode Lijst van 2016 ook al genoemd zijn 
in 1985. Ten aanzien van de status van 
deze soorten is dus in 30 jaar weinig tot 
niets veranderd!

Het resultaat van beschermingsmaatrege-
len komt maar mondjesmaat tot uitdruk-
king, daar zijn de grenzen van trend en 
zeldzaamheid te grof voor. Voor één soort 
is het duidelijk: de kerkuil kon, zoals 
hierboven vermeld, van de Rode Lijst 
worden afgevoerd door de zeer intensieve 

bescherming, ophangen van nestkasten, 
enz. En enkele nieuwe vestigingen (bijv. 
zeearend, kraanvogel en oehoe) doen het 
zo goed dat ze wellicht in de toekomst van 
de Rode Lijst kunnen worden afgevoerd. 
Hetzelfde geldt voor de raaf, die neemt op 
eigen kracht langzaam in aantal toe.

Aan de andere kant hebben we de blauwe 
kiekendief; die staat tot veler verrassing 
slechts als GE te boek, maar dat komt al-
leen door de vergelijking met 1950 toen 
hij ongeveer even zeldzaam was als nu. Na 
1950 was er echter een enorme opleving, 
maar de laatste jaren is de stand zo ontstel-
lend achteruit gegaan dat voor uitsterven 
moet worden gevreesd. Hetzelfde geldt 
voor het nu als EB te boek staande kor-
hoen; de huidige populatie, alle uitzettin-
gen ten spijt, is in feite niet levensvatbaar. 
De kuifleeuwerik staat ook nog net als EB 
te boek omdat dit de stand van zaken was 
bij het afsluiten van het onderzoek voor 
de Rode Lijst van 2016. Inmiddels is het 
doek voor deze soort als broedvogel geval-
len en kan hij ondergebracht worden in 
de categorie “Verdwenen uit Nederland”. 
Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor de 
grauwe gors.

Daarnaast is er in 2013 nog een zgn. 
“Oranje Lijst” van 23 soorten opgesteld. 
Deze voldoen (nog) niet aan de criteria 
om op de Rode Lijst geplaatst te worden, 
maar hebben wel alle aandacht omdat 
hun stand terugloopt. Het zijn ‘early 
warning’-soorten. Nu nog vrij algemene 
soorten als bijv. waterhoen, scholekster, 
kievit, kokmeeuw, kuifmees en spreeuw 
staan op deze lijst. Ze gaan achteruit, 
maar staan nog net niet in de gevaren-
zone. Opmerkelijk is echter, dat inmid-
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dels noordse stern, wulp, Europese kana-
rie, grote lijster, torenvalk, zwarte mees en 
buidelmees die in 2013 nog op die Oranje 
Lijst stonden, nu al zijn overgeheveld 
naar de huidige Rode Lijst van 2016! Zo 
snel kunnen veranderingen aan de hand 
van nieuwe inzichten gaan!

De artikelreeks over Rode Lijst soorten 
zal worden voortgezet aan de hand van de 
nieuwe Rode Lijst van 2016. Daarbij zal 
het accent komen te liggen op die soor-
ten waarvan de status op de Rode Lijst is 
gewijzigd in ‘nieuw’, of indeling in een 
zwaardere of lichtere categorie.
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HVB-lid Martin van de Reep strik je niet zo-
maar voor een interview. Hij besteedt zijn tijd 
aan vogels, zeven dagen per week, 10 tot 12 uur 
per dag. ‘Nee, écht geen tijd’, krijg je te horen 
als je hem als redacteur van De Wulp benadert. 
Het lukte Het Krantje, het huis aan huisblad in 
Voorburg en Leidschendam, wél hem te inter-
viewen. In de volgende tekst leunen we dan ook 
zwaar op het werk van Dick Janssen, de wak-
kere redacteur van ‘Het Krantje’.  

