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       Van de voorzitter

In de februari-uitgave van ons kwartaal-
blad vielen mij twee zaken op. In de eer-
ste plaats bleek het jaar 2019 door Sovon 
uitgeroepen tot Het Jaar van de Wulp, 
vandaar de fraaie verzameling foto’s van 
deze prachtige vogel op de achterkant en 
belangwekkende, naar meer smakende 
artikelen over deze bijzondere soort. Het 
tweede opvallende is het feit dat 2019 de 
vijftigste jaargang is van De Wulp. 

nodigde inspiratie tot schrijven. 
Hoezeer de natuur zelf ons ook 
inspireert, het vinden van inspi-
ratie om een verhaal te schrijven 
is niet altijd vanzelfsprekend. Het 
kan soms lang duren voordat er iets op 
papier staat – het beruchte ‘writers block’ 
- en als het eenmaal geschreven is, kan de 
schrijver alsnog besluiten de tekst naar 
de prullenbak te verwijzen… Het moge 
u duidelijk zijn dat niet alleen de netto 
‘schrijftijd’ van de schrijver een rol speelt, 
maar dat de schrijver meestal veel tijd 
heeft besteed aan de voorbereiding. Hij 
vertelt over een onderzoek of een ervaring 
en wil de feiten checken voordat hij of zij 
iets op papier zet. 

De verzamelde kopij wordt bewerkt door 
de redactie. Alle teksten worden geredi-
geerd opdat de boodschap van een arti-
kel duidelijk overkomt en zonder ‘stijl- of 
schoonheidsfoutjes’. Een schrijver houdt 
zich namelijk vooral met zijn onderwerp 
bezig en kan daardoor tekstueel iets mis-
sen, een gedachtesprong maken of te 
lange zinnen schrijven. Dat corrigeert 
de redactie. Vanzelfsprekend wordt de 
wezenlijke inhoud van het artikel nooit 
veranderd, maar de tekst wordt waar 
nodig beter leesbaar gemaakt. Hoewel 
mij wordt verzekerd dat de kwaliteit van 
de aangeboden stukken doorgaans zeer 
goed is, weet ik dat dat echt niet met álle 
kopij het geval is… Het kost het redac-
tieteam de nodige tijd om alle artikelen 
klaar te maken voor publicatie, illustra-
ties te verzamelen enz. 

De volgende stap is de opmaak van de 
Wulp. In samenspraak met de redactie 
wordt door een grafisch vormgever de 

Foto: C
hristophe B

inette

De eerste Wulp - jaargang 1, nummer 1 - 
verscheen in februari 1970 en bestond uit 
zes bladzijden. Voor u heeft u het bewijs 
dat het aantal pagina’s van ons vereni-
gingsblad inmiddels sterk is uitgebreid. 
Dat komt omdat er tegenwoordig veel 
meer uitgebreide en gevarieerde informa-
tie beschikbaar is. En via internet is die 
ook nog eens snel en voor iedereen be-
schikbaar. Maar dan nog blijft het boei-
end stil te staan bij de vraag ‘hoe komt 
zo’n tijdschrift eigenlijk tot stand?’. 

In de eerste plaats hebben we schrijvers 
van artikelen nodig - met daarbij de be-
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volgorde van de artikelen bepaald, wor-
den geschikte foto’s geselecteerd enz. 
Dit is altijd weer een puzzel omdat alle 
teksten en foto’s nooit precies passen in 
het tijdschriftformaat. Bovendien moet 
er een antwoord komen op de vraag 
‘kunnen alle aangeboden verhalen mee 
in dit nummer van de Wulp?’. ‘Kan een 
artikel doorschuiven naar een andere 
Wulp, naar een ander seizoen of is het 
dan niet meer actueel?’. ‘Drukken we 
een aantal pagina’s extra, hoe vertaalt 
dat zich in de druk- en verzendkosten?’. 
Daarna wordt een digitale proef ge-
maakt. Die wordt natuurlijk beoordeeld 
door de redactie, maar ook door de cor-
rector die het geheel nog eens controleert 

op eventuele laatste foutjes. Na de gecor-
rigeerde tweede, soms derde proef volgt 
dan tenslotte de het groene licht: druk-
ken en verzenden maar! 
Voor mij is het moment waarop de Wulp 
in de bus valt ieder kwartaal opnieuw 
een inspirerende verrassing. Het is fijn 
om te zien hoe enthousiast er door de 
schrijvers, de redactie en de opmaak 
wordt samengewerkt voor het uitbren-
gen van de Wulp. 
Naast alle spannende digitale ontwik-
kelingen blijf ik geloven in de bindende 
kracht van dit ‘klassieke medium’ waar-
mee onze leden niet alleen worden geïn-
formeerd over de HVB, maar ook over het 
wel en wee van de vogels in onze regio. 
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Steltlopers als de wulp werden en wor-
den niet regelmatig gevangen. Dat heeft 
te maken met vangmethoden en ge-
woonten van de wulp: ringers komen die 
soort gewoon weinig tegen. Toen hij nog 
broedvogel was in de duinen (tot 1997 
in Meijendel, tot 2000 in Berkheide) 
zijn een enkele keer jongen geringd. In 
Berkheide was dit op 31 mei 1975 (1 
pul), 3 juli 1976 (1 pul) en 28 mei 1991 (2 
pulli). Die laatste twee zijn door Maarten 

Het ringwerk in de Wassenaarse duinen behoort tot de langst lopende 
ringonderzoeken van Nederland. Sinds 1927 wordt er al in Meijendel 
geringd, tussen 1966 en 1999 was er ook een ringstation in Berkheide. 
Van deze ringstations zijn de meeste historische gegevens bekend en 
daarop is dit overzichtje gebaseerd.

Wulpen ringen in onze duinen
             DOOR MAARTEN VERRIPS - met medewerking van Vincent van der Spek

Verrips geringd en daarom is bekend hoe 
de gang van zaken is geweest. Tijdens 
een zoektocht naar broedende tapuiten 
stootten Herman de Beer en hij per on-
geluk een broedende wulp van zijn nest 
halverwege een helling in de Vrieze Wei. 
De eieren bleken aangepikt en toen ze ’s 
avonds terugkeerden lagen de jongen te 
drogen in het nest. Een gelukstreffer dus 
en dat zal bij de andere pulli ook zo zijn 
geweest.  
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De vangsten van volwassen wulpen in 
Meijendel in 1979 en 1992 betreffen vol-
wassen vogels in de trektijd. De overige 
wulpen zijn sinds 2010 als volgroeide 
vogel op Vogelringstation Meijendel ge-
ringd. Ze zijn gevangen met het slagnet, 
bijna allemaal tijdens vorst- en sneeuw-
perioden. Dan gaan wulpen op vorsttrek 
en is het mogelijk hen te lokken en te 
vangen. Vorst en sneeuw treden niet re-
gelmatig op en een betrouwbare trend is 
daarom niet uit de resultaten te halen. 
Het gaat overigens om bescheiden aan-
tallen: 5 in 2010, 2 in 2012, 3 in 2013 en 
6 in 2018. Eén van deze wulpen werd op 
22 januari 2013 gevangen. Hij bleek een 
dag eerder in de duinen bij Bloemendaal 
(NH) te zijn geringd. Op 27 januari werd 
deze onfortuinlijke vogel dood gevon-
den bij Hoek van Holland (ZH). 
Dat lot treft wulpen vaker tijdens sneeuw 
of strenge vorst. Twee in februari 2012 
bij Castricum (NH) geringde vogels wer-
den beide binnen een week dood gevon-
den in Scheveningen.

Er zijn nog meer terugmeldingen van 
geringde wulpen uit ons duingebied. De 
vogel van 1979 (geringd als eerstejaars 
op 27 oktober dat jaar) werd op 20 janu-
ari 1997 vers dood gevonden bij de mon-
ding van de Loire, nabij Nantes, in west 
Frankrijk. Deze vogel was bij het over-
lijden dus ruim 17 jaar oud. Zeker een 
respectabele leeftijd, maar niet uitzon-
derlijk: de oudst bekende in Nederland 
geringde vogel was bijna 32 jaar oud. In 
de top tien van oudste wulpen ooit komt 
deze vogel ook niet voor. Er is ook een 
buitenlandse terugmelding in onze dui-
nen: een vogel die op 11 augustus 1978 
in Cornwall, Engeland werd geringd, 
werd op 7 juni 1981 – dus tijdens het 
broedseizoen – vers dood gevonden in 
Berkheide.  
 
Weet u wat het leuke is aan wulpen van-
gen? Ze komen telkens terug. Of je nu 
graspiepers, veldleeuweriken of witgatjes 
naar beneden lokt: als ze worden opge-
jaagd vliegen ze weg en zie je ze niet meer 
terug. Maar wulpen wel! Die vliegen ge-
woon een rondje boven het ringstation 
en landen dan veelal weer. Natuurlijk 
naast het slagnet en niet erop, maar je 
krijgt een nieuwe kans en daarin zijn 
wulpen uniek.

Bronnen
- De ringgegevens komen uit de nationale database 

GRIEL van het Vogeltrekstation (www.griel.nl) . 
- De terugmeldingen (incl. gegevens over leeftijds-

records) staan in de betaversie van de online Vogel-
trekatlas (http://www.vogeltrekatlas.nl/soortzoek2.
html?-0-Wulp-Totaal) 

- Beer, H.F.M. de et all. Jaarverslagen VRS De Beer 1966-
1999

- Reisen, Joost van. Vogels in een veranderend duin. 
Broedvogelmonitoring van Berkheide 1984-2010. 
Coastal & Marine (EUCC)/ Kust & Zee Leiden 2011

- https://www.vwg-m.nl/soorten/vogel.asp



Het Westduinpark geniet samen met de 
Bosjes van Poot en het Wapendal Euro-
pese natuurbescherming (Natura 2000). 
Het gebied is de afgelopen jaren flink op 
de schop gegaan. Verrijkte grond is weg-
gehaald en ook veel asfaltpaden zijn - met 
uitzondering van enkele hoofdpaden - 
verdwenen, waardoor het gebied een na-
tuurlijke aanblik heeft gekregen. 

