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       Van de voorzitter

zaamheid en vormgeving - maar 
ook om de specifieke bewoners 
woonruimte te verschaffen en te 
kunnen bewonderen! De kasten 
worden op verschillende manie-
ren gepromoot. 

Kortom, de HVB streeft er actief naar om 
niet alleen haar leden te enthousiasmeren 
voor de vogels in onze regio, maar ook 
om onze belangstelling en liefde voor vo-
gels uit te dragen naar anderen. Naast de 
bovenstaande activiteiten kunt u daarbij 
denken aan: 

• onze rijk geïllustreerde folders die het 
belangrijke en veelzijdige werk van de 
Haagse Vogelbescherming in beeld 
brengen;

• de twee HVB-pagina’s met interessante 
vogelverhalen en fraaie foto’s in elk num-
mer van het wijkblad Benoordenhout;

• vogelwandelingen in park Clingendael 
voor niet-leden, een activiteit die we 
graag willen ‘uitrollen’ naar andere par-
ken en wijken.

Naast dit alles zijn er dan ook nog onze 
voorbereidingen voor het 95-jarig be-
staan van de Haagse Vogelbescherming 
in 2020. Kortom er wordt volop aan p.r. 
gedaan. 

Maar wie zorgen er op de keper be-
schouwd nu echt voor onze public  
relations? Uiteraard onze vogels zelf! Met 
hun boeiende gedrag, hun schoonheid en 
zang zijn zij onze meest inspirerende am-
bassadeurs. Zij zijn het die ‘goede betrek-
kingen’ onderhouden met de mensen die 
de natuur en het levensgenot in en rond 
onze stad een goed hart toedragen!

Foto: C
hristophe B

inette

Op deze pagina belicht ik vaak één speci-
fiek aspect van de Haagse Vogelbescher-
ming. Dit keer wil ik stilstaan bij onze 
public relations ofwel p.r. Een van de vele 
definities van dat vakgebied luidt ‘het 
aanknopen en stelselmatig onderhouden 
van goede betrekkingen met de kring van 
personen en organisaties waarmee men 
zakelijk of ambtshalve te maken heeft’. 

Voor zover mij bekend hebben we als HVB 
voor deze belangrijke activiteit altijd wel 
een commissie gehad. De naam wisselde, 
maar het doel was hetzelfde. Wat betreft 
de actuele invulling van deze ‘uitdaging’ 
geef ik u graag een aantal voorbeelden.

• Het kwartaalblad De Wulp publiceert 
interessante artikelen en wetenswaar-
digheden over vogels in onze omgeving.

• Tijdens open dagen bij de Vogelopvang 
kunt u niet alleen de vogels van dichtbij 
zien,  maar ook interessante informatie 
verkrijgen.

• Er worden rondleidingen gegeven in een 
of meer vogelrustgebieden om kennis te 
maken met het natuurlijke leefgebied 
van onze vogels.

• Op Facebook plaatsen we interessante 
verhalen met fraaie foto’s, zie onze 
Facebook-pagina’s “HaagseVogels” en 
“Vogelopvangdewulp”.

• Elders in deze uitgave staat een overzicht 
van links naar interessante YouTube 
filmpjes over specifieke vogels en hun 
zang.

• Het ringen van ooievaars is een beleve-
nis apart. Op onze website kunt u foto’s 
zien van dit jaarlijkse gebeuren. Daarbij 
wordt de pers uitgenodigd. 

• Onze actuele serie nestkasten is de 
moeite waard - niet alleen qua  duur-
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Timing
Wulpen zijn in Nederland jaarrond aan-
wezig en ook in de Haagse regio kan de 
soort in theorie iedere dag van het jaar 
worden waargenomen. Gedurende het 
jaar zijn er wel enkele duidelijke pieken 
en dalen in de aantallen aan te wijzen. 
Omdat het geen broedvogels uit de eigen 
omgeving kunnen zijn en overwintering 
van enige betekenis alleen in ons achter-

land plaatsvindt is het voorkomen langs 
de Haagse kust nóg meer dan elders 
afhankelijk van trekbewegingen in be-
paalde periodes van het jaar. 

Jaarlijks zijn drie doortrekpieken te 
on-derscheiden. De periode waarin de 
meeste vogels worden geteld is de win-
ter. Deze piek is sterk vorst- en vooral 
sneeuwgerelateerd. Is er in een bepaalde 
winter(periode) geen koude inval dan zal 
deze ‘vorsttrek’ nagenoeg volledig ont-
breken. De voorjaarstrek is bijna ieder 
jaar geprononceerder dan de najaarstrek, 
maar de laatste verloopt over een langere 
periode. Voor wulpen begint het voor-
jaar in zachte winters medio februari, de 
trek bereikt zijn hoogtepunt in de eerste 
helft van maart en loopt door tot en met 
april, waarna de trek langzaam uitdooft. 
In de tweede helft van mei en de eerste 
helft van juni zijn wulpen doorgaans 
schaars langs onze kust. Vanaf medio 

De Wulp als trekvogel langs
de Haagse kust
DOOR RINSE VAN DER VLIET

De wulp (Numenius arquata) is in de regio Haaglanden in recente jaren als broedvogel 
nagenoeg uitgestorven. In de wintermaanden zijn langs de Haagse kust zelden grote 
aantallen ter plaatse aanwezig (wel bijvoorbeeld in de Starrevaart en omliggende 
polders). Als doortrekker echter zijn wulpen sinds de aanvang van de vogeltrektellingen 
op telpost ‘Scheveningen’ in 1972 - maar waarschijnlijk al veel langer - een regelmatige 
verschijning. Vanaf 1983 wordt er in Den Haag vanaf meer dan één telpost jaarrond 
vogeltrek geregistreerd. Naast de al genoemde telpost ‘Scheveningen’ is ook telpost 
‘De Vulkaan’ het gehele jaar, zeer regelmatig bezet door ervaren trektellers. 
Onderstaande uiteenzetting is vooral gebaseerd op telgegevens vanaf deze twee 
telposten. Wulpen trekken zowel overdag als ‘s nachts, echter omdat nachttrek om voor 
de hand liggende redenen lastig is te kwantificeren, zal ik me hier beperken tot de trek 
bij daglicht.
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Trekkende wulpen langs De Vulkaan (foto: Gerjon Gelling)



juni nemen de aantallen weer toe tot tien-
tallen per dag in de laatste dagen van deze 
maand, deze trekgolf loopt door tot in 
juli. Vermoedelijk zijn dit voornamelijk 
volwassen vogels uit eigen land die hun 
broedgebieden hebben verlaten, wellicht 
deels als gevolg van mislukte broedsels. 
Van eind juli tot begin september valt 
weer een toename te bespeuren. Dit zul-

len vermoedelijk grotendeels jonge vo-
gels zijn, mogelijk aangevuld met volwas-
sen vogels van verder weg, bijvoorbeeld 
uit Scandinavië of Noordoost-Europa. 
Tussen de tweede week van september en 
eind november zijn wulpen doorgaans 
schaars (maar niet afwezig) langs onze 
kust. Pas bij de eerst koude inval nemen 
de aantallen weer toe.

 
 
 
 
 
 
Grafiek 1. Cumulatieve timing over het jaar per standaard week telpost  
 

 
Aantallen en gedrag 
De beste jaren waren 1995 en 1996 waarin achtereenvolgens 10.445 en 
16.034 vogels werden geteld. De aantallen variëren van jaar op jaar sterk 
en er is geen duidelijke trend waarneembaar. De dagen waarop de hoogste 
aantallen trekkers worden geteld vallen zonder uitzondering in de periode 
december tot en met begin maart. Bij flinke sneeuwval (en een dik 
sneeuwdek) kunnen wulpen op veel binnendijkse locaties niet meer goed 
foerageren, hierop wordt vaak snel gereageerd door in zuidwestelijke 
richting te vertrekken. Ze kunnen dan in groepen tot enkele tientallen 
exemplaren worden gezien. Bij vorst in maart kunnen op sommige dagen 
honderden vogels naar het zuidwesten vliegend worden geteld. Het is 
mogelijk dat deze vogels een paar dagen later, als de dooi is ingevallen, 
weer in noordoostelijke richting vliegen. Deze beweging kan dan 
samenvallen met de reguliere voorjaarstrek(piek). Het is in een dergelijk 
geval onduidelijk welke vogels hierbij betrokken zijn. In de rest van het jaar 
vliegen wulpen vaak solitair of met enkele bijeen, soms in gezelschap van 
andere soorten (bijv. andere steltlopers, eendachtigen of aalscholvers). Ze 
worden zowel boven land als boven zee gezien, maar zelden verder dan 
een paar kilometer uit de kust. Op trek langs onze kust komen wulpen 
soms vaak kortstondig (in klein aantal), in de duinen maar ook op het 
strand aan de grond.  
 

 •     

Tabel 1. Dagrecords van trekkende wulpen in Den Haag 1972 tot 2019 
(dagen met meer dan 1.000 ex.)  •     

 Telpost Aantal Datum  Telpost Aantal Datum 
1 De Vulkaan 3.105 1-dec- 11 Scheveningen 1.288 3-feb-  •     

Telpost Aantal Datum Telpost Aantal Datum

1 De Vulkaan 3.105 1-dec-2010 11 Scheveningen 1.288 3-feb-1991

2 Scheveningen 2.616 17-dec-1997 12 Scheveningen 1.222 7-jan-1995

3 Scheveningen 2.220 4-jan-1985 13 Scheveningen 1.211 6-dec-1995

4 Scheveningen 2.088 6-jan-1995 14 Scheveningen 1.161 23-dec-1996

5 Scheveningen 1.776 31-dec-1978 15 Scheveningen 1.160 3-jan-1993

6 Scheveningen 1.725 10-dec-2002 16 Scheveningen 1.101 11-dec-2002

7 De Vulkaan 1.530 4-feb-2012 17 Scheveningen 1.047 29-dec-1995

8 Scheveningen 1.452 7-jan-1985 18 Scheveningen 1.047 28-dec-1996

9 De Vulkaan 1.307 19-jan-2013 19 Scheveningen 1.010 3-jan-1997

10 Scheveningen 1.292 7-mrt-1996

Tabel 1. Dagrecords van trekkende wulpen in Den Haag 1972 tot 2019 (dagen met meer dan 1.000 ex.)

Wulp - gemiddeld aantal ex. per uur / standaard week

Grafiek 1. Cumulatieve timing over het jaar per standaard week telpost 
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Aantallen en gedrag
De beste jaren waren 1995 en 1996 waarin 
achtereenvolgens 10.445 en 16.034 vogels 
werden geteld. De aantallen variëren van 
jaar op jaar sterk en er is geen duidelijke 
trend waarneembaar. De dagen waarop 
de hoogste aantallen trekkers worden 
geteld vallen zonder uitzondering in 
de periode december tot en met begin 
maart. Bij flinke sneeuwval (en een dik 
sneeuwdek) kunnen wulpen op veel bin-
nendijkse locaties niet meer goed foe-
rageren, hierop wordt vaak snel gerea-
geerd door in zuidwestelijke richting te 
vertrekken. Ze kunnen dan in groepen 
tot enkele tientallen exemplaren worden 
gezien. Bij vorst in maart kunnen op 
sommige dagen honderden vogels naar 
het zuidwesten vliegend worden geteld. 
Het is mogelijk dat deze vogels een paar 
dagen later, als de dooi is ingevallen, 
weer in noordoostelijke richting vliegen. 
Deze beweging kan dan samenvallen met 
de reguliere voorjaarstrek(piek). Het is 
in een dergelijk geval onduidelijk welke 
vogels hierbij betrokken zijn. In de rest 
van het jaar vliegen wulpen vaak solitair 
of met enkele bijeen, soms in gezelschap 
van andere soorten (bijv. andere steltlo-

pers, eendachtigen of aalscholvers). Ze 
worden zowel boven land als boven zee 
gezien, maar zelden verder dan een paar 
kilometer uit de kust. Op trek langs onze 
kust komen wulpen soms vaak kortston-
dig (in klein aantal), in de duinen maar 
ook op het strand aan de grond. 

