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       Van de voorzitter

tare groot, maar heeft op deze be
scheiden oppervlakte een grote 
diversiteit aan soorten te bieden. 

Dan is er nog zoveel meer. In 
onze open duingebieden (Westduinpark, 
delen van Solleveld, Waalsdorpervlakte 
en Meijendel) broeden zo’n 80 vogel
soorten. In onze bossen en parken, zoals 
Arendsdorp/Oostduin, Sorgvliet en 
Ockenburg met het Hyacintenbos, broe
den ruim 60 vogelsoorten. In stadsparken 
zoals Westbroekpark, Zuiderpark, De 
Uithof, Madestein en het Wilhelminapark 
in Rijswijk komen ruim 50 vogelsoorten 
voor. Verder zijn er de specifieke leefge
bieden van weidevogels en watervogels 
– en dan nog dat andere unieke aspect: 
tijdens de trek zijn er in onze duinen niet 
alleen heel veel vogels, maar ook talrijke 
bijzondere ‘gasten’ te zien.

Dit alles – dat wil zeggen: die rijkdom 
aan soorten – brengt dan wel weer een 
extra uitdaging met zich mee voor onze 
Vogelopvang De Wulp. Om al die ver
schillende soorten op deskundige wijze 
hulp te kunnen bieden, heeft de opvang 
een aantal bouwkundige aanpassingen 
gerealiseerd. Ook zijn er nieuwe onder
zoeksmethoden ingevoerd en is er ge
werkt aan het vergroten van de efficiency. 
Er wordt constructief samengewerkt met 
andere instellingen hetgeen leidt tot be
langrijke kennisoverdracht. 

Kortom: tenminste vanuit vogelperspec
tief heeft ‘die mooie stad achter de  
duinen’ heel veel te bieden wat betreft 
huisvesting en zorgverlening. Laten we 
dit samen blijven koesteren! 

‘Oh Oh Den Haag, mooie stad achter de 
duinen’ wie kent dit onvervalste ‘Haagse 
volkslied’ van Harry Jekkers niet? We zou
den dit lied misschien vanuit vogelper
spectief kunnen herschrijven, als terechte 
en toepasselijke ode aan onze mooie stad.

Zo las ik recent een artikel over de – in 
onze stad geboren en getogen – vogel
deskundige Arjan Dwarshuis. Hij begon 
op 1 januari 2016 met een wereldreis 
en zag maar liefst 6.852 verschillende 
soorten in dat ene jaar. Overigens ble
ken het er later zelfs nog twintig meer, 
want verschillende ondersoorten waren 
onder één soort gecategoriseerd. Arjan  
– wereldrecordhouder – gaf onze stad een 
groot compliment, want hij stelde: ‘Den 
Haag is de beste grote stad om vogels te spotten! 
Honderden soorten zijn hier te vinden’. Een 
betere aanbeveling door een expert kan 
onze Haagse regio niet krijgen!

Om nog even stil te staan bij de term 
Haagse regio: het werkterrein van de 
Haagse Vogelbescherming omvat inder
daad zowel de stad Den Haag zelf als ook 
de randgemeenten. Ons gebied is dus uit
gestrekt en zeer afwisselend. Stadsvogels, 
weidevogels, watervogels, bosvogels, vo
gels van de kust en de duinen enz. 

Om deze rijkdom te kunnen bewonde
ren en bestuderen is het dan ook niet 
meer dan logisch dat wij vele excursies 
organiseren in onze Haagse regio. Om 
één recent voorbeeld te noemen: bij vo
gelwandelingen dit voorjaar op het land
goed Clingendael en het aangrenzende 
Oosterbeek werden in anderhalf uur zo’n 
vijftig verschillende vogelsoorten gespot. 
Clingendael is weliswaar ‘slechts’ 60 hec
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Aantalsontwikkeling in Meijendel
De periode van 1958 tot 1973
Al in 1958 stelde de net gevormde Vogel
werkgroep Meijendel de wulp dan 
ook vanzelfsprekend als broedvogel in 
Meijen  del vast. De Vogelwerkgroep werd 
opgericht omdat de nieuw gevormde 
duinmeren een prachtig en veranderend 
habitat opleverden en het interessant was 
te volgen hoe de vogelbevolking daarop 
zou gaan reageren. 
Ook vóór 1958 zal de wulp er ongetwij
feld zijn geweest. Tot en met 1972 werd 
maar een deel van Meijendel onderzocht, 
namelijk alleen het stuk waarin rivierwa
ter was ingelaten. De oppervlakte daarvan 
bedroeg ongeveer 700 ha. In 1958 werden 
18 territoria vastgesteld, een aantal dat 
opliep tot 24 in 1962. In 1963 kwamen 
de tellers tot 11 territoria, ongetwijfeld 
een effect van de strenge winter 1962/63. 
Pas vanaf 1967 werden er meer territoria 
geteld. Het aantal territoria schommelde 
tot 1972 tussen de 13 en 19. 
Er was toen nog geen strikt omschre
ven telmethodiek; er moest op persoon
lijke indrukken worden geïnterpreteerd.  
Wulpen hebben grote territoria, globaal 
van 40 tot 100 ha. Als we uitgaan van 
een gemiddelde territoriumgrootte van 
70 ha, zouden we  bij een geïnventari
seerde oppervlakte van 700 ha  uitko

men op 10 broedparen. Het lijkt erop 
dat de aantallen die van 1958 tot 1973 
werden vastgesteld aan de (te) hoge kant 
liggen, temeer omdat zich in dat opper
vlak ook de nodige duinmeren bevonden.  
De wulp kan, verstoringsgevoelig als hij 
is, al jodelend grote afstanden overbrug
gen en meerdere aaneengesloten kavels 
 waarvan de omvang uiteenloopt van 30 
tot 45 ha  aandoen. Ze worden dan in al 
deze kavels als ‘territoriumhoudend’ door 
de betrokken tellers aangemerkt, hetgeen 
tot een overschatting leidt. Er zijn inmid
dels methodieken ontwikkeld om der
gelijke dubbeltellingen eruit te filteren. 

1973, een ‘trendbreuk’
In 1973 werd het telgebied uitgebreid tot 
vrijwel de gehele Oostduinen. Er kwam 
veel droog telgebied bij, zoals de zeereep 
en de meer struweelrijke binnenduinen. 
De oppervlakte van het nieuwe telgebied 

De wulp als duinvogel
DOOR ADRI REMEEUS

In de omschrijving van het broedbiotoop staat in het klassieke Handbuch 
der Vögel Mitteleuropas een kernachtige volzin: ‘De wulp heeft een voorkeur voor 
open en goed te overzien gebied’. Het beeld van een wulp, wakend op een duintop, 
voldoet hier volledig aan. En inderdaad, rond 1950 broedde zo’n 36% van onze 
wulpen in de duinen; de rest koos voor heide- en hoogveengebieden. 
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steeg naar zo’n 1.900 ha, een oppervlak 
dat nu nog steeds wordt geïnventa
riseerd. Er werd geïnventariseerd vol
gens een intern afgesproken methodiek. 
Het aantal territoria van de wulp kwam 
fors hoger te liggen. Zo werden in 1973 
27 territoria gemeld. Dat aantal steeg ver
der en lag tot 1984 tussen de 30 en 40. Als 
we weer uitgaan van de gemiddelde ter
ritoriumgrootte van 70 ha zou dat voor 
1.900 ha uitkomen op ca. 27 territoria. 
Daar moet dan bij bedacht worden dat 
een deel van die 1.900 ha niet geschikt is 
als broedgebied voor wulpen (denk aan 
water, struweel en bos). Ook in deze pe
riode lijkt de wulp in topjaren, met zijn 
luidruchtige en kaveloverschrijdende ge
drag, tellers enigszins misleid te hebben.

1984, Sovon BMP doet zijn intrede
Het jaar 1984 markeert een nieuwe trend
breuk; er werd overgestapt naar een lan
delijke telmethodiek met strikte voor
schriften voor interpretatie van de verza
melde gegevens. Het aantal getelde kavels 
was in 1984 en 1985 beperkt. Het jaar 
1986 kan beter worden gebruikt, kijkend 
naar het geïnventariseerde oppervlak. In 
dat jaar werden 12 territoria opgegeven. 
Na 1987 liep dat aantal geleidelijk terug 
via 7 in 1989, 4 in 1995 tot 0 in 1999. De 
laatste wulpen broedden in 1998 in de zo
genaamde Meeuwenhoek, 40 jaar na het 

begin van de broedvogelmonitoring. Het 
doek was gevallen.

Oorzaak van het verdwijnen
Het is moeilijk één oorzaak te duiden. 
Natuurlijk, de vos had zijn intrede gedaan 
en Reintje had korte metten gemaakt met 
de meeuwenkolonies. Ook op de stand 
van de wulp was de vos van negatieve 
invloed. Bij verlies van een soort is men 
gauw geneigd maar naar één oorzaak te 
zoeken en vaak denkt men dan alleen (ten 
onrechte) aan predatie. Er zullen best ei
eren en jongen gepredeerd zijn, maar be
langrijker is de verslechterende voedsel
situatie, die al in 19701980 inzette maar 
daarna in versneld tempo toenam. De 
wulpen vonden te weinig grote insecten 
in de duinen en moesten voedselvluchten 
ondernemen naar graslanden waar echter 
ook amper nog insecten zijn te vinden.  
Maar er is nog meer. Het konijn leidt een 
zieltogend bestaan door ziektes als myxo
matose en VHS, en door predatie. Door 
afnemende vraat, in combinatie met stik
stofemissie, groeide het duin dicht en ver
loor de wulp letterlijk zijn vrije uitzicht, 
nodig om een broedend vrouwtje te be
schermen. Daarnaast is de recreatiedruk 
sterk toegenomen. Het waren deze vier 
factoren, predatie, voedselschaarste, bio
toopverlies en recreatie die de wulp uit
eindelijk de das om deden.

