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’Vogeltuin Marlot’

Jan Tuyl Oppervlakte: circa 0,3 hectare

Er was weinig verscheidenheid in beplanting, want er was een zeer oud beukebomenbestand.

Heesters ontbraken en zouden ook niet tot ontwikkeling hebben kunnen komen, omdat er over

vrijwel het gehele gebied een dekendikke laag Brandnetels groeide. Het park zelf ligt vrij rustig
tussen twee verkeerswegen en aan de andere zijden zijn weilanden.

De begroeiing is momenteel als volgt: langs
de verschillende paadjes zijn meidoornhagen

geplant; langs de waterkant staan oude Ro-

dodendrons, bamboestruiken, Vlierstruiken

en enkele hulstboompjes. Verder wat aan-

plant van Berberis, Hazelaar en Laurierkers

en in het midden van het terrein bevinden

zich Hulst, Liguster, Meidoorn, Spaanse Aak,

Rode Kornoelje, Kardinaalsmuts, Vlier,

Sneeuwbes, Jeneverbes, Taxus, Eik, Es, Es-

doorn, Berk en Egelantier.
Een goed afsluithek met hangslot moet voor

de beveiliging zorgen, maar helaas is er on-

danks de genomen maatregelentoch diverse

malen inbraak geweest. Het slot was gefor-

ceerd en het gaas kapot geknipt. Controle/

bewaking van het terrein wordt gedaan door

de kerngroep van de Vogelwacht, geassis-
teerd door de politieen de Dienst Groenvoor-

zieningen en Milieu-educatie.

Drie wigwams (opgebouwd uit takken) en

twee takkenbossen geven gelegenheid voor

eerste broedsels: ze zijn, waar mogelijk, voor-

zien van Braamstruiken.

Er is een bak aanwezig waar de vogels kun-

nen drinken en/of baden en verspreid over het

terrein zijn er drie voedertafels.

Jaarlijks wordt in september begonnen met

Waterhoentjes zijn broedvogel in deVogeltuin Marlot.

In de winter van 1960 is in samenwerking met de Haagse Vogelwacht en de Dienst Groenvoor-

zieningen en Milieu-educatie een lokatie gevonden in het park ’Marlot’, die kon voldoen aan de

eisen voor een vogeltuin. Beheerder van deze vogeltuin vanaf het begin is J. Tuyl.
Het terrein ligt te midden van een rustig wandelgebied:het heeft een natuurlijke grens aan een

zijde, een sloot en ligt een aantal meters van een wandelpad af. Deze boskant is voorzien van

een ruim twee meter hoog hek. De tuin zelf is klein (circa 0,3 hectare) en wordt doorkruist door

een aantal paadjes.

Tekening; Rens Veenstra.
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het uitdunnen en terugsnoeien van struiken.

Na de snoeitijd komt beplanting aan de beurt

en vervolgens controle en eventuele repara-

tie van het nestkastenbestand.

In de vogeltuin hangen de nestkasten waar

mogelijk op ooghoogte. Aanwezig zijn vijf

nestkastjes waarvan drie van houtbeton, één

van plastic, vier standaardtypen houten kast-

jes en een bosuilenkast (deze wordt ieder

jaar bewoond door Kauwtjes).

Wij voeren de vogels bij het invallen van vorst

en bij sneeuwval. Het voer is beschikbaar

gesteld door de Vereniging voor Vogelbe-

scherming ’s-Gravenhage en Omstreken. In-

dien nodig wordt extra voer door ons aange-

schaft.

Er bestaan goede contacten met de mede-

werkers van de Dienst Groenvoorzieningen

en Milieu-educatie en er is een prettige sa-

menwerking met de opzichter.
Er zijn 12 tot 15 territoriumhoudende vogel-

soorten. Dit aantal is gedurende een flink

aantal jaren gelijk gebleven, te weten: Meer-

koet, Waterhoen, Houtduif, Winterkoning,

Heggemus, Tjiftjaf, Zwartkop, Merel, Zang-
lijster, Roodborst, Koolmees, Pimpelmees en

Kauw. In de laatste tien jaren hebben we

slechts één maal de Nachtegaal teruggehad,
deze vogel broedde in de jaren zestig met drie

paren in het park. Verdwenen zijn ook de

Spotvogel, Gekraagde Roodstaart, Grauwe

Vliegenvanger en Braamsluiper.

Elk jaar zijn er wel wat vogelwaarnemingen

van belang in tuin/park namelijk: Waterral,

Ijsvogel, Kleine Bonte Specht, Staartmees,

Goudhaantje. De Koekoek is meestal een

paar dagen aanwezig om daarna naar de dui-

nen te vertrekken. Buizerd, Sperwer en Toren-

valk worden gezien.

Begin mei wordt een avondexcursie gehou-

den voor de vogelzang. Het aantal deelne-

mers varieert van beneden de tien tot onge-

veer twintig personen. Na de wandeling in

het park wordt soms even een kort bezoekje

gebracht aan de vogeltuin, waarna de wande-

ling wordt voortgezet in de richting van het

aangrenzende park 'Reigersbergen’. Ook

wordt aandacht gegeven aan bomen en bloe-

men.

Prettige gebeurtenissen zijn altijd wanneer

we bijzondere waarnemingen doen, maar

leuk is het wanneer Koolmezen en Pimpelme-

zen hun pindaatje bij en op de deur van onze

schuur komen halen en een Roodborst zijn
deel van het voer zelfs in de schuur komt zoe-

ken en op de schoenen gaat zitten.

Toekomstbeeld: wij proberen door juiste be-

planting en snoeien meer vogels in het ter-

rein te kunnen aantrekken, in de hoop dat die

er dan ook gaan broeden.

J. Tuyl, Laan van Nieuw-Oost-Indië 104 b, 2593 BX ’s-Gravenhage.

De Zanglijster zingt reeds vroeg in het voorjaar.

Foto: Jaap Taapken.

Gedane arbeid...

Foto: Emmie Maasdijk.