Herkomst en overwintering
In Nederland geringde wulpen worden 
uit een groot gebied teruggemeld. Dit ge-
bied strekt zich uit van Noord-Marokko 
tot Noord-Noorwegen en tot 48 graden 
oosterlengte in Rusland. De terugmel-
dingen bevestigen het beeld van het voor-
komen van de wulp in Nederland: een 
bewoner van schrale en venige gebieden 
in de broedtijd en een vogel van zoute 
kustgebieden daarbuiten. Er is geen ver-
schil in trekroute tussen onvolwassen en 
volwassen wulpen, al lijken de onvolwas-
sen vogels wat verder zuidwaarts te trek-
ken dan de volwassen dieren. Er vindt 
uitwisseling plaats tussen Britse en con-
tinentale wulpen. Veel in Nederland ge-
ringde wulpen overwinteren in de Franse 
kustgebieden en in Nederland zelf.

Bronnen: www.trektellen.nl en www.vogeltrekatlas.nl
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Ganzenveer
Een vaste kern van ruim 150 HVB-leden ontvangt de Ganzenveer. Een digitale nieuws-
brief voor actieve en/of geïnteresseerde leden met actuele nieuwtjes die niet kunnen 
wachten op de volgende Wulp. De Ganzenveer verschijnt incidenteel en u krijgt hem in 
uw mailbox. Toezending is gratis, u kunt zich aanmelden bij Loes Loorij op 
info@haagsevogels.nl 

mailto:info@haagsevogels.nl


Jachtlobby
Wetenschappers van de Franse overheid 
stelden eerder een jachtstop op de wulp 
voor, maar de Franse minister voor milieu 
Elizabeth Borne zwichtte tot verbazing 
van natuurliefhebbers voor de machtige 
Franse jachtlobby. De LPO (Ligue pour la 
Protection de Oiseaux), de Franse zuster-
organisatie van Vogelbescherming, legde 
de zaak vervolgens voor aan het hoogste 
juridische orgaan van Frankrijk. 

Groot succes voor Franse vogelbeschermers
De uitspraak is een groot succes voor LPO. 
Die probeert de Franse overheid al jaren te 
overtuigen van de noodzaak van minder 
jacht. Eerder deze zomer zette LPO ook een 
actie op touw tegen de jacht op de wulp en 
de zomertortel, en kreeg bijval van onder 
meer Vogelbescherming en onze koepelor-
ganisatie Birdlife International.
Voor Nederland is de jacht op wulpen 
extra bitter, omdat een aanzienlijk deel 
van de vogels die hier broeden overwinte-
ren in Frankrijk en dus het risico lopen te 
worden gedood. Terwijl er hier juist van 
alles wordt ondernomen om de soort als 
broedvogel te behouden.

In heel Europa ingestort
In Nederland en elders in Europa wordt 
er van alles ondernomen om de grootste 
steltloper van het continent te redden: bol-
werken als de Britse eilanden zagen hun 
populatie in de afgelopen jaren instor-

ten. Ook de Nederlandse wulpenpopula-
tie ontsprong de dans niet: de soort nam 
sinds de jaren ’90 met meer dan 40 procent 
af en verdween bijvoorbeeld nagenoeg uit 
de Hollandse duinen. Ofschoon er in het 
noordoosten van het land nog wulpen te 
vinden zijn, kreeg de populatie ook daar 
rake klappen. Bolwerken zijn er ook nog, 
zoals op de Waddeneilanden.
Grootste probleem is het bescheiden 
broedsucces van de soort: slechts een 
derde van de nesten komt uit en eieren 
die uitkomen leiden lang niet altijd tot 
vliegvlugge jongen. In de natuur heeft de 
wulp last van predatie en verstoring, op 
het platteland gaat de soort gebukt onder 
de schaalvergroting die vrijwel alle boeren-
landvogels treft. Met zenderonderzoek en 
het afrasteren van nesten wordt getracht 
meer informatie te verzamelen en de kan-
sen voor jonge vogels te vergroten.

Anders gezegd: de wulp kon wel wat goed 
nieuws gebruiken! 

Het bovenstaande is de tekst van een persbericht van 
Vogelbescherming Nederland (VBN). 

Franse Raad van State verbiedt wulpenjacht
Zeist, 27 augustus 2019 

Jagers in Frankrijk mogen komend seizoen niet jagen op de wulp. Waar de 
Franse overheid vond dat er komend jachtseizoen 6.000 wulpen mochten worden 
afgeknald, vindt de Franse Raad van State de neerwaartse spiraal waarin de
soort zich bevindt wel aanleiding voor een jachtverbod.
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https://www.vogelbescherming.nl/wulp
http://www.birdlife.org/


foto: Kees van Maanen

foto: André Kommer
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DOOR TOM LOORIJ

Deel 35: de Kwak

Vogels van de Nederlandse Rode Lijst

Honderden jaren geleden moet de kwak in 
enorme aantallen in Nederland gebroed heb-
ben in grote kolonies. De oudst bekende was er 
een in het Goudse Bos die al in de 14de eeuw 
beschreven werd. De kwak werd in die tijd 
meedogenloos vervolgd. Op de markt in Gouda 
werden toen in één jaar tijd wel 2000 jonge 
kwakken ter consumptie aangeboden. En ook 
de eieren van de kwak werden massaal ge-
raapt. In het lage deel van ons land, maar ook 
o.a. in Oost-Brabant en Limburg lagen enorm 
grote, bijna ontoegankelijke moerasgebieden 
waar kwakken alle rust vonden om kolonies te 
stichten. Die moerassen werden in de eeuwen 
daarna echter in hoog tempo ontgonnen en de 
kwak werd allengs zeldzamer. Eind 19de eeuw 
was het afgelopen met die grote kolonies. In 
de 20ste eeuw waren er wel, verspreid over het 
hele land, kleinere vestigingen. De vervolging 
was inmiddels gestopt, maar nieuwe problemen 
dienden zich aan: verslechtering van de water-
kwaliteit (verminderd voedselaanbod) en toe-
nemende druk van waterrecreatie. Het aantal 
kwakken daalde verder.

Kwakken moeilijk te tellen
In de loop van de 20ste eeuw werden vo-
gels steeds systematischer en nauwkeuri-
ger geteld. De aantalsontwikkelingen bij 
de kwak blijken echter een lastige zaak 
om te kwantificeren. In de eerste plaats 
is het een nachtvogel. De Engelse naam 
Night Heron en het Duitse Nachtreiher 
getuigen ervan. Overdag is zijn levens-
wijze stil, je hoort en ziet hem niet. 
‘Kwak’ is een onomatopee, de naam 
is afgeleid van een van de geluiden die 
hij maakt. In de broedtijd is hij schuw 
en zwijgzaam. Het aantal kwakken kan 
dus vaak onderschat zijn. Aan de andere 
kant zijn er ongetwijfeld ook overschat-
tingen geweest. De kwak is weinig terri-
toriumhoudend en kan grote afstanden 
afleggen tussen broedplaats en foera-
geergebied. Waarnemingen van kwak-
ken in geschikte biotopen behoeven dus 
niet altijd broedgevallen te betekenen. 
En jonge kwakken vertonen een enorm 
zwerfgedrag. 

Aantal kwakken in de 20ste eeuw
Tot de jaren 40 moet het toch nog om 
enkele tientallen nesten zijn gegaan. 
Een van de grootste kolonies zat in de 
Biesbosch, maar kleinere vestigingen in 
het Zuidhollands-Utrechtse plassenge-
bied, De Peel en NW-Overijssel. In de 
jaren 60 werden 15-25 nesten geteld, in 
de jaren 70 was dit gedaald tot 12-18 
broedparen. Voor zover bekend was eind 
jaren 80 de kwak geen jaarlijkse broed-
vogel meer en was ook de kolonie in de 
Biesbosch verdwenen. Wel ontstonden 
in de laatste tientallen jaren van de eeuw 
nieuwe potentiële broedgebieden. Denk 

(foto: Kees van Maanen)
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o.a. aan de Oostvaardersplassen en de 
Gelderse Poort. Keiharde bewijzen voor 
broedgevallen daar zijn echter schaars.

Kwakken in gevangenschap
De kwak gaat in gevangenschap vrij ge-
makkelijk tot broeden over. Er ontston-
den o.a. vestigingen in Artis, Blijdorp 
en Natuurpark Lelystad. Later ook in 
Avifauna en op een paar andere plaatsen. 
In de jaren 90 ging het daarbij om in to-
taal zo’n 25-30 broedparen. De vogels en 
hun jongen werden weliswaar geringd, 
maar konden verder in alle vrijheid vlie-
gen en ook de dierentuinen verlaten. 
Dat deden ze aanvankelijk mondjesmaat 
maar in de 21ste eeuw doken in de nabij-
heid van deze locaties steeds vaker broe-
dende paren in het wild op die duidelijk 
uit gevangenschap voortkwamen. 

Kwakken op de diverse Rode Lijsten
In 1984 bracht Nederland zijn eerste 
Rode Lijst uit. De gehanteerde criteria 
en bedreigingscategorieën waren nog 
niet gestandaardiseerd zoals dat later 
is gebeurd. Vermeld wordt dat hij sterk 
in aantal is afgenomen en nu zeldzaam 
is in voor hem geschikte broedbioto-
pen, o.a. in de Biesbosch, De Peel, het 
Hollands-Utrechts plassengebied en 
incidenteel op enkele andere plaatsen. 
Op de Rode Lijst van 1994 staat hij ver-
meld als ‘Kwetsbaar’ en bijna verdwe-
nen als broedvogel. Het is onzeker of 
de soort nog jaarlijks tot broeden komt. 
Als reden van de achteruitgang worden 
afname van geschikt broedbiotoop en 
voedselaanbod genoemd evenals toene-
mende verstoring.
Op de Rode Lijst van 2004 staat hij als 
enige trieste vertegenwoordiger in de ca-
tegorie ‘Verdwenen in het wild als broed-

vogel’. Het is de eerste soort die dit pre-
dicaat meekrijgt. Gebrek aan rustige foe-
rageergebieden wordt als hoofdoorzaak 
vermeld en niet zozeer gebrek aan ge-
schikt broedgebied. Dat laatste is zeker 
ontstaan in o.a. de Oostvaardersplassen 
en het Grote Rivierengebied.  

