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Vogeltuin Rijnwegheuvel
Jan Gemmink Oppervlakte: circa 1,5 hectare

Wat zijn Puinduinen?

Begin 1968 besloot de gemeenteraadhet re-

creatiegebied Ockenburgh te omgeven met

windbrekende duinen, die zouden worden op-

getrokken van in totaal 640.000 m 3 puin uit

’s-Gravenhage en wijde omgeving.

Gemeentewerken gingen ervan uit dat er jaar-

lijks 60.000 m 3 zou worden gestort, het werd

meer dan 100.000 m 3 per jaar. Ook de slak-

kenproduktie van de vuilverbranding heeft

hier een grote rol in gespeeld.

Voor het puinstorten bestond het slechts ma-

tig geaccidenteerde terrein uit een als koe-

weide in gebruik zijnde binnenduin, doorsne-

den met enkele ondiepe sloten.

In februari 1971 begon de stort van Duin 5,

met het afgraven van een halve meter teelaar-

de van de boomkwekerij van de Plantsoenen-

dienst gelegen langs de Wijndaelerweg.

Ruim 25.000 m 3 slakken van de vuilverbran-

ding met daarop puin en afgedekt met de ter

plekke afgegraven halve meter teelaarde

werd Puinduin 5.

Op dit Puinduin werd een gevarieerdebeplan-

ting aangebracht.

Populieren, Witte Abeel, Kardinaalsmuts, Zo-

mereik, Vlier, Meidoorn, Liguster, Veldiep,

Hollandse lep, Duindoorn, Vogelkers, Kor-

noelje en veel Bramen.

Toen dit Puinduin in 1975 als vogelreservaat

aan de Vereniging werd toegewezen, was ik

al 6 jaar als vogelwachter behulpzaam in de

Abraham Schierbeektuin, als assistent van

André van der Laan.

Dat waren leerzame jaren voor mij, want Van

der Laan had een schat aan ervaringen opge-

daan hoe een vogeltuinoptimaal geschikt te

maken voor broedvogels.

In het broedseizoen van 1976 ben ik wekelijks

het Puinduin gaan bezoeken en toen al bleek

dat het gebied erg in trek was bij de vogels,

want, ondanks het feit dat het nog voor ieder-

een vrij toegankelijk was, broedden er 8 soor-

ten, waaronder Heggemus,Zwartkop en Win-

terkoning.

De Nachtegaal, Putter, Fitis en Tjiftjaf kwa-

men er regelmatig foerageren.
In maart 1977 heeft de Plantsoenendienst het

gebiedje aan de voorzijde afgesloten door

het plaatsen van geteerde houten palen met

daarop vier rijen prikkeldraad en toen ben ik

het gebied voor de Vereniging gaan beheren.

De afsluiting had tot gevolg dat er dat sei-

zoen 28 broedsels werden grootgebracht
door achttien soorten.

Doordat de Populieren, Abelen en lepen die

op het duin waren aangeplant, veel te zwaar

werden en het licht voor de daaronder groei-
ende heesters en kruidlaag wegnamen,
moesten wij gaan rooien.

Begin 1978 en 1979 is 80% van het geboomte

door ons afgezaagd, dat waren een twintigtal

lepen, 25 Abelen en een honderdtal Populie-

ren. Ook de groenstrookaan de westzijde (zie

kaartje) bestaande uit Populieren van veertig

jaar oud, werd waar nodig uitgedund. Aan de

noordzijde (de voorkant van de vogeltuin) ligt

een oude wilgenrand met daarin vijftien me-

ter hoge Esdoorns en veel bramen.

Veel van deze Wilgen zijn dood ot groeien al-

leen aan de uiteinden. Hier zijn veel Wilge-en

In het kwartaalblad ’De Wulp’ van de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en

Omstreken uit 1975 staat het volgendegeschreven:

Puinduinen bij Ockenburgh.

De plantsoenendienst van ’s-Gravenhage heeft onlangs een puinduin bij Ockenburgh als toe-

komstig vogelreservaat aan onze vereniging ter beschikking gesteld.
Zodra een reeds aangebrachte beplanting voldoende tot ontwikkeling is gekomen, zal dit re-

servaat, dat aan drie zijden door water is omgeven, aande vierde zijde van een afrastering wor-

den voorzien. Daarna zullen de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Met de volledige
uitbouw van deze vogeltuin zullen nog vele jaren zijn gemoeid.
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Vlierstekken geplant, om deze rand te verjon-

gen. Op het duin zelf zijn tussen 1979 en 1986

1900 heesters door ons bijgeplant, aanslui-

tend op de reeds bestaande beplanting. Het

merendeel van deze heesters bestaat uit de

eenstijlige Meidoorn. Door deze doorns en

het jaarlijkse snoeien is het de heester die de

meeste veiligheid biedt bij het broeden.

