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Wulp en Wespendief in juli 2019  

Hidde Bult, 28/07/2019 

 

Slapende Wulpen 

Zoals jullie weten, is 2019 door VBN en Sovon uitgeroepen tot het jaar van de Wulp. Het gaat 

overal in Europa slecht met die mooie vogels. Ze brengen structureel te weinig jongen groot. 

Eén van de manieren om de veranderingen van hun populatie te monitoren, is het tellen van 

vogels op slaapplaatsen. Het ondiepe Markiezaatsmeer is zo´n slaapplaats. De Wulpen die 

daar overnachten, foerageren overdag niet in de Oosterschelde zoals je zou verwachten. Nee, 

ze vliegen oostwaarts waar ze emelten en regenwormen gaan zoeken in weilanden bij Essen, 

Kalmthout, Nieuwmoer en Hoogstraten in België. 

Die streek kreeg rond 18/19 juni 2019 enorme 

plensbuien te verwerken, een welkome aanvulling 

omdat de watertekorten na de droge zomer van 2018 

nog lang niet waren aangevuld. 

Sovon vroeg om de slaapplaatsen eens in juli te 

tellen in het jaar van de Wulp. Ton Bakker, Jan 

Hogerwaard en ondergetekende stonden precies een 

week geleden van 5:20 tot 6:35 bij de Duintjes. Er 

vlogen toen 438 Wulpen en een zestal Regenwulpen 

over onze hoofden naar het oosten. Landelijk gezien 

was dat geen slechte score, getuige het kaartje met 

de slaapplaatsen die ook rond 21 juli 2019 geteld 

zijn. De pijl wijst naar het Markiezaat. Vergelijkin-

gen met het verleden zijn niet mogelijk, omdat we in 

het Markiezaat nooit eerder in juli telden. 

 

Wespendieven 

De Wespendief is één van de soorten waarvoor de Brabantse Wal als Natura2000 gebied is 

aangewezen op grond van de vogelrichtlijn. In maart is bij de ALV van de VWG Bergen op 

Zoom een oproep gedaan om in juli-augustus te posten op plaatsen met een ruim uitzicht over 

bos en heide om op zoek te gaan naar Wespendieven. Het ging vooral om het noordelijk deel 

van het Natura2000 reservaat de Brabantse Wal. Dat kwam in 2018 wat minder goed uit de 

verf door een gebrek aan waarnemers. Ruwweg 

gaat het om de bossen en landgoederen tussen de 

Vliegbasis Woensdrecht in het zuiden en de A58 

in het noorden: Wouwsche plantage, 

Woensdrechtse Heide, Borgvlietsche Duinen, 

Zoomland, Lievensberg. Tot nu zijn in dat deel elf 

meldingen op waarneming.nl verschenen. Die heb 

ik met rode stippen op een kaartje gezet, waarbij 

het N2000 gebied een grijze ondergrond kreeg. De 

richtlijnen van Sovon vragen minstens twee 

waarnemingen die tussen 20 mei en 10 augustus 
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liggen. Die datumgrens verstrijkt al over 14 dagen. Tot voor kort was wat warm om lang in de 

buitenlucht te zitten. Nu lijken de weersomstandigheden gunstiger te worden. Daarom hierbij 

nog eens de vraag om uit te kijken naar Wespendieven. Je kunt de gegevens invoeren op 

waarneming.nl, of anders de plaats, de datum en de tijd aan mij doorgeven. Alvast dankjewel! 


