
Vogelreservaat ’De Uithof’

Henk Taal Oppervlakte: circa 0,3 hectare

Door middel van een brug zijn de beide eilandjes te bereiken. In 1982 heeft de Haagse Plant-

soenendienst dit gebiedje als beschermd proefgebied aangewezen.

Gedurende de broedtijd mag de brug die toe-

gang tot het gebiedje geeft, met prikkeldraad

worden afgesloten. Van deze maatregel
wordt gebruik gemaakt. De beheerder kan

van buitenaf waarnemingen doen. De beste

oplossing blijkt de brug geheel te verwijde-

ren.

De afgelopen jaren hebben de volgende vo-

gels in het gebied gebroed:

Fuut, Wilde Eend, Waterhoen, Meerkoet,

Houtduif, Winterkoning, Heggemus, Rietzan-

ger, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Braam-

sluiper, Fitis, Roodborst, Merel, Rietgors,
Kneu en Ekster.

De beplanting bestaat uit soorten als Wilg,

Vlier, Meidoorn, Lijsterbes en enkele roos-

achtigen. Bomen staan er niet veel, alleen

een paar kleine Gewone Essen. In het voor-

jaar en in de zomer bloeien op het grasveldje

vele soorten bloemen, vooral Distels en Kla-

ver. De bloemen lokken grote hoeveelheden

vlinders en andere insekten, die op hun beurt

een zeer goede voedselbron voor de vogels

vormen.

Langs de slootkanten groeien Riet, Gele Lis

en Lisdodde. In de slootjes bloeien Waterle-

lie en Gele Plomp. Het gebiedje wordt ook

veel door niet broedende vogelsoorten be-

zocht. Dit zijn er te veel om op te noemen.

Hier volgen de belangrijkste:

Torenvalk, Tjiftjaf, Koperwiek, Zanglijster,

Koolmees, Pimpelmees, Vink, Groenling, Put-

ter, Spreeuw, Vlaamse Gaai, Zwarte Kraai.

Ook andere dieren komen regelmatig in het

gebiedje voor: Haas, Mol, Egel, Wezel, Her-

melijn en vele soorten muizen, kikkers en

padden.

Gedurende de proefperiode is gebleken dat

dit gebied, als het de rust krijgt die het nodig

heeft en als er op enige plaatsen nog wat

struiken worden aangeplant, een zeer waar-

devol vogelreservaat zal worden.

H. Taal, Van Alphenlaan 103, 2533 GV 's-Gravenhage.

Oe Meerkoet maakt zijn nest open
en bloot in de met kroos bedekte sloot en blijft rustig zitten als wij naar hem blijven kijken.
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Op de grens van ’s-Gravenhage en Poeldijk, nog net op Haags grondgebied, ligt het recreatie-

en natuurgebied ’De Uithof’.

Dit gebied, dat ongeveer 120 hectare groot is, is zeer rijk aan vogels en andere natuur. In ’De

Uithof’ liggen twee eilandjes aan de Wennetjessloot (de een groter dan de ander en met een

bruggetje met elkaar verbonden). Aan drie zijden zijn ze door slootjes omgeven en aan één zij-

de door een plas.