Ecologische verbanden
Eric voert hier met vrijwilligers, de duin-
werkgroep, al zo’n zes jaar beheerwerk 
uit en daarnaast gebruikt hij zijn kennis 

Kennis en compassie
Een wandeling met Eric Wisse in het Westduinpark
DOOR ELS VAN VENETIË, vrijwilliger donateurscontacten Stichting Duinbehoud

Op een zonnige dag in februari loop ik met Eric Wisse, ecologisch adviseur en 
duinconsulent voor Duinbehoud, in het duingebied ten zuiden van het eindpunt van 
lijn 12. Voor mij een hernieuwde kennismaking, voor Eric daarentegen wekelijkse kost. 

van zowel vogelleven als de plantenwereld 
voor zijn werk als belangenbehartiger 
van het duin. Hij richt zich daarbij vooral 
op de ecologische verbanden tussen be-
paalde landschapstypen en op bepaalde 
plant- en diersoorten die er voorkomen. 
Een paar voorbeelden: al wandelend ver-
telt Eric over het belang van de meidoorn 
voor het voedsel en veilige nestgelegen-
heid van vogels. Maar ook naaldbomen 
zijn belangrijk bijvoorbeeld voor de kuif-
mees en voor de nesten van roofvogels. 
Van de zeereep maken onder meer gras-
pieper, roodborsttapuit en veel trekvogels 
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(vanwege de bessen) gebruik. Ook een 
houtsnip kan hier foerageren. Voor laag 
broedende vogels, zoals nachtegaal, fitis 
en tjiftjaf, vormen loslopende honden 
een bedreiging. Het opheffen van paden 
zorgt voor meer rust, mits die niet alsnog 
worden gebruikt. Daarom sluit de duin-
werkgroep deze spontane paden goed af 
met snoeihout. Ook proberen ze meer 
zonlicht op zuidhellingen en in bosran-
den toe te laten. Dit licht zorgt voor bloei-
ende duinvegetatie waar dan weer insec-
ten op af komen: goed voedsel voor veel 
vogels. De resultaten zijn al merkbaar in 
teruggekeerde libellen en duinhagedis-
sen.

Netwerk
In al die jaren heeft Eric een heel netwerk 
opgebouwd van instanties en mensen die 
bij het gebied betrokken zijn. Hij wandelt 
er veel met beleidsmakers en besluitvor-
mers, deelt zijn kennis en hoopt op die 
manier invloed te kunnen uitoefenen op 
de te nemen besluiten. ‘Je zoekt naar plek-
ken waar het zin heeft om natuurwaar-
den te beschermen. Als je zo’n hotspot 
op het oog hebt, is het zaak informatie te 
krijgen over wie de beheerders zijn en wat 
de plannen daar zijn. Zo kun je er al op 
voorhand op reageren’. Eén van de vele 

ideeën die Eric heeft is het in kaart bren-
gen van de kwetsbaarheid ervan. Daarbij 
gaat het over de vraag op welke plaatsen 
een vogel het liefst broedt en welke plan-
ten of struiken hij nodig heeft als foera-
geerplek. Die kwetsbaarheden zouden 
dan als eerste moeten worden gecom-
municeerd. Daardoor zullen bewoners in 
de buurt van het duin en gebruikers van 
het gebied de besluiten beter begrijpen en 
respecteren.

Dilemma
Het is duidelijk te zien dat het West-
duinpark druk wordt gebruikt. Tijdens de 
wandeling vindt Eric de sporen ervan: zelf 
gecreëerde paden van mountainbikers, 
hondenbezitters met loslopende honden, 
op een fraai, maar kwetsbaar duin achter-
gelaten vuilnis van een barbecue.... Het 
dilemma ‘natuur-recreatie’ bespreken we 
bij de ‘Berenkuil’, het speelgedeelte. Eric 
vindt het heel positief dat veel kinderen 
de plek goed weten te vinden. De grote 
opgave daarbij is echter het evenwicht 
met de bescherming van natuurwaarden 
te bewaken.

Stichting Duinbehoud
Zo komen we vanzelf te spreken over 
Stichting Duinbehoud. Het is een onaf-
hankelijke, landelijke organisatie die op-
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komt voor zowel de belangen van de na-
tuur in het duingebied als voor de mens 
die in de duinen wil genieten. Er is al veel 
bereikt in de veertig jaar van haar bestaan, 
maar steeds blijkt weer dat bescherming 
van het kwetsbare, collectieve goed niet 
vanzelfsprekend is. Doorlopend wordt er 
aan het duingebied zelf en aan de randen 
ervan geknabbeld. Ook is Duinbehoud 
initiatiefnemer en coördinator van de 
actie ‘Samen voor de kust’. 
Eén van de bedreigingen van het kust-

Hoe staat het met de wulp 
in het Westduinpark? 
Eric Wisse is actief lid van de Haagse 
Vogelbescherming. Hij beheert al jaren 
een vogelrustgebied in het Westduin-
park. Daarnaast is hij IVN-natuurgids. 
In het Jaar van de Wulp past natuur-
lijk de vraag ‘hoe staat het hier met 
de Wulp?’. Eric: ‘héél af en toe zie en 
hoor ik ze overvliegen. Maar wie het 
precies wil weten kan informatie vin-
den op www.trektellen.nl. Daar vind je 
de telgegevens die worden verzameld 
vanaf de Vulkaan, een hoog duin in het 
Westduinpark. Per dag gerangschikt kun 
je daar de aantallen en soorten die zijn 
waargenomen, vinden. En ga maar kij-
ken, ook de wulp wordt waargenomen!’ 

belangen van het duingebied te dienen. 
Duinbehoud is nu bezig om lokale werk-
groepen te vormen, waarin elke consulent 
zijn of haar kwaliteiten kan inzetten.

Steun
Ook Eric kan hulp gebruiken bij zijn werk 
als belangenbehartiger van het gebied. 
Voor de vacatures kunt u het beste kijken 
op de site van Stichting Duinbehoud:
www. duinbehoud.nl / vacatures

Tot slot
Ik voel het als een voorrecht om zo dicht 
bij een mooi en uniek duinlandschap te 
wonen en erin te kunnen recreëren. De 
kennis en betrokkenheid van mensen als 
Eric zorgen er hopelijk voor dat veel men-
sen van het gebied kunnen blijven genie-
ten en het ook willen beschermen.

Els van Venetië

gebied is de grote animo bij recreanten 
voor strandhuisjes. Doordat de overheid 
zich steeds meer terugtrekt, zien pro-
jectontwikkelaars kansen om aan deze 
wens van recreanten tegemoet te komen. 
Duinbehoud - de consulenten - houden 
deze tendens goed in de gaten. En dit is 
maar één van de voorbeelden van wat 
Duinbehoud doet. Het stichtingsbestuur 
van Duinbehoud ontwikkelt een visie op 
een verantwoorde, duurzame omgang 
met het duingebied. De administratie en 
communicatie wordt gedaan door vrij-
willigers. Daarnaast is een grote groep 
vrijwilligers, zoals Eric Wisse, betrokken 
bij de uitvoering. Deze duinconsulenten 
opereren langs de hele Nederlandse kust 
en zij gebruiken niet alleen hun ogen en 
oren, maar ook hun stem en pen om de 
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Broedtijd

Voorkomen
De wulp is in Europa nog steeds een vrij 
talrijke, maar in aantal wel sterk afgeno-
men broedvogel. Van de naar schatting 
220.000-360.000 paren nestelt bijna twee-
derde in Groot-Brittannië (waar de stand 
de laatste 20 jaar met 50% kelderde1)), 
Finland en Rusland. Het Nederlandse aan-
deel is gering: de broedpopulatie in 2013-
2015 wordt aan de hand van het atlasmate-
riaal begroot op 3.900-4.800 paren. 
Bij ons broeden wulpen vooral in de duinen 
van de Waddeneilanden en in agrarisch 
gebied op de veen- en zandgronden van 
Oost- en Zuid-Nederland. Kleigronden, 
zoals in het rivierengebied en hier en daar 
in Noord-Nederland, worden wel bezet 
maar zijn getalsmatig veel minder belang-
rijk. De dichtheden in ons land zijn veelal 
laag; in ruim 80% van de 694 bezette atlas-
blokken gaat het om hooguit 10 broedpa-
ren. Opmerkelijk hoge dichtheden treffen 
we aan in een gebied dat zich uitstrekt van 
de Veluwerand bij Elburg via Noordwest-
Overijssel (o.a. De Wieden) naar Zuidwest-
Drenthe. Hier komen lokaal dichtheden 
voor die tot de hoogste binnen Europa 
behoren. Een deelgebied van 229 ha in De 
Wieden telde in 2004 liefst 41 paren ofwel 
bijna 18 per 100 ha2). 

Veranderingen
Wulpen doen het niet goed in Nederland. 
De broedpopulatie nam in 1990-2015 af 

met ongeveer 40% (BMP). Sinds de vorige 
atlas, veldwerk 1998-2000, zijn afnames 
bijna overal troef. De wulp is inmiddels 
vrijwel verdwenen uit de Hollandse dui-
nen en de binnenlandse hoogveen- en 
heidegebieden. Dit proces begon al rond 
1975. Toegenomen predatiedruk door 
vossen lijkt de belangrijkste oorzaak. In de 
bolwerken Noordwest-Overijssel, Drenthe 
en Zuidoost-Friesland neemt de wulp af 
door een per gebied wisselende combi-
natie van toenemende predatie, vroeger 
en vaker maaien in het broedseizoen en 
omvorming van bloemrijke graslanden in 
raaigrasakkers. 
Evenals elders in Europa hebben deze fac-
toren een te lage reproductie tot gevolg 
om de jaarlijkse sterfte van volwassen 
vogels van 17-18%3) te compenseren. Het 
aantal vliegvlug geworden jongen kan dan 
de jaarlijkse sterfte van volwassen vogels 
niet compenseren. Het is de belangrijk-
ste reden dat de wulp in grote delen van 
Europa afneemt4) 5).
Een uitgekomen legsel levert namelijk 
lang niet altijd ook vliegvlugge jongen op. 
In een reservaatgebied met aangepast be-
heer in De Wieden bijvoorbeeld bedroeg 
het aandeel legsels dat uitkwam in 1988-
1991 maar 31% (nestsucces berekend via 
Mayfield-methode6)). Dat steeg na vossen-
bestrijding en het opener maken van het 
landschap naar 60% in 2003-2006, om 

Dit is een bewerking van de soorttekst op blz. 262-263 in Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018, 
Vogelatlas van Nederland, Kosmos Uitgevers Utrecht/Antwerpen. De oorspronkelijke tekst is van 
Gerrit J. Gerritsen. Met dank aan Sovon voor het ter beschikking stellen van de digitale versie 
van tekst en kaartjes. De bewerking is van Tom Loorij.

De wulp in nationaal verband
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vervolgens weer te dalen naar 34% in 2007-
20102). Maar zelfs in de gunstige periode 
2003-2006 bracht maar 37% van alle broed-
paren het tot vliegvlugge jongen. Ook in 
het aangrenzende Stap horsterveld bedroeg 
het Mayfield-nestsucces 38% in 1994-1999 
en bracht gemiddeld nog geen 20% van de 
paren minimaal één jong groot7). 