In de nieuwste Rode Lijst van 2016 lijkt 
het tij voor de kwak een beetje  gekeerd 
te zijn. Hij staat nu als ‘ernstig bedreigd’ 
te boek, nog steeds de zwaarste bedrei-
gingscategorie. Maar er zijn nu duide-
lijke aanwijzingen dat er enkele echt 
wilde broedparen hier en daar in het 
land zijn. Incidentele broedparen wor-
den op dergelijk grote afstand van de 
in gevangenschap levende aangetroffen 
en waren bovendien ongeringd. Het zijn 
waarschijnlijk nazaten van in gevangen-
schap gehouden exemplaren, maar ze 
gedragen zich helemaal als wilde vogels 
en hebben geen binding meer met bijv. 
Artis of Blijdorp. In de 21ste is eeuw is 
bovendien de dichtstbijzijnde populatie 
in het buitenland, nl. in Frankrijk, sterk 
toegenomen en jongen daarvan zwerven 
uit richting Nederland. Opvallend was 
dat enkele exemplaren van die ‘wilde’ 
broedparen schuw gedrag vertoonden 
alsof ze geen mensen gewend waren. In 
totaal wordt dit aantal echter in 2013-
2015 nog maar op 3-4 paar geschat. De 
toekomst blijft dus voorlopig nog onge-
wis, maar er is hoop op blijvende jaar-
lijkse wilde vestigingen. De nieuwste 
Atlas van Sovon vermeldt dat het hier-
voor noodzakelijk is dat er nog meer rust 
in het leefgebied komt en de voedselsi-
tuatie sterk wordt verbeterd. Dan zou de 
soort zich kunnen uitbreiden tot hier en 
daar een, weliswaar kleine, maar stabiele 
populatie.



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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‘Mijn’ wulp(en)
DOOR WIM KOOIJ

Driekwart jaar de tijd had ik om na te denken 
over mijn meest bijzondere wulp-ervaring. En 
dan na drie seizoenen tot de conclusie te komen 
dat ik niet kan kiezen. Wat overblijft zijn een 
lentewulp, één uit de ‘zomer’ en tenslotte nog 
een grote groep die een bijzondere herfstdag 
van een passende kleur voorzag.

Voor de eerste wulp gaan we bijna een halve 
eeuw terug in de tijd. Het is opeens weer 1971 
en ik sta met mijn ouders en mijn toen gloed-
nieuwe 7x50 verrekijker - nog steeds in gebruik 
- bij het vogelmeertje De Petten op Texel. Ik 
loer over het water en zie van alles: bergeenden, 
kluten, grutto’s en heel veel tureluurs. En dan 
opeens valt mijn oog op de gekromde snavel van 
een voor mijn gevoel ‘enorm grote’ wulp. Nu is 
een wulp wel twee keer zo omvangrijk als een 
tureluur, maar wellicht speelt mee dat ik toen 
zelf nog zo klein - een mannetje van nog geen 
9 jaar – was. 

We gaan acht jaar vooruit in de tijd. Tijdens de 
toen jaarlijkse tienertoer in juli met Hak van 
Nispen, is een bezoek aan de Oost vaarders-
plassen vaste prik. Vaste prik is ook het slechte 
weer dat zich jaarlijks herhaalde. Tja, wie her-
innert zich dat nog, slechte zomers? Maar in 
1979 was het echt bar en boos. Je als vogelaar 
met windstoten en aanhoudende slagregens op 
de Knardijk begeven is onder die omstandighe-
den best een uitdaging. We hebben nauwelijks 
een vogel gezien, de kijkers bleven min of meer 
buiten bedrijf. Maar we liepen stug door. Een 
beetje vogelaar neemt de elementen voor lief. 
We permitteerden ons voor de gelegenheid een 
extra lange stop in de destijds enige kijkhut, die 
later de naam ‘Grauwe Gans’ kreeg. Er was 
vrijwel niks te zien, afgezien van wat meerkoe-
ten aan de rand van het riet. Toch maar weer 
gaan dus? Nog even de luiken sluiten alvorens 

de regen weer te trotseren. Maar toen riep Hak 
opeens: “Kijk, hier vlak voor ons!” In een dode 
hoek bevond zich waarschijnlijk al langere tijd 
een doorweekte wulp. Lacherig stelden we vast 
dat dit bij uitstek een regenwulp was. We had-
den trouwens allebei net het net uitgekomen 
boek ‘Een vlucht regenwulpen’ van Maarten ’t 
Hart gelezen.

Tja, de jaren 70. Andere tijden, ook voor de 
wulp. Het aantal broedgevallen in onze dui-
nen bevond zich nog in de dubbele cijfers. In 
1998 werd het laatste territorium vastgesteld. 
De transformatie naar cultuurland was de 
oorzaak dat ook in de Den Haag omringende 
weilanden je de wulp steeds minder zag en met 
een lantaarntje moest zoeken. Maar wat kun 
je door een enorme blijheid worden overvallen 
als je op nauwelijks 20 km van onze stad er 
meer dan 300 in een weiland ziet staan! Het 
gebeurde me op een fraaie novemberdag tijdens 
een fietstocht met oud-collega Jan van Vliet. Bij 
De Wilck, een natuurreservaat in de buurt van 
Hazerswoude, leek het groen van het gras om-
getoverd in goud door het herfstzonnetje. Maar 
ook door de vele goudplevieren die zich tussen 
al die wulpen bevonden. Een verlichtend, ont-
roerend, verheven, ja… een bijna volmaakt 
plaatje! 

Maar ‘mijn meest bijzondere wulp-ervaring’? 
Ik kan nog steeds niet kiezen…

Wulp in De Petten (Texel) gefotografeerd op een HVB-
excursie 18 december 2018          (foto: André Kommer)



Lezingen in 2020  
De organisatie van de lezingen voor 
leden en niet-leden wordt met in-
gang van het nieuwe jaar verzorgd 
door de commissie public relations. 
In de nieuwe serie lezingen wil-
len we ‘dichter bij huis’ blijven. Ze  
zullen gaan over het werk van de 
Haagse Vogelbescherming, vogelbe-
scherming en -opvang. Ook willen 
we een extra inspanning doen lezin-
gen te organiseren in het kader van 
ledenwerving. Denk aan presentaties 
van Vogelopvang de Wulp en van 
de commissie Veldwerk bij rondlei-
dingen in vogelrustgebieden en de 
Eendenkooi. 
Het voorafgaande sluit niet uit dat er 
af en toe ‘sprekers van buiten’ zullen 
worden gevraagd. De pr-commissie 
buigt zich in de komende weken over 
het programma voor het jaar 2020. 
Via www.haagsevogels.nl, onze interne 
nieuwsbrief ‘De Ganzenveer’ en de 
februari Wulp houden we u op de 
hoogte. 

Bestuur HVB 
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HVB op FB 
Volg de Haagse Vogelbescherming 
op Facebook. Iedere week nieuwe 
vogelverhalen uit onze regio, film-
pjes en prachtige foto’s. https://
www.facebook.com/HaagseVogels/

Nieuwjaarsreceptie 
zondag 12 januari 2020 

in ‘De Stal’ 

De traditionele Nieuwjaarsreceptie 
van de Haagse Vogelbescherming 
vindt plaats op zondagmiddag 12  
januari a.s. HVB-leden en vrijwilli-
gers van Vogelopvang de Wulp zijn 
welkom van 15.30 tot 17.00 uur in 

‘De Stal’
Zijdeweg 60

2245 BZ Wassenaar

U vindt ‘De Stal’ achter restaurant 
‘De Landbouw’.  

Natuurlijk staan we stil bij de ge-
beurtenissen in 2019 en blikken 
we vooruit op het jaar 2020. Maar  
bovenal is het plezierig om voordat 
de dagelijkse drukte ons weer in be-
slag neemt, elkaar in informele sfeer 
te spreken. We willen rond 17.00 
uur afronden. 

Het bestuur hoopt vele leden en  
vrijwilligers te mogen ontmoeten. 

Hans Elders, voorzitter

Uitnodiging

https://www.facebook.com/HaagseVogels/
https://www.facebook.com/HaagseVogels/


De extra slaapplaatstelling van wulpen 
in juli, in het kader van het ‘Jaar van de 
wulp’, leverde geen grote aantallen op. 
Het totale aantal bleef onder de 4000. 
Ten eerste moeten we opmerken dat de 
slaapplaatstelling niet volledig is; niet 
overal werd geteld, wat in de vakantiepe-
riode niet geheel onverwacht was. Daar 
komt ook bij dat veel slaapplaatsen in 
juli niet geschikt waren. Zomerpolders 
en ondiepe plasjes stonden droog, ter-
wijl de waterstand in het IJsselmeer juist 
verhoogd was en ondiepe plekken als de 
Mokkebank (Fr) wat te diep en daarmee 
ongeschikt waren voor wulpen. Er wer-
den minstens 43 slaapplaatsen geteld en 
dat leverde 3722 wulpen op.

Wulpen in het binnenland
Opvallend is dat de grotere slaapplaat-
sen alle dieper het binnenland in lagen, 
zoals in Overijssel waar zandwinning 
Domelaar bij Markelo 461 wulpen her-
bergde en bij Loozen 370 Wulpen zaten. 

De meeste wulpen werden geteld in de 
Everdingerwaard langs de Lek (Ut), waar 
674 wulpen zaten. Deze slaapplaats is 
door de jaren heen steeds belangrijker ge-
worden in de zomermaanden. Daarover 
verscheen een fraai artikel in Limosa.

Nultellingen
In de kustprovincies zaten redelijk veel 
wulpen op slaapplaats Sophia (324; bij 
Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen), Mun-
niken polder bij Leiden (320) en Steile 
Bank (160; Friese IJsselmeerkust). Er 
waren maar liefst 21 plekken waar tellers 
uiteindelijk nul wulpen telden, vooral in 
Friesland. Toch werden op die plekken 
vaak wel andere soorten op de slaapplaats 
gezien, waaronder al redelijke aantallen 
grote zilverreigers voor de tijd van het 
jaar.

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 met toestem-
ming overgenomen en bewerkt door Tom Loorij.

Weinig wulpen op zomerse 
slaapplaatsen     
DOOR ROMKE KLEEFSTRA EN PAUL VAN ELS
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Slapende wulpen op slaapplaats bij Everdingen (foto: Jouke Altenburg)

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/61-70_wulpen_altenburg-horssen.pdf
http://www.sovon.nl
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Een klein team HVB-vrijwilligers – ik be-
hoorde daartoe en beleefde er veel plezier 
aan – heeft voor u een selectie gemaakt 
uit het enorme aanbod van vogelfilms 
op YouTube. Op de HVB-website  www.
haagsevogels.nl vindt u links naar YouTube 
filmpjes die zowel voor de beginnende als 
voor de gevorderde vogelaar interessant 
zijn. Ze zijn niet alleen erg leerzaam, maar 
ook prachtig gefilmd. 

De eerste negen video’s – in totaal meer 
dan anderhalf uur – betreffen diverse 
(groepen) vogels met hun specifieke ge-
drag, roep en zang.

Vogels leren herkennen  
- Herken 20 bosvogels
- Herken 20 kustvogels 
- Herken 30 prachtige vogels 
- Herken de roofvogels
- Herken 25 tuinvogels 
- Acht soorten uilen
- Herken 36 watervogels
- Herken 25 weidevogels
- 40 wintervogels

Vogels in de vlucht
De volgende serie van zeven filmpjes – in 
totaal ruim 40 minuten – betreft vogels in 
hun vlucht. Het viel ons op dat er relatief 
weinig foto’s zijn van vliegende vogels. 
Maar nog mooier is natuurlijk een video 
van een vliegende vogel. Als zo’n video 
ook nog vertraagde beelden bevat, kunt 
u prachtig zien hoe behendig vogels met 

hun vleugels manoeuvreren om koers te 
houden en in de lucht te blijven. De lan-
ding van een vogel is weer een kunststukje 
op zichzelf omdat de horizontale en de 
verticale snelheid tegelijkertijd ongeveer 
nihil moeten zijn. Vooral piloten kijken 
daar steeds opnieuw met bewondering 
naar, want een piloot weet dat iedere 
landing weer anders is. Je moet rekening 
houden met wisselende omstandigheden 
als het motorvermogen en met de (zij)
wind. Vogels corrigeren de wind en an-
dere factoren ogenschijnlijk moeiteloos!