Martin van de Reep (70) is geboren in 
Egmond en groeide er op. Hij verhuisde 
in 1970 naar Den Haag waar hij voor 
de gemeente ging werken. Hij was er 42 
jaar lang bouwkundige. Hij woont in 
Voorburg. ‘Ik ben altijd natuurliefhebber 
geweest. Eigenlijk sinds ik met mijn vader 
ging fietsen in de duinen rond Egmond. 
Toen ik naar Leidschendam kwam, heb ik 
jarenlang een volkstuintje gehad aan de 
Stompwijkseweg. Ik ben een échte voge-

laar en heb heel wat uren doorgebracht 
met het bekijken en bestuderen van vogels 
in de vrije natuur. Vaak ging ik ‘s-morgens 
vroeg met de fiets achter op de auto en met 
de verrekijker op zak richting de Veluwe, 
de Amsterdamse Waterleidingduinen, de 
Zeeuwse Eilanden en andere mooie na-
tuurgebieden in Nederland. Uiteraard be-
zocht ik met grote regelmaat Meijendel, 
de Wassenaarseslag en de Vogelplas bij 

Op de SOVON pagina https://www.sovon.nl/rodelijst vindt u meer informatie. 

Wie is Martin van de Reep? 

Martin van de Reep met een zelf gebouwde kast
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Vlietland. Toen ik nog aan het werk was 
nam ik regelmatig collega’s, die nieuws-
gierig waren geworden naar mijn verha-
len, in de vroege ochtenduren mee op vo-
gelexcursie. Zij genoten daar volop van’. 
In 1991 werd Martin coördinator van de 
Weidevogelwerkgroep van de Werkgroep 
Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam 
e.o. (WGNL). Inmiddels telt de groep 
zo’n 30 actieve leden. ‘We waren actief 
in de polders tussen Leidschendam en 
Nootdorp, maar met de komst van het 
Forepark en Leidschenveen is ons be-
schermingsgebied steeds verder verscho-
ven naar het gebied tussen Voorburg, 
Zoetermeer en Zoeterwoude’. 
Hij bestudeert als stadsvogeldeskundige 
tal van andere vogels, waaronder mussen 
en gierzwaluwen. Zij komen door reno-
vaties en sloop regelmatig in de verdruk-
king. Ook heeft Van de Reep zich ingezet 
voor het vervaardigen van speciale nesten 
voor ooievaars. Hij verplaatst op uitvlie-
gen staande jonge scholeksters binnen 
het stedelijk gebied naar veilige locaties, 
inventariseert gebieden van het Zuid-
Hollands Landschap en van de Coöperatie 
van Agrarische Natuurverenigingen De 
Groene Klaver.
Regelmatig wordt Van de Reep ingescha-
keld als er bij bouwprojecten dingen ge-
beuren die een  bedreiging vormen voor 
vogels, zoals de gierzwaluw of de huis-
mus. Als bouwkundige reikt hij alter-
natieven aan. Hij heeft meegemaakt dat 
in het broedseizoen dakranden werden 
dichtgemaakt, waardoor jonge vogels 
werden ingesloten. In zulke gevallen 
onderneemt hij actie. Samen met hand-
havers en/of politie, dat laatste alleen 
als een bouwproject moet worden stil-
gelegd wegens overtreding van de Wet 
Natuurbescherming. ‘Vaak is het onwe-
tendheid, maar ook komt het voor dat 
er economische belangen spelen’. Martin 