Tom Loorij gastredacteur Wulp 
Aan Tom Loorij’s reeks heldendaden voor de Haagse vogelwereld kunnen we weer een bijzondere inspanning 
toevoegen. Hij sprong de Wulp-redactie in 2019 bij en maakte ‘Het jaar van de Wulp’ zichtbaar voor de 
HVB-leden. Alle artikelen die u in de afgelopen twee Wulpen las en in deze Wulp leest over ‘onze’ wulp, 
waren Toms’ idee. Hij benaderde de auteurs, schreef zelf, zocht illustraties en de vaste redactie had er geen 
omkijken naar. De artikelen werden – mede natuurlijk dankzij de onvolprezen Loes Loorij – zetklaar aan-
geleverd. Bedenk wel dat hij dat hij dat ook nog eens deed naast zijn activiteiten als coördinator MUS, de 
postzegelverhalen in de Wulp, de serie ‘Tuinvogels’ en zijn adviezen aan de HVB Facebookredactie. 

Tom, heel veel dank!   Foeke Zeilstra 5



Wulpen in onze Vogelopvang 
DOOR TOM LOORIJ

De wulp is een soort die maar heel 
weinig wordt binnengebracht bij onze 
Vogelopvang en de laatste jaren nauwe
lijks. Het is ook een soort die erg lastig 
is om te revalideren. Het is een grote 
schuwe vogel die moeilijk hanteerbaar 
is al was het alleen maar door zijn om
vangrijke snavel. Op de meeste wulpen is 
dan ook helaas euthanasie toegepast of 
ze zijn in de vogelopvang gestorven aan 
hun kwetsuren. Uit de tijd dat de Haagse 
Vogelbescherming nog geen echt asiel 
had maar alleen drie opvangadressen, 
zijn geen gegevens over opgevan
gen wulpen boven water gekomen. 
Ook van de voorloper van onze  
huidige opvang  de beroemde al
lereerste keet in Meer en Bos ‘Jan 
van Gent’  zijn geen gegevens bekend. 
Als er al ooit in die tijd wulpen zijn aan
gebracht, moet het aantal minimaal zijn 
geweest, want van zo’n grote en markante 
vogel staat dat wel bij. Eigenlijk is dat 
vreemd, want de wulp was in die jaren 
een vrij algemene soort in de duinen rond 
Den Haag. Je zou mogen verwachten dat 
er in de afgelopen 20 tot 30 jaar toch wel 
een aantal zou zijn binnengebracht. We 
moeten wel bedenken dat er toen veel 
minder kennis en faciliteiten waren om 
zo’n lastige soort weer op te knappen. 

De oudste binnengebrachte wulp waar
van we het zeker weten, kwam in 1995. 
Dat weten we dankzij Martin Westerhout 
die jarenlang zeer gedetailleerd alle vo
gels en andere binnengebrachte dieren 
registreerde. In 1996 werden er zelfs vier 

wulpen binnengebracht en verder nog 
telkens één exemplaar in 1997, 2002, 
2003 en 2005. De meeste wulpen hebben 
het helaas niet gehaald. Zij kwamen vaak 
tijdens de wintermaanden binnen en 
waren al ernstig vermagerd en verzwakt. 
Andere hadden duidelijke kwetsuren in 
onder meer pols, schouder en elleboog. 
Vaak heel lastig exact te traceren en vrij
wel onmogelijk te behandelen.
Eén wulp, onbekend uit welk jaar, kon 
worden gerevalideerd, hij was verzwakt 

na een vorstperiode. Deze is door 
Norman van Swelm geringd en bij 

Kijkduin losgelaten. Daarna is 
niets meer van hem vernomen. Een 
andere wulp is naar Diergaarde 

Blijdorp gegaan om daar zijn ver
dere levensjaren te slijten. Deze wulp 

zou nooit meer kunnen vliegen en in 
Blijdorp hadden ze een groot met gaas 
overspannen weilandje waar hij rondliep 
samen met andere soorten vogels die ook 
het vliegvermogen misten en dus nooit 
meer in de vrije natuur konden worden 
uitgezet. Deze wulp heeft het gered en 
werd er later nog wel eens gezien. Ook de 
wulp van 2005 was een vorstslachtoffer, 
maar kwam er bovenop en kon, weer ge
ringd door Norman, op 7 maart 2005 bij 
Kijkduin worden losgelaten. Het was een 
volwassen mannetje.

Eén van de wulpen die in onze Vogel
opvang is overleden is opgezet en prijkt 
in de vitrine van de Vogelopvang. Zie de 
foto van Sharon Lexmond.  In latere jaren 
is nog maar één exemplaar binnengeko
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men en opgeknapt. Deze wulp werd vrij
gelaten, maar dat was helaas geen succes. 
Hij bleek nog erg instabiel te zijn, maar 
hij liet zich evenmin weer terugvangen 
om verder verzorgd te worden. 
Hoewel we dus niet beschikken over ge
gevens uit de vorige eeuw valt wel op 
dat het aantal binnengekomen wulpen 
in de Vogelopvang sinds de eeuwwisse
ling sterk is afgenomen. Tegenwoordig 
wordt er nauwelijks meer een wulp aan
gebracht. Vooral sinds de eeuwwisse
ling is het aantal broedende wulpen in 
Nederland sterk afgenomen. Dat is vast 
een deel van de verklaring. Aan de andere 
kant is het aantal overwinterende wul
pen in Nederland wel op peil gebleven. 
En vroeger kwamen juist nogal wat 
wulpen na een vorstperiode verzwakt 
binnen. Maar ja, die echte ‘elfsteden
winters’ zijn de laatste jaren ook niet 
meer voorgekomen, misschien is het 
een tweede oorzaak van minder aange
brachte wulpen?

Met dank aan Norman Deans van Swelm, Sharon Lexmond, 
Lizzy Looijestijn, Hélène Stapert, Lily Weerdesteijn en Martin 
Westerhout voor de ter beschikking gestelde informatie. 

Mijn wulp
DOOR FREDERIK HOOGERHOUD

Op mijn 15e verjaardag kreeg ik mijn eerste verre-
kijker, een veredelde toneelkijker die de vogels ech-
ter wel dichterbij bracht. Zo stond ik turend naar 
allerlei steltlopertjes in de steeds natter wordende 
Oostduinen. De vraag naar veilig drinkwater had 
onze duinen drooggelegd en de oplossing was inmid-
dels een feit. Vanuit de Maas werd rivierwater de dui-
nen ingepompt. Helaas te laat voor de reeds gestorven 
berken, maar een nieuwe kans voor planten en vogels 
om te anticiperen. Met behulp van mijn tevens nieuw 
verworven gids ‘Wat Vliegt Daar?’ van Dr. W.H. van 
Dobben (1957), herkende ik o.a. de watersnip. 
Nu ik dit schrijf, besef ik pas hoe ik schrok toen ik 
tijdens deze waarneming op mijn schouder werd 
getikt door een man die geen snoepgoed in de aan-
bieding had en derhalve geen kwaad in de zin had; 
bovendien was hij niet alleen, maar samen met nog 
iemand. Beide heren hadden een geel groene band 
om hun arm met de hoofdletters AVN. Later kwam 
ik er achter dat dit natuurwachters van de Algemene 
Vereniging voor Natuurbescherming  ‘s-Gravenhage  
en omstreken waren. Wat belangrijker was, beide 
heren waren ook Vogelwachter van de Vereniging 
voor Vogelbescherming ‘s-Gravenhage en omstreken. 
Vanaf dat moment liet ik mij door hen voorlichten 
over het wel en het wee van de duinen. 
Op weg naar mijn wekelijkse afspraken fietste ik 
langs zingende roodborsttapuiten naar het ultieme 
signaal, het gejodel van de duinvogel bij uitstek, de 
wulp! Zoals Frans Baks en Jan Weeda bezwoeren 
was dit geluid het volkslied van de Oostduinen. Al 
gauw kon ik het geluid van deze vogel perfect naboot-
sen. Mijn verrassing was dan ook dat  - toen de wulp 
het even liet afweten - ik met mijn imitatie de illusie 
even in stand kon houden. De wulp is het symbool 
van onze bakermat de duinen en daarmee de naam 
van ons verenigingsorgaan.
Frans Baks stierf tijdens mijn diensttijd letterlijk in 
het harnas, eenzaam optornend tegen een zuidwes-
terstorm kreeg hij, moederziel alleen, een hartstil-
stand op het strand.
Het laatste wat hij waarschijnlijk heeft gehoord was 
het gejodel van de wulp op een duintop.
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Het ringen van de jonge ooievaars be
gint achter de computer. En wel met de 
agenda: de jongen moeten tussen de 4 
en 5 weken oud zijn en we hebben toe
stemming nodig van de eigenaren van de 
terreinen en panden waar de nesten lig
gen. Ik kom er niet met een ‘copy/paste’ 
van de gegevens van vorig jaar, want in 
de tussentijd is het nodige veranderd. Er 
zijn nieuwe contactpersonen, nieuwe nes
ten, verouderde nesten. Klimmer Peter 
Waenink moet beschikbaar zijn en zelf 
regel ik verlof op mijn werk. Op de nes
ten waarvoor een hoogwerker nodig is, is 
het altijd spannend of ik dat voor elkaar 
krijg. Bij alles vraag ik me steeds af of het 
nodig is om te ringen. Er hangt niet al
leen een prijskaartje aan, maar ik verstoor 
ook tijdelijk het nest.

Win-win
Een voorbeeld is het nest bij Molen de 
Vlieger/Stadskinderboerderij Essesteijn 
in LeidschendamVoorburg. Het nest is 
te hoog om met een ladder te bereiken en 
de grond is te kwetsbaar om groot mate
rieel in te zetten, zoals bij een oefening 
van de brandweer. De contactpersoon 
van de gemeente is  vanwege de kosten  
terughoudend in het beschikbaar stellen 
van een hoogwerker. Dat kan ik begrij
pen. We hebben echter te horen gekre
gen dat Rotterdam Airport overlast heeft 
van grote vogels, waarbij ook de ooievaar 
wordt genoemd. Dat zou juist een extra 
reden moeten zijn om de jongen te ringen, 
vind ik. Zo is immers precies aan te tonen 
uit welk gebied de vogels die het vliegver

keer verstoren, afkomstig zijn. Tot slot 
geef ik aan, dat ik na het broedseizoen 
kosteloos wil helpen met het opknappen 
van de nestpaal, die na 10 jaar wel toe is 
aan een onderhoudsbeurt. Zo ontstaat 
zoals dat zo mooi heet, een ‘winwin situ
atie’, we krijgen een go en dus kan ik de 
drie jongen ringen. Verder kunnen we de 
ringdatum nu vooraf aankondigen, zodat 
mensen kunnen komen kijken. En dat 
deden ze, er was erg veel belangstelling en 
Omroep Midvliet maakte een reportage 
https://www.midvliet.nl/uitzending-gemist/
uitzending-gemist-televisie/video/993-ooie-
vaars-ringen-bij-de-molen-de-vlieger.