Winter
Buiten het broedseizoen pleisteren in ge-
heel Europa, inclusief onvolwassen vogels 
700.000 tot 1 miljoen wulpen8). Hiervan 
overwinterden in de atlasperiode 160.000-
200.000 exemplaren, waarvan ca. 75% in 
het Waddengebied. Dit geeft het enorme 
belang van Nederland aan voor de wulp 
buiten het broedseizoen. Ze foerageren 
hier vooral in getijdengebieden, maar ook 
in laaggelegen graslanden in het oosten 
van het land. 
Het zijn vrijwel allemaal wulpen afkom-
stig van elders, want onze broedvogels 
overwinteren in hoofdzaak in Zuidwest-
Europa en Engeland. De winterversprei-
ding is grotendeels vergelijkbaar met die 
rond 1980. De landelijke aantallen zijn 
echter sindsdien gestegen, vooral dank-
zij toenames in de Waddenzee. Omdat de 
Europese populatie afneemt, wordt de re-
latieve betekenis van ons land voor wulpen 
buiten het broedseizoen dus groter. 
De laatste tien jaren vertonen de landelijke 
aantallen een tendens tot stabilisatie. In 
strenge winters trekt een deel weg.

Noten
1) Colwell Mary 2018. Curlew Moon, Harper/

Collins, Londen.
2) Brandsma O. 2006. De Wulp als broedvogel in het 

reservaatsgebied Giethoorn-Wanneperveen (De 
Wieden). Vogels in Overijssel 5: 2-15.

3) Berg A. 1992. Factors affecting nest-site choice 
and reproduction success of Curlews (Numenius 

arquata) on farmland. Ibis 134: 44-51.
4) Jensen F.P. & M. Lutz 2005. Europian Union 

Action Plan for Curlew (Numenius arquata) 2006-
2009. DDHConsulting/Tour du Valat, Roskilde/
Le Sambuc.

5) Brown D. et al. 2015. The Eurasian Curlew, the 
most pressing bird conservation priority in the 
UK? British Birds 108: 660-668.

6) Beintema A. 1992. Mayfield moet: oefeningen in 
het berekenen van uitkomstsucces. Limosa 65: 
155-162.

7) Delany, S. & Scott, D. 2006. Waterbird Population 
Estimates 4th Edition. Wetlands International,  
Wageningen.
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Stilte voor de storm? 
DOOR SHARON LEXMOND

De afgelopen drie maanden waren voor Vogelopvang de Wulp niet heel 
erg druk. Wat vogels betreft dan. Wij als staf hebben juist dingen kunnen 
doen waar we in drukkere tijden niet aan toekomen. Het was voor Lizzy en mij een 
tijd voor cursussen, overleg mét en ‘werkbezoeken’ aan collega-opvangcentra en van 
nadenken over verbeteringen in onze organisatie. 

Olievogelopvang 
De eerste twee weekenden van maart 
hebben we een cursus gevolgd bij Eco-
mare op Texel. Deze werd aangeboden 
door SON-respons (Stichting Olie vogel-
opvang Nederland) in samenwerking 
met Rijkswaterstaat. Het doel is voor-
bereiding op een mogelijke calamiteit 
waarbij we te maken krijgen met een 
groot aantal besmeurde vogels die in 
korte tijd moeten worden opgevangen. 
Twee volle weekenden met theorie, prak-
tijk, contacten met acht andere opvang-
centra en tijd voor overleg over tal van 
andere zaken. Erg nuttig!!
Twee weken later hebben we met een col-
lega-opvang een middag georganiseerd 
om kennis en kunde op te doen wat be-
treft het aanleggen van verbanden, gips, 
wondverzorging enz. Ervaringen uitwis-
selen blijft altijd een zeer interessante en 

leuke bezigheid. En het komt de kwali-
teit van ons werk in de Wulp ten goede. 

Kluut 
Aan patiënten hebben we er ook nog een 
aantal gekregen die ons nog even bij zul-
len blijven! Zo hadden we een Kluut die 
na herstel van een flinke scheurwond in 
goede gezondheid is losgelaten. Een van 
onze ringers, Vincent van der Spek, heeft 
deze mooie foto van hem gemaakt. 

De groene zwaan 
Ook een met groene verf besmeurde 
zwaan zal ons wel even bijblijven. De 
zwaan had samen met haar partner een 
nest op een wat ongelukkige plek. Op 
een avond is ze aangetroffen terwijl ze 
helemaal onder de groene verf zat. Ook 
had ze al eieren en was haar nest nog 
niet klaar. In sneltreinvaart hebben we 
dus besloten om haar gauw te wassen 
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en vrijwel direct weer terug vrij te laten. 
Eigenlijk is dit tegen de protocollen in, 
maar wij bekijken ieder individu apart 
en dit vonden wij de beste oplossing. Het 
alternatief was haar minimaal een week 
in de opvang houden, stabiliseren en wa-
terdicht laten worden ín de opvang met 
risico van onder andere legnood voor 
ogen. Gelukkig is alles goed gekomen en 
heeft de gemeente Westland hekken om 
het nest geplaatst waardoor de dieren 
een stuk veiliger zullen zijn. 

Een Rotterdamse ransuil 
Misschien hebben jullie ook in de krant 
gelezen over het Rotterdamse Ransuiltje 
dat voorzien van onze Haagse donor-
veren, weer kon worden vrijgelaten. Het 
was een indrukkende operatie.
 
Medio april hebben we een telling ge-
daan in de opvang. En hoewel ons druk-
ste seizoen nog maar net is begonnen, 
hadden we alleen al 121 babyeendjes in 
huis! Dat belooft wat… 
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De start was half januari met de Mid-
wintertelling. Tellers telden de wulpen en 
tekenden ze in. Het is de bedoeling dat 
ook de komende maanden de ganzen- en 
zwanentellers in het kader van het Meetnet 
Watervogels dit huzarenstukje herhalen. 
Dan krijgen we beter zicht op waar wul-
pen van maand op maand in boerenland 
verblijven.
 
Toename wulp tijdens Midwintertelling
Midwintertellers tellen alle soorten, dus 
ook de wulpen. Figuur 1 laat zien dat de 
wulp de afgelopen vijf Mid winter  tellingen 
in grote delen van Laag-Nederland te vin-
den was, alsook in het Rivie ren gebied en 
Overijssel. Midwinter aantallen zijn door 
de jaren heen toegenomen, dat geldt voor 
zowel wulpen in de Waddenzee, in de 
Delta als elders in Nederland (figuur 2), 
vermoedelijk samenhangend met een her-
verdeling van wulpen (noordelijker over-
winteren) binnen Europa.

Waar zaten de wulpen in de 
Midwintertelling in januari 2019?
Voor de afgelopen Midwintertelling staat 
de teller voorlopig op bijna 90.000 getelde 
wulpen in Nederland. Dat aantal is nog 
onvolledig, met name omdat belangrijke 
gebieden als Schiermonnikoog en Dollard 
nog ontbreken. Het voorlopig aantal in de 
Waddenzee ligt mede daarom op ‘slechts’ 
47.000 wulpen. Het aantal in de Delta gaat 
alweer richting de 20.000, in de rest van 
het land zijn reeds ruim 20.000 wulpen 
ingediend. Een blik op de voorlopige ver-
spreidingskaart laat concentraties zien in 
de Kop van Noord-Holland (3.800 exem-
plaren), Zuidwest-Friesland (7.400) en in 
de provincie Groningen in het Oldambt 

Jaar van de Wulp begonnen met 
de Midwintertelling!
DOOR ROMKE KLEEFSTRA

2019 is het Jaar van de Wulp. Sovon zal zich daarbij vooral buigen over wulpendata die 
Sovon-vrijwilligers hebben verzameld. Met analyses van broed- en niet-broedvogeldata 
hoopt Sovon beter in de vingers te krijgen wat er waar in ons land gaande is met de Wulp. 
Sovon zal die gegevens publiceren en zal daarop in samenwerking met Vogelbescherming 
Nederland actie ondernemen (onderzoek, bescherming). 

Figuur 1. Verspreiding van de wulp in Nederland tijdens de 
Midwintertellingen in 2013-2017.

Figuur 2. Trendindex van de wulp op basis van Midwintertellingen, 
uitgesplitst naar Waddenzee, Delta en de rest van Nederland.
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(1.500). In de Waddenzee zaten de meeste 
wulpen langs de Friese kust (18.000), ge-
volgd door Vlieland (5.900) en Terschel-
ling (4.175). Telgebieden met grote aan-
tallen wulpen waren Polder Geele Strand 
bij Workum (Fr; 1.811), Witmarsum-
Schettens (Fr; 1.375), Polder Zeevang (NH;  
1.233), Reiderwolderpolder (Gr; 833) en 

Makkumer Noordwaard (Fr; 735). Dieper 
in het binnenland valt zandwinning Do-
melaar nabij Markelo (Ov; 505) op.

Dit is een bewerking van de tekst die geplaatst is op 
www.sovon.nl in het kader van het ‘Jaar van de Wulp’. 
De oorspronkelijke tekst is geschreven door Romke 
Kleefstra en met toestemming overgenomen. De be-
werking is van Tom Loorij.

The Curlew     James McKowen

By the marge of the sea has thy foot ever strayed, 
When eve shed its deep mellow tinge ? 
Hast thou lingered to hear the sweet music that’s made 
By the ocean- waves’ whispering fringe ? 
‘Tis then you may hear the wild barnacle’s call, 
The scream of the sea-coving mew, 
And that deep thrilling note that is wilder than all— 
The voice of the wailing curlew. 

The song of the linnet is sweet from the spray, 
The blackbird’s comes rich from the thorn ; 
And clear is the lark’s when he’s soaring away 
To herald the birth of the morn. 
The note of the eagle is piercing and loud — 
The turtle’s, as soft as it’s true ; 
But give me, oh ! give me, that song from the cloud— 
The voice of the wailing curlew. 

Sky minstrel ! how often I’ve paused, when a child, 
As I roamed in my own native vale, 
To listen thy music so fitful and wild, 
Borne far on the wings of the gale. 
And still, as I rest by the door of my cot, 
Thy voice can youth’s feelings renew ; 
And strangely I’m tempted to envy thy lot, 
Thou wild-noted, wailing curlew. 
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 33: de Zwarte Mees

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

De zwarte mees is in 2016 voor het eerst 
op de Rode Lijst verschenen. Weliswaar 
in de lichtste categorie ‘Gevoelig’, maar 
waarschijnlijk voor velen toch tamelijk 
verrassend. Volgens de gegevens in de 
nieuwste Sovon-Atlas had Nederland 
nog 16.000 tot 20.000 broedparen in 
2013 - 2015. Dat lijkt behoorlijk veel, 
maar als je bedenkt dat de schattingen 
voor 1998 -2000 maar liefst 30.000 tot 
40.000 bedroegen dan is het duidelijk 
dat er wat aan de hand is. Vanaf de jaren 
80 van de vorige eeuw zette die daling al 
in en na de eeuwwisseling in versneld 
tempo.