was ook betrokken bij de herinrichting 
van het gebied rond de sluisjes in het 
centrum van Leidschendam. Hier zouden 
de heggen verdwijnen. Dit zou voor de 
bestaande huismussenpopulatie desas-
treus zijn. Samen met de projectleider en 
de architect, heeft hij ervoor gezorgd dat 
die toch weer (deels) zijn teruggekomen. 
‘Huismussen zoeken namelijk in zulke 
heggen beschutting om van daaruit te 
kunnen foerageren’.
Als stadsvogeldeskundige is Martin lid 
van de milieucommissie van de HVB 
en geeft hij advies aan de gemeente 
Den Haag en Leidschendam-Voorburg. 
Hij is daarnaast lid van de Kerk- en 
Steenuilenwerkgroep Zuid-Holland. De 
bescherming van de kerkuilen startte hij 
samen met Willem van der Helm. Later 
werd ons bestuurslid Rogier Mos zijn 
vaste maatje. Samen plaatsen zij (zelfge-
maakte) nestkasten, controleren die en 
Martin ringt de jonge vogels. Daarnaast 
ringt hij ook jonge kerk- en steenuilen 
bij andere vrijwilligersgroepen in Zuid-
Holland. Van de Reep zit sinds kort in 
een landelijke projectgroep ‘Natuur in-
clusief renoveren’. Het gaat om isolatie en 
aardgasvrij maken van bestaande wonin-
gen. Het gaat om zgn. ‘Nul op de Meter’-
woningen. Er worden in deze huizen 
standaard verblijfplaatsen geïntegreerd 
voor gebouwbewonende soorten zoals 
gierzwaluwen, huismussen en ook vleer-
muizen’. Wat Martin drijft? ‘Helaas is 
mijn werk hard nodig. Er zijn zoveel mis-
standen, het is fijn dat ik een stukje kan 
bijdragen aan het oplossen ervan. Vogels 
kunnen nu eenmaal niet voor zichzelf op-
komen!’ Een mooi slot aan het verhaaltje 
van Janssen over één van onze promi-
nente leden. Martin vat bondig samen 
waarom hij doet wat hij doet. En dat valt 
perfect samen met de raison d’être van de 
Haagse Vogelbescherming! 
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Een vogel bij de schoorsteen
Dan, plotseling, valt me een beweging op 
bij de schoorsteenpijpen van de energie-
centrale waar ik op uit kijk. Een vogel: 
geen meeuw, geen kraai … Het lijkt wel 
een valk! Ik kijk het na in mijn vogelgids, 
pak de verrekijker erbij om beter te zien 
en ja hoor… het moet wel een slechtvalk 
zijn! Een forse valk, ongeveer het formaat 
van een kokmeeuw. Vanaf deze afstand 
en met dit weer lijkt hij donkergrijs van 
boven en lichtgrijs van onderen, met een 
wat donkerder buik; het gezichtsmasker 
is vrijwel niet te zien. In mijn gids staat 
dat deze valk veel voorkomt op hoge, in-
dustriële gebouwen zoals elektriciteits-
centrales en schoorsteenpijpen en ook in 
januari in Nederland aanwezig is.
Er valt me iets op aan de volgorde van de 
vogels in dit vogelgidsje. De valken staan 
niet direct na de (andere) roofvogels, 
maar na de halsbandparkiet. Ik herinner 
me dat een collega bij het Zuid-Hollands 
Landschap me laatst vertelde dat valken 
nauw verwant zijn aan parkieten en veel 
minder aan (andere) roofvogels. In dit 
boekje is die (taxonomische) informatie 
dus al verwerkt!

Zakgids Vogels van Nederland en België
Het vogelgidsje dat ik in handen heb is de 
Zakgids Vogels Van nederland en België 
door Luc Hoogenstein, Ger Meesters  

en Jip Louwe Kooijmans, met illustra-
ties van Elwin van der Kolk, uitgege-
ven door de KNNV in samenwerking 
met Vogelbescherming Nederland en 
Natuurpunt België. Het is speciaal voor 
Nederland en België geschreven. In 2017 
is de geheel herziene 4e druk uitgekomen. 
Prijs: € 15,95

Het is dit gidsje dat ik tegenwoordig vaak 
meeneem als ik op pad ga de natuur in. 
De illustraties zijn niet erg talrijk (1 – 5 af-
beeldingen voor de meest voorkomende 
vogels) maar wel goed, met streepjes en 
uitleg bij een paar belangrijke kenmerken. 