Ooievaars ringen, nog steeds nuttig
DOOR CAROLINE WALTA

Kijkje in het nest bij Manege Berestein

De jongen houden zich schijndood

Foto: C
aroline W

alta
Foto: C

aroline W
alta
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Verliezen
Andere nesten die ik heb kunnen ringen 
zijn: Smaragdhorst (2 jongen), Suzanna
land blok 2 (3 jongen), Suzannaland blok 
3 (2 jongen), OudKasteel Wassenaar (2 
jongen) en Manege Berestein (3 jongen). 
Bij het laatstgenoemde nest keerde ik 9 juli 
terug. Net als vorig jaar blijkt het kleinste 
jong ernstig vergroeide poten te hebben, 
waardoor het nauwelijks kan staan en 
nooit zou kunnen lopen. Er zit dus niets 
anders op de kreupele vogel van het nest 
te halen en in Vogelopvang De Wulp uit 
zijn lijden te verlossen. We vermoeden dat 
het gaat om een erfelijkheidskwestie. Als 
er volgend jaar op dit nest weer jongen 

zijn, hoop ik de handicap bij het ringen 
al te kunnen constateren. Overigens werd 
het een dubbel trieste dag, want eerder 
die dag had het oudste uitgevlogen jong 
zich te pletter gevlogen tegen de naastge
legen torenflat. Het lichaam heb ik mee
genomen naar De Wulp en de dierenarts 
zal ze onderzoeken.

Schoonmaken, sjouwen en slapen
Verder heb ik in mei en juni weer mogen 
helpen bij Ooievaarsbuitenstation De 
Lokkerij in Drenthe: van schoonmaken 
en klussen tot het verzorgen van de jon
gen in het hospitaal (o.a. 2 tot 5x per dag 
voeren). De ooievaars worden gevoerd 
met eendagskuikens die in het produc
tieproces van de pluimveeindustrie zijn 
afgekeurd. Ik help mee ze uit de vriezers 
te halen, te ontdooien en in stukjes te 
knippen. Echt een klusje voor mij als ve
getariër… Als het station open is, geef ik 
voorlichting aan de bezoekers. In de och
tend en avond probeer ik zoveel mogelijk 
ringen af te lezen voor het jaarverslag en 
de landelijke database. Ik voel me er hele
maal thuis en ben erg dankbaar dat ik er 
zelfs mag logeren, met als wekker... ooie
vaarsgeklepper! 

Ook dit jaar kreeg ik weer veel hulp. Ik wil de 
volgende organisaties en personen hartelijk 
danken voor hun geweldige steun: de gemeen-
ten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, 
Brandweer Kazerne LV, Van der Spek 
Hoveniers, vb&t VVE Diensten, Stichting 
Ooievaars Research & Knowhow, fam. Van 
Andel, An Blonk, Joop Fama, fam. Harders/
Van der Giessen, Wim en Harriet Kolber, 
fam. Koopman, Paula Mes, Inge Vrolijk, 
Peter Waenink, Anita Weijl, fam. Zonderop 
en iedereen die zich betrokken voelt bij de 
ooievaars.

Ooievaars ringen op de daken van Mariahoeve

De ring is van licht kunststof materiaal

Foto: Pieter Waenink

Fo
to

: G
em

ee
nt

e 
D

en
 H

aa
g

9



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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Tijdens elke telling voor het Meetnet 
Urbane Soorten is er altijd wel een frus
tratiemomentje. Zijn de vijf telminuten 
op een post net voorbij, krijg je een 
nieuwe soort in het vizier. De regels bij 
MUS zijn strak. Je mag de soort dan niet 
meer toevoegen aan je waarnemingen
lijst. Het komt zelden voor dat de vogel 
met je meevliegt naar het volgende tel
punt en je hem alsnog kan aanvinken. 
Tijdens mijn eerste MUStelling van 
dit jaar had ik op voorhand al een ze
kerheidje bij post 9. Die bevindt zich 
op de hoek van de straat waar ik woon. 
Dagenlang zat daar op de rand van het 
dak een scholekster. ‘Tepiet, tepiet’ 
klonk het vrijwel constant. Zelfs als ik 
’s avonds in bed lag, was mijn zwart
wit gevederde bovenbuurman nog te 
horen. In het gras langs de oever van de 
Spiegelkarpersingel zag ik hem regel
matig naar wormen en emelten zoeken. 
Eerst was het er eentje, maar  na een paar 
dagen was het hem blijkbaar gelukt een 
partner te strikken. Gezamenlijk druk
ten ze hun oranjerode snavels in de 
zachte grond, op zoek naar voedsel. Als 
een romantisch dinertje voorafgaand 
aan het liefdesspel…
De ochtend van mijn eerste MUS
telling brak aan. De gebruikelijke soor
ten passeerden de revue. Wat wel opviel 
was het relatief grote aantal telpunten 
waar huismussen sjilpten. Deze stads
vogel lijkt Leidschenveen na ruim 20 
jaar nieuwbouw toch echt behoorlijk 

gekoloniseerd te hebben. Het werd tijd. 
Bij telpunt 9 geen huismussen. Wel 
een blauwe reiger, een aalscholver, een 
knobbelzwaan en een paar koolmezen. 
Verwachtingsvol keek ik met gespitste 
oren naar het dak. Tevergeefs. In het 
leven bestaan geen zekerheden. Was hij 
aan het foerageren? Zit zij geduldig op 
haar eieren tussen het grind? De vijf 
telminuten verstreken. De bonte pie
ten lieten zich niet zien of horen.  Ik 
zet mijn fiets in de schuur en pak mijn 
ladder en verrekijker. Verborgen ach
ter mijn zonnepanelen scan ik het dak. 
Ja hoor, daar zit ze. Mijn hart maakt 
een sprongetje. Wat kan geluk toch in 
kleine dingen zitten. 
Ik open mijn mailbox. Een bericht van 
SOVON. ‘Heb je tussen twee telpunten 
in een scholekster op het dak gezien, 
geef dat dan aan ons door’, zo luidt de 
boodschap. Ik vul de gegevens in op 
www.scholeksterophetdak.nl. Yes, kan ik 
mijn bovenburen toch nog ergens re
gisteren. 

COLUMN

Scholeksterfrustratie
DOOR IDDE LAMMERS
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Bijzondere gewoonte
Al heel wat jaren heb ik tussen midden 
juni en midden oktober de gewoonte om 
tenminste één keer per week vroeg in de 
ochtend een keer naar het grootste zwem
bad van Nederland, de Noordzee, te gaan 
om daar de dag actief te starten. Vaak 
samen met goede vriend Peter. Uit spor
tief oogpunt is dit een nogal bescheiden 
gebeuren. Waar Maarten van der Weijden 
deze zomer 200 km vrijwel geheel aaneen
sluitend zwom, halen wij in het gunstig
ste geval één schamele procent van die af
stand. We bedienen ons van de schoolslag 
wat dan wel weer ruimschoots gelegen
heid biedt om goed om je heen te kijken. 
Want er is van alles te zien! Vorig jaar 
tijdens de seizoensafsluiting zwommen 
we tot op tien meter afstand van een zee
hond. Soms zwemmen we onder trek
kende vlinders door, meestal kleine vos
sen en atalanta’s. Er is ook van alles te 
voelen. Dat is niet altijd even prettig. Er 
zijn dagen dat het wemelt van de kwallen, 
vaak betreft het de oorkwal. Dit is een 
glibberige geheel doorzichtige verschij
ning die er niet bepaald gezellig uitziet, 
maar contact met de tentakels leidt tot 
minimale jeuk. Aanwezigheid van de oor
kwal beïnvloedt daarom ons voornemen 
om te water te gaan niet. Aanwezigheid 
van de blauwe haarkwal, die echt gemeen 
kan steken, leidt tot meer terughoudend
heid. Verder stapte ik een paar jaar gele
den in een kleine pieterman, een grond

vis die alleen in de branding verschijnt 
bij rustige stranden, zo rond zonsopgang 
dus…. Het is een soort die vooral bij een 
zeewatertemperatuur van boven de 20 
graden goed gedijt. Dat maakten we de 
laatste jaren steeds vaker mee.
En dan zijn er de vogels. Veel vogels…. 
Uniek en onvergetelijk was dat we een 
paar jaar geleden op 15 augustus, toeval
lig onzer beider verjaardag, als matineus 
cadeau een ontmoeting met een lepelaar 
kregen voorgeschoteld. Onverstoorbaar 
foerageerde deze langs de kustlijn. 
Min of meer vaste medebezoekers zijn 
de aalscholvers. Die vliegen ijverig op en 
neer, scholeksters en ook steeds vaker 
futen laten zich regelmatig zien en na
tuurlijk allerlei meeuwen. In augustus en 
september ook veel sterns, vooral de vis
dief. Dat is de soort waar ik in dit verhaal 
wat langer bij stil wil staan.

Dief of roofvogel?
De naam ‘visdief’ doet vermoeden dat 
we met een roof of stootvogel te maken 
hebben. Dat is niet het geval, hoewel voor 
‘roofvogel’ wel iets valt te zeggen. Voor al
lerlei visjes, kreeftachtigen, zeepieren en 
larven van grote waterinsecten is hij een 
doodsvijand. Bovendien worden visdie
ven vaak ‘biddend’ gezien wanneer ze op 
rooftocht zijn en doen met dit gedrag niet 
onder voor bijvoorbeeld de torenvalk. 
Zeker als even later met een flitsende 
duik een prooi wordt gestoten.

Zwemmen in zee en vogels kijken? Geen voor de hand liggende combinatie. Zo is het 
meenemen van een verrekijker bijvoorbeeld niet echt een uitvoerbare optie. Onze trouwe 
medewerker Wim Kooij heeft met vogelen niet aan, maar in zee niettemin goede 
ervaringen. En in de omvangrijke (avi)fauna die hij dan treft is er één soort die zijn 
bijzondere aandacht trekt: de visdief. Hieronder vertelt Wim over deze bijzondere vogel. 