Soorten nader belicht 
De serie van bijna 20 video’s –  in totaal 
ongeveer een uur en met Nederlandstalig 
commentaar – gaat in op kenmerken per 
soort. We kozen ook nog een langere film 
- een uur en drie kwartier - over vogels 
rondom ons huis. Daarin passeren 63 
soorten de revue met eveneens een uitleg 
in het Nederlands.

Vogelgeluiden
Als laatste kozen we twee video’s met  
vogelgeluiden. Ze duren in totaal vijf uur 
en we hebben vernomen dat sommigen ze 
als achtergrondmuziek gebruiken.

Alle hierboven genoemde video’s zijn een-
voudig te vinden via links op onze web-
site www.haagsevogels.nl onder ‘Video’s’. 

Ik wens u veel kijkplezier!

Leer onze prachtige vogels beter kennen
DOOR HANS ELDERS

Waarschijnlijk heeft u ook al ontdekt dat er via uw computer een schat 
aan informatie te vinden is over allerlei vogels. Maar waar te beginnen? 
Het aanbod van films is overweldigend en lang niet alles is even goed. 

http://www.haagsevogels.nl
http://www.haagsevogels.nl
http://www.haagsevogels.nl
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Aantalsontwikkeling broedbestand
Op verzoek van Staatsbosbeheer begon 
ik in 1987 met het op weidevogels mo-
nitoren van de DVP en dan met name 
het deel waar de eigendomsgronden van 
Staatsbosbeheer en de aan de boeren ver-
pachte percelen liggen. Dat is het stuk 
tussen de Molensloot - een brede sloot die 
landgoed De Wilde Zee en het Middenbos 
verbindt - en de wijk Mariahoeve. De eer-
ste paar jaar trok ik nog op met de bij 
velen bekende, te jong overleden Hendrik 
Brouwer Schut. Daarna deed ik het veld-
werk nog enkele jaren samen met Piet 
Post.
De wulp stond in de DVP bekend als 
doortrekker, vooral in het voorjaar. Aan 
broedgevallen werd nog niet gedacht. 
Maar dat veranderde in 1989; na de door-

trek in vooral februari en maart bleven 
twee paartjes achter. Ik moest eraan wen-
nen continu wulpen te horen jodelen tus-
sen de toen nog in behoorlijke aantallen 
aanwezige andere weidevogels. Ik was ge-
wend de wulp te horen in droog duin. Het 
bleek geen incident. Vanaf 1989 hebben 
elk jaar twee tot vier paar een broedterri-
torium in de DVP gehad. Soms zelfs meer. 
Zes paar was in 2013 – een landelijk beter 
weidevogeljaar – het maximum. In lijn 
met de landelijke ontwikkeling is er in-
middels wel sprake van een dalende trend 
(range één tot drie). Het jaar 2018 was een 
merkwaardig jaar. Aanvankelijk waren er 
drie paar wulpen aanwezig; daarvan ver-
dwenen er twee in de loop van april. Een 
zelfde verschijnsel deed zich voor bij de 
grutto; de twee aanwezige paartjes verlie-
ten het terrein in de eerste helft van april.

De wulp als doortrekker
Op 24 februari 1990 telde ik maar liefst 
242 wulpen en in maart 1996 174, steeds 
in groepen foeragerend op de graslan-
den van de DVP. Om dit soort aantallen 
hoef je tegenwoordig niet meer te komen. 
Een schamel aantal van 19 in april 2004 
spreekt boekdelen. De Europese afname 
is ook bij ons zichtbaar.

De Wulp als boerenlandvogel
DOOR ADRI REMEEUS

In de literatuur worden natte hoogveengebieden als het optimale biotoop voor de wulp 
omschreven. In dat opzicht verschilt hij niet van de grutto. Maar waar de grutto’s in de 
eerste helft van de vorige eeuw in groot aantal onze (toen nog kruidenrijke) graslanden 
gingen bevolken, wachtten de wulpen daarmee tot tegen 1980. Nota bene in een tijd dat 
het aantal grutto’s alweer op zijn retour was. Ook in de Haagse regio broedt de wulp op 
grasland. Hieronder beschrijf ik de ontwikkeling van het broedbestand in de Duivenvoordse- 
en Veenzijdse polder (DVP) en besteed ik ook aandacht aan de doortrek aldaar.

“Polderwulp”  (foto: Boudewijn Schreiner)
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Interpretatie
De wulpen tonen zich in de polder ex-
treem trouw aan de gekozen broedlo-
caties. In 2019 waren twee territorium 
houdende stellen aanwezig. Afgaande 
op alarmgedrag heeft één van deze paar-
tjes jongen gehad. Het andere paar, dat 
vrij vroeg vertrok, niet. Van jaar op jaar 
valt de keuze op dezelfde, dan wel di-
rect aangrenzende, graslandpercelen. 
Terugkijkend naar het slot van de eerste 
paragraaf, over het aan het begin van de 
broedtijd verdwijnen van de grutto, moet 
geconcludeerd worden dat weidevogels 
een krachtig signaal afgeven als zij hun 
oorspronkelijke broedlocatie niet meer 
geschikt achten om jongen groot te kun-
nen brengen. In dit geval zullen droogte 
en het vrijwel ontbreken van insecten het 
wegtrekken hebben gestimuleerd. 

Of de wulp te zijner tijd het pad van de 
grutto gaat volgen, moet worden afge-
wacht. Landelijk is, sinds ongeveer 1995, 
ook in graslandgebieden weer sprake van 
een afname. Die houdt verband met een 
combinatie van factoren: toenemende 
predatie, vroeger en vaker maaien in het 
broedseizoen – tot wel drie keer toe –, de 
afname van kruidenrijk grasland en daar-
mee het verdwijnen van insecten. Het re-
sultaat voor de wulp is onvoldoende re-
productie, zeker ook een gevolg van het 
vrijwel ontbreken van insecten, kevers en 
regenwormen, waarvoor in het geïndu-
strialiseerde agrarische landschap amper 
nog plaats is.

Tot slot
De wulp staat bekend als een plaats-
trouwe volhouder en hij kan een leeftijd 
bereiken van 10 tot 15 jaar. Maar of dat 

voldoende is voor lijfsbehoud in de DVP?  
Mocht de wulp als broedvogel verdwijnen 
uit de Duivenvoordse- en Veenzijdse pol-
der, dan verliezen we daarmee de laatste 
broedgevallen in onze directe omgeving. 
En dat lot treft dan de iconische soort 
die niet alleen het logo van onze vereni-
ging vormt, maar ook de naamgever is 
van dit kwartaaltijdschrift en van onze 
Vogelopvang. Jammer! 

Wulp
In het wereldje 
zijn de feiten
genoegzaam bekend – 

De vogel die beter jodelt
dan Olga Lowina in haar hoogtijdagen,
of het ezelsbruggetje wulp-snavel-gulp

Niet dat het went –
Vanochtend
achter de dijk
mooi gedoe in een nog krappe lente

Vroege wulpen bij elkaar

Hun ijle roepen en het oude wonderlied
van opvliegen en met gejubel dalen

dat eerst rondzingt
in je hart
om dan te landen in
een soort verlangen naar.

Coen Seur

Het Jaar van de Wulp inspireerde velen. Interviewer, 
tekstschrijver en presentator Coen Seur schreef 
het bovenstaande gedicht. Zie ook www.sovon.nl/
nl/actueel/nieuws/wulp-inspireert-tot-dichten.



Zondag 15 december 2019
Zuidelijk havenhoofd Scheveningen en 
strand
Ochtendexcursie met eigen vervoer **(zie kader)
Wij starten de wandeling bij de opgang van het 
zuidelijke havenhoofd. Eerst lopen we het zui-
delijke havenhoofd op tot aan het eind. Hier 
hopen we de eerste vogels tegen te komen zoals 
scholeksters, steenlopers en paarse strandlo-
pers. Dan lopen we weer terug en gaan het 
strand op. Eenmaal op het strand maken we 
een wandeling langs de vloedlijn. Er is kans op 
verschillende meeuwen en strandlopers.
Leiding: Marcel van Rooijen (M 06 2951 6778)
Verzamelpunt: Zuidelijk havenhoofd
Tijdstip: 08:30 uur
Kosten: geen

Zaterdag 28 december 2019
Rondje Zuid-Holland
Dagexcursie ** (zie kader)
Zoals gebruikelijk aan het einde van het jaar 
organiseren we een gevarieerde excursie langs 
enkele natuurgebieden in Zuid-Holland. We 
kijken welke bijzondere wintergasten er zijn 
neergestreken. De tocht dient tevens om het 
excursiejaar gezellig af te sluiten. We bezoeken 
een geschikte horecagelegenheid om nog eens 
terug te kijken op het afgelopen excursiejaar.
Leiding: André (M 06 4115 3365) en Muriel 
Kommer (M 06 5153 9821)
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08:30 uur
Kosten: vervoer

Zaterdag 11 januari 2020
Vogeltocht Westland
Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader) 
Vandaag duiken we het Westland in. Via 
Schipluiden en Maasland gaan we naar de 
Aalkeet-Buitenpolder. Daarna bezichtigen we 
de Rietputten en de Oranjeplas bij Maassluis. 
Eenden, ganzen en andere wintergasten zijn 
ons doelwit. Baardman en roerdomp zijn gere-
serveerd!

Leiding: Ton Haase (M 06-1272 1879)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

Zaterdag 8 februari 2020
Hoeksche Waard
Dagexcursie ***  (zie kader)
De gebieden langs het Hollands Diep en de 
Biesbosch blijken steeds weer uitstekende 
locaties om vogels te observeren. Onze gids 
Peter de Barse staat al jaren garant voor een 
geslaagde excursie. Hij kent de omgeving beter 
dan wie ook. Het belooft weer een leuke vo-
geldag te worden.
Leiding: Peter de Barse en Muriel Kommer 
(M 06 5153 9821)
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Tijdstip: 08:30 uur
Kosten: vervoer

Zaterdag 22 februari 2020
Krimpenerwaard en Alblasserwaard
Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader)
We zijn lang niet in deze gebieden geweest 
en er is veel veranderd. We bezoeken de bui-
tendijkse Lekgebieden De Snakkert en Korte 
Zand en Grote- en Kleine Zaag. Tevens nemen 
we een kijkje in de Donkse Laagten. Hier en 
daar zal een wandeling worden gemaakt in de 
mogelijk drassige gebieden. Houd daar reke-
ning mee i.v.m. schoeisel.
Leiding: Ton Haase (M 06-1272 1879)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats station Maria-
hoeve zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te 
geven bij het contactadres
Kosten: vervoer

 
    Dag(deel)excursies CEL

Contactadres CEL: 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 
contactadres. Geef bij uw opgave ook uw mobiele nummer door. Kijk voor meer info in het kader. 
Deelname aan de excursies geschiedt op eigen risico.
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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.

Midweek 

‘Vogels kijken op 
Terschelling’ 

van maandag 6 april t/m 
vrijdag 10 april a.s. 

Er is nog plaats voor enkele deelnemers 
voor de midweek ‘Vogels kijken op Ter-
schelling’ het komend voorjaar. Eerder 
hebben we abusievelijk verkeerde data 
vermeld. De juiste periode is van maan-
dag 6 april tot en met Goede Vrijdag 
10 april 2020. We overnachten in de 
Volkshogeschool in Hoorn.