Bewoner van naaldbossen en 
invasievogel
In onze omgeving is de zwarte mees een 
relatief onbekende soort. Niet zo raar, 
want het overgrote deel van de zwarte 
mezen broedt in het midden, zuiden en 
oosten van het land met als zwaartepunt 
de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, delen 
van Drenthe en zuidelijk Noord-Brabant. 
In het westen van het land komt hij spo-
radisch als broedvogel voor, met name in 
enkele duingebieden als daar tenminste 
een flinke hoeveelheid naaldbos aanwezig 
is. Want de zwarte mees is een uitgespro-
ken bewoner van naaldbossen die in loof-
bos zo goed als ontbreekt. In onze omge-
ving is hij broedvogel in de Oostduinen 
(Meijendel, Kijfhoek en Bierlap). Volgens 
de Vogelwerkgroep Meijendel zitten daar 
vanaf 1984 elk jaar ten minste 1 of 2 paar, 
maar in goede jaren - bijv. 2002 en 2008 
- wel 10. Maar ook jaren met 4 tot 6 paar 
komen regelmatig voor. Ze zitten dan in 
hoofdzaak in het naaldbosgedeelte van de 
Vallei Meijendel en van de Bierlap. Zwarte 
mezen worden ook regelmatig waargeno-
men in de grotere groengebieden in het 
Haagse, maar bijna altijd zonder broed-
indicatie. Uit de Inventarisatierapporten 
van de laatste 10 jaar zijn waarnemin-
gen bekend uit onder meer Sorghvliet, 
St. Hubertuspark, Scheveningse Bosjes, 
Nieuwe Scheveningse Bosjes, Haagse Bos, 
Clingendael, Oosterbeek, Arendsdorp, 
Wilhelminapark (Rijswijk) en de meeste 
Wassenaarse landgoederen. Het zijn alle-
maal gebieden waar wel enig naaldhout 
staat. Toch kennen velen van ons de 
zwarte mees wel. Niet zozeer omdat we 
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ze in de vrije natuur hebben gezien maar 
gewoon in onze tuin, als je tenminste het 
nodige voer hebt uitgestrooid en opge-
hangen. Het is namelijk typisch een zoge-
naamde invasievogel, waarvan er in goede 
jaren enorme aantallen uit het noor-
den en vanuit diep in Rusland ons land 
met een bezoek komen vereren. Volgens 
Sovon (2013-2015) kunnen er in de win-
ter dan wel 45.000 tot 65.000 in ons land 
rondhangen en in de trektijd kunnen er 
zelfs (2008-2012) 50.000 tot maar liefst 
200.000 ons land passeren. Magische 
aantallen die wel in schril contrast afste-
ken tegen de broedpopulatie. Een van de 
grootste invasies was in 1989, kleinere in 
2001, 2003 en 2005. Recent waren er in het 
najaar van 2015 en 2017 flinke invasies. 
Die van 2015 leidde ook onmiddellijk 
tot waarnemingen in onze tuin. Vlak na 
Nieuwjaar 2016 verscheen de eerste. Later 
zagen we er twee tegelijk en eind maand 
maart was er zelfs een week waarin er vier 
zwarte mezen in de tuin rondscharrelden. 
In april waren ze verdwenen en op de te-
rugtocht naar Scandinavië en Rusland. 
De kleine invasie in het najaar van 2017 
leverde daarentegen maar één enkele keer 
een zwarte mees op in de tuin, vlak tegen 
Oudejaarsdag. In 2018 en later hebben 
we nooit meer een zwarte mees kunnen 
ontdekken.

Waarom die landelijke achteruitgang?
In de vorige eeuw is de populatie sterk 
toegenomen omdat overal grootschalig 
naaldbos werd aangeplant om het zand 
vast te houden. Vooral na 1985 leidden 
nieuwe inzichten over bosbeheer ertoe dat 
veel van dat monotone naaldhout omge-
zet werd in meer natuurlijk bos met meer 
loofhout. Ook nieuwe bossen bevatten 

meer loof- dan naaldhout. Hierdoor ging 
een belangrijk deel van het voorkeursbi-
otoop van de zwarte mees verloren. Ook 
werden kleine geïsoleerde naaldhout-
percelen opgeruimd. Maar er moet meer 
aan de hand zijn, maar daarover tast men 
nog in het duister. Immers andere kleine 
naaldhoutpercelen worden verlaten 
en ook in bestaande naaldbossen is de 
broeddichtheid duidelijk afgenomen. Als 
een mogelijke oorzaak wordt gesugge-
reerd dat er om een of andere onbekende 
reden, een verminderde zaadproductie 
van lariks en fijnspar is opgetreden, want 
in de winter leeft hij voor een groot deel 
van zaden. Een andere gedachte die geop-
perd wordt is dat er in de zomer een voed-
seltekort dreigt door de afname van het 
aantal insecten en spinnen, in die periode 
zijn hoofdvoedsel. Nader onderzoek hier-
naar is nodig om het tij voor de zwarte 
mees te kunnen keren. 

Een unieke postzegel
De zwarte mees is op maar één enkele 
postzegel ter wereld afgebeeld. Maar dat 
is ook wel een hele mooie, waarop je hem 
ziet zitten op een larikstakje met die ken-
merkende kegeltjes! De zegel is van 1999 
en komt uit België getekend door de be-
roemde Belgische vogeltekenaar André 
Buzin. Buzin heeft in een kleine dertig 
jaar een groot deel van de vogelfauna van 
België op postzegel gezet, het gaat om 
meer dan honderd soorten en de serie is 
nog niet ten einde. Het zijn altijd weerga-
loze tekeningen, een lust voor het oog. En 
omdat de Belgische avifauna grotendeels 
overeenkomt met de Nederlandse, hebben 
wij als vogelpostzegelverzamelaars, dus 
ook meteen een prachtige zegel van vrijwel 
alle Nederlandse soorten ter beschikking. 



Zondag 15 juni 2019
Zouweboezem
Dagexcursie met eigen vervoer**, zie kader.  
Het gebied de Zouweboezem ligt tussen 
Ameide en Meerkerk en is in de 14e eeuw gegra-
ven als boezemwater. Naast vochtige grasland-
jes vinden we hier rietmoerassen. De purperrei-
ger, waterral en zwarte stern zijn kenmerkende 
vogelsoorten van het gebied. We maken een 
flinke wandeling. Bij voldoende tijd nemen we 
een kijkje langs de Lek.
Leiding: Maarten Souverijn (06 20 075 333)
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08:30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres 
Kosten: vervoer

Zondag 30 juni 2019 
De Biesbosch 
Dagexcursie met eigen vervoer**, zie kader.  
Vandaag bezoeken wij de meest interessante 
gebiedjes van De Biesbosch. Wie weet zien we 
de visarend? Bij de Kop van het Land steken we 
de Nieuwe Merwede over. We maken een leuke 
wandeling en bezoeken een aantal polders zoals 
polder Malta en Noordwaard. We gaan niet al-
leen op zoek naar een aantal kenmerkende 
soorten van het gebied zoals zeearend, matkop, 
Cetti’s zanger en nachtegaal, maar ook algeme-
nere soorten zullen vandaag onder de aandacht 
worden gebracht. 
Leiding: André Kommer (06 41 153 365)
Verzamelpunt: parkeerplaats Station 
Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08:30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres 
Kosten: vervoer + Veerpont Kop van ’t Land: 
enkele overtocht personenauto inclusief 
bestuurder € 2.50, volwassene € 0,80. 

Zaterdag 6 juli 2019 
Polder Poelgeest en het eiland Koudenhoorn
Dagexcursie met eigen vervoer**, zie kader.  
We gaan naar de Poelgeesterpolder in Oegst-
geest. Na de koffie bezoeken we het eiland Kou-
den hoorn in Warmond en maken een vaartocht 
rond dit eiland.We hopen te gaan zien: water-
ral, blauwborst, rietzangers en zomertaling.

Leiding:  Maarten Souverijn ( 06 20 075 333)
Verzamelpunt:   parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde) 
Tijdstip: 08.30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer en € 2 voor de boot

Zaterdag 20 juli 2019 
Wandeling landgoed Ockenburgh Den Haag 
Ochtendexcursie/wandeling zonder vervoer** (zie 
kader)
We maken een wandeling door het eeuwenoude 
landgoed. Er zal niet alleen stil worden gestaan 
bij de vogels van het landgoed, maar ook de 
omgeving aan de stadsrand zal aandacht krij-
gen. Daarnaast brengen we een kort bezoek aan 
de Heemtuin H.J. Bos.
Leiding: André Kommer (06 41 153 365) en 
Renée Lankhorst (06 33 682 974)
Verzamelpunt: parkeerplaats Monsterseweg. 
(over het bruggetje even voorbij Tuincentrum 
Ockenburgh rechtsaf de Monsterseweg inrijden)
Tijdstip: 08.30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres.
Kosten: geen

Zaterdag 3 augustus 2019  
Fiets- wandeltocht langs Haagse parken
Lange ochtendexcursie met de fiets ** (zie kader)
Langs het hertenkamp voert de tocht via het 
Haagse Bos naar Clingendael. Wij zullen hier 
en daar stilstaan om te luisteren naar de vo-
gels of een korte wandeling maken om stads- 
en parkvogels te zoeken. De tocht voert via de 
Bosjes van Zanen naar het Hubertusduin en 
van daar verder naar de Scheveningse Bosjes. 
Er kunnen fietsen gehuurd worden op station 
Den Haag CS.
Leiding: Henk Wardenaar (06 44 670 470)
Verzamelpunt: Den Haag CS hoek Bezuiden-
houtseweg/KJ-plein
Tijdstip: 09:00 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres 
Kosten: geen, m.u.v. kosten huurfiets

Zaterdag 17 augustus 2018 
Lentevreugd
Ochtendexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
Lentevreugd is een natuurontwikkelingsge-

 
    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 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. Deelname aan de excursies geschiedt op eigen risico.

bied in de binnenduinrand bij Wassenaar. 
Voormalige bollengrond is inmiddels al en-
kele jaren geleden omgevormd in 100 ha 
prachtige natuur met een (gereconstrueerde) 
stromende beek, kwelgraslandjes, sloten en 
poelen. En met succes. Regelmatige worden 
hier zeldzamere en bijzondere vogelsoorten 
aangetroffen.
Eind augustus is de broedtijd van veruit de 
meeste vogelsoorten wel ten einde. Een aantal 
soorten is al op de terugweg naar het zuiden 
en andere soorten zijn in de rui. Laat je ver-
rassen door een overtrekkende wespendief, 
boomvalken die hun jongen leren jagen op 
libellen, ruiende eenden in eclips kleed of het 
soms lastig te determineren verenkleed van de 
uitgevlogen jonge vogels.
Leiding: Michèl Gieskens (06 23 227 541) 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08:30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres 
Kosten: vervoer 

Zaterdag 24 augustus 2019 
Vogelringstation Meijendel
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer* 
(zie kader)
Maximaal 15 bezoekers, opgave alleen voor 
degenen die er nog niet geweest zijn. 
Vanwege de kwetsbaarheid van de ringbaan is 
het bezoekersaantal beperkt en wordt de ex-
cursie afgelast bij te harde wind. Eén à twee 
dagen van tevoren valt hierover een besluit.
Er is een website Meijendel ringstation, zie 
https://www.trektellen.nl/ 
Leiding: Rinse van Vliet. Contactpersoon 
Muriel Kommer (06 51 539 821)
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08:30 uur
Opgave: deelname vooraf opgeven bij het con-
tactadres