De visdief en het grootste zwembad van  Nederland
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Soms heel ver vliegen
De visdieven die op de Noordzee vliegen 
hebben vaak al een lange tocht achter de 
rug. Het zijn trekvogels die soepel lange 
afstanden afleggen. Ook al valt dat voor 
de gemiddelde visdief in het niet bij de 
schaarsere, maar sterk gelijkende noordse 
stern. Belangrijkste verschil is het zwarte 
puntje op de oranjerode snavel van de 
visdief. De noordse stern legt tweemaal 
per jaar rond de 15.000 kilometer af en 
vliegt vanuit het hoge noorden nog net 
niet naar Antarctica op en neer. De visdief 
houdt de reis iets overzichtelijker qua af
stand en overwintert doorgaans boven de 
evenaar. Maar ook hier voorbeelden van 
extreem verre vliegers. Wat te denken van 
een vogel geringd bij een nest in Zweden 
die dood werd gevonden op Stewart 
Island, NieuwZeeland, vijf maanden 
later, nadat hij naar schatting 25.000 km 
(!) had gevlogen.1

Bedreigingen
Enkele malen gedurende de vorige eeuw 
kwam de visdief in figuurlijk zwaar weer 
terecht. Rond 1910 was een modegrill 
reden om sterns te schieten. Voor chique 
dames werd het gepast gevonden om een 
paar kleine witte veertjes op hun hoedjes 
te bevestigen. Vanzelfsprekend was dit 
een doorn in het oog voor vogelbescher
mers. Dit soort praktijken was één van 
de aanleidingen voor de totstandkoming 
van de Vogelwet in 1936. In de jaren zestig 
hadden visdieven het opnieuw zwaar te 
verduren. Net als bij andere sterns gingen 
de aantallen dramatisch naar beneden 

1  Newton, Ian (2010). Bird Migration. London: 
   Collins. ISBN 0-00-730731-4.

vanwege lozing van 
landbouwbestrijdings

middelen. Grote boos
doener waren funeste 

pesticiden. Rond 
1965 waren er nog slechts 5000 broed
paren in en rond Nederland. Na allerlei 
verbodsmaatregelen zette langzaam maar 
zeker herstel in. De situatie blijft echter 
kwetsbaar vandaar ook dat  de visdief al 
weer heel wat jaren prijkt op de rode lijst 
van potentieel bedreigde soorten.
Van de ongeveer 20.000 paartjes die er 
nu in Nederland zijn broedt een groot 
deel in forse kolonies in het Wadden en 
Deltagebied. In kleine aantallen zijn ze 
op de hoge gronden en langs de Grote 
Rivieren te vinden. Hoewel veel minder 
dan meeuwen broeden ze ook wel op 
daken van gebouwen. Met een beetje fan
tasie zijn die daken immers ook een soort 
van grindstranden. Tamelijk veilig bo
vendien want minder kans dat een vos of 
ander niet gevleugeld roofdier de gezins
rust komt verstoren. Op de daken zijn ze 
zelfs veiliger dan op eilanden, waar ratten 
zich nog weleens willen vergrijpen aan de 
eieren en het jonge kroost.
In onze omgeving heeft de visdief een ta
melijk bescheiden record als broedvogel. 
De enige kolonie van een aardige omvang 
bevindt zich op de Starrevaartplas, daar 
zijn dit voorjaar 52 nesten geteld. Ver 
terug in de vorige eeuw was er een kleine 
kolonie in Ockenburgh. Later waren er 
ook broedgevallen in het Zuiderpark, 
Te Werve en Madestein.  In de laatste 15 
jaar hebben vier keer solitaire paartjes 
gebroed in Meijendel en eenmaal ook in 
het Haagse Bos.

De visdief en het grootste zwembad van  Nederland
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Veel vogelsoorten overnachten op ge
meenschappelijke slaapplaatsen. Daar 
concentreren zich vogels uit een straal 
van soms tientallen kilometers. Vanaf 
de winter 2009 – 2010 worden landelijke 
slaapplaatstellingen georganiseerd van 
geselecteerde soorten. De tellingen rich
ten zich vooral op Natura 2000gebieden 
met een beschermde slaapplaatsfunctie. 
Daarnaast zijn er elk jaar landelijke si
multaantellingen van wisselende soor
ten. Het doel is ‘het vastleggen van aantal
len en verspreiding van op gemeenschap
pelijke slaapplaatsen overnachtende vo
gels’. Het Meetnet Slaapplaatsen maakt 
deel uit van het Netwerk Ecologische 
Monitoring (NEM). 

Uitkomsten slaapplaatstelling 2019 in 
vergelijking met januari-februari 2018
In het ‘Jaar van de Wulp’ heeft in 2019 
vanzelfsprekend het tellen van slaap
plaatsen van de wulp extra aandacht. 
Dit heeft de tellingen goed gedaan. Uit 
de figuur blijkt dat er op meer plekken 
geteld is dan het voorgaande jaar. Vooral 
de ZuidHollandse Delta, Zeeland, het 
Rivierengebied en Friesland springen 
eruit vanwege een toegenomen teldek
king. Dit past mooi bij het doel om meer 

wulpenslaapplaatsen geteld te krijgen 
om uiteindelijk meer te kunnen zeggen 
over de – helaas vooral negatieve  trends 
van de wulp in Nederland. 
Als je goed kijkt naar de getelde aan
tallen, dan zien we wel dat de grootste 
slaapplaatsen in Friesland meer dan de 
helft kleiner zijn geweest in 2019. In 2018 
werden in de Oudegaasterbrekken ruim 
2000 exemplaren gemeld, in het Hege
wiersterfjild 1850 en van de Waddenzee 
en het IJsselmeergebied werden beide 
ongeveer 1500 slapende wulpen gemeld. 
In 2019 was het maximum 1300 wulpen 
in de Doeshofpolder (ZH), alle andere 
slaapplaatsen bestonden uit minder dan 
1000 exemplaren. De gemiddelde slaap
plaats in februari 2019 was 228 exem
plaren groot, in 2018 was het getal 471 
(beide exclusief nultellingen). Dat dit 
bijna een halvering inhoudt, geeft weer 
dat de aantallen op slaapplaatsen in 
2019 reëel lager waren. We zullen moe
ten afwachten om te zien of dit een pa
troon is dat in een langetermijntrend 
past. Wel kunnen we alvast kijken hoe 
het later in 2019 zal zijn. Een oproep: tel 
dit jaar ook mee om bij te dragen aan het 
beter begrijpen van de aantallen Wulpen 
in ons land! 

Slaapplaatstelling wulp februari 2019  

Wulpen op slaapplaats in Park Lingezegen (foto Koos Dansen) 
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De volgende slaapplaatstellingen voor 
de wulp zijn:
1  14 september: slaapplaatstelling, 
voorkeursdatum 7 september 
1  14 december: slaapplaatstelling, 
voorkeursdatum 7 december 

Op zoek naar oude slaapplaatsgegevens 
Het Meetnet Slaapplaatsen is pas sinds 
2010 volledig actief en veel gegevens 
zijn dus recent. Toch weten we dat velen 
waarschijnlijk nog notitieboekjes, arti
kelen, of elders ingevoerde oude slaap
plaatsgegevens hebben die nog niet in de 
slaapplaatsendatabase staan. Het kost 
moeite om dit in te voeren en dus blijven 
dit soort gegevens vaak liggen. Maar dat 
is zonde.  SOVON biedt aan om deze ge
gevens voor u in te voeren. Stuur ons dus 
een kopie van je notitieboekje, een PDF 
van het geschreven artikel of zelfs een 
link naar elders ingevoerde gegevens! 
We zullen zorg dragen voor een correcte 
invoer onder de naam van de teller en 
eventuele medetellers. Stuur de gegevens 
naar Paul van Els: paul.vanels@sovon.nl

Het invoeren van oude gegevens kan 
leiden tot robuustere trends en tot een 
beter beeld van vroegere aantallen. 

Tom Loorij bewerkte met instemming van SOVON 
het artikel ‘Nieuwsbrief Slaapplaats tellingen’ van 
maart 2019 van de hand van Paul van Els. 

Getelde slaapplaatsen Wulp in jan.-feb. 2018 (links) en feb. 2019 (rechts). 
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The Curlew’s Song     
by Tommy Makem

I heard a Curlew crying long
On a moor where wild winds blew.
And the sound of his sad lonesome song
Made me feel lonesome too.

Cold winter came and the moorland froze
The winds blew loud and strong
And often echoed through the snows
I heard a Curlew sing.