Vogelgidsen onder de loep… 
DOOR KLAAS TJOELKER

Een grijze, mistige dag in januari. Motregen. Ik zit aan mijn bureau en staar uit het 
raam terwijl ik nadenk over hoe ik dit artikel zal beginnen. Veel is er buiten niet te 
zien. Een paar meeuwen vliegen voorbij, een paar eksters zijn druk op het platte dak 
van de flat…
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De beschrijvingen zijn kort en adequaat, 
de informatie is actueel en het boekje is 
niet te groot of te zwaar om in een (ruime) 
jaszak te stoppen. Er staan wel een paar 
slordigheidsfoutjes in. Deze gids behan-
delt ruim 300 soorten. Dat betekent dat 
niet alle vogels die je ooit in Nederland 
en België kunt zien er in staan. Zo staat 
de Seebohms tapuit er niet in, een vogel 
die ik afgelopen jaar stom toevallig in het 
Solleveld zag. Maar ja, dat is hier ook wel 
een heel erg zeldzame vogel!

Online Vogelgids van 
Vogelbescherming 
Nederland
Op de plaats in deze Zak

gids waar ik een kaartje van het versprei-
dingsgebied zou verwachten staat een 
QR code (een variant van de streepjes-
code). Wanneer ik die code scan met mijn 
smartphone of tablet (met een geschikte 
app en toegang tot internet) kom ik via 
Google terecht in de online Vogelgids 
van Vogelbescherming Nederland. Daar 
vind ik een schat aan informatie over – 
in dit geval – de slechtvalk: kenmerken, 
gelijkende soorten, geluiden met audio-
opnames, broeden, leefgebied, voedsel, 
vogeltrek, verspreiding en aantal, be-
scherming, wet- en regelgeving en links 
naar andere artikelen en websites. Naast 
de Nederlandse en de wetenschappelijke 
vogelnamen staan ook de Engelse vogel-
namen vermeld. 
Als je niet zo handig bent met de mo-
biele telefoon of de tablet, of er liever niet 
mee werkt, dan kun je de Vogelgids van 
de Vogelbescherming ook (thuis) op een 
computer inzien. Dat kan op deze plaats: 
https://www.vogelbescherming.nl/
ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids

Handboek Vogels van Nederland 
en België
Als je meer informatie zoekt dan in de 
Zakgids staat is er ook nog het HandBoek 
Vogels Van nederland en België. Dit is de 
Nederlandse versie van een Deens vogel-
boek, geschreven door Luc Hoogenstein 
en Ger Meesters. Sommige informatie 
in het HandBoek is vollediger, andere 
minder volledig dan in de ONLINE 
VOGELGIDS. Er staat informatie in over 
kenmerken, vlucht, geluid, voorkomen, 
trek, leefgebied en gevoeligheden. Ook 
staan er vrij veel illustraties in, 2 – 10 per 
vogelsoort.
Ik vind het een misser dat er geen ver-
spreidingskaartjes in staan. Naast de 
Nederlandse en de wetenschappelijke 
vogelnamen staan ook de Franse vogel-
namen vermeld. Prijs € 29,95.
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Minigids Vogels van 
Nederland en België
Om de serie compleet te maken is er ook 
nog een Minigids Vogels Van nederland 
en België. deze gids is eigenlijk een soort 
folder. Er staan alleen afbeeldingen, de 
Nederlandse en de wetenschappelijke 
naam, de lengte van de vogel en het voor-
komen (winter, zomer, hele jaar enz.). 
Verder staan er wat plaatsen in Nederland 
en België aangegeven waar je enkele speci-
fieke vogelsoorten vooral kunt zien. 
Deze Minigids is eigenlijk alleen maar 
nuttig als je heel weinig gewicht wilt mee-
nemen en toch vogelafbeeldingen bij je 
wilt hebben. Prijs € 5,95

Andere vogelgidsen
De oude getrouwe vogelgidsen zijn de 
anWB Vogelgids Van europa, petersons 
Vogelgids Van alle europese Vogels en 
HayMan’s Zakgids Vogels. Deze drie gid-
sen zijn geïllustreerd met getekende/ge-
schilderde afbeeldingen van vogels. 