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 vrijge-
komen 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 overgemaakt, dient u het aangegeven 
bedrag te storten 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 opvra-
gen 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 uitspanning kan worden bezocht. 
N.B. verzoek in de auto’s niet te eten en/of drinken.
Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoeisel en regenkleding mee te nemen. In de winter warme kleding en handschoe-
nen. In de zomer ademende kleding in lagen met voldoende bedekking tegen felle zon en evt. insecten. Bij voorkeur niet te 
felle kleuren.
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Hoewel de zeearend de bijnaam ‘vlie-
gende deur’ heeft zou een dergelijke om-
schrijving evenzeer raak zijn geweest voor 
de knobbelzwaan. Die kan immers een 
spanwijdte van 2,40 meter bereiken. Voor 
een deur van die hoogte hoeven zelfs 
de langste basketballers, ongeacht hun 
kapsel, niet te bukken. Maar ‘fly like an 
eagle’ is nu ook weer niet helemaal van 
toepassing op de knobbelzwaan. Het zijn 
geen arenden, je ziet ze niet hoog in de 
lucht rondcirkelen. Hoewel ze wel dege-
lijk vlieguren kunnen maken, komen ze 
maar moeilijk omhoog. Met druk klap-
perende vleugels lijkt het veel energie te 

kosten om niet neer te storten. Het gaat 
ook geregeld mis. De concentratie die het 
vliegen vergt zal er mee te maken hebben 
dat er veel slachtoffers vallen doordat ze 
tegen hoogspanningskabels vliegen of in 
botsing komen met een trein of auto.
Waar veel zangvogeltjes slechts luttele 
grammen wegen behoren knobbelzwa-
nen met een gewicht van rond de 12 kg 
tot de zwaarste vliegende dieren. Het van 
de grond of het water krijgen van dat 
gewicht kost, net als bij vliegtuigen, veel 
energie. Ook een zwaan vliegt op tegen de 
wind in en brengt - eenmaal los van het 
oppervlak - zijn poten onder zijn staart-

DOOR WIM KOOIJ

‘Aziatisch uitziende mannen schieten met een harpoen op zwanen en nemen de 
vogels mee’. Het bericht verscheen in een aantal landelijke bladen. ‘Fake news’, aldus 
een Leidse wetenschapper. Hoe het echt zit? Ik ben geen Inspector Morse, ik weet het 
niet. Laat ik deze sneeuwwitte verschijning maar op een andere manier belichten. 
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veren. In feite net als een vliegtuig dat 
zijn landingsgestel intrekt. Gelet op het 
voorgaande is het niet verbazend dat de 
KLM de knobbelzwaan als uithangbord 
heeft gekozen. Toch is de relatie met de 
luchtvaart ambivalent. De luchtverkeers-
leiding op Schiphol ziet het toenemende 
aantal grazende zwanen net als ganzen 
als gevaar voor de veiligheid.   

Trouw
Met zijn 26 halswervels is de zwaan de gi-
raffe van de avifauna. Hoewel mannetjes 
en vrouwtjes op het eerste gezicht vrijwel 
gelijk lijken, kan aan de hals het verschil 
worden gezien. Bij het mannetje, dat zich 
ook onderscheidt door de knobbel op de 
snavel, heeft de hals een grotere diameter. 
Je ziet het pas echt goed als het manne-
tje en vrouwtje samen zijn. Dat is bij deze 
soort geen uitzondering. Ze zijn niet al-
leen bijzonder trouw aan elkaar maar 
bovendien het hele jaarrond samen. Het 
is dan ook een groot drama als één van 
de twee de geest geeft, de betreurde blijkt 
bijna nooit vervangbaar. De weduwe 
of weduwnaar zie je vaak nog jarenlang 
solitair rondzwemmen. Als het lente is 
kan een zogeheten ‘Triumph Ceremony’ 
plaatsvinden. Het hoffelijke initiatief 
wordt genomen door het mannetje en 
het vrouwtje doet vervolgens op galante 
wijze mee. Ze spreiden hun vleugels, ste-
ken hun nek omhoog en het is één van 
de weinige momenten dat met de snavel 
geluid wordt geproduceerd. Het is de aan-
loop naar jong geluk. Als er nageslacht is 
blijft de familieband vervolgens nog lang 
intens. De ouders dragen hun jongen, net 
als futen, af en toe op de rug. Ze blijven 
meestal een heel jaar samen, vaak totdat 
de ouders het volgend voorjaar een nieuw 

nest beginnen. De jeugdigheid blijft nog 
lang herkenbaar omdat ze pas in het 
derde jaar volledig doorgekleurd zijn en 
de grijsbruine veren dan van zich afge-
schud hebben.

Ontwikkeling van de stand
Vanwege hun statige en ornamentele pre-
sentatie hebben knobbelzwanen beteke-
nis in de mythologie van vele volkeren. 
Door de Germanen werden aan de soort 
zelfs voorspellende gaven toegekend. De 
knobbelzwaan kwam oorspronkelijk in 
het noorden en het oosten van ons wereld-
deel voor. Vanaf de late middeleeuwen 
maakte de soort een opmars als siervogel. 
Uit de zestiende eeuw dateert het zoge-
naamde ‘zwanenrecht’. Het was voorbe-
houden aan graven, hertogen en andere 
edelen. Dit exclusieve recht betekende dat 
men niet alleen zwanen mocht houden, 
maar ook afschieten. En dus consume-
ren. Zwanenvlees gold destijds als een de-
licatesse. De Britse koningin Elisabeth II 
is volgens een oude, nog steeds geldende 
wet eigenaar van alle wilde knobbelzwa-
nen in het gehele Verenigd Koninkrijk… 
Tot honderd jaar geleden waren knobbel-
zwanen uitsluitend vogels van parkvijvers 
en kasteelgrachten. Vrijwel altijd waren ze 
geleewiekt, zodat ze niet konden wegvlie-
gen. De knobbelzwaan is pas rond 1930 



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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voor het eerst in het wild  gaan broeden 
bij het Naardermeer. Daarna kwamen er 
verspreid over ons land broedparen bij. 
Dat de verspreiding langzaam ging had 
ook te maken met de strenge winters in 
de jaren 40, die veel slachtoffers hebben 
geëist. Pas sinds de jaren 60 ontwikkelde 
de stand zich sneller. Houders van zwa-
nen leewiekten jonge vogels niet meer, 
ook omdat handel minder lucratief werd. 
Zo konden ze steeds gemakkelijker ont-
snappen.

Uit die tijd dateert ook één van mijn aller-
eerste vogelherinneringen. Aan de hand 
van mijn vader ging ik naar Oostduin, 
waar toen een statig koppel knobbelzwa-
nen huisde. Ik moest op afstand blijven 
want ze konden best gevaarlijk zijn. Tot 
mijn ontsteltenis waren ze op een dag 
weg. Volgens mijn ouders waren ze ‘te ge-
vaarlijk’, er was een kind gebeten, en om 
die reden waren ze weggehaald. ‘Naar een 
boerderij gebracht’, aldus mijn vader… 
Pas toen ik zelf kinderen kreeg realiseerde 
ik me dat hij het verhaal zo had gebracht 
om het drama voor mij acceptabel te 
maken...

Overlast
De sierlijke zwaan heeft niet alleen maar 
vrienden. De scheepvaart op de Nieuwe 
Waterweg is niet blij met de vele zwanen 
en boeren klagen over schade vanwege 
het weggevreten gras. Knobbelzwanen 
zijn ontegenzeggelijk stevige eters, maar 
de bewering van boeren dat twee zwa-
nen even veel eten als een koe, is schro-
melijk overdreven. De vraag in hoeverre 
mee-etende vogels erbij horen als onder-
nemersrisico wil ik verder maar even par-
keren…  

Zwanen zijn in Europa een beschermde 
diersoort, maar bij ervaren overlast 
mogen ze ook hier in Nederland in een 
aantal provincies worden afgeschoten. 
Zuid-Holland is daarvan een voorbeeld 
ook al gelden er restricties voor. In no-
vember 2018 bepaalde de rechter nog dat 
de provincie geen jachtvergunning mag 
geven voor een heel gebied maar alleen 
voor specifieke situaties waarin aantoon-
baar risico’s bestaan. 
Toch is het een bizar gegeven. In onze 
Vogelopvang de Wulp worden gewonde 
zwanen liefdevol opgevangen en iets ver-
derop in onze provincie wordt dit fraaie 
dier getrakteerd op een schot hagel. Ook 
in de vogelwereld is gelijke behandeling 
helaas nog alles behalve een vanzelfspre-
kendheid. 

PS - Ik ben aangenaam verrast door de alertheid 
en kennis van de lezers van de Wulp. De passage 
in mijn verhaal over de waterhoen ‘Anders dan 
bij de meerkoet…….hebben ze lange grijptenen 
in plaats van zwemvliespoten’ is natuurlijk 
grote onzin. Voor zwemvliezen moeten we bij 
de eenden zijn! Maar liefst 19 lezers lieten mij 
in verschillende toonaarden weten dit te hebben 
opgemerkt! Ongetwijfeld waren er nog vele an-
deren die de wenkbrauwen hebben gefronst…  
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Wereldwijd zijn er zo’n zeventien soor-
ten ooievaars; in Nederland is daarvan 
de witte ooievaar (ciconia ciconia) de enige 
broedvogel. Vroeger kwam deze vogel al-
gemeen voor in Nederland, maar na de 
tweede wereldoorlog werd het aantal dra-
matisch minder. In 1967 zag men in ons 
land nog slechts 19 broedparen. De veran-
derde landbouwmethoden, het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen en eenzijdiger 
landschap hadden tot gevolg dat er nau-
welijks meer voedsel voor de ooievaars 
was. In de overwinteringsgebieden werd 
ook kwistig met gif gestrooid en tijdens 
de trek kwamen de ooievaars steeds meer 
in aanraking met hoogspanningsleidin-
gen en elektriciteitsmasten. En… zowel in 
Nederland als daarbuiten, werd er op de 
ooievaar gejaagd. Even leek de ooievaar 
de dodo achterna te gaan. 