Soft sun-warmed days of summer came
Through green-leaved days of spring
I soon forgot that lonesome song
I heard the Curlew sing.
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Zaterdag 7 september 2019 
Libellenvallei, Meijendel 
Lange ochtendexcursie zonder vervoer *** 
(zie kader) 
De route is afhankelijk van de weeromstan
digheden en of er veel vogeltrek is op deze 
excursiedag. We gaan natuurlijk de nabij ge
legen duinplas in de Libellenvallei bezoeken. 
Een strandwandeling behoort ook tot de mo
gelijkheden.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)  
Verzamelpunt: bezoekerscentrum De Tapuit, 
Meijendel 
Tijdstip: 8:30 uur 
Opgave: vooraf bij het contactadres  
Kosten: geen 

Zaterdag 21 september 2019 
Coepelduynen, Katwijk 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ** 
(zie kader) 
Vogeltrek wandeling langs de duinen, strand 
en de zee. Vanaf de parkeerplaats in Katwijk 
Noord lopen we langs de duinrand richting 
Noord wijk. Onderweg kunnen we diverse 
trekvogels spotten. Bij geschikt weer lopen we 
via het strand terug naar Katwijk.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333) 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde) 
Tijdstip: 8:30 uur 
Opgave: vooraf bij het contactadres  
Kosten: vervoer  

Zondag 6 oktober 2019 
Vogelparadijs De Putten
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer **/*** 
(zie kader)
Achter de Hondsbossche Zeewering ligt na
tuurgebied Harger  en Pettemerpolder. Hier 
vind je o.a. Vogelparadijs De Putten. Op de 

plek waar nu het meertje is, werd klei afge
graven om de zeewering te versterken. Voel de 
wind, luister naar de diversiteit aan geluiden 
van de vele vogels en geniet van de kleuren en 
weidsheid van dit authentieke land. 
De Putten bevat brak water: een mengsel van 
zoet regenwater en zout zeewater, dat diep 
onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat 
veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vo
gelsoorten, zoals trekvogels. Die gaan we hier 
dus zeker zien. 
Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778)
Verzamelpunt:  parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 8:30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 19 oktober 2019 
Oostvoorne, Scheelhoek
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
We gaan eerst een wandeling maken op land
goed Mildenburg (Oostvoorne). Daarna hou
den we een koffiestop. Vervolgens gaan we 
naar het Quackjeswater (Voornes Duin) voor 
een korte wandeling. Als laatste gaan we naar 
de gloednieuwe vogelhut Tij, het vogelob
servatorium in natuurgebied Scheelhoek bij 
Stellendam.
Leiding: Ton Haase (0612721879)
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 26 oktober 2019 
Bentwoud 
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ** 
(zie kader) 
Na het succes van voorgaande jaren gaan we 

 
    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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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.

ook nu weer een wandeling maken door dit 
natuurgebied van Staatsbosbeheer. Op de 
voormalige akkers van het Bentwoud ontwik
kelt zich een gevarieerd landschap. Bos, strui
ken, grasland, moerassen en open ruimten 
wisselen elkaar af. Dit maakt het gebied aan
trekkelijk voor veel vogelsoorten. In deze tijd 
van het jaar is de vogeltrek in volle gang. Dat 
kan naast de standaard soorten voor leuke 
verrassingen zorgen. Houd er rekening mee 
dat niet alle paden verhard zijn en dat delen 
van het terrein nat kunnen zijn (laarzen!).   
Leiding: Michèl Gieskens (M 0623227541)   
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 8:30 uur  
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: Vervoer

Donderdag 7 november 2019 
Een dagje vogelen op Texel
Lange dagexcursie met maximaal 16 personen in 4 
auto’s*** (zie kader)
Evenals vorige jaren organiseren wij dit 
jaar een excursie naar het eiland Texel. Het 
wordt weer een lange dag met bezoekjes en 
wandelingen bij de leukste vogelkijkpunten. 
Mochten er op de dag bijzondere soorten zit
ten, dan kunnen wij op zoek gaan naar deze 
zeldzaamheden. Het is de bedoeling dat wij 
tussen 20.00 en 21.00 uur weer terug zijn op 
het verzamelpunt in Voorburg.
Op de terugweg proberen wij ergens onder
weg een korte eetstop te maken. 
Leiding: André en Muriel Kommer 
(06 4115 3365)
Verzamelpunt:  parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 06:30 uur 
Bij problemen om op tijd bij het verzamelpunt 
te komen, kan contact worden opgenomen met 

Muriel Kommer op 070-3548974. 
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten:  vervoer + retour overtocht Den 
HelderTexel € 6.25 p.p. + parkeerkosten 2.50 
p.p. (onder voorbehoud van prijswijzigingen) 

Zaterdag 23 november 2019 
Groene Jonker en Ruygeborg
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ** 
(zie kader)
We maken deze ochtend een wandeling door 
het waterrijke natuurgebied. Het is november 
en we rekenen op watervogels die hier in de 
winter verblijven. Daarna gaan we op bezoek 
naar het nabijgelegen kleinschalige natuur
gebied Ruygeborg. Ook hier rekenen we op 
overwinterende watervogels en wie weet ob
serveren we een jagende slechtvalk. 
Leiding: André Kommer (06 4115 3365) 
Verzamelpunt:  parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 8:30 uur
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 30 november 2019
Oostvaardersplassen
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)
In dit jaargetijde mogen de Oostvaarders
plassen zeker niet ontbreken. We maken een 
wandeling van 7 km en bezoeken een paar 
vogelkijkpunten met kans op de zeearend en 
verschillende soorten wintergasten. 
Leiding: Ton Haase (0612721879) 
Tijdstip: 8:30 uur 
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

 
    Dag(deel)excursies CEL
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Penningmeester CEL: Jan Pietersen, Hengelo laan 
948, 2544 GK Den Haag, telefoon: 070-367 25 85
Verzamelpunt: De parkeerplaats bij NS-station 
Mariahoeve zijde Appelgaarde (Voorburg), tenzij an-
ders 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 excur-
sie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden ingevuld. 
Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer aan-
geven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel 
deelnemers u kunt meenemen; of dat u met een deel-
nemer 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 telefo-
nisch meedelen aan de penningmeester.
Regels en reglement: Met het verschijnen van de 
nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige.
Deelname geschiedt op basis van het Reglement 
Deelname Excursies/Reizen (augustus 2011). Dit reg-
lement kunt u opvragen bij de penningmeester.
Jongeren: Op alle excursies zijn ook jongeren wel-
kom!
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 handschoenen. In de zomer ademende 
kleding in lagen met voldoende bedekking tegen felle 
zon en evt. insecten. Bij voorkeur niet te felle kleuren.

Maandag 16 september 2019 
René van Rossum Georgiëreis april 2019 
Kazbegi tot Chachuna en het Dalis meer. 
Kazbegi ligt in het Kaukasus gebergte, 
vlak bij de top van de Mikinvartsveriberg. 
Het landschap is hier erg gevarieerd, 
diepe kloven, snelstromende riviertjes 
en hoge  bergpieken met toppen van 
meer dan 5000 meter hoogte wisselen 
elkaar af. Samen met Thijs Schipper, 
Jeannet Keijzer en Lisette van der Krogt 
heeft René van Rossum de reis georga
niseerd. Hoofddoel was de witkruin
roodstaart, grote roodmus, Kaukasisch 
korhoen en berghoen. Naast deze speci
aliteiten zijn er nog soorten te zien zoals 
rotskruiper, lammergier, Turkse frater, 
roodvoorhoofdkanarie en dwars door 
hevige sneeuw langstrekkende grauwe 
kiekendieven ! 

Trektelpost Berkheide, Katwijk
Na de pauze komt nog een fotoverslag 
van trektelpost Berkheide (Katwijk). 
Voorjaar 2019 was dan wel niet echt 
goed qua gunstige wind, maar er werden 
toch weer fraaie soorten zoals bijeneter 
en fluiter overtrekkend waargenomen. 

Maandag 21 oktober 2019 
Eduard Opperman Marokko
Na diverse geslaagde winterexcursies 
naar Portugal met Haagse vogelaars ver
telt Eduard wat de mogelijkheden zijn 
in de winter in Marokko. Vogelen in de 
winter, dat kan in Marokko, ook met 
wat sneeuw. Er is zelfs een wintersport
plaats: Oukaïmeden. 

Benoordenhuis   Aanvang 20:00 uur
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Een gelukkige deelnemer aan de reis 
meldt het volgende: ‘Wij zijn naar boven 
gereden en zagen in de verte al dat er 
weinig sneeuw lag. Net voor de   top 
een stop gemaakt in een naaldbos: alle 
vogelsoorten laten zich zien. Zelfs de 
Marokkaanse ondersoort van de vuur
goudhaan gespot. In de bergen verder al
penkraai en alpenkauw, Atlas bergvink. 
En tijdens deze reis ook de Atlas strand
leeuwerik gezien. Hartverwarmend vo
gelen in Marokko!’

Maandag 18 november 2019 
Jan Schoppers, SOVON  
Te gast bij de Haagse Vogelbescherming 
is Jan Schoppers, de coördinator bij 
SOVON van het MUSproject. Den 
Haag heeft de grootste teldekking van 
alle grote steden als het om MUStellers 
gaat. Zoals bekend is Tom Loorij in 
onze stad de drijvende kracht achter het 
Meetnet Urbane Soorten. Jan Schoppers 
geeft een presentatie over stadsvogels 
en het MUSproject. Geen habitat is 
zo veranderlijk als het urbane gebied. 
Gelukkig komt er steeds meer aandacht 
voor vogels in dorpen en steden. Tijdens 
de lezing komen het doel, telmethode, 
soorten en resultaten  van tellers langs. 
Ook de invoer in het veld met de app. 
Avimap en de  MUScursus worden be
handeld. Iedereen met interesse voor 
broedvogels tellen met MUS is welkom, 
ook nietleden van de HVB. Tom pre
senteert zelf enkele van de belangrijkste 
uitkomsten van 10 jaar MUStellen in 
de Haagse regio.  

Vogels kijken op 
Terschelling 

voorjaar 2020 
 
Bij voldoende belangstelling zal de 
Commissie Excursies en Lezingen in het 
komend voorjaar een midweek organise
ren op Terschelling voor 16 tot 20 deel
nemers. 
Wat de kosten exact zullen zijn, valt 
op dit moment nog niet te zeggen. Het 
hangt mede af van het aantal deelne
mers. De CEL streeft ernaar om het to
tale bedrag onder de € 400 te houden. Bij 
dit bedrag zijn vier overnachtingen, reis
kosten, 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. 
De excursie gaat alleen door bij vol
doende belangstelling.
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Benoordenhuis   Aanvang 20:00 uur
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 34: de Nachtzwaluw

Ex-vogels van de Nederlandse Rode Lijst

Oplettende lezers zullen het al gezien hebben, 
de kleine wijziging in de titel van deze reeks. 
Inderdaad, er komen niet altijd nieuwe soorten 
bij op de Rode Lijst, maar soms gaan er ook wel 
eens soorten af omdat het zo goed met ze gaat. 
De bijdragen in deze langlopende serie artike-
len gaan vaak over de terugloop van een soort. 
Daar wordt je als vogelaar niet vrolijker van. 
Dit keer nieuws over de nachtzwaluw dat uw 
vogelaarshart hopelijk sneller doet kloppen. 
Overigens zijn er, behalve soorten die afgevoerd 
kunnen worden van de Rode Lijst, ook soorten 
die in een minder zware categorie van bedrei-
ging zijn geplaatst. Het zijn moeras- en water-
vogels, stadsvogels - bijv. slechtvalk - en vogels 
van bos en heide, zoals dus de nachtzwaluw.