We rijden met elkaar mee. De auto’s par-
keren we in Harlingen en nemen de boot 
naar Terschelling. De excursies doen we 
per fiets. Tegen een meerprijs van € 45,– 
is het mogelijk om een elektrische fiets 
te huren. De reiskosten bedragen € 100,- 
(auto, parkeren, veerboot en fiets) per 
persoon. We overnachten op slaapzaaltjes 
of tegen een meerprijs van € 20,– per per-
soon per nacht in tweepersoonskamers. 
De overnachtingen zijn op basis van vol 
pension en de kosten bedragen € 275,–. 
Dat bedrag betaalt u aan de HVB.  

De deelnemers ontvangen na aanmelding 
een inschrijvingsformulier om de per-
soonlijke gegevens te vermelden en een 
dagprogramma volgt later. 
Inschrijven doet u door een aanbetaling 
van € 100,– over te maken op 
NL75 INGB 0002 7184 86 t.n.v. Haagse 
Vogel bescherming, afdeling excursies.
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      Onze 
tuinvogels

TEKST EN FOTO’S TOM LOORIJ

4

Kraai-achtigen
‘Kraai-achtigen’ hoor ik al iedereen 
denken, daaraan denk je toch niet zo 
als het om tuinvogels gaat? Dan denk 
je toch in de eerste plaats aan mezen, 
roodborst en ander kleiner spul. Maar 
kraai-achtigen zijn ook wel degelijk 
zangvogels, al valt over de geluiden die 
ze maken te discussiëren. En ik zie ze 
vrijwel dagelijks in mijn tuin en beleef er 
leuke avonturen mee.

de kauw
Dat is ongetwijfeld met stip de soort uit 
de familie die we het meest zien in de 
tuin. Evenals dat hij met stip ieder jaar 
op de eerste plaats prijkt bij de MUS-
tellingen in de Haagse regio. Gemiddeld 
is het weekmaximum de laatste jaren 3 
tot 4 exemplaren. In december 2017 was 
er een uitschieter met een maximum van 
10, maar ook aantallen van rond de zeven 
zijn geen zeldzaamheid. De meeste zien 
we in de maanden november tot febru-
ari. In de zomermaanden zien we ze niet, 
maar dan voeren wij ook niet. 
Kauwen hebben altijd snel in de gaten 
dat je voer hebt gestrooid en, brutaal als 
ze zijn komen ze er snel op af. Maar toch 
blijven ze altijd waakzaam. Je behoeft je 

maar even voor het keukenraam te ver-
tonen of een onverhoedse beweging te 
maken, of ze gaan er als een speer van-
door en vliegen de lijsterbes in. Terwijl de 
kleinere vogels als mezen en heggenmus 
zich niets van je aantrekken en rustig 
blijven doorsnoepen van vetpot, pinda-
netje of het gestrooide zaad. Maar soms 
is er een wat minder schuw en blijft hij 
gewoon op de tuinstoel zitten. Meestal 
is het dan een jong exemplaar, ongeveer 
zo groot als de volwassen vogel, maar hij 
mist nog het lichte grijs op zijn kop. En 
zo groot als ze zijn, bedelen ze nog steeds 
bij hun ouders om voer.
Kauwen halen ook de meest rare fratsen 
uit om bij voer te komen. Ze foerageren 
namelijk niet alleen op de grond, maar 
proberen ook een hap te bemachtigen 
uit de vetpot die aan de boom hangt en 
waarin een stokje steekt om het makke-
lijk te maken voor de mezen om het vet 
eruit te pikken. Ze fladderen altijd woest 
met hun vleugels voor het evenwicht en 
altijd moet het stokje eraan geloven. Dat 
bezwijkt onder hun gewicht en vinden 
we dan terug, soms gebroken, onder de 
boom. En bij pindanetjes gaat het op 
exact dezelfde manier. Maar het lukt ze 
altijd om iets te bemachtigen, die slim-
meriken.

de ekster
Hiervan zien we nooit meer dan één of 
twee in de tuin, soms drie of vier, maar 
dan zitten er jonge exemplaren bij. Die 
herken je aan hun kortere staart en nog 
niet helemaal volgroeid verenkleed. Ze 
blijven meestal alleen op de grond foera-
geren en je ziet ze zelden die fratsen uit-
halen zoals de kauwen doen. Het zijn wel 
lawaaimakers. Ze kunnen eindeloos in de 



lijsterbes zitten krijsen, vermoedelijk zien 
ze dan de kat van de buren lopen; overi-
gens bouwden ze regelmatig een nest in 
een boom in de tuin van diezelfde buren…
‘Onze’ eksters vertonen soms een bijzon-
der gedrag. Zo zagen wij eens een ekster 
op de warme tegels in onze zitkuil zit-
ten, helemaal plat op zijn buik (zie foto). 
Zou hij gewoon een zonnebad nemen? 

ben hem toch maar heel voorzichtig weer 
naar buiten gedirigeerd door de bijkeu-
kendeur. Een bijzondere belevenis.

de gaai
Gaaien zien we hoofdzakelijk in de 
maanden januari tot april, meestal in 
hun uppie, maar soms zijn er twee tege-
lijk. Zij hangen exclusief aan de slingers 
met ongepelde pinda’s of aan de silo met 
pinda’s. Soms zitten ze, hevig fladderend 
met hun vleugels, te proberen een nootje 
te pakken te krijgen uit het pindanetje dat 
eigenlijk voor de mezen bestemd is. Het 
lukt ze altijd een ongepelde pinda eruit te 
krijgen, soms slokken ze hem ter plaatse 
op en gaat hij in zijn geheel naar binnen. 
Maar meestal vliegen ze ermee weg, de 
pinda in hun bek, om hem elders in een 
boom op te peuzelen. Even later komen 
ze dan terug voor de volgende pinda.  
Dat er gaaien in onze tuin zitten, merken 
we ook op een andere manier. Regelmatig 
schieten er kleine eikenboompjes tussen 
de planten op die wij er nooit geplant 
hebben. Dan heeft een gaai een eikel ver-
stopt voor zijn wintervoorraad, maar hem 
vergeten op te halen. Overigens best wel 
vreemd want in de allernaaste omgeving 
van ons huis staan helemaal geen eiken….

de zwarte kraai
Zwarte kraaien zien wij maar hoogst zel-
den in de tuin, meestal in mei of juni, 
soms alleen, soms met zijn tweeën. Ze 
scharrelen wat rond in het uitgestrooide 
zaad, zijn erg schuw en blijven nooit erg 
lang zitten. Het is vermoedelijk het paar-
tje dat we regelmatig zien foerageren op 
het grasveld in het parkje aan de voorkant 
van het huis. Daar staat ook een boom 
waar ze hun nest hebben.
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Bij een andere gelegenheid vertoonde een 
ekster bijzondere belangstelling voor de 
openstaande deur van de bijkeuken, hij 
stapte al op de drempel. Nieuwsgierig 
wat er binnen is? Zou hij of zou hij niet? 
Maar ja hoor, hij wipte naar binnen en wij 
hem achterna. En waar vonden wij hem 
terug? Helemaal bij de vensterbank aan 
de voorkant van het huis, waar hij tussen 
de planten zat. En wonder boven wonder 
hij had niets beschadigd en zelfs geen 
uitwerpselen achtergelaten. Maar we heb-
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Het gebied
Solleveld bestaat grotendeels uit oude 
duinen, kalkarm met relatief weinig 
hoogteverschillen en met ook veel spo-
ren van vroeger landbouwkundig ge-
bruik in de vorm van oude akkers en 
walletjes. Alleen de zeereep is kalkrijk, 
en over grote oppervlakten zijn maar 
weinig bomen en struiken aanwezig. De 
destijds nog goede konijnenpopulatie 
was daar debet aan.
Het landschap en gebruik is in de afgelo-
pen 20ste eeuw nogal veranderd. Er werd 
een dennenbos aangeplant dat bijna 
tot de zeereep reikte. In WOII werd dit, 
evenals een loofbos in het walletjesland-
schap, op last van de bezetter verwijderd 
ten behoeve van een betere verdediging 
bij een invasie vanuit zee. In het zo ont-
stane open duin zijn later ook wulpen tot 
broeden gekomen. In de duinen zuide-
lijk van de watertoren bevindt zich langs 

Wulpen in Solleveld

de Haagweg een brede strook loofbos. 
Aan de oostkant van de Haagweg bevon-
den zich tuinderijen, die een afscheiding 
vormden tussen de toen nog open natte 
graslandpolder, de Madepolder. Na de 
oorlog is een fietspad door het duin 
ten zuiden van de watertoren verlegd 
richting zeewering, waardoor weer een 
groter stuk rustig duingebied ontstond. 
Rond 1970 is begonnen met het op uit-
gebreide schaal aanleggen van plassen 
en kanalen ten behoeve van de waterwin-
ning. In stappen is de oppervlakte door 
de waterwinning beïnvloed duin weer 
verkleind, voor het laatst in 2005. 

Aantalsontwikkeling in de loop van de tijd
In tegenstelling tot het duingebied ten 
noorden van Den Haag, waar al sinds 
1958 de Vogelwerkgroep Meijendel ac-
tief is, zijn de tellingen in Solleveld van 
verschillende bronnen afkomstig. Dit 

(foto: Fred van Olphen)
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maakt onderlinge vergelijking van de 
diverse uitkomsten lastig. Van enkele 
jaren zijn zelfs helemaal geen gegevens 
bekend. Pas vanaf 1995 worden syste-
matische tellingen verricht door de toen 
opgerichte Vogelwerkgroep Solleveld, 
waarbij het gebied in 11 kavels werd op-
gedeeld.

Periode vóór 1965
Uit deze periode zijn geen exacte gege-
vens over broedende wulpen bekend. Pas 
rond 1970 werden de eerste waterbek-
kens gegraven ten behoeve van de water-
winning. Hierdoor ging een gedeelte van 
potentieel broedgebied voor de wulp ver-
loren. De oppervlakte geschikt broedbi-
otoop bedroeg toen ca. 250 ha. Volgens 
Norman Deans van Swelm hebben in 
het zuidelijk gedeelte jaarlijks zeker wul-
pen gebroed. Waarschijnlijk ging het om 
maximaal 5 paar. 

Periode 1965 tot 1972
In deze periode was het Vogelpopulatie-
Onderzoek Ockenrode (VPO) actief, op-
gericht door Norman Deans van Swelm. 
Het bestond uit een groepje van 8 tot 
10 tellers. Broedgevallen werden vastge-
steld aan de hand van baltsende vogels, 
zangterritoria, adulte exemplaren met 
voer en toevallige nestvondsten. Het 
duingebied was opgedeeld in een noor-
delijk gedeelte, dat globaal de kavels 5, 
6 en 7 van de huidige VWG Solleveld 
omvat, en een zuidelijk gedeelte, de ka-
vels 1, 2 en 3. De zuidelijke grens was de 
Molenslag in de toenmalige gemeente 
Monster. Volgens opgave van het VPO 
omvatte het totale gebied ca. 175 ha. In  
het noordelijk gedeelte werd in zes van 
de acht jaar één broedgeval vastgesteld 

(alleen in 1966 en 1970 niet). In het zui-
delijk gedeelte waren er van 1965 t/m 
1970 4 broedgevallen, in 1971 en 1972 
resp. 3 en 2. Waarschijnlijk heeft deze 
terugloop te maken met de toenemende 
activiteiten voor de waterwinning. Daar 
in het zuidelijk gebied tussen 1965 en 
1968 geen grote veranderingen plaats 
hadden gevonden t.o.v. 1969 zal in die 
jaren het aantal broedparen aldaar on-
geveer 4 hebben bedragen.

Periode 1973 tot 1986
In deze periode zijn de tellingen voort-
gezet door alleen Norman Deans van 
Swelm. Hij registreerde in het totale ge-
bied in 1973 nog 2 paar, van 1974 t/m 
1981 nog slechts één. In 1982 en 1983 
waren er weer 2 paar. Van 1984 t/m 1986 
zijn geen telgegevens bekend.