Toen vogelgidsen voor het eerst met fo-
to’s werden geïllustreerd waren die foto’s 
meestal niet erg duidelijk. Echter, sinds 
een jaar of twintig worden ook mooie en 
duidelijke foto’s gebruikt als illustratie-
materiaal. Het zijn vaak uitsneden van vo-
gels, zodat er een witte achtergrond ont-
staat.Vogelgidsen met dit soort illustra-
ties zijn onder andere de tirion/kosMos 
natuur gids Vogels, de Veldgids Vogels 
Van europa en alle Vogels Van europa.

ANWB Vogelgids van Europa
Dé vogelgids voor ervaren vogelaars 
in Nederland is nu al sinds lang de 
anWB Vogelgids Van europa door 
Lars Svensson, Killian Mullarney en 

Dan Zetterström, uitgegeven door de 
ANWB in samenwerking met onder an-
dere Vogelbescherming Nederland. De 
talrijke afbeeldingen zijn prachtig en 
duidelijk en er staan ook verspreidings-
kaartjes in. De beschrijving van het ui-
terlijk van de vogels is heel gedetailleerd 
en gaat vooral over de (statische, morfo-
logische) kenmerken met daarnaast een 
korte beschrijvingen van vlucht, gedrag, 
voedsel en geluid. Zowel in de afbeel-
dingen als in de beschrijvingen is veel 
aandacht voor kleurvariaties, jonge en 
volwassen vogels, ♀ en ♂ vogels en zelfs 
kruisingen.

Druk na druk zijn er steeds meer afbeel-
dingen bij gekomen. Van de buizerd bij-
voorbeeld staan er zo’n 15 afbeeldingen 
in, waaronder de typische zithouding op 
een paaltje, maar ook het sperwerachtige 
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vliegbeeld dat de buizerd vertoont wan-
neer hij tegen de wind in duikt.

Druk na druk is het boek zwaarder ge-
worden. Hierdoor en ook door de wat 
moeilijk leesbare tekst en de (te)veel-
heid aan gespecialiseerde morfologische 
informatie is het voor mij net niet de 
ideale veldgids. Vooral beginnende voge-
laars kunnen verdwalen in de overweldi-
gende hoeveelheid informatie. Doordat 
er in dit boek vrij weinig informatie staat 
over gedrag, voedsel, nesten, trek enz. is 
het ook niet echt een naslagwerk – tenzij 
het louter gaat om de identificatie van 
vogels.

Fijn is dat de laatste, zevende druk uit 
2017, een dunne, flexibele kaft heeft en 
daardoor weer iets handzamer is gewor-
den. Prijs € 34,99. De zesde druk uit 2016 
is ook nog hier en daar te koop voor € 
32,99. Deze druk heeft nog de zwaardere, 
harde kaft.

Petersons Vogelgids van alle Europese 
vogels (‘de Kist’)
Ook petersons Vogelgids Van alle 
europese Vogels, door R.T. Peterson, G. 
Mountfort en P.A.D. Hollom, wordt (nog 
steeds!) regelmatig herzien en opnieuw 
uitgegeven. De beschrijvingen van de vo-
gels zijn helder en goed leesbaar; toegan-
kelijker dan die in de anWB Vogelgids. 
Voor Nederlanders die veel buitenlandse 
vogelaars ontmoeten is het fijn dat er, 
behalve de Nederlandse en wetenschap-
pelijke namen, ook de Engelse, Duitse, 
Franse en Zweedse vogelnamen in staan. 
Er zijn overigens alleen registers van de 
Nederlandse en wetenschappelijke vo-
gelnamen.

De afbeeldingen zijn goed, maar vele zijn 
nogal statisch en er zijn er veel minder 
dan in de anWB Vogelgids. Het is ook 
jammer dat de uitgevers in al die tijd de 
structuur van het boek niet hebben aan-
gepakt. Beschrijving, afbeeldingen en 
verspreidingskaartjes staan niet bij el-
kaar dus je moet daar steeds tussen heen 
en weer bladeren. Het boek is wat hand-
zamer dan de anWB Vogelgids. Het kost 
€ 35,00. (31e druk, 2017).