Voorkomen
De nachtzwaluw is een vogel van stille 
heidevelden met wat opslag, randen van 
stuifzanden, kapvlakten en open plek
ken in naaldbos. Opvallend zijn de hoge 
concentraties op militaire oefenterreinen 
op de Veluwe waar naaldbos en brede 
zandbanen elkaar afwisselen. Hier is van 
recreatieve druk namelijk geen sprake en 
de verstoring door militaire oefeningen 
vinden plaats buiten het broedseizoen. 

Dat betekent dat hij vooral voorkomt 
op de zandgronden in het zuiden en 
oosten van het land. Kerngebieden zijn 
de Veluwe en delen van NoordBrabant. 
Ook in Drenthe en enkele geschikte plek
ken in Overijssel komt hij voor. Vroeger 
was hij vrij algemeen in duingebieden 
die aangeplant waren met wat naaldbos. 
Zowel Bouma als Tolsma maken melding 
van diverse paartjes zowel ten zuiden van 
Den Haag als ten noorden in Meijendel. 
We praten dan over de jaren 20 en 30 van 
de vorige eeuw. Ergens in de jaren 60 of 
70 verdween hij in onze omgeving als re
gelmatige broedvogel. Van 1981 t/m 1984 
was er nog een korte opleving, overigens 
ook van 2002 t/m 2004. In het laatste 
kwart van de vorige eeuw is de nachtzwa
luw als broedvogel vrijwel overal uit de 
duinstreek verdwenen.

Populatieontwikkeling
Hoewel exacte cijfers ontbreken, wordt 
aangenomen dat in de jaren 50 van de vo
rige eeuw 2.500  3.000 paar in Nederland 
gebroed hebben. Daarna zette de daling 
langzaam in. Voor 1960 werd het aan
tal paar op ca. 2.000 geschat, maar in de 
jaren daarna gaat de achteruitgang dra
matisch hard. Het dieptepunt werd be
reikt rond 1990 toen het aantal paar op 
maar 500 werd geschat. Vervolgens kwam 
zienderogen het herstel en in 1998  2000 
bedroegen de SOVONcijfers 950  1.150 
paar. Dat is nog altijd 40% lager dan in 
1960 waardoor de soort toen op de Rode 
Lijst kwam in de categorie ‘bedreigd’. 
Maar in de nieuwste SOVONAtlas wordt 
voor 2014 maar liefst 2.600 tot 2.900 
paar vermeld. Dat betekent terug naar 
het hoogtepunt in de jaren 50 van de vo
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rige eeuw! Het was een goede reden voor 
Vogelbescherming Nederland en Sovon 
om de soort af te voeren van de Rode 
Lijst. Die toename vond vooral plaats in 
de kerngebieden in het zuiden en oosten 
van het land. Tot op heden is de soort in 
de duinen bijvoorbeeld nog maar heel 
mondjesmaat definitief teruggekeerd op 
een enkele plek in NoordHolland.

Oorzaken van de achteruit- en 
vooruitgang
De achteruitgang in de vorige eeuw is 
vooral te wijten aan de verzurende depo
sitie die in de jaren 60 zijn hoogtepunt 
had. De heide vergraste enorm en het in
sectenleven nam af. Successie maakte dat 
woeste gronden en heide steeds meer op
slag kregen en hele gebieden zelfs bebost 
werden. Ook veranderd terreinbeheer 
deed de soort geen goed. Het grootscha
lig mechanisch afplaggen van de heide 
bijvoorbeeld maakte aanzienlijke opper
vlakten lange tijd onbruikbaar als broed
gebied voor de nachtzwaluw. Ook toene
mende slecht gereguleerde recreatiedruk 
(o.a. mountainbiken buiten de paden) 
zorgde voor veel onrust. De invoering 
van beperkte begrazing door grote gra
zers deed de soort goed. De mest van de 
grazers trok insecten aan, het hoofdvoed
sel voor de nachtzwaluw. Daarnaast was 
de opwarming van de aarde en het toe
nemend aantal warme en droge zomers 

gunstig. Hierdoor nam het aantal nacht
vlinders toe. Door het verhoogde voedsel
aanbod kwamen er meer vervolglegsels. 
Veel nachtzwaluwen gingen twee keer per 
jaar broeden wat de reproductie flink ver
hoogde. Gewijzigd terreinbeheer deed de 
rest; opslag werd verwijderd, heide werd 
kleinschaliger afgeplagd en open plekken 
in het bos gecreëerd, allemaal maatrege
len die positief uitpakten.

Ook maatregelen om de recreatiedruk te 
verminderen wierpen hun vruchten af. 
Mountainbiken en wandelen buiten de 
paden werd ingeperkt tot die gebieden 
waar dat kon zonder de nachtzwaluw te 
verstoren. Er werden grote aaneengeslo
ten rustgebieden gecreëerd en erg kwets
bare gebieden werden in de broedtijd 
zelfs afgesloten voor publiek.

Nachtzwaluw overdag
Laten we hopen dat al die maatregelen 
de stand nog verder doen toenemen en 
daardoor de kans vergroot wordt om deze 
schuwe vogel ook eens overdag te bewon
deren. Dat gebeurde ons, zelfs tot enorme 
verrassing van de reisleider, één keer op 
een vogelreis naar Mallorca. In een met 
naaldhout begroeid duingebied met tal 
van open plekken hoorden we om 13.00 
uur opeens het kenmerkende gesnor van 
nachtzwaluwen. Bij ruim 25 graden en in 
de brandende zon! En even later zagen we 
er twee zitten op een horizontale tak van 
een naaldboom. De bijgevoegde bewijs
foto is geen wereldwonder, de vogel was 
toch wel ver weg, het licht was slecht en 
je had nauwelijks de tijd om goed in te 
stellen en je stond te trillen van opwin
ding... Maar de vogel is onmiskenbaar 
een nachtzwaluw. Daarom hierbij toch 
maar ook een mooiere afbeelding op een 
postzegel uit 1979 uit de SovjetUnie. 



Er zijn uiteraard wel overeenkomsten tus
sen roofvogels en uilen. Roofvogels zijn 
vogels die vlees eten en in het algemeen 
overdag op een prooi jagen. Ook uilen 
zijn echte vleeseters, maar zij jagen ’s 
nachts en worden daarom ook wel ‘nacht
roofvogels’ genoemd. Beide ordes hebben 
een kromme snavel, al is die bij uilen veel 
kleiner. Zowel dag als nachtroofvogels 
hebben klauwen, sterke grijptenen met 
scherpe nagels; maar er is verschil: bij 
(dag)roofvogels wijst een drietal tenen 
naar voren en één teen naar achteren, 
terwijl bij uilen twee tenen naar voren en 
twee naar achteren staan. 
Wat betreft de levensduur zijn er ook ver
schillen: die van roofvogels kan oplopen 
tot 10 à 15 jaar  bij de sperwer zelfs tot 20 
jaar  terwijl uilen zo’n 15 tot 25 jaar leven. 
 
Dan zijn er nog zoveel meer duidelijke 
verschillen tussen roofvogels en uilen. 
Het meest opvallende is dat uilen ’s nachts 
jagen en overdag 
slapen; bij roof
vogels is dat juist 
andersom. Uilen 
hebben grote 
ogen zodat ze 
goed in het don
ker kunnen zien, 
maar ze zien niet 
scherp op korte 
afstand. De ogen 

van uilen kunnen niet bewegen, maar veel 
uilen kunnen wel hun kop zo’n 360 gra
den draaien. Het gehoor van uilen is ook 
veel beter dan dat van roofvogels. Verder 
maken uilen geen nesten maar zoeken 
ze beschutte holten of drogere donkere 
plaatsen om er hun witte eieren  in het 
donker goed te zien  te leggen. Roofvogels 
daarentegen maken nesten en hebben 
gekleurde eieren in een schutkleur om 
andere rovers te misleiden. Daarnaast is 
kenmerkend dat de veren van uilen met 
dons zijn bedekt waardoor ze geluidloos 
kunnen vliegen. 

Roofvogels hebben scherpe ogen die kun
nen bewegen; hun grote bek is geschikt 
om een prooi kaal te plukken. Uilen eten 
hun prooi met huid en haar op en pro
duceren de onverteerbare delen daarvan 
in de vorm van braakballen. Speciaal wil 
ik even stilstaan bij het gezichtsvermogen 
van een (dag)roofvogel, dat is namelijk 

enorm. Het aan
tal lichtgevoelige 
cellen is bij deze 
categorie vo
gels 65.000 per 
mm2, bij de mens 
‘slechts’ 36.000. 
Bovendien zijn 
deze cellen ge
lijkmatiger ver
deeld, waardoor 

Roofvogels en uilen
DOOR HANS ELDERS

Ach ja, vroeger bij de Fabeltjeskrant begrepen al die ‘lieve kijkbuiskinderen’ het heel 
goed: die deftige Meneer de Uil was toch echt een klasse apart … En inderdaad, 
ook in de taxonomie staat de orde van de ‘uilen’ apart van die van de ‘roofvogels’

Silhouetten van roofvogels

Havik

Slechtvalk

Giervalk

Sperwer

Torenvalk

Boomvalk

Blauwe
Kiekendief

Ruigpootbuizerd

Buizerd
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een scherper beeld ontstaat en kleuren 
beter onderscheiden kunnen worden. 
Dit laatste wordt nog versterkt doordat 
het netvlies van roofvogels vier of vijf 
soorten kegeltjes bevat (bij de mens drie) 
waardoor roofvogels ook ultraviolet 
licht kunnen zien. Ook kunnen ze hun 
ogen onafhankelijk van elkaar gebrui
ken! Verder kunnen ze hun ogen scherp
stellen op een tweemaal zo groot bereik 
als de mens. Roofvogels hebben twee 
gele vlekken per oog, de mens slechts 
één (een gele vlek is een plaats waar er 
veel kegeltjes bij elkaar zijn en waar het 
scherpst gezien kan worden).

Twee families van de roofvogel komen 
veel voor bij ons: de familie van sperwers 
 daaronder vallen de buizerd, sperwer, 
havik en bruine kiekendief  en de fami
lie van de valken, waarvan de torenvalk 
het meest voorkomt. Opmerkelijk is 
dat sperwers hun prooi doden met hun 
klauwen en valken met hun snavel. 