Periode 1987 tot 1994
In deze periode zijn tellingen verricht 
door Gerben van Geest in een gebied 
dat volgens zijn opgave 240 ha groot is. 
Vermoedelijk is toen in dit gebied voor 
het eerst geteld volgens het Broedvogel 
Monitoring Project (BMP), ontwikkeld 
door Sovon. Het gaat dan om territo-
ria en niet om broedparen. In 1987 t/m 
1989 waren er 7 territoria. In 1990 en 
1991 wordt slechts ‘aanwezig’ vermeld 
en in 1992 en 1993 werden er 2 territoria 
vastgesteld. Van 1994 zijn geen gegevens 
bekend.

Periode 1995 tot 2019 
In 1995 werd de VWG Solleveld opge-
richt die het betrokken gebied stelselma-
tig ging inventariseren. Het gebied werd 
daartoe in 11 kavels verdeeld die elk af-
zonderlijk door een teller werden geïn-
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In de gemeente Westerkwartier in de 
provincie Groningen ligt het buurt-
schap De Wilp vlak tegen de grens 
met Friesland aan. Het heeft zijn 
naam te danken aan het feit dat hier heel 
vroeger een oude herberg stond met een 
uithangbord met daarop een afbeelding 
van een wulp. Later is hij afgebroken, 

maar in de geschiedenisboeken van 
de vroegere gemeente Marum, waar-
onder De Wilp viel, is veel over deze 

herberg verteld. De herbergier heeft 
vermoedelijk voor die vogel gekozen 
omdat in die tijd het veenkoloniale ge-
bied en de moerassen in de omgeving ter 
plekke nog niet waren ontgonnen. Toen 

Bijzondere streeknamen van de wulp

ventariseerd. Kavel 12 betreft het Vogel-
rustgebied Ockenburgh dat wordt be-
heerd door de Haagse Vogelbescherming 
en door de HVB wordt geïnventariseerd. 
De kavels 1 t/m 3 en 5 t/m 7 omvatten 
open duin en zijn dus potentieel broed-
gebied voor de wulp. De overige kavels 
hebben meer een landgoedkarakter en 
zijn voor een belangrijk deel bebost. 
Alleen in 1995 t/m 1997 hebben er nog 
wulpen gebroed, in 1995 2 territoria in 
resp. kavel 2 en 6 en in 1996 en 1997 in 
elk jaar één in kavel 6. Daarna viel het 
doek voor de wulp in de duinstreek ten 
zuiden van Den Haag vrijwel tegelijk 
met de duinen ten noorden van Den 
Haag waar het laatste paar in 1998 tot 
broeden kwam.

Oorzaak van verdwijnen van de wulp
De achteruitgang en het verdwijnen 
van de wulp stond niet op zichzelf. De 
vochtige plaatsen die ontstonden via 
de infiltratie van de Westlandse Water-
leidingduinen in de jaren 70 waren ver-
antwoordelijk voor het broeden van 
hoge aantallen water- en weidevogels 
waaronder ook de wulp. Op een oude 

foto zijn veel lange grassen te zien, nu is 
de vegetatie veel lager en kaler. Jonge vo-
gels konden daarin meer dekking vinden 
en ook was het insectenleven daardoor 
veel rijker dan de open kale duinen van 
heden. 
In de loop der jaren veranderde ook 
het beheer van het waterwingebied. De 
bodem verzuurde door stikstof depositie 
vanuit de lucht. Dit had een negatief ef-
fect op het bodemleven. De vondst van 
dode jonge wulpen wijst op verhonge-
ring. Het ineenstorten van de konijnen-
stand leidde tot sterke vergrassing. Als 
reactie daarop werd vrij intensieve be-
grazing ingesteld. Door ontwatering in 
de naastgelegen polders verdween een 
potentieel foerageergebied voor de wulp. 
De latere bebouwing van de Madepolder 
betekende het einde van het belang voor 
de duinvogels. Deze compilatie van ver-
anderingen en de komst van de vos rond 
1980 als nieuwe predator, zijn oorzaken 
van het verdwijnen van een groot aantal 
soorten broedvogels van het open duin. 
Maar het proces van stelselmatige ach-
teruitgang was al ruim voor de komst 
van de vos gaande.
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was de wulp er een algemene broedvogel 
die opviel door zijn jodelende roep die 
over de velden klonk. In het dorp stond 
sinds 2017 een kunstwerk van Klaas 
Duursma van een wulp op een sokkel. 
Helaas is dit medio 2019 tijdens een 
feestweek vernield. 

Er zijn wel meer streeknamen die ver-
noemd zijn naar het broedbiotoop waar 
hij voorkwam. Zo werd hij in Drenthe 
Heituter genoemd vanwege zijn voorko-
men op heidevelden en in Twente Venetute 
naar zijn broeden in veengebieden. Het 
laatste gedeelte van beide namen heeft 
te maken met het geluid dat hij maakt. 
Men vond vroeger dat het een droefgees-
tige roep was. Als de wulp riep kondigde 
dat de komst van regen aan. Daar zijn 
de namen Regenwilp in Groningen en 
Regenfluiter in Gelderland van afkomstig. 

In Twente en Zuidoost-Drenthe werd 
hij ook wel Tuutwelp genoemd om de-

zelfde reden. Aardig is te vermelden dat 
in Nieuw-Schoonebeek in Drenthe in 
1957 een gymnastiekvereniging werd 
opgericht onder de naam Tuutwelp. De 
wulp kwam toen algemeen in de omge-
ving voor en men vond dat hij een ‘tuut-
geluid’ maakte. Het is waarschijnlijk de 
enige vereniging in het land die deze 
naam draagt. 
Een oud ezelsbruggetje om de wulp van 
de kluut te onderscheiden is ‘de wulp 
kijkt naar zijn gulp’. Natuurlijk vanwege 
zijn omlaag gebogen snavel. 
Die gulp is op het vroegere eiland Wie-
ringen een eigen leven gaan leiden, 
want de wulp werd daar Wettergulp ge-
noemd. Buiten het broedseizoen ver-
bleven grote aantallen wulpen op het 
eiland. De plaatselijke bevolking ving 
de vogels en verwerkte ze in een ‘gulpen-
soep’. Die scheen heerlijk te smaken en 
vormde een welkome aanvulling op het 
dagelijkse menu. Terherne is een dorp 
aan het Sneekermeer. Er worden regel-
matig zeilwedstrijden gehouden. Op 6 
juli 1919 won schipper J. Hettinga uit 
Terherne zo’n wedstrijd met zijn schip, 
de Wettergulp! 
Die omlaag gebogen snavel leidde ook tot 
streeknamen waar ieder het zijne van mag 
denken: Druiper, Drupen en Druper. Mar 
voordat u het verkeerde denkpad inslaat: 
die namen zijn afgeleid van het Midden-
Nederlandse woord drûpen wat slap neer-
hangen betekent. En op Texel gebruikte 
men de snavel van een dood gevonden 
wulp om zijn pijp mee schoon te krabben. 
Op dat eiland heet de vogel daarom ook 
wel Piepepluuzer of Pieperager….

Bronnen: Henk Blok en Herman ter Stege: De 
Nederlandse vogelnamen en hun betekenis 
(1995), een privé uitgave en diverse websites. 

Kunstwerk van Klaas Duursma met wulp in De Wilp
(foto: www.historischmarum.nl)



 
    Veldwaarnemingen

René van Rossum ging hier op in tijdens 
zijn boeiende lezing op 16 september in 
het Benoordenhuis. Hij vertelde hoe op 
het vogeltrektelpunt in Katwijk tegen-
woordig meer determinaties plaatsvin-
den  vanwege het gebruik van Swarovski 
apparatuur die 70 (!) keer vergroot.  Een 
stip aan de horizon kan tegenwoordig 
worden genoteerd als een grauwe pijl-
stormvogel, een parelduiker of een alk. Het 
betekent ook meer registratiewerk. Zeker 
in oktober, de trekmaand bij uitstek. 
Vroeg in de maand was het weer ruig 
en koel. Massa’s vogels trekken dan van 
noord naar zuid. Dat geeft veel drukte 
op de telposten in de regio. Veel vogels 
en veel tellers. Tegenwoordig worden tij-
dens ‘trektellingen’ duizelingwekkende 
aantallen gezien. Een unieke plek is ‘de 
Vulkaan’, het op één na hoogste duin in 
het Westduinpark. Je bereikt het via de 
Savornin Lohmanlaan. Het bijzondere is 
dat je er behalve trekvogels over het duin-
gebied ook trekkers over zee kunt deter-
mineren. Mits je natuurlijk over de eerder 
aangehaalde moderne, bijna futuristische 
apparatuur beschikt.

Een lange dag aan zee
We pakken er een topdag uit. Het is za-
terdag 5 oktober en vanaf 7.03 uur - drie-
kwartier voor zonsopgang - tot 18.30 uur 
in de avond vinden er tellingen plaats. 

In wisselende shifts zijn die dag 20 voge-
laars actief. Met totaal 6.163 naar het zui-
den vliegende exemplaren blijkt de sijs de 
topper van de dag te zijn. Het is een dag-
record dat overigens een dag later al weer 
sneuvelt. Toen werden er maar liefst 8.962 
sijzen geteeld. Dat zijn er 15 per minuut. 
Ofwel elke 4 seconden een exemplaar!  
Een goede tweede plaats is er die dag 
voor de ‘gewone’ vink met 5.303 exem-
plaren. Een hoog aantal verder voor de 
zanglijster (3.912), waar de koperwiek 
met 1.315 dan toch weer wat bij achter-
blijft. Maar de onderlinge verhoudin-
gen tussen deze verwante soorten zullen 
later in de maand drastisch veranderen. 
Ook van de kramsvogel, die meestal wat 
later in het najaar massaal doortrekt 
zijn er al 10 exemplaren waargenomen. 

Gele kwikstaart

Trektellingen in oktober
Als je de trend van het totaal aantal waargenomen soorten per jaar in Nederland 
beziet dan levert dat een prettig beeld op. Steeds meer en ook steeds vaker nieuwe 
soorten worden waargenomen. Maar pas op met conclusies als ‘het gaat goed met de 
biodiversiteit in Nederland’. De verklaring is namelijk dat er veel meer vogelaars zijn 
die veel meer waarnemingen doen met steeds betere apparatuur. We zien 
gewoon meer. 
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Over land verder hoge aantallen van de 
spreeuw (1.696), de graspieper (658) en de 
veldleeuwerik (564).
Het was sowieso een prima leeuweriken-
dag. Immers er konden ook 32 boom-
leeuweriken en zelfs 2 strandleeuweriken 
worden genoteerd. En dit geldt eveneens 
voor de piepers: zowel de boompieper (2) 
als de oeverpieper (23!) sieren de daglijst. 
Ook werd één exemplaar van de zeld-
zame duinpieper gezien. Ook allerlei zo-
mervogels zijn op deze drukke dag van 
de partij: tjiftjaf, zwartkop, witte en gele 
kwikstaart, boerenzwaluw en de huiszwa-
luw. Op de roofvogellijst prijken onder 
meer de bruine en de blauwe kiekendief.