In ’s-Gravenhage en omgeving geldt sinds

1983 een aanplantverbod voor onder andere

Meidoorn, dit in verband met het hier heer-

sende bacterievuur. Maar door het jaarlijkse

snoeien, waardoor ze niet in bloei kunnen ko-

men, lopen de reeds aangeplante Meidoorns

geen gevaar. Verder zijn aangeplant: Egelan-

tier, Haagbeuk, Spaanse Aak, Berberis, Li-

guster, Kamperfoelie, Klimop, Hulst, Els,

Duindoorn, Taxus en Buxus.

Tussen de heesters overheerst de Grote

Brandnetel, Ruigklokje, Stinkende Gouwe,

Kromhals, Wolfspoot, Fluitekruid, Vinger-

hoedskruid, Ereprijs, Klein en Groot Hoef-

blad en Boerenwormkruid. In totaal meer dan

tachtig soorten buiten de grassen en mos-

soorten. De beveiliging van het terrein

bestaat aan drie zijden uit sloten. Aan de

zuidkant een sloot van drie meter breed met

daarachter de begraafplaats. Aan de west-

kant is deze 1.60 meter breed en is gelegen

langs de openbare weg.

Hier is als extra beveiliging veel dood hout

neergelegd en voorts zijn er Meidoorns, Vlie-

ren en Bramen geplant.

De sloot aan de oostzijde is maar 1.20 meter

breed en is gelegen langs een helling met

veel loofbomen, Bramen en varens.

Dit terrein is via een parkeerplaats vrij toe-

gankelijk. Hier zijn aan de tuinzijde om de

De observatiehut bij het vennetje.

Foto: Emmie Maasdijk.

Foto; Emmie Maasdijk,Het vennetje is zelf gegraven.
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acht meter palen ingegraven met daaraan

twee rijen prikkeldraad en op de palen lussen

prikkeldraad. Op deze wijze is het over de

sloot springen niet meer mogelijk. De voorzij-
de van de tuin is gelegen aan een openbare

parkeerplaats, hierlangs staat een 118 meter

lang hekwerk met twee meter harmonica-

gaas en twee rijen prikkeldraad erboven.

Eén meter naar binnen toe staat de oude rij

palen met vier lagenprikkeldraad. Tussen het

buitenhek en de rij prikkeldraad staat een

jonge aanplant van Haagbeuken, Meidoorns

en Bramen. Waar het nodig leek is ook nog

prikkeldraad in grote lussen tussen de bo-

men gelegd.

Het harmonicagaas is tot nu toe acht maal

opengeknipt, maar de infiltranten kwamen

niet verder dan één tot twee meter en liepen

zich dan vast.

Voor de standvogels, die voor de eerste

broedsels zorgen als de heesters nog kaal

zijn, staan er acht takkenstapels in de vorm

van Indiaanse wigwams. Verder zijn er vijf
takkenwallen met een totale lengte van der-

tig meter, deze zijn twee meter hoog en één

meter breed. In de takkenwallen zijn Wilgen

en Vlierstekken gestoken, die ’s winters één

meter boven de wal worden afgesnoeid. Ook

Bramen groeien er doorheen. Waar nodig

worden de wigwams en takkenwallen aange-

vuld met snoeimateriaal uit de tuin. In deze

wallen en wigwams zitten jaarlijks verschil-

lende broedsels.

De sloten, die de tuin aan drie zijden begren-

zen, zijn voorzien van een houten beschoei-

ing en zijn daardoor ontoegankelijk voor vo-

gels die willen drinken of baden. Egels, Konij-

nen en muizen die te water raken, verdrinken

en padden komen er ook niet meer uit. Daar-

om zijn er trapjes en takkenvlotjes in het wa-

ter gehangen, maar ook dat voldeed toch

niet. In 1979 hebben wij de spade ter hand ge-

nomen en zijn begonnen met het graven van

een vennetje in het laagste en vochtigste ge-

deelte van de tuin. Het is een zware klus ge-

weest, die in twee winters werd geklaard. Het

vennetje is ongeveer 2Va meter bij twaalf me-

ter met een waterstand van dertig tot zeven-

tig centimeter, afhankelijk van de grondwa-

terstand. Voor overwintering van kikkers zijn

er wat diepere plekken gegraven. Aan de

noordzijde is er een aflopend zandstrandje

van twee bij drie meter tot in het water. Aan

de westzijde is in 1980 een schuilhut ge-

bouwd van boomstammen met een opklap-

baar raam aan de voorzijde van waaruit ik de

vogels kan waarnemen bij het drinken.