Bijna uitgestorven 
In 1968 werd in ons land een speciaal 
project opgezet waarbij achttien ooie-
vaarsparen uit Zwitserland en Hongarije 
naar Zuid-Holland (Groot-Ammers, ‘Het 
Liesveld’) werden gehaald om daar te 
broeden. En met succes: tien jaar later 
werden er 122 ooievaars geteld. In de pe-
riode van 1979 tot 1995 werden meer van 
deze buitenstations geopend op kansrijke 
ooievaarslocaties. In die jaren kwamen we 

tot 380 broedparen, waarvan de helft hier 
overwinterde. Enkele jaren later werd de 
(witte) ooievaar van de rode lijst geschrapt.
Momenteel bevinden zich in Nederland 
zo’n 1.000 broedparen ofwel 2.000 indi-
viduele exemplaren. Ongeveer een derde 
overwintert in Nederland. Het blijft 
belangrijk de leefgebieden van de ooie-
vaar te beschermen. In onze regio is de 
Duivenvoordse- en Veenzijdse polder ten 
noorden van Den Haag, van groot belang. 
Een volwassen witte ooievaar heeft een 
vleugelspanwijdte van ongeveer twee 
meter; het gewicht is ongeveer viereneen-
halve kilo. De ooievaar is geen zangvogel 
en kan dus niet communiceren door te 
zingen, maar wel door het maken kleppe-
rende geluiden – zowel bij een begroeting 
als om het nest te verdedigen of bij ge-
vaar in het algemeen. Een ooievaar staat 
dikwijls op één poot, omdat via de poten 
warmteverlies optreedt en hij/zij zoveel 
mogelijk warmte wil vasthouden - ofwel 
zo zuinig mogelijk wil omgaan met ener-
gie, duidelijk klimaatbewust! 

Grote hoogte 
De ooievaar houdt van een nest op grote 
hoogte en weet dit ieder jaar opnieuw 
verder op te bouwen zodat het nest steeds 
een stukje hoger wordt dan het jaar daar-
voor. Dat nest heeft een doorsnee van 

Hoe de ooievaar verdween en 
weer terugkwam….  
DOOR HANS ELDERS

Welke Hagenaar of Hagenees kent hem niet: ‘onze’ stadsvogel zoals hij prijkt in 
het wapen van onze stad! Toch zijn sommige kenmerken van deze fraaie vogel wat 
minder bekend.
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ongeveer 130 centimeter en moet een 
vrije aanvliegroute hebben. Het manne-
tje is boven alles trouw aan zijn nest, dat 
hij als lokmiddel gebruikt om een 
vrouwtje te verleiden en dan 
samen het broedseizoen door te komen. 
Over het algemeen komen de mannetjes 
eerder terug van de overwinteringsplaat-
sen en kunnen dan hun oude nest weer  
‘reserveren’ en verdedigen tegen ‘concur-
renten’. De keuze van het nest is altijd 
afhankelijk van het feit of er in de buurt 
genoeg eten te bemachtigen is. Dat voed-
sel bestaat uit regenwormen, kikkers, 
muizen, mollen, slakken, wormen, larven 
en kevers.

De vrouwtjesooievaar legt twee tot zeven 
eieren en broedt die in 32 dagen uit. 
Om de jongen te voeden wordt door de 
ouders voedsel verzameld om daarna te 
worden uitgebraakt op het nest. Na zo’n 
negen tot tien weken vliegen de jongen 
uit, maar in het nest zijn slagregens een 
ramp voor exemplaren die jonger zijn 
dan vier weken. Dat leidt tot onderkoe-
ling, vaak met een fatale afloop.

Ringen 
Om meer over ooievaars te weten te 
komen, wordt een deel van de ooievaars-
jongen geringd als de jongen ongeveer 
vijf weken oud zijn; de ringer klimt via 
een ladder omhoog. Soms is een hoog-
werker de enige manier om het nest te 
bereiken. De ouders vliegen dan weg en 
de jongen houden zich ‘dood’. Nadat de 
jongen geringd zijn, worden ze terug-
geplaatst in het nest en keren de ouders 
terug om hun ouderlijke plicht voort te 
zetten. Dit werk wordt o.a. door vrijwilli-
gers van de Haagse Vogelbescherming ge-

daan. Het is geen geheim dat HVB-er 
Caroline Walta niet alleen heel veel 
weet van deze bij- zondere soort, 
maar zich al vele jaren inspant voor 
de ooievaars. In Nederland, maar ook in 
de Haagse regio. In dit verband past een 
woord van dank aan de eigenaren van on-
roerend goed die ons toestemming geven 
om de jonge ooievaars ‘door een ringetje 
te halen’. Ook de hulp van de brandweer 
en de gemeente die ons met hun hoogwer-
kers helpen ons werk op moeilijk bereik-
bare plaatsen te doen, waarderen we zeer. 

De trek
Soms trekken ooievaars naar het zuiden 
en soms ook niet; dat hangt af van het 
voedselaanbod. Het kan dus zo zijn dat 
een ooievaar het ene jaar naar het zuiden 
trekt en het andere jaar niet. Als ooi-
evaars via de Straat van Gibraltar naar 
het zuiden vliegen, belanden ze in oos-
telijk en zuidelijk Afrika. Om zo’n grote 
afstand te overbruggen moeten ze meer 
dan 250 kilometer per dag afleggen. Dat 
vergt veel energie. Daarom maakt de ooi-
evaar zoveel mogelijk gebruik van ther-
miek. Ooievaars zullen daarom nooit 
over grotere wateroppervlakten vliegen 
omdat er boven water geen thermiek is; 
dezelfde beperking doet zich voor bij 
mist.
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Bijvoeren of niet? 
Buiten het broedseizoen komen ooie-
vaars die hier in ons kikkerlandje over-
winteren in groepen bij elkaar. Ooievaars 

zijn sociale dieren en hebben er ook geen 
probleem mee als hun ‘collega’s’ een 
nest hebben dicht bij hen in de buurt. 
De vraag die altijd weer speelt is: moeten 
we ooievaars in de winter bijvoeren? In 
principe is het antwoord: neen! Wel zijn 
er duidelijke uitzonderingen op de regel, 
bijvoorbeeld bij een invallende strenge 
vorst met veel sneeuw of bij nestvogels, 
als één van de ouders overlijdt.

Hoe dan ook: niet alleen als onderdeel van 
ons stadswapen maar ook als karakteris-
tieke en boeiende stadsgenoot verdient de 
ooievaar onze aandacht en bescherming.

Vogels kijken op Terschelling in het 
voorjaar van 2020?

Bij voldoende belangstelling zal de 
Commissie Excursies en Lezingen een 
midweek organiseren op Terschelling 
voor 16 tot 20 deelnemers. Wat de kos-
ten exact zullen zijn, valt op dit moment 
nog niet te zeggen. Het hangt o.a. af van 
het aantal deelnemers. De CEL streeft 
ernaar om het totale bedrag onder de 

€ 400 te houden. Bij dit bedrag zijn vier 
overnachtingen, reiskosten, lunch en 
diner en de huur van fietsen inbegrepen. 

Wilt u mee in de periode van
8 tot 12 april 2020? 
Laat dat dan weten via  hvbexcursies@
live.nl. S.v.p. reageren vóór 16 juni a.s.

CEL
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Vogelbeurt
Graag neem ik u mee naar mijn jeugd in 
Den Haag. Mijn middelbare school was 
het Nederlands Lyceum. Op die school 
werkte een biologieleraar, dr. Lodewijks, 
die grote indruk maakte. Een man van 
de oude stempel. Alle leerlingen die in 
de tweede klas kwamen, moesten bij hem 
een voordracht houden over vogels, dat 
was de zogenoemde ‘vogelbeurt’.  Ter 
voorbereiding daarop moest je minimaal 
30 vogelsoorten in de natuur bestudeerd 
hebben. Daarvan moet je je niet teveel 
voorstellen: je moest over de waarge-
nomen soorten wat gelezen hebben in 
veldgidsen en je moest de soort kunnen 
herkennen en beschrijven. Voor de lezers 
van De Wulp zou dit zelfs zonder voorbe-
reiding een fluitje van een cent zijn. Maar 
voor ons arme scholieren was dit altijd 
een kleine ramp. Voor mij was dit ramp-
jaar 1963. Maar…. door die vogelbeurt 
ben ik het fietsen in de duinen erg leuk 
gaan vinden! Op een koude november-
dag fietste ik vanaf de watertoren noord-
waarts. Bij het hoge duin dat tegenwoor-
dig bekend staat als de Mijmerberg, zette 
ik mijn fiets neer en liep naar boven. Daar 
stond een groepje opgewonden vogelaars. 
Er werd driftig gebladerd in vogelgidsen 
en er werd getuurd en geloerd door ver-
rekijkers naar een watervogel. Een van de 
mannen kwam op mij af. ‘Heb je hem al 
gezien? Wil je ook kijken? Een IJseend!’. 
Die had ik natuurlijk nog nooit gezien, 
maar door de vogelbeurt kon ik de soort 
wel plaatsen. 
‘Fraai’, zei iemand. ‘En ook nog ZZHTL! 
Dat betekent Zeer Zeldzaam Hier Te 

Lande’. ZZHTL, een term en een ontmoe-
ting om nooit te vergeten! 

Het belang van flyers
Vervolgens vroeg de man of ik al lid was 
van de vogelbescherming. Dat was ik 
niet, dus gaf hij mij een flyer mee. ‘Ga 
maar eens mee met een jeugdexcursie’. 
Dat heb ik gedaan, een winterwandeling 
over het strand van Kijkduin naar Hoek 
van Holland en ik werd HVB-lid. Vanaf 
dat moment was ik verslaafd, definitief 
besmet met het vogelaarsvirus waarvan 
ik nog steeds niet ben genezen. Gelukkig 
niet. Wat een flyer al niet kan betekenen… 

Zomertijd
Waar velen niet bij stilstaan, is dat er toen 
nog geen zomertijd bestond. Wie in mei 
in Meijendel het vogelkoor bij zonsop-
gang wilde meemaken, moest toen echt 
vroeg uit zijn bed. Maar zo kon ik wel 
nog voordat de school begon, een paar 
uur vogels gaan kijken. De zomertijd is in 
1977 in Nederland ingevoerd. Ik denk dat 
scholieren zulke paradijselijke uren voor-
afgaand aan de schooldag nu niet meer 
kunnen meemaken. Het lijkt me een heel 
goede reden om de zomertijd af te schaf-
fen! Duidelijk voordeel van de zomertijd 
is dat de vogelaar voor zijn gevoel niet 
meer zo vroeg hoeft op te staan. Maar dat 
is alleen maar het gevolg van het feit dat 
ons normale leven ten opzichte van de 
zon nu een uur eerder begint dan zonder 
zomertijd. Verder vind ik de zomertijd al-
leen maar zelfbedrog. Wie met de natuur, 
de zon en de vogels wil leven, bepaalt ge-
woon zélf hoe laat hij wil opstaan... 

Zomertijd en zelfbedrog 
Herinneringen van een oude vogelaar

DOOR JAN VAN DUIJVENDIJK
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Sindsdien weet ik wat mij trof in de 
wulp. Niet de ‘blonde schoonheid’ van 
de oude plakplaatjes-boeken. Niet die 
wat plompe verschijning. Het is zijn 
lied. Nee, het ís geen lied: het is een 
klaagzang. Een zachtjes wenen, een 
smeekbede. Vanuit het niets komt het 
op: pianissimo, langzaam aanzwellend 
tot crescendo. Zoals de grote poëet Toon 
Hermans dichtte: ‘Vier maten heide/vier 
maten kust/vier maten forte/vier maten 
rust’. In het notenschrift lees je de lange 
boog van dat verbindende legato en je 
herkent er die kromme snavel in, zijn 
hangende mondhoek. Een omgekeerde 
smiley, zo je wilt. 