Over zee 
Dan is er ook nog een indrukwekkend 
lijstje van vogels over zee. Meer dan 100 
zwarte zee-eenden, 43 roodkeelduikers, 122 
kleine rietganzen, 49 rotganzen, 21 lepelaars 
en een jan van gent. Het seizoen voor door-
trekkende sterns neemt in oktober snel 
af maar er passeren toch nog 78 grote 
sterns. Op zee verder uiteraard meeuwen 
in allerlei soorten en maten en zowel de 
grote jager als de kleine jager komen langs. 
Er worden ook nog een aantal bijzondere 
‘verblijvende soorten’ gezien. Zoals een 
bladkoning en drie paapjes, voor beide geldt 
dat dit ook wel trekkers zullen zijn die de 
rijke vegetatie benutten voor een pauze. 
Klap op de vuurpijl is de aanwezigheid 
van een blauwstaart. Deze dwaalgast uit 
het hoge noorden is tot op heden minder 

Oeverpieper

Blauwe kiekendief

Boerenzwaluw

dan 30 keer in Nederland gezien! Ook na 
het weekend is hij nog een aantal dagen te 
zien in de buurt van de Vulkaan. Acht ki-
lometer noordelijker - bij het Zwarte Pad 
in Scheveningen - worden goeddeels de-
zelfde soorten waargenomen. Ook daar 
worden de haast astronomische aantal-
len sijzen genoteerd. Maar omdat daar 
‘slechts’ vijf uur werd geteld zijn de to-
talen wat lager. Ook laat de beflijster zich 
hier nog even zien. 
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    Veldwaarnemingen

Op 8 oktober zien we bij het Havenhoofd 
in Scheveningen nog steeds veel trek van 
grote sterns, er komen 21 roodkeelduikers en 
in slechts anderhalf uur tijd 171 zwarte 
zee-eenden langs. Deze laatste soort vloog 
verrassend genoeg in noordelijke rich-
ting.

Meer weten over trektellen? 
Geïnteresseerd in wat er qua trektellingen 
nog meer aan informatie in ons land is 
verzameld? Neem dan eens de tijd om wat 
rond te neuzen op www.trektellingen.nl
En voer eigen waarnemingen vooral ook 
in op de site van onze eigen vereniging 
www.haagsevogels.nl. In het overzicht 
valt onder andere terug te lezen dat begin 
oktober in Leidschendam en Wassenaar 
meerdere malen de zeearend is gespot.

Keep

Beflijster

Zeearend

De vinkenbaan in Meijendel 
Op dezelfde datum weer een stukje noor-
delijker in Meijendel bij de vinkenbaan 
eveneens heel wat tot de verbeelding spre-
kende waarnemingen, lees ‘vangsten’. 
Twee bladkoningen zijn er geringd net als 
een cetti’s zanger, een kortsnavelboomkrui-
per, twee kepen, een kleine karekiet, een ijs-
vogel, drie vuurgoudhaantjes en zeven goud-
haantjes. Hoge aantallen voor de zwartkop 
(15), de boompieper (23) en het hoogste 
aantal die dag is voor de pimpelmees (38).
Wat verder landinwaarts worden ook 
trekvogels geteld zoals in Rijswijk. Op 
5 oktober bij de Schapeweimolen gaat 
het bij de helft van de voorbijvliegende 
vogels om de zanglijster, de spreeuw en de 
koperwiek. Verder passeren er een paar pijl-
staarten en zijn het paapje en de waterral ter 
plekke aanwezig.

Paapje
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Op 3 oktober jl. overleed volkomen on-
verwacht boswachter Jenny van Leeuwen. 
Jenny zal bij velen van u bekend zijn 
als onze gastvrouw – namens Staats-
bosbeheer – tijdens de viering van ons 
90-jarig jubileum in het Haagse Bos op 
zondag 4 oktober 2015. Haar enthousi-
asme in de aanloop naar en tijdens de 
dag zelf, zal ons bijblijven. Enthousiasme 
is een eigenschap die sterk op Jenny van 
toepassing was. Persoonlijk merkte ik 
dat al tijdens de voorbereidende gesprek-
ken die ik met haar voerde. Het is ook 
een enthousiasme dat ze graag en har-
telijk met anderen wilde delen. Het kon 
gebeuren dat ze tijdens een wandeling 
opeens stilstond omdat ze de hoge roep 
van de ijsvogel hoorde, of een atalanta 
ontdekte, of een eekhoorn ontwaarde. 
En altijd wist ze degenen die op dat mo-
ment bij haar waren de bewuste soort 
aan te wijzen. Altijd weer dat enthousi-
asme, die vrolijke lach op haar lippen, 
de vreugde die uit haar ogen sprak. Met 

haar spontane karakter wist ze ook de 
jeugd natuurminded te maken, onder 
meer via buitenactiviteiten en excursies. 
‘Dat moet’, zei ze, ‘want de kinderen van 
nu zijn de natuurbeschermers van de toe-
komst’.
Persoonlijk heb ik vele goede herin-
neringen aan Jenny. Wij leidden ette-
lijke excursies in de Duivenvoordse- en 
Veenzijdse polder en kwamen elkaar daar 
ook regelmatig onverwacht tegen. Jenny 
genoot zichtbaar toen ik haar een - in de 
polder zeldzame - kleine parelmoervlin-
der aanwees. Zij maakte meteen een foto 
die ze, voorzien van een kort verhaaltje, 
onmiddellijk via de sociale media deelde. 
Het typeert Jenny: geniet van alles in de 
natuur en deel het!
En nu is Jenny er niet meer, velen ach-
terlatend met de vraag: ‘Waarom toch, 
Jenny?’ We zullen je missen. Rust zacht, 
lieve Jenny. 

Adri Remeeus

I N  M E M O R I A M 

Jenny van Leeuwen
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Volmaakte vreemde(n)
Die jeugdleiders waren destijds vroeg in 
de 20 en ik was een brugpieper met een 
hoog stemmetje. Een tikje ongemakke-
lijk - voor beide partijen- is het als zo’n 
weerzien decennia later plaatsvindt. Aan 
welwillendheid ontbreekt het doorgaans 
niet. Zoals laatst. Hij: ‘Er gaat nog even 
geen lichtje branden. Wilgensnoeiers 
Zoeterwoude? Vlietland?’ Ik: ‘Haagse 
Vogelbescherming!’ Hij: ‘O, nee, eh ja, dat 
kan, maar dat is dan lang geleden zeg!’. 
Minder vaak gebeurt het omgekeerde. 
Onlangs op de fiets richting werk staat 
bij een stoplicht opeens een man van een 
jaar of 10 jonger naast me. Een volmaakte 
vreemde. Hij begroet me enthousiast. 
‘Ha, Wim Kooij toch? Wat leuk, vogel je 
nog?’ Hij merkt dat ik hem niet herken 
maar laat zich niet ontmoedigen. ‘Ik weet 
nog die excursie in de Hoge Veluwe waar 
je mij mijn eerste bonte vliegenvanger en 
ook mijn eerste boomklever wees.’ Na 
het stoplicht scheiden onze wegen en 
hij roept me nog toe: ‘Ik zag pas nog een 
boomklever, echt een leuke vogel!’. Tja, 
nu weet ik nog steeds niet wie hij was, 
maar een minuut later wist ik wel welke 
‘leuke vogel’ een verhaaltje waard is…

Opvallend
Boomklevers dus, ze vallen op. Niet door 

het drukke gedrag, maar toch wel heel 
aanwezig met hun hoorspel van wellui-
dende fluittonen en trillers. Vooral in 
het vroege voorjaar, vaak in februari al, 
laten ze zich vocaal nadrukkelijk gelden. 
Hierbij geldt ook dat: hoe meer kandida-
ten in de buurt die zich willen vestigen, 
des te meer drukte maken ze. Voor een-
zame paartjes die zich in een kleiner park 
of villatuin vestigen, is er minder aanlei-
ding om al te uitbundige zangactiviteit te 
vertonen. 
En dan is er nog het verenkleed. Kleurrijk 
uitgedost klimt en daalt de klever schoks-
gewijs langs boomstammen, zonder ook 
maar een moment op zijn staart te steu-
nen. Anders dan spechten en boomkrui-
pers vertrouwen ze op hun sterke poten 
en tenen. Het is een acrobatisch beestje, 
een soort circusartiest. Verveling is on-
denkbaar als je dit tafereel aanschouwt.

Standvogels
Onze boomklever is een standvogel bij 
uitstek. Soms willen jonge exemplaren 
nog wel eens op verkenning gaan naar 
een eigen territorium, maar de zoektocht 
blijft doorgaans beperkt tot enkele kilo-
meters van de geboortegrond. Hebben ze 
eenmaal een plek gevonden dan zijn ze 
zeer honkvast. In die zin is het de huis-
mus onder de bosvogels.

De boomklever, echt een leuke vogel
DOOR WIM KOOIJ 

Het overkomt mij met enige regelmaat, u herkent het vast, je komt een ‘oude’ 
bekende  tegen, spreekt persoon in kwestie enthousiast aan, geen reactie, niet ook 
maar de geringste blik van herkenning. ‘Word ik nou ouder? Of zij?’, vraag je je dan 
af. Het gebeurde me eerder met mensen met wie ik heb samengewerkt, met oud-
leraren en ook met vogelaars. Het betrof oud-jeugdleiders van de HVB. 
Dat was pas echt schrikken…
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Vanwege de minimale neiging tot ver-
plaatsen is het niet verrassend dat bij de 
boomklever –net als bij bijvoorbeeld mus-
sen - ook diverse endemische soorten zijn 
ontstaan. Opvallend is de Scandinavische 
ondersoort. Dat is ongeveer dezelfde ver-
schijning, maar dan met veel minder 
kleur. Het roodbruine ontbreekt vrij-
wel geheel en is vervangen door valere 
onderdelen. Er zijn in totaal 15 onder-
soorten, iets dichterbij ook in Spanje en 
Zwitserland maar verder zijn die over het 
gehele noordelijke halfrond verspreid.
De enige ondersoort die wel trekgedrag 
vertoont broedt in het noorden van 
Canada. Deze verspreidt zich in de winter 
over heel Noord-Amerika en is al zwer-
vend ook in Bermuda, IJsland en zelfs in 
Engeland waargenomen. Geen sinecure 
om de variant uit de nieuwe wereld van 
onze boomklever te onderscheiden. Het 
verschil zit hem vrijwel alleen in de kleur 
van het petje, blauw, terwijl die bij ons 
zwart is.

Soms in nestkasten
Boomklevers hebben een voorkeur voor 
nestelen in holtes hoog in bomen van 
gevorderde leeftijd. De eik en beuk zijn 
favoriet. Veel andere ondersoorten heb-
ben juist een voorkeur voor naaldbomen, 
zoals de Corsicaanse variant die zich graag 
in de naar dat eiland vernoemde den op-
houdt. Nu hebben wij in onze duinstreek 
ook nogal wat (aangeplante) Corsicaanse 
dennen, maar ik heb onze eigen boomkle-
vers daar nog nooit in gezien. 
Soms maken ze gebruik van de kunstma-
tige nestgelegenheid die wij hen aanbie-
den. Een nestkastencontroleronde krijgt 
altijd iets meer kleur als de  boomklever 
op de lijst kan worden bijgeschreven. 