Hayman’s Zakgids Vogels
De vorige edities van dit gidsje hadden 
verschillende titels. De nieuwe heet niet 
meer “nieuWe Zakgids”, zoals de vorige, 
maar gewoon “Zakgids”; voluit: HayMan’s 
Zakgids Vogels. Dit is ook alweer de 7e 
druk. Ook deze gids is in de loop van de 
tijd steeds verder uitgebreid, maar het 
blijft een van de meest handzame gid-
sen. Van elke vogelsoort staan er mini-
maal 5 afbeeldingen in en van sommige 
zelfs meer dan 15 (bijv. van de buizerd); 
in totaal staan er 450 vogelsoorten in. De 
beschrijvingen zijn nogal beperkt en ik 
vind het niet altijd gemakkelijk te begrij-
pen of een bepaalde vogel in Nederland 
voorkomt. Een deel van de informatie 
wordt in symbolen weergegeven, dat is 
ook even wennen. De illustraties zijn 
helaas niet allemaal even goed gedrukt, 
waardoor details niet altijd goed zicht-
baar zijn. Dat neemt niet weg dat het een 
zeer bruikbare gids is, vooral dankzij de 
veelheid aan afbeeldingen.

Het viel me op dat naast de lengte en de 
spanwijdte ook het gewicht van de vogels 
staat vermeld. Voor de mensen van de 
Vogelopvang is dat nuttige informatie, 
zoals Sharon Lexmond van Vogelopvang 
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De Wulp mij bevestigde. Deze vogelgids 
kost € 16,99 (7e druk, 2017). De 7e druk is 
een ongewijzigde herdruk, waarop Rob 
Hume nu ook als auteur staat vermeld.

Tirion/Kosmos Natuurgids Vogels
De meeste illustraties in de tirion/
kosMos natuurgids Vogels, door Volker 
Dierschke, zijn duidelijke, getekende/ge-
schilderde afbeeldingen, 3 – 8 per vogel. 
Daarnaast staan er goede foto’s in. Bij de 
afbeeldingen staan streepjes met uitleg 
over enkele karakteristieke kenmerken. 
Het uiterlijk van de vogels wordt niet 
apart beschreven. Er is wel summiere in-
formatie over voorkomen (met versprei-
dingskaartje), broeden, eieren, geluid en 
er staan hier en daar observatietips en 
wetenswaardigheden vermeld. Achter in 
het boek staan nog wat eieren afgebeeld. 

Deze gids is onder andere te koop bij 
de Verenigingswinkel van de Haagse 
Vogelbescherming (meer informatie op 
de derde bladzijde van de omslag van 
de Wulp). Prijs € 17,50 (herziene druk, 
2014).

Veldgids Vogels van Europa
De Veldgids Vogels Van europa, door Paul 
Sterry (red.), is uitgekomen in een onge-
wijzigde herdruk. Het zou dus kunnen 
dat een deel van de informatie onder-
tussen wat is verouderd, maar het blijft 
een mooie vogelgids, geïllustreerd met 
mooie, gefotografeerde en getekende/
geschilderde afbeeldingen.De korte tek-
sten gaan vooral over het uiterlijk van 
de vogels, maar er staat ook iets in over 
het gedrag, het leefgebied en het geluid. 
Dit vogelboek is de meest rechtstreekse 
concurrent van de volgende. De Veldgids 

Vogels Van europa is iets handzamer en 
goedkoper dan alle Vogels Van europa, 
maar minder compleet en minder re-
cent. De prijs is € 19,99 (1e druk 2011, 
ongewijzigde herdruk 2016).