De meest voorkomende roofvogel is de 
buizerd, die met zijn brede vleugels trage 
vleugelslagen maakt om zijn prooien  
 zoals landzoogdieren, vooral konijnen 
 uit te zoeken. Hij onderscheidt met zijn 
scherpe blik zelfs prooidieren niet groter 
dan een kever. Dikwijls is de buizerd een 
donkerbruine verschijning, die veelal 
aan de onderkant wat lichter is met don
kere strepen. Toch ziet het verenkleed 
van iedere buizerd er weer anders uit, 
soms bijna wit tot vrijwel zwart.

De torenvalk is geliefd bij boeren omdat 
zijn menu bestaat uit muizen, ratten en 
schadelijke insecten. Opvallend zijn de 
puntige vleugels en lange staart. Een to
renvalk kan ‘stilstaan’ in de lucht door 
met dezelfde snelheid tegen de wind in te 
vliegen; het bekende ‘bidden’. Andere vo
gels doen dit ook wel, maar de torenvalk 
vestigt toch de records. In een muizen
rijk jaar past de torenvalk zich aan door 
veel jongen groot te brengen of zelfs een 
tweede legsel!

Soorten uilen
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De korte en afgeronde vleugels en de 
lange staart van de sperwer zorgen voor 
snel en wendbaar vliegen, waar nietsver
moedende vinken en andere vogels door 
een verassingsaanval het slachtoffer van 
worden. Zo zijn voor de sperwer bijna 
uitsluitend vogels de ‘hoofdmaaltijd’. 
Het verschil tussen mannetje en vrouw
tje is bijzonder duidelijk: het vrouwtje is 
bijna tweemaal zo groot als het andere 
geslacht, waardoor het vrouwtje ook gro
tere prooien aankan.

Haviken leven en broeden in bosrijke ge
bieden, waar ze tussen de bomen door tij
dens een achtervolging hun trukendoos 
van luchtacrobatiek uit de kast halen. 
Haviken zijn echte standvogels: ze migre
ren niet maar blijven in onze streken, 
soms ook in stadsparken.
Van de kiekendieven is bij ons de bruine 
kiekendief het meest voorkomend. Hij 
jaagt met zijn lange vleugels veel angst 
aan bij (kleinere) vogels. Het is een vogel 
die hier in de zomer aanwezig is, om eind 
augustus begin september weer te ver

trekken naar zijn winterverblijf aan de 
Middellandse Zee of tot ver in Afrika.
Bij de uilen is de bosuil in ons land de 
meest voorkomende soort, met ongeveer 
5.000 broedparen. Hij kan zijn kop bijna 
360 graden draaien; zijn menu bestaat uit 
kevers. Deze soort is alleen te vinden in 
gebieden waar voldoende bomen staan.

De lange kopveren van de ransuil lijken op 
oren, maar zijn dat helemaal niet. Vaak is 
hij in een bosachtige omgeving aanwezig; 
op zijn menu staan vaak kleine vogels, 
maar het grootste deel van zijn voedsel 
bestaat toch uit muizen.
De steenuil verorbert vooral veel schade
lijke larven van meikevers, oorwurmen 
en langpootmuggen. Deze uil jaagt boven 
open landschap en is niet in iedere pro
vincie te vinden.

Zowel roofvogels als uilen dragen sterk 
bij aan de stabiliteit en het evenwicht in 
de natuur. Deze fraaie vogels zijn alleen 
al daarom meer dan de moeite waard te 
bestuderen!

De wulp van Jan Oppentocht
Op 27 november 2018 overleed Jan Oppentocht op 85-jarige leeftijd. Jan was in de jaren 
60 en 70 van de vorige eeuw jarenlang een zeer gewaardeerd bestuurslid van de Haagse 
Vogelbescherming. Maar in 1958 was hij – samen met o.a. Henk van Dongen, Bert Regensburg 
en Joop Ros - ook een van de oprichters van de Vogelwerkgroep Meijendel. Jarenlang nam hij 
het voorzitterschap van de VWG op zich. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was hij 
vele jaren de trouwe leverancier van de verslagen van de 
Vogelwerkgroep Meijendel voor ons Inventarisatierapport. 
Jan fotografeerde ook graag in ‘zijn werkgebied’. Als hom-
mage aan Jan in dit ‘Jaar van de Wulp’ hierbij een foto die 
Jan maakte toen de wulp nog broedvogel in Meijendel was.

                                                             Tom Loorij
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Zo’n 15 jaar geleden zag ik mijn eerste Wulp. Ik 
geef het direct toe, voor een Haagse vogelliefheb
ber is dat rijkelijk laat. Maar eerder wist ik niet van 
het bestaan. Onbekend maakt onbemind. Het was 
kort na een interview met Tom Loorij. Ik schreef 
een artikel over zijn omvangrijke vogelpostzegel 
collectie voor het tijdschrift van Vogelbescherming 
Nederland. Tom haalde me over om lid te wor
den van de Haagse Vogel bescher ming. In die tijd 
zullen er zo’n 1100 Wulpen te zien zijn geweest 
in de Haagse regio. Keurig verdeeld over de vier 
seizoenen. Gelukkig wisten ook enkele Wulpen 
Leidschenveen te vinden. Met een beetje vogelken
nis weet je op zich wel wanneer je ze kunt verwach
ten, maar het was toch altijd weer een kleine ver
rassing. Het zijn kleurrijke exemplaren, vooral bij 
de eerste aanblik. En wat kun je er altijd veel van 
leren. De vogel wereld is een oneindige bron van 
inspiratie. 
De afgelopen 15 jaar is het aantal Wulpen gestaag 
achteruitgegaan. De oorzaken zijn bekend: vergrij
zing, sterfte en gebrek aan jonge aanwas. De laat
ste jaren schommelde het aantal rond de duizend. 
Echt bedreigd kun je ze dan ook nog niet noemen. 
Vorig jaar was er zelfs weer een lichte groei te be
speuren. Mensen maken zich zorgen over de staat 
van de natuur. Duurzaamheid is een belangrijk 
thema geworden en ook de klimaatverandering is 
een ‘hot issue’. De Wulp profiteert ervan mee. 
Over twee weken ga ik op vakantie. Een zomertrek 
naar het zuiden. Genieten van de Franse zon en 
bergen. Ik zie er nu al erg naar uit. Ik Drôme ervan. 
Heerlijk kamperen aan de rivier. Wandelen, fietsen 
en vogels kijken. Een Wulp is er helaas niet te ver
wachten. Nee, daarvoor moeten we eerst weer te
rugrijden naar Leidschenveen. Volgens de strakke 
planning van Foeke zouden we ongeveer gelijktij
dig kunnen arriveren. Ik kan er eigenlijk niet op 
wachten. Na een lange reis even rustig bijkomen op 
het toilet. Met op schoot een vers gedrukte Wulp.  

COLUMN

Een verse Wulp
DOOR IDDE LAMMERS

De jaarlijkse vogeltrek is bij het ver
schijnen van deze uitgave van de Wulp 
alweer aan de gang. Ook dit najaar wil
len we u weer behulpzaam zijn bij het 
vaststellen van wat u door het lucht
ruim ziet en hoort vliegen.  

Woensdagavond 
2, 9 en 16 oktober 2019 
wordt er weer een cursus Vogel
herkenning gegeven in het Milieu 
Educatief Centrum Zuiderpark onder 
leiding van Eduard Opper man.  De 
avonden beginnen om 20:00 uur en 
duren tot ca. 22:15 uur met tussentijds 
een koffie/theepauze van ca. 15 min. 
De kosten van de cursus bedragen 
€  25,00 p.p., incl. documentatie. Ook 
inbegrepen is een ochtendexcursie in 
het weekend: de datum wordt tijdens 
de cursus vastgesteld. Inschrijving kan 
uitsluitend geschieden door storting 
van het cursusbedrag op rekening  
NL 57 INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse 
Vogelbescherming, Afd. Excursies, 
Den Haag met vermelding van ‘cursus’. 

Interesse? 
Schrijf dan snel in,  want de belangstel
ling is over het algemeen groot en het 
aantal beschikbare plaatsen beperkt. 
Mocht de cursus zijn volgeboekt, dan 
wordt uw betaling teruggestort.  Van 
uw inschrijving ontvangt u géén be
vestiging. Het adres van het Milieu 
Educatief  Centrum Zuiderpark is  
Marie Polakweg 7, 2533 SW Den Haag, 
ingang Zuiderpark  Vrees wijk straat 
(Kinderboerderij). 
Alle verdere informatie wordt gaarne 
gegeven door Jan Pietersen, telefoon  
070 3672585 / 06 19418122 of 
jan.pietersen@planet.nl

De jaarlijkse 
vogeltrek
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De Maldiven, waar hij alleen in de win
ter verblijft, spannen de kroon met 
vijf verschillende. Eén ervan is de mid
delste zegel in de linker kolom. Alleen 
Nederland en Alderney hebben er twee 
uitgegeven. De andere landen moeten 
het met één zegel doen. Het gaat om 13 
Europese landen, vier in Azië en vier in 
Afrika. In de laatste acht lan
den verschijnt de vogel alleen 
op de trek of hij overwintert 
daar, behalve in Kazachstan 
waar hij ook broedvogel is. 
Vanzelfsprekend zien we hem 
niet op zegels uit landen van 
het Amerikaanse continent, 
Australië en Oce anië, omdat 
de wulp daar niet voorkomt. 
Op vier zegels is hij vliegend afgebeeld. 
Twee ervan zie je op de bovenste rij. De 
andere twee zegels waarop hij vliegend is 
afgebeeld zijn van Bangladesh en Jersey.

Op de zegel van GuineeBissau – links, 
2de van boven – staat ook een ei. De zegel 
van het eiland Man – middelste rij, 2de 
van onderen – betreft een broedende 
vogel. Nederland beeldde als eerste land 
ter wereld een wulp op een postzegel af. 
Onze zegel staat in de rechterkolom, het 
is de middelste. Hij stamt uit 1961 en is 
uitgegeven in een serie zomerzegels. In 
die tijd kwam de wulp nog algemeen 
voor en was er van achteruitgang geen 
sprake. Leuk is te vermelden dat de te
kenaar, Dirk van Gelder, een geboren 

en getogen Hagenaar is, die echter ook 
tientallen jaren – zo ook in 1961 – in 
Veere woonde. Onze wulpzegel is daar 
getekend. De opbrengst van de toeslag 
(300.000 gulden van alle 5 zegels uit de 
serie samen) was bestemd voor culturele 
en maatschappelijke organisaties.