Vaak heeft hij zijn aanwezigheid al tijdens 
telrondes in het broedseizoen verraden. 
Als die niet hebben plaatsgevonden dan 
is het vaak eenvoudig vast te stellen of 
het kastje door de boomklever is benut. 
De nesten zijn opvallend, de voering be-
staat uit kleine houtachtige voorwerpen 
zoals schorsvlokken en zaadschillen. Een 
enkele keer wordt een poging gedaan om 
het vlieggat wat te verkleinen met mod-
derachtige substanties. Mogelijk om 
pogingen van net iets grotere soorten 
– de koolmees b.v. - om zich toegang te 
verschaffen te ontmoedigen. Zo’n ver-
kleiningoperatie verloopt trouwens met 
wisselend succes: vaak zie je ze aan het 
vlieggat knutselen maar komt er van een 
heuse aanpassing weinig terecht…

Goede ontwikkeling
Met de meeste ondersoorten gaat het 
goed tot heel aardig. Uitzonderingen zijn 
de witbrauwboomklever, alleen voorko-
mend in Myanmar en de Algerijnse 
boomklever. Van deze laatste, voor spe-
cialisten herkenbaar aan de grijze kruin, 
zijn er naar schatting minder dan 1000 
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exemplaren over. Algerije is de enige plek 
waar ze (nog) voorkomen, is de laatste 
jaren veelvuldig getroffen door grote bos-
branden die veel restpopulaties de das om 
hebben gedaan.  

Onze eigen boomklevers gaat het geluk-
kig voor de wind. De winterstand - alleen 
al in Nederland -  wordt geschat op ruim 
100.000 exemplaren. Meer dan 30.000 
paar komen de laatste jaren tot broeden. 
De stand is in een kwart eeuw tijd onge-
veer verdubbeld. In de Haagse regio gaat 

het zelfs nog wat sneller. Behalve dat ze 
zijn toegenomen in hun meer traditio-
nele terrein zoals de landgoederen, broe-
den ze ook op andere plekken. We zien ze 
zelfs in achtertuinen. Daarbij geldt wel 
als belangrijke voorwaarde de aanwezig-
heid van oudere loofbomen. De toename 
in onze (binnen)duinen, waar medio 
jaren ’80 nog geen enkel territorium was 
vastgesteld, is zelfs spectaculair. In 2018 
stond de teller op 26 paar. 
Al met al een leuke ontwikkeling voor 
‘een leuke vogel’. 

Het opleveren van een inventarisatierap-
port van (broed)vogels in de Haagse regio 
is inmiddels een goed gebruik dat al meer 
dan 30 jaar stand houdt. Interessante ten-
densen zijn waar te nemen, zo roept het 
toegenomen aantal meeuwen in onze stad 
allerlei emoties op. En dan is er de hals-
bandparkiet, een ‘plaag’ volgens velen, een 
ongewenste vreemdeling die in rap tempo 
Nederland verovert. Groenminnend Den 
Haag ziet ook met lede ogen toe hoe na-
tuur verdwijnt en bebouwing verschijnt. 
Voor veel vogels vermindert daarmee 
noodzakelijke leefruimte, maar er zijn ook 
profijthebbers. Een soort als de zwarte 
roodstaart neemt bij ons nu duidelijk in 
aantal toe, zeker waar de bouw nog de 
status kent van ‘onderhanden werk’ zijn 
ze in hun element. In het oosten van het 
land gaat het dezelfde zwarte roodstaart 
helemaal niet zo voor de wind. 
Voor sommige soorten hebben we een spe-
ciale verantwoordelijkheid, zoals de nach-
tegaal. Van de ongeveer 6000 paartjes in 
Nederland broeden er 308 in Meijendel. 
Drie jaar eerder waren dat er nog 435, 

een achteruitgang van bijna 30 procent. 
Verontrustend voor een soort waarvoor 
de duinen en zeker die van ons blijkbaar 
zo belangrijk zijn. Het is reden geweest om 
in dit inventarisatierapport bij de soort, 
die ons in de lente zoveel luisterplezier be-
zorgt, iets uitgebreider stil te staan. 
Broedvogelinventarisaties volgens een 
gestandaardiseerde methode vormen de 
kern van dit rapport. Daarnaast voor-
ziet de methode van het Meetnet Urbane 
Soorten (MUS) met relatief weinig inspan-
ning in totstandkoming van belangrijk 
cijfermateriaal. Een schat aan informa-
tie over de aantallen en verspreiding van 
vooral algemene vogels in stedelijk gebied 
is het gevolg, verzameld, geanalyseerd en 
gepresenteerd door ons erelid Tom Loorij. 

Nieuwsgierig naar meer?  
Klik ‘inventa risaties’ aan op 

www.haagsevogels.nl 
en u vindt het hele 

Inventarisatierapport 2018

Wim Kooij en Boudewijn Schreiner

Inventarisatierapport 2018 beschikbaar



Een heel nieuw leven
DOOR JEAN-PIERRE GEELEN

Nu geen kind meer in de ooievaar gelooft 
zijn ze verdwenen, de fabeldieren.

Als ze nog eens verschijnen 
slapen ze op t.v.-antennes

en eten ze een bliekje uit de hand.
Een ooievaar heeft altijd 
iets onwerkelijks gehad, 

hij is te netjes,
te heraldisch afgetekend. 

Zie je ze in Marokko 
weer bij tientallen,

dan leef je inderdaad 
in een sprookje. 
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Dat dichtte Hans Warren in ‘Be tref-
fende vogels’ - ‘met miniaturen van 
H.J. Slijper’ -, een kleinood om te koes-
teren. Dat doe ik dan ook, in mijn boe-
kenkast. Het boekje verscheen in 1974, 
in een andere wereld. De ‘t.v.-antenne’ 
stond nog op de daken, de ooievaar 
was vervaagd tot een schim 
uit het verleden. 
Nu, vijfenveertig jaar later, is 
het elegante fabel dier terug. 
De mens hielp een handje, 
maar de vogel staat weer op 
eigen stelten. In Den Haag is 
de vogel een goede bekende 
– wie met de trein richting 
Leiden station Mariahoeve 
verlaat, ziet ze geregeld 
scharrelen door het weiland, op zoek 
naar kikkers of muizen. ‘Nu zijn er 
tegenstemmen te beluisteren,’ noteert 
vogelschrijver Kester Freriks in een 
liefdevol verhaal over de ooievaar, ‘er 

zouden te veel ooievaars zijn’. Dat is 
het lot van de ooievaar, ‘van bedreigd 
tot boventallig, van gekoesterd tot on-
bemind’. 
Freriks schrijft dat in het tweede num-
mer van ‘De scharrelaar’, een tijd-
schrift  - pardon: ‘bookazine’ oftewel 

een soort ‘Hard Gras’ voor 
lezende vogelaars, of vogel-
minnende lezers. Het num-
mer verschijnt ongeveer te-
gelijk met deze editie van De 
Wulp, en is verkrijgbaar in de 
boekhandel. Het verhaal van 
Freriks is een voorstudie voor 
zijn later te verschijnen mo-
nografie over de ooievaar. Het 
startschot voor een nieuw be-

staan voor Freriks: ‘Ik begon een leven 
met ooievaars.’ Zover kan het gaan. Met 
mij deed zijn verhaal ook wat. Telkens 
wanneer ik met de trein Mariahoeve ver-
laat, droom ik van een heel nieuw leven. 
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‘Dit zijn nestkasten waarin veel kennis, 
praktijkervaring en liefde voor vogels sa-
menkomt’, aldus onze secretaris Jeroen 
Melcherts. ‘Veel natuurlijke nestgelegen-
heid voor onze vogels is verdwenen. Vooral 
holenbroeders – mezen, boomklevers, 
mussen, spechten, uilen enz. – lijden onder 
de woningnood. Laten we ze een handje 
helpen. Het najaar en de winter is dé tijd 
om nestkasten op te hangen. Dan wennen 
de vogels er een paar maanden aan en heb 
je in het voorjaar meer kans op succes’. 
De Haagse Vogelbescherming spant zich 
al bijna 95 jaar – 2020 is het jubileumjaar 
– in voor de vogels in onze stad en regio. 
Recent heeft een werkgroepje van ervaren 
vogelaars een serie ‘ideale nestkasten’ ont-
worpen. De nieuwe kasten zijn gemaakt 
van FSC grenen hout van 18 mm dik i.v.m. 
de isolatie. Het dakje is van duurzaam UV-
gestabiliseerd gerecycled plastic. Ook de 
ophanging is aangepast. Die is nu van alu-
minium en twee afstandhouders zorgen 
ervoor dat de nestkast tegen elke boom 
of tegen een andere onregelmatige ach-
tergrond kan worden opgehangen. Alle 
modellen kunnen in het najaar gemak-
kelijk worden schoongemaakt. U kunt de 
vogels in uw tuin, op uw balkon en/of in 
uw buurt helpen aan de kwalitatief beste 
woonruimte die er voor hen bestaat! 

Veertien verschillende kasten
Voor de volgende soorten zijn nestkasten 
leverbaar: Bonte- en Grauwe Vliegenvan-
gers, Boomkruipers, Koolmezen, Rood-
staarten, Pimpelmezen, Spreeuwen, Kleine 
en Grote Bonte Spechten, Toren valken, 
Bosuilen en Kerkuilen. Voor mussen is 

Ambachtelijk gemaakte nestkasten 
voor 14 soorten vogels  

er een heel nieuwe kast ontwikkeld, met 
een aparte slaapruimte voor het mannetje 
want hij is niet welkom bij mevrouw en het 
nest tijdens het broeden. De nestkasten 
worden donkergroen gebeitst en bestelde 
exemplaren kunnen worden afgehaald bij 
onze Vogelopvang de Wulp aan de Helio-
trooplaan. Doordat de bouw door vrijwil-
ligers wordt gedaan, kunnen de kosten 
laag worden gehouden.   

Belangstelling? 
Heeft u belangstelling voor een nestkast? 
Stuur dan een mailtje naar info@haagse-
vogels.nl en u krijgt informatie toegezon-
den via de email. De folder en meer infor-
matie vindt u op http://haagsevogels.nl/veld-
werk/nestkast-bouwen-tekeningen/

Op de foto’s ziet u 
bestuurslid Rogier 
Mos bezig met het 
ophangen van een 
kerkuilenkast. 
‘Buiten?’, zult u 
denken… Ja, meestal 
niet, maar in dit 
geval wel. Het is een 
verhaal op zich… 

mailto:info@haagsevogels.nl
mailto:info@haagsevogels.nl
http://haagsevogels.nl/veldwerk/nestkast-bouwen-tekeningen/
http://haagsevogels.nl/veldwerk/nestkast-bouwen-tekeningen/


Diverse vogelkijkgidsjes v.a. ....................................  9,95

DVD met 5 Haagse natuurdocumentaires
Ooievaars Natuurlijk  .....................................................10,00

Serviesgoed met vogelafbeeldingen v.a.  ..........  4,50

Raamstickers (3st. A4) wit en zwart ...............  3,00

Vogelherkenning- en zoekplaten .........................  0,50

Vogelkaarten v.a. .............................................................  1,00

Vogelpennen, vogeltassen ........................................  3,50

Vogelparaplu .......................................................................  7,50

Diverse wintervoerartikelen v.a. ..........................  2,50

Finstick, (verrekijkerstatiefje)  ............................  12,00

Duurzame nestkasten in 14 modellen. 
Foto’s en prijslijst op de website 
www.haagsevogels.nl 
Bestellen via info@haagsevogels.nl

Plaatjes voor mezennestkasten  ........................  2,00

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
facebook.com/vogelopvangdewulp/

Contact
Bestuur 
Hans Elders voorzitter
Jeroen Melcherts secretaris
Rob de Jong penningmeester
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 
tel. 070 - 352 2940
e-mail: hvbledenadm@gmail.com

CEL
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, tel: 06 - 53 42 56 02
- Den Haag zuidwest: 
 Ruud van der Waard, tel: 06 - 47 46 01 59
- Leidschendam-Voorburg: 
 Martin van de Reep, tel: 06 - 54 75 89 50

Verenigingswinkel
Voor informatie, publiciteit en verkoop

De winkel is geopend 
tijdens de Open Dagen van 

Vogelopvang de Wulp
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