Alle Vogels van Europa
In alle Vogels Van europa, door Aurélien 
Audevard en Frédéric Jiguet, staan nóg 
meer vogels dan in de anWB Vogelgids: 
(860 soorten). De vogels worden geïl-
lustreerd met uitsneden van foto’s van 
meestal goede kwaliteit, 3 – 7 per vogel. 
In de korte en duidelijke tekst staat wat 
over het uiterlijk, het gedrag, het geluid 
en de habitat van de vogels. Bij de meeste 
soorten staan ook verspreidingskaart-
jes. Veel vogelaars die geen soortenja-
gers zijn zullen veel van de vogels in dit 
boek nooit te zien krijgen. Toch kan het 
boek ook voor hen een bruikbare vogel-
gids zijn. Net als de Veldgids Vogels Van 
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Zakgids Vogels van 
Nederland en België

+ + + + +
Vrij klein en 

licht
€ 15,95

Online Vogelgids 
Vogelbescherming 
Nederland

+
++

(audio)
++ ++ ++

Klein en licht 
(smartphone)

€  0,00

Handboek Vogels 
van Nederland en 
België

+ + + + ++
Groot en 

zwaar
€ 29,95

ANWB 
Vogelgids

++ + ++ + 
Middelgroot 
en vrij zwaar

€ 34,99

Petersons 
Vogelgids

 + + + –
Middelgroot 
en vrij licht

€ 35,00

Hayman’s Zakgids 
Vogels

+(+)   –– – Klein en licht € 16,99

Tirion/Kosmos 
Natuurgids Vogels

+   – 
Vrij klein en 

vrij licht
€ 17,50

Veldgids 
Vogels van Europa

+  + – 
Middelgroot 
en vrij licht

€ 19,99

Alle Vogels van 
Europa

+  + – –
Middelgroot 
en vrij zwaar

€ 24,95

europa heeft dit boek een prettige open 
bladopmaak en het is een plezier om er 
in te bladeren en te lezen. Het is onge-
veer even groot en zwaar als de anWB 
Vogelgids. De schappelijke prijs maakt 
dit boek extra aantrekkelijk: het kost € 
24,95 (1e druk, 2016).

Tot slot…
In dit artikel heb ik het gehad over de 

meest gangbare Nederlandse vogelgid-
sen. Het is bedoeld als hulp bij het kiezen 
van een gids voor uzelf of als steuntje in 
de rug als u er eentje cadeau wilt doen. 
In een volgend artikel wil ik ingaan op 
wat bijzondere en minder bekende vo-
gelgidsen, bijvoorbeeld gericht op jon-
geren en beginnende vogelaars.

klaas.tjoelker@gmail.com
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Contact
Bestuur 
Hans Elders voorzitter
Rob de Jong penningmeester
Jeroen Melcherts kandidaat secretaris
Peter Leyenaar lid
Rogier Mos lid
Frits IJzendoorn lid
John Woudstra lid

E-mail: info@haagsevogels.nl

Correspondentieadres bestuur
Heliotrooplaan 15, 2555 MA 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

Algemene informatie
E-mail: info@haagsevogels.nl 
Website: www.haagsevogels.nl

Informatietelefoon
Frederik Hoogerhoud, T: 06 - 46 42 68 09

Alarmnummer Milieuzaken
Voor spoedeisende zaken als kappen en 
snoeiwerkzaamheden in de broedtijd
- Den Haag noord: 
 Adri Remeeus, T: 06 - 53 42 56 02

- Den Haag centrum: 
 Frederik Hoogerhoud, T: 06 - 46 42 68 09

- Den Haag zuidwest: 
 Ruud van der Waard, T: 06 - 47 46 01 59

- Leidschendam-Voorburg: 
 Martin van de Reep, T: 06 - 54 75 89 50

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

Vogelopvang De Wulp
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
Telefoon: 070 - 323 15 68
IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75
E-mail: info@vogelopvangdewulp.nl
Website: www.vogelopvangdewulp.nl
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1. Boompieper   2. Jan van Gent   3. Grauwe ganzen   4. Kleine mantelmeeuw   5. Grote stern   6. Kleine zwanen
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