De andere Nederlandse zegel 
is niet los te krijgen, maar zit 
in één van de twee vellen die 
in 2003 zijn uitgegeven met als 
onderwerp “Het Nederlandse 
Wad”. Op de zegels in die vel
len staan behalve vogels ook 
zeehonden en een krab. De ge
toonde postzegels vormen wel 
een doorsnee waarop de wulp 

het meest fraai is afgebeeld. Sommige 
nietafgebeelde zegels zijn veel minder 
mooi en bovendien is de wulp daarop 
soms niet al te natuurgetrouw afgebeeld. 

Tot slot zijn postzegels ook een goed 
hulpmiddel om te leren hoe de wulp in 
andere talen heet. De lezer mag die zelf 
ontdekken; het gaat om zes zegels in dus 
zes verschillende talen. Opvallend is dat 
op de twee Nederlandse zegels zowel de 
Nederlandse als de wetenschappelijke 
naam ontbreekt. Dat is een principe
kwestie van de Nederlandse post ge
weest. Behalve op de twee Nederlandse 
zegels staat slechts op twee andere van 
de 27 zegels, geen naam vermeld.

De wulp op postzegels
Op de achterzijde van dit nummer van De Wulp staat een selectie van 
12 postzegels waarop een wulp is afgebeeld. In totaal hebben tot dit voorjaar 21 
landen 27 verschillende zegels met de wulp uitgegeven. 

27



 
    Veldwaarnemingen in de regio april - juni 2019

Het hart van vogelliefhebbers gaat half 
april sneller kloppen. Uitzonderingen 
ken ik niet. In het duingebied is het 
dan smullen geblazen. Het luchtruim is 
gevuld met zowel gaande als komende 
soorten. De nachtegalen laten zich weer 
volop horen, de gekraagde roodstaarten zijn 
er weer, de braamsluiper laat zich gelden, 
de grasmus zingt ons melancholisch toe 
vanaf zijn post, het gezaag van de kleine 
karekiet klinkt vanuit het riet en dan is 
er nog de mysterieuze ratel van de sprink-
haanrietzanger. Als je dat laatste nog kunt 
horen, zit het nog wel goed met je gehoor.
Het bovenstaande lijstje is een heerlijke 
cocktail van puur genieten maar de ingre
diënten zijn nauwelijks verrassend. Maar 
ook ontmoetingen met ongewone soorten 
zijn er de afgelopen maanden weer volop 
geweest. Wat te denken van een dwerggors 
die op 16 april in de Ganzenhoek werd 
waargenomen? Deze koudebestendige 
dwaalgast, die zich vooral thuis voelt in 
het verre Siberië, lijkt op de in de duinen 
algemene rietgors maar is iets kleiner en 
heeft kastanjekleurige wangen. De riet
gors is de laatste jaren steeds aanwezig 
met zo’n 20 paar – dat is vér onder de 
86 paar uit de recordjaren midden jaren 
90 – en was langs de plassen in Meijendel 
ook weer te beluisteren met zijn wijsje 
bestaand uit eigenaardige metaalachtige 
klanken.
Sinds de vroege jaren 50 is de griel als 
broedvogel verdwenen uit onze duinen. 
De kans dat hij zich weer gaat vestigen is 
uiterst gering. De waarnemers die op 21 
april in het Westduinpark waren, had
den niettemin een ontmoeting met deze 
nogal individualistisch opererende stelt
loper. Een maand eerder werd er ook al 
eentje gezien in Lentevreugd.

Maandag 22 april was een interessante 
trekdag in Meijendel. Zowel de bepaald 
niet alledaagse velduil als ook een pur-
perreiger vlogen over in noordoostelijke 
richting. En er kwam een steppenkiekendief 
langs die dezelfde koers aanhield. Rond 
die datum waren er ook heel wat waar
nemingen van een soort op de toename 
waarvan al werd gespeculeerd: de Cetti’s 
zanger. In Solleveld, waar vorig jaar 2 ter
ritoria zijn vastgesteld, werd het karak
teristieke harde geluid door veel waar
nemers opgemerkt. En ook in Meijendel 
was het op veel plekken raak. Onder an
dere in het Violendel. Maar ook vanaf de 

Griel

Velduil
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statige Prinsenberg viel hij te beluisteren. 
Op diezelfde plek waren op 14 mei twee 
tapuiten aanwezig, de grondbroeder die 
lange tijd zo kenmerkend was voor het 
duin maar bijna geheel is verdwenen. 
Kort daarvoor zijn in de Harstenhoek, 
iets dichter bij de bewoonde wereld, 
ook tapuiten gezien, zelfs een groep 
van 25 exemplaren. Dit zullen sowieso 
exemplaren op doorreis zijn geweest. In 
Scandinavië is de tapuit nog zeer alge
meen. 
Het was ook de periode dat er meerdere 
beflijsters werden gemeld, zoals wel vaker 
in de laatste jaren. Op 11 mei passeerde 
een karamelkleurige verschijning die 
voor nogal wat vogelende vakantievier
ders in ZuidEuropa herinneringen op
roept, de hop.

merkt.  Beide soorten zijn lastig te onder
scheiden van de ‘gewone’ gele kwikstaart, 
die steeds sporadischer wordt waargeno
men in onze omgeving. De liefhebber kon 
eind mei  even voorbij Leidschendam  
blij worden gemaakt met een stel gele 
kwikken met jongen dat rondscharrelde 
in de buurt van de A4.
Onze voormalige voorzitter Adri Remeeus 
nam op 23 en 24 mei een orpheusspotvogel 
in de zeereep waar. Deze langeafstands
trekker broedt in Europa doorgaans op 
het Iberisch schiereiland en overwintert in 
WestAfrika. In de laatste halve eeuw is er 
sprake van een zeer voorzichtige opmars 
richting noordelijker regionen, maar heel 
snel gaat het allemaal niet.  Onze eigen 
spotvogel is schaarser geworden de laatste 
jaren, maar vanaf medio mei niettemin 
een hoopgevend aantal waarnemingen 
bij Leidschendam en Stompwijk. Langs 
de Starrevaartplas werd op 16 mei een 
grote karekiet gehoord. Bijzonder, want 
die soort is bij ons vrijwel verdwenen.  
Een lente zonder wielewalen voelt toch als 
een wat gemankeerde lente. Bij mij al
thans. Ik maakte dat nu al voor de derde 
keer op rij mee. Een select groepje geluks
vogels hoorde en/of zag ze wel in onze 
omgeving. Vooral in Meijendel, maar 

Noordse kwikstaarten

Medio mei zijn meerdere overvliegende 
noordse kwikstaarten gerapporteerd, tot 
30 exemplaren. In de weken ervoor zijn 
ook passerende Engelse kwikstaarten opge

Engelse kwikstaart
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‘zingende’ zwarte roodstaarten opgemerkt: 
twee vlakbij de Oranje Buitensingel, een
tje bij het Schenkviaduct en vier in de 
Binckhorst.
De in onze regionen zeldzame kwartel 
werd gevangen op het ringstation in de 
vroege uren van 2 juni. Vroeger was de 
kwartel helemaal niet zo zeldzaam maar 
profijtelijke jacht in het begin van de vo
rige eeuw heeft, opgeteld bij de verschra
ling van het agrarisch landschap, de soort 
hard geraakt.

ook bij de Groot Hazebroekse weg in 
Wassenaar en bij kasteel Duivenvoorde.
Rond het grote meer in de Ganzenhoek 
was de oeverzwaluw bijna niet te missen. 
Ongeveer tien paartjes hadden een mooi 
natuurlijk wandje uitgekozen als broed
plek. In juni zijn in dezelfde Ganzenhoek 
en ook verderop in Meijendel waarne
mingen gemeld van de visarend en ook de 
wespendief was weer aanwezig.  Die laatste 
is trouwens op veel meer plekken gezien 
en gehoord, ook in de (Wassenaarse) 
landgoederen en in stedelijk gebied.  
In de stad tevens veel meldingen van slecht-
valken en haviken. Van de laatste zelfs een 
luguber tafereel dat ongeveer vanuit thuis 
kon worden aanschouwd. Een vrouwtje 
havik sloeg een jonge zilvermeeuw, groot 
maar nog net niet vliegvlug. Deze werd 
ter plekke geconsumeerd op een balkon 
aan de Oostduinlaan.
De ijsvogel wordt minder waargenomen 
dan enkele jaren terug. Of in ieder geval 
minder gemeld. Des te aardiger dat in de 
Koekamp, direct tegenover het Centraal 
Station, dit voorjaar een paartje heeft ge
broed.  In die contreien houden zich ook 
steeds meer zwarte roodstaarten op. Op 3 
mei werden op 7 verschillende plekken 
binnen een omtrek van minder dan 2 km 

Zwarte roodstaart

Tenslotte heeft Bert Regensburg dit 
voorjaar extra op de knobbelzwaan gelet. 
Hij meldt op www.haagsevogels.nl dat de 
eerste jongen in de Haagse regio op 4 
mei zijn gezien in WassenaarNoord en 
VoorschotenKrimwijk. Hij voegt daar 
nog aan toe dat tussen de A12, de A4, 
Kaag en Noordwijk (exclusief Dunea, 
Vlietlanden, Duivenvoordse/Veenzijdse 
en Papenwegse polders en Vliegveld 
Valkenburg), een gebied van ca. 100 km2, 
minstens 30 paar met succes ruim 160 
jongen hebben uitgebroed. Een aantal be
zette nesten leverde geen resultaat en in 
een aantal bleven enkele, soms alle, eieren 
liggen. Dat ging om een totaal van ca. 8% 
van alle gelegde eieren.

Knobbelzwaan
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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

Algemeen bankrekeningnummer 
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
https://www.facebook.com/HaagseVogels/
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 kant-en-klare nestkasten, 

14 modellen. 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
https://nl-nl.facebook.com/vogelopvangdewulp/
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