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Leo Schaap 
 
Een belangrijke activiteit van onze vereniging is het inventariseren van broedvogels. Dat startte in Boswachterij 
Noordwijk al kort na de oprichting van de vereniging in 1966. In de zuidelijke Amsterdamse Waterleidingduinen 
wordt sinds 1978 geïnventariseerd. Vanaf 1986 wordt dat gedaan volgens de Sovon methode, een 
gestandaardiseerde broedvogelkarteringsmethode waarvan de resultaten landelijk worden verzameld en 
gepubliceerd. Dit ‘meetnet’ levert belangrijke informatie voor onderzoek, beheer en bescherming van soorten 
zowel op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. De methode staat beschreven in de ‘Handleiding Sovon 
broedvogelonderzoek’ te downloaden van de sovon website www.sovon.nl.  
In de zuidelijke AWD en omgeving worden 9 kavels ieder jaar op broedvogels onderzocht. Er zijn nu twee 
kavels vrij gekomen, waarvoor we enthousiaste vogelaars zoeken die zich minimaal twee seizoenen aan een 
kavel zouden willen binden door in het voorjaar van half maart tot en met juni zes tot tien keer het terrein zouden 
willen onderzoeken, alleen of samen met andere vogelvrienden. In de zuidelijke AWD komen twee plots vrij: 
AWD Boeveld-west en AWD Vinkenbaan driften. Zie kaart 1 en tabel 1. 
 
Met het vrijkomen van het plot Boeveld-west hebben Willem Baalbergen en Jan Veefkind afscheid genomen van 
broedvogels inventariseren in de omgeving van Noordwijk. Vooral Willem is daarmee heel lang actief geweest, 
heeft vanaf 1966 een belangrijke rol gespeeld bij het organiseren van de inventarisaties en is één van de 
initiatiefnemers van het inventariseren in onze vereniging. De door Willem en Jan verzamelde gegevens worden 
nog steeds gebruikt bij het rapporteren en vergelijken van de broedvogelstand in de verschillende natuurgebieden 
in onze omgeving. Willem en Jan bedankt voor het vele mooie werk dat jullie hebben verricht.  
 

 
 
 

Vorig jaar zijn in de Boswachterij Noordwijk, ook wel Hollands Duin of Noordduinen genoemd alle kavels 
geteld. Een aantal daarvan is vrijgekomen. Wij zouden net als vroeger het gebied weer een aantal keren volledig 
willen inventariseren en zoeken vogelaars voor de volgende gebieden: Noordduinen Luchterzeeduinen Noord, 
Noordduinen Luchterzeeduinen Zuid, Noordduinen Noravallei e.o., Noordduinen vak 31, Noordduinen Landje 
van Mesker e.o. en Noordduinen Oude Golf e.o. oost. Zie kaart 2 en tabel 2. Wij hebben een voorkeur om de 
kavels 5, 9 en 13 als eerste op te vullen met nieuwe tellers omdat het gebied tot de Noraweg makkelijker 
bereikbaar is en ook omdat er in het verleden al meer tellingen zijn gedaan zodat een historische vergelijking 
mogelijk is. 
 
  

Nr. Naam
BMP

id.
Opp.
(ha)

1 AWD Wolfsveld-west 325 34,6

2 AWD Boeveld-west 489 27,1

3 AWD Gijskokkieshoek 318 47,6

4 ZHL Vogelaardreef 6893 30,6

5 ZHL De Blink 8680 34.3

6 AWD De Westhoek 365 53,1

7 AWD Hoekgatterduin 326 49,1

8 AWD Schrama 1202 30,6

9 AWD Vinkenbaan driften 55881 58,1

Overzicht BMP plots zuidelijke AWD en nabijheid

Kaart 1. Overzicht BMP plots ten noorden van de Noraweg. 

Tabel 1. Overzicht BMP plots AWD. Vrije plots in rood. 
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Het inventariseren is een boeiend onderdeel van het vogelaarschap. Niet alleen kom je tot bijzondere 
ontdekkingen, maar verrijk je ook je kennis en kunde om vogels in het veld waar te nemen en hun relatie tot het 
biotoop te ontdekken. Een nauwkeurige inventarisatie biedt veel meer dan vogels alleen.  
Als je je aanmeldt dan word je als vrijwilliger opgegeven bij Staatsbosbeheer of Waternet en draai je mee met de 
faciliteiten, die daarvoor beschikbaar zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wie geïnteresseerd is kan voor vragen en kenbaar maken van zijn of haar belangstelling terecht bij Leo Schaap. 
lhjschaap@gmail.com of +31 65 36 26 663. Het kunnen herkennen van de in onze duinen voorkomende vogels 
is natuurlijk belangrijk. Bij voldoende belangstelling wordt een BMP cursus of introductieavond georganiseerd 
en anders zijn er mogelijkheden om met een ervaren BMP-er op pad te gaan. 
 Waarnemingen worden per bezoek ingevoerd op een telefoon, zowel Android als Apple, of tablet met GPS. 
Verwerking en presentatie vindt centraal plaats door Sovon software. 

 

Nr. Naam
BMP

id.
Opp.
(ha)

1 Noorduinen Luchter Zeeduinen Noord 55649 84,5

2 Noordduinen Luchter Zeeduinen Zuid 55563 63

3 Noordduinen Noravallei e.o. 55568 53,7

4 Noordwijkse Golfclub 50476 72,4

5 Noordduinen Vak 31 55567 5,4

6 Noordduinen Aardbeiendel e.o. 55565 67,6

7 Noordduinen-oost 721 46

8 Noordduinen-west 37 57,1

9 Noordduinen Landje van Mesker e.o. 55564 51

10 Noordduinen Fazantenslag e.o. west 55562 41,1

11 Noordduinen Fazantenslag e.o. oost 55652 35,3

12 Noordduinen Oude Golf e.o. west 55560 35,7

13 Noordduinen Oude Golf e.o. oost 55561 45,66

Overzicht BMP plots Boswachterij Noordwijk

Kaart 2. Overzicht BMP plots Boswachterij Noordwijk 

Tabel 2. Overzicht BMP plots Boswachterij Noordwijk. Vrije plots in 
rood. 