Leuke waarnemingen waren een groep van

veertig Putters, drinkend en badend, een

Sperwer en een Goudvink. Verder zijn alle

broedsoorlen hier dagelijks meermalen te

zien. In het water is een grote verscheiden-

heid van leven, zoals Tubifex, Erwtenmos-

seltje, vier soorten slakken en nog veel meer

torren en kevertjes. In het vennetje groeien

Een wigwam wordt aangevuld.
Foto: Emmie Maasdijk.
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twaalf soorten planten, waaronder Water-

drieblad, Grote Boterbloem, Gewone Water-

ranonkel en Kroosvaren. Langs het vennetje

groeien onder andere Grote Ratelaar, Moera-

sandoorn, Watermunt en Wolfspoot.

’s Zomers krioelt het in het water van de lar-

ven van de Groene en Bruine Kikker en van de

pad. Van de honderden kikkertjes die het wa-

ter verlaten, wordt het grootste deel opgege-

ten, niet in de laatste plaats door hun familie-

lid de Groene Kikker, die alles wat in zijn

buurt beweegt, verslindt.

Om de vogelpopulatie voldoende rust en veili-

ge nestgelegenheid te bieden zijn de jaarlijks

terugkerende werkzaamheden van septem-

ber tot maart van essentieel belang. Deze

winterwerkzaamheden bestaan voor het

grootste gedeelte uit het snoeien van vrijwel

alle heesters (niet zoals we met onze sier-

heesters in de achtertuin doen, dus alle tak-

ken die naar binnen groeien, weghalen), maar

rondom alles wegsnoeien vlak boven de

snoeiplaatsen van het vorig jaar. Op deze wij-

ze ontstaat er een wirwar van takken en mik-

ken met een optimale dichtheid en dus be-

scherming voor de daarin broedende vogels

(zie tekening). De op deze wijze gesnoeide

heesters staan voor het merendeel in hagen

of in groepjes van acht tot tien stuks varië-

rend in hoogte van 1.40 meter tot 1.80 meter,

gemeten na het snoeien. Hier en daar bevin-

den zich tussen deze heesters hogere
boompjes als aanvlieg- en zangplaats. Dit

zijn meestal Kardinaalsmuts, Wilg of Lijster-

bes. Omdat ze niet zo’n zware bladerkroon

hebben,nemen ze niet veel licht weg voor de

daaronder groeiende heesters en kruidlaag.

Na het aanplanten van ongeveer 1900 hees-

ters in de afgelopen tien jaar is de beplan-

tingsdichtheid optimaal, daarom beperken

wij ons nu tot het vervangen van weggevallen

heesters en de aanplant van Kamperfoelie en

Klimop tegen wigwams en houtwallen. Eind

februari loop ik de nestkasten nog een keer

na, sommige worden ’s winters gebruikt als

slaapkast door mezen of Winterkoning.

De nestkasten die uitvallen, geef ik een

nieuw dak van asfaltpapier en deze plaats ik

onder in de houtwallen waar ze nog enige ja-

ren dienst doen als muizenwoning. 75% van

het totaalaantal nestkasten is gemaakt van

houtbeton.

Eén grauwe vliegenvangerkast, drie pimpel-

meeskasten met 27 mm vlieggat, acht kool-

meeskasten met 32 mm vlieggat, twee voor

de Gekraagde Roodstaart met een ovaal

vlieggat.

Verder hangen er drie houten pimpelmees-
kasten, een spechten- en een torenvalkkast.

Er zijn in de tuin drie overdekte voederplaat-

sen, waar als dat nodig is voer wordt ge-

strooid, bestaande uit onkruidzaden, tortel-

duifzaad en universeelvoer. Dat bijvoeren ge-

beurt alleen na zware sneeuwval, vorst of ij-

zel.

Ook werden er Putters gezien.

Foto; A.C. Zwaga.

Gesnoeide Meidoorns

tegen deheuvel.

Foto: Emmie Maasdijk.
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Voor de schuwere vogels, zoals de Houtsnip-

pen, strooien wij ook universeelvoer in de be-

schutting van de takkenstapels en houtwal-

len, waar je dan ook vaak de Heggemus,

Roodborst en de Winterkoning ziet rond-

scharrelen. Op de overdekte voederplaatsen

zijn lijsterachtigen, Vinken, Groenlingen en

mezen te vinden.