‘Een melancholieke-vragende tweedelige 
fluittoon’, zeggen de geluidgidsen. De 
contactroep ‘begint wat krakend, wordt 
dan zuiverder en vervolgt met een duide-
lijk hogere en luidere tweede toon. Soms 
volgt er nog een extra nootje ‘kggoeLIE?’ 
Uit de cursus ‘Zelf wulps worden’: ‘De 
zang begint met enkele losse langge-
rekte stijgende tonen, die versnellen tot 
een jodelende triller en dan weer afzak-
ken tot onderbroken ritmische trillers 

die elk dalen in toonhoogte oewIET oe-
wIET oewIET WIET WIET WIET-WIET-
WIET- tiriririrrrrrrr prrrr prrrr prrrr.’ 

Tot zover de wetenschap. Het is alsof 
een musicoloog de partituur van de 
Matthäus Passion ontleedt. Was Bach 
een vogelaar geweest, dan had hij be-
slist een aria voor de wulp geschreven. 
Erbarme dich. Maar musicologen kun-
nen benoemen en beschrijven wat ze wil-
len, voor de bezieling moeten we toch bij 
de schepper zijn. De wulp is een meester-
lijke blazer van zijn eigen oeuvre, ik zou 
zeggen een dwarsfluitist, dat instrument 
dat zowel lichtheid als ontroering kan 
vertolken, vaak beide tegelijk.  Logisch 
dat de wulp eeuwenlang werd gezien als 
een onheilsbode. Ten onrechte. Ik denk 
dat de wulp zijn eigen onheil bezingt, 
zijn bedreigde bestaan. Met zijn zoete 
schreeuw om hulp weet hij mij tot tra-
nen te roeren. Dat kunnen alleen de heel 
groten.

Een jaar is te kort om deze componist te 
eren. Hierbij open ik, met gepaste eer-
bied: de eeuw van de wulp…

Klaagzang
DOOR JEAN-PIERRE GEELEN

Het Jaar van de Wulp is voor mij een heel jubileum. Mijn eerste wulp zag ik precies 
25 jaar geleden, zo vertelt de leeftijd van mijn dochter me. Je eerste keer vergeet 
je nooit. Op vakantie in Ierland had ik mij op een zomeravond genesteld op een 
duintop, met een nevel van vliegjes en whiskey om me heen. Daar kwamen ze 
ineens, een schooltje van zes, zeven exemplaren daalde als helikopters in slow 
motion neer bij een plasje in het duin. 
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Maar liefst 91 lezers van het wijkblad 
Benoordenhout hadden gereageerd op 
de uitnodiging van ondergetekende om 
een vogelwandeling te maken onder lei-
ding van een ervaren HVB-gids. Om 9.00 
uur volgde een tweede lichting met nog 
eens 29 deelnemers. In totaal werden 
die zondagochtend dus 60 personen in 
groepjes van 10 rondgeleid door vroege 
vogels Caroline Walta, Rob ter Ellen 
en Wim Kooij. Frederik Hoogerhoud 
nam om 9.00 uur ook een groep voor 
zijn rekening. Boudewijn Schreiner – al 
een jaar of twintig de beheerder van het 
Gravin van Bylandt vogelrustgebied in 
Clingendael  – gaf maar liefst zes maal 
een toelichting op het 
belang van de vogel-
rustgebieden voor de 
natuur in onze stad. 
Hoewel de meeste deel-
nemers zelf een kijker 
meebrachten, vonden 
de eerder dit voorjaar 
door het bestuur aan-

Vogelwandeling Clingendael groot succes! 
DOOR FOEKE ZEILSTRA

Zondagmorgen 14 april, 6.30 uur. Bij de hoofdingang van landgoed Clingendael 
verzamelen zich 31 enthousiaste Benoordenhouters. Doel: kennismaken met de vogel-
wereld in Clingendael en Oosterbeek. En niet te vergeten met het werk van de HVB. 
Buitentemperatuur: 2° C. Nogal fris dus en nog twintig minuten aftellen tot zonsopgang. 

geschafte tien leenkijkers, gretig aftrek. 
In totaal werden ca. 50 verschillende vo-
gelsoorten waargenomen. Op de wacht-
lijst prijken de namen van nog eens twin-
tig belangstellenden die ‘tot hun grote 
spijt’ meldden dat ze op 14 april waren 
verhinderd. Voor hen wordt in de tweede 
helft van mei een nieuwe HVB-wandeling 
georganiseerd. De deelnemers en de gid-
sen waren enthousiast.
Jonge uilen in Oosterbeek, de geheimen 
van een vogelrustgebied, een lachende 
specht, boomklevers en boomkruipers, 
krakeendjes, een buizerd en een sperwer 
en de bijzondere verhalen van de gidsen. 
De oudste deelneemster van rond de 80 

fluisterde me in ‘wat 
weet Caroline toch veel 
van vogels’. En de vo-
gels? Die deden gewoon 
hun ding. Ze hoopten al 
wrijvend in hun pootjes 
natuurlijk wel dat dit 
initiatief de HVB nieuwe 
leden gaat opleveren…
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Bij ons is van alles te vinden wat je op 
waarneming.nl niet vindt. Ik wil het nut 
van deze enorme gegevensbak niet ba-
gatelliseren, maar het is er allemaal wel 
een stuk ‘zakelijker’. Op haagsevogels.nl 
delen HVB-leden ook persoonlijke im-
pressies en geven nadere inkleuring aan 
de gegevens. Het zal u duidelijk zijn dat 
deze eerste paar zinnen zo zijn geformu-
leerd om leden die hun vogelervaringen 
tot op heden nog niet delen, aan te moe-
digen dat vooral wél te doen.
Ik richt me deze keer dan ook primair op 
waarnemingen die ook op onze HVB-site 
zijn te vinden. Kijkend naar de afgelopen 
maanden is een pluim op het hoofd van 
Arris Jan van Ekris op zijn plaats. Hij is 
- bepaald niet voor de eerste keer- de be-
langrijkste leverancier van vliegend en 
fluitend materiaal. Ga vooral nog vele 
jaren zo door Arris Jan! 
Hier en daar zijn best aardige trends te 
herkennen. Wat kort na de vorige ver-
slagperiode opviel is dat van die winter 
die eraan leek te komen, weinig terecht 
kwam. Een harde realiteit voor de weer-
mannen en -vrouwen met in hun slip-
stream ongeduldige schaatsliefhebbers. 
U kent het fenomeen: al na een paar 
nachten vorst dromen ze van een massale 
volksverhuizing richting Friesland.

Goudhaantjes en smienten  
Wat in de laatste dagen van januari vooral 
opviel was een influx van goudhaantjes en 
- in mindere mate - vuurgoudhaantjes in 
stedelijk gebied. Ook was het de periode 
dat in wat grotere groengebieden smienten 

De indruk zou kunnen ontstaan dat onze eigen HVB-waarnemingensite op 
www.haagsevogels.nl in de schaduw is verdwenen van de ‘Google onder de 
natuurgegevenssites’: www.waarneming.nl. Dat zou volstrekt ten onrechte zijn. 

worden gemeld. Voorwaarde is wel dat er 
flinke grasstroken en water in de buurt 
zijn. Dit is een fenomeen dat zich van het 
noorden bij Marlot tot het zuiden van 
onze stad, bij Madestein in recente win-
ters steeds vaker voordoet. Een succes dat 
toch vooral te danken is aan de Natuur en 
Milieufederatie Zuid Holland. Deze orga-
nisatie vecht al jaren met succes tegen het 
afschieten van deze fraaie vogel. Wat dat 
qua presentie oplevert is natuurlijk ‘klein 
bier’ in vergelijking met  de Vogelplas 
Starrevaart, waar het je soms duizelt van 
de duizenden smienten die tegelijkertijd 
aanwezig zijn.

Mandarijnen 
Hoe het nu zit met die mandarijneenden die 
op allerlei plaatsen in de stad opduiken, 
blijft een raadsel. Eerder dacht ik dat de 
eerdere groep van tien die rondzwierf zich 
in tweeën had gesplitst. Nu lijkt het er in-
middels op dat zich een groot aantal indi-
viduen ophoudt binnen onze bebouwde 
kom. Ook nu weer waarnemingen uit alle 
hoeken van de stad. Wie ziet deze exoot 

Goudhaan
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ooit met jongen? Kijk daarvoor trouwens 
ook omhoog in bomen, want ze broeden 
in oude spechtenholten en soms zelfs in 
nestkasten. Raar maar waar.

Zachte winters
Zachte winters hebben als mooie bij-
vangst dat het seizoen dat we van de zang 
van lijsters kunnen genieten wat wordt 
verlengd. De zanglijster kan je al in janu-
ari zomaar op een concert trakteren ter-
wijl je ergens op de bus staat te wachten. 
Van de grote lijster zien we iets meer bewe-
ging. Arris Jan meldt op 19 februari op de 
Wassenaarse landgoederen de vluchtroep 
en mooie zang van maar liefst drie grote 
lijsters. Jaloersmakend zo’n mededeling!
Slechtvalken zien we tegenwoordig jaar-
rond tot in het hartje van de stad. Je kunt 
ze behalve jagend vooral ook aantreffen 
op boven de omgeving uitstekende plek-
ken zoals flatgebouwen en kerken. Of 
zoals Ton Haase overkwam op 20 febru-
ari: hij zag een exemplaar zittend op de 
hoge zendmast van het politiebureau in 
Wassenaar.

Starrevaart 
Op dezelfde dag bleek de grutto weer terug 
te zijn in het land getuige de aanwezig-
heid van maar liefst negen exemplaren 

bij Starrevaart. Op dat moment werden 
daar o.m. vijf bonte strandlopers, tientallen 
scholeksters en twee vrouw en één man non-
netje waargenomen. In de weken daarna 
wordt er melding gemaakt van kluten en 
een waterral.

In genoemde periode zijn trouwens steeds 
meer grutto’s Starrevaart als aanlandplek 
gaan gebruiken na terugkeer uit het zui-
den. Op 1 maart waren op en rond het 
schelpeiland zelfs ruim 300 grutto’s aan-
wezig! Het lijken geruststellende aantal-
len voor deze weidevogelsoort die het zo 
moeilijk heeft. Maar het zegt helaas niets 
over de elk jaar weer zorgelijke broedre-
sultaten. Feit blijft dat in de polders rond 
Den Haag het aantal broedpogingen hard 
achteruit gaat.
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vooral in stadstuinen opduiken, waar-
nemingen in parken zijn veel schaarser. 
Het zijn iets vaker mannetjes dan vrouw-
tjes. Cora Stoop maakt melding van een 
exemplaar in de Diepenburchstraat, zich 
onderscheidend van een soortgenoot een 
jaar eerder: ‘Man in de tuin houdt van de 
pindacakes. Een minder territoriaal type 
dan vorig jaar´. Vanaf 18 maart - relatief 
vroeg - zijn ook al weer zingende exem-
plaren gerapporteerd.

