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De broedvogels in het Hoekgatterduin 
 
 
Andries Gort en Wim van Leeuwen 
 
Nadat we in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
10 jaar lang de broedvogels geteld hadden in de 
Westhoek, kregen we in 2006 de kans om in het 
vrijgekomen kavel Hoekgatterduin te gaan 
inventariseren. Dit gebied is wel wat groter dan de 
Westhoek, maar we vinden het veel mooier door 
de zeer gevarieerde begroeiing. 
Het is ca. 50 ha groot. In het noorden en oosten 
wordt het begrensd door de Hoekgatterweg, in het 
zuiden door de Zilker Slag of Joppeweg en in het 
westen door het Oosterkanaal. Door het gebied 
lopen enkele druk belopen zandpaden. 
Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij 
kale duinen met veel fraaie stuifgaten. We vinden 
verspreid over het terrein bosjes van eiken, 
waarvan het “Amerikaanse bos” aan de noordzijde 
het grootste is. In deze omgeving vormt een serie 
Oostenrijkse dennen een mooi kontrast met dit 
fraaie duingebied. Naast Duindoorn, Berken en 
prachtige Duindoorns staan er met name in de 
strook langs het Oosterkanaal nog veel 
Amerikaanse vogelkers (Prunus). Juist in deze 
strook bevinden zich veel zangvogels. 
 
Ook in het Hoekgatterduin liet het voorjaar erg 
lang op zich wachten. Alles bleef lang kaal en dor, 
maar de natuur herstelde zich goed en al spoedig 
ging het gebied in groen op. 

Het is een mooi en gevarieerd gebied met veel 
soorten vogels, waarbij de begrenzing door het 
Oosterkanaal van grote invloed is. 
Door het goed schoongemaakte kanaal en de hoog 
opgemaaide kanten hadden de aanwezige 
watervogels, zoals Knobbelzwaan, Wilde Eend en 
Kuifeend, niet de gelegenheid een nest te bouwen. 
Pas laat, toen de biezen boven water kwamen, 
gingen alleen de Meerkoeten aan de gang. De 
grote verrassing was wel een paartje Grote 
Canadese Ganzen met 4 pullen, die in de 
kanaalkant zaten. Prachtig om deze statige vogels 
met hun kroost te zien. Ook een paartje 
Goudvinken en Staartmezen deden ons hart 
sneller kloppen. Verder noteerden we weer enkele 
paartjes Roodborsttapuiten en Braamsluipers, 
twee soorten die daar al jaren niet meer waren 
gezien. 
Opvallend en leuk was het flink in aantal 
toenemende konijnen. Tweemaal hebben we ook 
een Vos waargenomen. Aan het gering aantal 
uitwerpselen van de Vos te zien, denken we dat de 
populatie van de vos afneemt. 
Verspreid over het gebied noteerden we, hoewel 
niet als broedvogel, de Buizerd, de Havik en de 
Torenvalk. 
We hebben genoten van alles wat er groeide en 
bloeide.  
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