Met de medewerkers van de Dienst Groen-

voorzieningen en Milieu-educatie vindt regel-

matig overleg plaats, veelal over bescher-

mende maatregelen voor de tuin, zoals het

uitdiepen van de omringende sloten, het

plaatsen van palen tussen de parkeerplaat-

sen en het hekwerk, waar voordien nogal

eens een auto tegenaan reed.

Maar ook voor het verkrijgen van doornige en

denne- en sparretakken van snoeiwerkzaam-

heden in de naaste omgeving, voor het ver-

stevigen en afdekken van de takkenwallen.

Deze vogeltuin is nu tien jaar in beheer bij de

vereniging. Na de start met zes broedsoorten

zitten we nu op een gemiddeldevan 22 broed-

soorten, die ongeveer tachtig nesten per sei-

zoen produceren. De tuin is te klein om hem

via het Broedvogel-Monitorings-Project te in-

ventariseren. Inventarisatie gebeurt nu door

rustig de vogels te bekijken bij hun baltsge-

drag, territoriumzang, nestbouw en het voe-

ren van de jonge vogels. Op deze manier weet

ik ongeveer 90% van de nesten te zitten. Ge-

durende deze tien jaar hebben de volgende

vogels in de tuin gebroed:
Wilde Eend, Fazant, Waterhoen, Meerkoet,

Houtduif, Turkse Tortel (lx), Tortelduif, Win-

terkoning, Heggemus, Zanglijster, Merel,

Nachtegaal, Roodborst, Bosrietzanger (lx),

Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Fitis, Tjiftjaf,
Grauwe Vliegenvanger (lx), Koolmees, Pim-

pelmees, Staartmees (2x), Groenling, Putter

(4x), Kneu (3x), Ringmus, Spreeuw, Ekster

(2x), Vlaamse Gaai (1 x).

Sommige vogels zijn geen vaste broedvogels
in de tuin, tussen haakjes staat hoe vaak ze

tot nu toe in de tuin hebben gebroed. De Put-

ters broeden de laatste jaren op de begraaf-

plaats ten zuiden van de tuin, maar ze zijn tij-

dens het broedseizoen dagelijks op het duin

te vinden, foeragerend tussen de Distels en

Teunisbloemen of drinkend uit het vennetje.
Hetzelfde geldt voor de Kneuen. Deze twee

soorten verwacht ik weer terug op het duin

als de aangeplanteVlieren en een twintigtal

Meidoorns, die niet jaarlijks maar om de drie

jaar worden gesnoeid,wat zwaarder en hoger

zijn geworden.
De Braamsluiper en de Spotvogel zijn toe-

komstige broedsoorten, evenals de Bonte

Vliegenvanger. De eerste verblijft in april en

begin mei in de tuin, de Spotvogel is de

laatste vijf jaar in mei onze gast geweest. De

Bonte Vliegenvanger is ook april-mei in de

tuin te vinden zelfs met enkele paren. De

Boomkruiper, Groene Specht en de Grote

Bonte Specht zijn het hele jaar door regelma-
tig in de tuin te zien zoekend naar voedsel.

Verdere bijzondere waarnemingen geduren-
de de afgelopen tien jaar zijn:

Buizerd, Sperwer, Patrijs, Steenuil, Bosuil,

Ransuil, Ijsvogel, juvenielen Kleine Bonte

Specht, Paapje, Gekraagde Roodstaart,

Goudvink en Wielewaal.

Wat de verdere fauna betreft, leven hier Egel,

Mol, Duinkonijn, Bosmuis, Bosspitsmuis,

Veldmuis, Haas en ook vind ik nestjes van de

Dwergmuis. Verder ziet men hier verschillen-

de bijen- en hommelsoorten, vlinders zoals

onder andere de Oranjetip, Distelvink, Dag-

pauwoog en de Atalanta en een overvloed

aan andere lopende, kruipende en vliegende
insekten, kortom een Walhalla voor de vogels

en voor de beheerder, 's Zomers kan ik genie-

ten van de rust en alles wat er leeft en groeit,
in de winter kan ik mij totaal uitleven in het

snoeien, verslepen en aanplanten. Wanneer

wij met de nu gekozen wijze van beheer door

kunnen gaan dan vinden ook de meer bijzon-

dere soorten hier rust en broedgelegenheid,

maar dan moeten er geen grote veranderin-

gen in de naaste omgeving plaatsvinden, zo-

als opdringende bebouwing of uitbreiding

van de begraafplaats op het terrein ten

oosten van de vogeltuin.

J.L Gemmink, Marnixstraat 29, 2518 PV 's-Gravenhage.

Sneeuwklokjes.

Foto; Jaap Taapken.