Appelvink, klapekster
Ook nu weer vreugdevolle berichten over 
de appelvink, vooral in maart, tot groepen 
van 10 exemplaren. Het blijft een soort 
voor fijnproevers met een naar bevredi-
ging functionerend gehoororgaan, maar 
als je met het zachte geluid vertrouwd 
bent geraakt dan stijgt de trefkans zien-
derogen. Hoewel dat laatste niet al te let-
terlijk moet worden genomen, het feite-
lijk waarnemen van de appelvink is nog 
een hele kunst. Vaak zitten ze in een hoge 
beuk, het bezit van een enigszins soepele 
nek verhoogt de kans op succes. Wel is 
een visuele trefkans in maart en vroeg in 
april, relatief groot. De vogel is dan vrij 
actief. Bovendien wordt zijn toch al ver-
borgen gedrag nog niet onzichtbaar door 
het bladergroen. De klapekster had weer 
een winterterritorium in de Kijfhoek. 
Tot ver in maart is hij daar aangetrof-
fen. Als ze er zijn zitten ze vaak op precies 
dezelfde uitkijkpost. De klimaatverande-
ring kan wel eens de hoofdreden zijn dat 
we steeds minder klapeksters zien. Het 
vermoeden bestaat dat de klapeksters 
uit Zuid-Scandinavië steeds minder aan-
leiding zien om ’s winters te vertrekken. 
Eigenlijk een zelfde verschijnsel als we 
opmerken met de zwartkop. 

Witte kwikstaart

Vroeg voorjaar
De warme week eind februari betekende 
dat meer zomervogels dan anders al acte 
de presence gaven. Roodborsttapuit, zwarte 
roodstaart, witte kwikstaart, boomleeuwerik, 
we zien en horen ze wel vaker eind febru-
ari, maar nu leken ze echt al volop aan-
wezig. De eerste waarneming van een zin-
gende tjiftjaf is van 5 maart langs de Horst 
en Voordelaan, daarna is althans vocaal 
aanvankelijk weinig vervolg hieraan gege-
ven. Maar dat heeft vooral te maken met 
de stormachtige week die daarna volgde.

Overwinterende zwartkoppen 
Wat geen verbazing meer wekt zijn de 
overwinterende zwartkoppen. Wat alles 
te maken heeft met het alsmaar uit-
blijven van de veelbesproken influx in 
Leeuwarden en omgeving. Opvallend 
is daarbij dat zwartkoppen in de winter 

Zwartkop
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De vink en enkele 
verwanten 
Eigenlijk is ‘vink’ maar een saaie soort-
naam. Je hebt immers tientallen soorten 
vinken in de wereld en waarom moet 
‘onze’ vink dan maar gewoon ‘vink’ 
heten? Het is net zoiets als ‘onze’ wulp ter-
wijl je wel acht soorten wulpen hebt. Nee, 
dan vind ik ‘boekvink’ of ‘schildvink’ veel 
mooier. Het zijn oude namen die elders 
in het land als streeknaam heel gewoon 
zijn. Ze staan ook allebei in de Dikke Van 
Dale. Boekvink is overigens een verbaste-
ring van beukvink, zo genoemd omdat ze 
graag beukennootjes eten. En schildvink 
is vernoemd naar de twee opvallende 
witte vleugelschilden. 

Rusteloze types
De vinken arriveren elk jaar bij ons in de 
tuin in oktober/begin november en in 
april vertrekken de laatste exemplaren 
weer, echte wintervogels dus. In de tus-
senliggende maanden zien wij nooit vin-
ken. Het begint met één of twee vogels die 
het aanbod aan voedsel komen inspecte-
ren, maar al snel komen er steeds meer. 
Maximaal lopen er wel 8-10 tegelijk rond 
in de zitkuil, mannetjes en vrouwtjes eer-

      Onze 
tuinvogels

DOOR TOM LOORIJ

lijk verdeeld. Ze komen daar af op het 
zaad dat we strooien. Er hangt ook een 
grote zaadsilo aan ons ‘voerboompje’ en 
een kleinere met gestreepte zonnebloem-
pitten, maar die zijn toch iets minder in 
trek. Ik vind vinken altijd wat rusteloos, 
ze zijn steeds alert op gevaar. Vliegt er één 
op dan gaat de hele meute hem of haar 
zonder aarzelen achterna en strijken ze 
neer in onze - ooit van Noor Gietema 
gekregen -  lijsterbes. En waarom ze zo 
plotseling opvliegen? Dat is bijna nooit 
te achterhalen. Het is overigens wel een 
mooi gezicht: in de vlucht zie je zo fraai 
die twee witte vleugelveldjes. Die showen 
ze ook als ze niet onmiddellijk weten 
waar ze zullen neerstrijken en bijna bid-
dend even in de lucht blijven fladderen. 
Het zijn dan net grote vlinders. Overigens 
zijn het niet ónze broedvogels die wij 
hier in de tuin hebben. Al is de vink na 
de merel onze meest talrijke zangvogel, 
bijna 90% broedt in het oosten en zuiden 
van het land. Het zijn dus óf vinken uit 
het oosten of, wat meer waarschijnlijk 
is, Scandinavische vinken die in oktober 
massaal doortrekken en waarvan een deel 
in ons land blijft hangen.

3

33

Vink



Een paar verwanten
Ieder jaar zitten er wel één of twee kepen 
samen met de vinken in de tuin. Ze zijn 
er maar kort, niet langer dan twee weken 
en dan zijn ze weer vertrokken. De keep 
er tussenuit halen is niet zo moeilijk. Het 
oranje in combinatie met zwart en grijs 
valt onmiddellijk op, al missen de man-
netjes in de winter het zwart op de kop. 
Ze komen niet zo erg op het strooivoer af, 
maar snoepen liever van de laatste bessen 
zoals van de kamperfoelie. 

Al jaren wilden we graag groenlingen 
in de tuin hebben; Martin van de Reep 
die een paar huizen verderop woont, be-
weerde dat ze wel bij hem kwamen… Voor 
2018 zijn onze waarnemingen dan ook op 
de vingers van één hand te tellen. Maar in 
februari 2018 was het keerpunt: ze waren 
er opeens. En het bleef niet bij één vogel, 
maar in topweken wel 4 of 5! Net als de 
vinken waren ze na april weer verdwenen 
om op het eind van het jaar weer op te 
duiken. En ook in 2019 kunnen we ons 
wekelijks verlustigen aan enkele groen-
lingen. Zij eten vrijwel altijd alleen de 
grote gestreepte zonnebloempitten uit 
de silo. Omdat die een uitstekende rand 
heeft zie je regelmatig er twee tegelijk op 
zitten, ieder aan een kant. Zo houden ze 
de silo prima in evenwicht. Op de grond, 
zoals vinken, zie je ze vrijwel nooit foera-
geren. Wanneer ze aan die pitten zitten 
kan je ook goed zien dat ze duidelijk een 
veel forsere snavel hebben dan de fijnere 
van de vink. Daarom kunnen ze ook heel 
makkelijk die grote pitten ‘kraken’. Ze 
pellen ze namelijk, want als ze bezig zijn 
dwarrelen de lege velletjes in grote aan-
tallen naar de grond. Het verschil tussen 
mannetjes en vrouwtjes is goed te zien; 

de vrouwtjes zijn minder uitgesproken 
groen en wat grijzer, hoewel de mannetjes 
in de winter ook het echte felle groengeel 
van hun bruiloftskleed in het voorjaar 
missen. Als ze samen met de vinken in de 
boom zitten, pik je ze er ook zo tussenuit: 
ze zijn duidelijk een slagje groter maar 
zitten wel in dezelfde houding.

En dan hebben we nog de sijsjes. Die zien 
we niet elk jaar. Dat hangt ervan af of er 
een grote invasie is van broedvogels uit 
het hoge noorden. Maar in 2018 waren 
ze er wekenlang in februari en maart, 
soms wel vier tegelijk. Schuw zijn ze al-
lerminst. Ze zitten het liefst op een vetbol, 
maar ook smikkelden ze van de zaadjes 
uit netjes die waren vastgemaakt aan een 
‘opgevulde vogelkop’ die we cadeau had-
den gekregen van onze kinderen. 

De Haagse Vogelbescherming ontvangt op 
generlei wijze enige structurele subsidie voor 
haar werk en is grotendeels afhankelijk van 
de contributies en giften van haar leden. Zij is 
een non-profit organisatie met ANBI-status, 
dat wil zeggen dat giften en legaten voor de 
belasting aftrekbaar kunnen zijn. 

Indien u van mening bent dat wij goed werk 
verrichten dat het waard is financieel te on-
dersteunen, vragen wij u een (periodieke) 
schenking te overwegen of de vereniging in 
uw testament op te nemen. 

Uitgebreide informatie over schenkingen 
vindt u op onze website: www.haagsevogels.nl 
onder het kopje Vereniging bij Schenken aan de 
Haagse Vogel bescherming. 
U kunt ook voor meer informatie contact 
opnemen met onze penningmeester, de heer 
Rob de Jong (telefoon 070 352 2940); hij 
helpt u graag verder.

Schenken of nalaten aan de 
Haagse Vogelbescherming
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Contact
Bestuur 
Hans Elders voorzitter
Rob de Jong penningmeester
Jeroen Melcherts secretaris
Rogier Mos lid
Frits IJzendoorn lid
John Woudstra lid

Correspondentieadres bestuur
Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag
E-mail: info@haagsevogels.nl

Rekeningnummer penningmeester 
IBAN: NL12 INGB 0003 5861 85

Functionaris privacybescherming 
Jeroen Melcherts

Contributie
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per 
jaar voor volwassenen; jeugdleden tot 18 jaar 
gratis; lidmaatschap voor het leven: € 250,00 
minimaal. Betaling op IBAN NL49 INGB 0000 
275200 t.n.v. Haagse Vogelbescherming.

Ledenadministratie
Voor aanmelden van nieuwe leden, adreswijzi-
gingen en contributiebetaling kunt u terecht bij 
de ledenadministratie: 
Rob de Jong, J.W. Frisohof 55, 2517 LA Den 
Haag, tel. 070 - 352 2940
e-mail: hvbledenadm@gmail.com

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
Vogelopvang De Wulp, tel. 070  323 15 68

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 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
(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

Duurzame nestkasten, 14 modellen, leverbaar
als bouwpakket of kant-en-klaar. Foto’s en 
prijslijst op de website www.haagsevogels.nl 
Bestellen via info@haagsevogels.nl

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

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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