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Holland. Daar werden de cijfers bekend gemaakt 
van het afgelopen broedseizoen. In Zuid-Holland 
worden steeds meer broedgevallen waargenomen. 
De jonge vogels moeten in de komende tijd een 
geschikt gebied zoeken.  
We hopen nu maar dat ze ook naar de Bollenstreek 
komen. 
  
De aantallen waargenomen broedgevallen in Zuid-
Holland in 2007 : 
Eerste broedsels: 68, gemiddeld aantal uitgevlogen 
jongen: 3,3 

Tweede broedsels: 13, gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen: 3,3 
Derde broedsel: 1, uitgevlogen jongen: 5 
 
Landelijk gaat het om: 
Eerste broedsels: 3153, gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen: 4,0 
Tweede broedsels: 761, gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen: 3,1 
Derde broedsels: 13, gemiddeld aantal uitgevlogen 
jongen: 3,2 
  
Mariska de Graaff 

      
Verslag AWD Broedvogeltellingen 2007 

 
Jan Jacobs 
 
In het zuidelijk gedeelte van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen wordt al jarenlang in vijf 
gebieden geïnventariseerd op broedvogels. Het zijn 
de Gijs Kokkieshoek, het Boeveld-West, 
Wolfsveld-West, de Westhoek en het 
Hoekgatterduin. De broedvogels worden geteld 
volgens de BMP-methode van Sovon. De 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk neemt daarbij het zuidelijke deel van de 
AWD voor haar rekening en in het centrale en 
noordelijke deel wordt geteld door de 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. 
Voor het eerst sinds jaren liet het weer zich van de 
goede kant zien. Van half februari tot half maart 
was het zacht en vochtig. Daarna was het tot ver in 
mei 7 weken lang droog en zonnig. Dus ideaal 
weer om te inventariseren. 
 
In Gijs Kokkieshoek miste Ees Aartse dit jaar de 
Zomertortel, de Tapuit, de Roodbordttapuit en de 
Gaai. De Vink was een nieuwe soort in dit gebied. 
Ees vertelt zelf zijn ervaringen elders in dit 
nummer. 

In Boeveld-west is een oude bekende 
teruggekeerd, namelijk de Veldleeuwerik.  Hij 
werd in 1987 voor het laatst in de Noordwijkse 
AW-duinen als broedvogel waargenomen. Nieuw 
in dit gebied is ook de Staartmees. Verdwenen zijn 
de Goudvink en de Rietgors. 
In het Wolfsveld-west zijn geen grote 
veranderingen geweest. Voor het eerst sinds het 
VLS-kanaal dichtgeschoven is, heeft er weer een 
Krakeend gebroed. We vonden een nest met 8 
eieren bij de kwelplasjes ten noorden van het 
Finlaypad. Ook de Kleine plevier is weer gezien, 
evenals een Fazant.  
In de Westhoek hebben zich weer de meeste 
verschuivingen voorgedaan. Opnieuw is daar in de 
winter veel Amerikaanse vogelkers gekapt. En 
opnieuw zijn de aantallen struikbewoners sterk 
gedaald, met name de Nachtegaal, Fitis, Tjiftjaf en 
Gekraagde Roodstaart. Verdwenen zijn de 
Zomertortel en de Goudvink. 
In het Hoekgatterduin is de Zomertortel ook 
verdwenen. Maar in tegenstelling tot de Westhoek 
zijn hier de struikbewoners sterk vooruitgegaan. 
Fitis ging van 32 naar 41 broedgevallen en de 
Tjiftjaf ging van 4 naar 11. Ook de Winterkoning 
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deed het goed, van 8 naar 14 paar. Het aantal 
soorten bleef stabiel op 31, het aantal 
broedgevallen steeg met 15%. Zie verder het 
verslag van Andries Gort en Wim van Leeuwen, 
elders in dit nummer.  
 
Samenvattend kunnen we zeggen dat er in 2007 in 
de zuidelijke AWD een flinke stijging van 10% is 
waargenomen in het aantal territoria, nl. van 535 in 
2006 naar 598 in 2007. Er kwamen 40 soorten tot 
broeden en dat is hetzelfde aantal als het vorige 
jaar. Wat opvalt is dat de Zomertortel nu uit alle 
kavels verdwenen is. Na vele jaren afwezigheid 
zijn er weer 3 soorten teruggekeerd, nl. Krakeend, 
Witte kwikstaart en de Veldleeuwerik. De Ekster 
dreigt een zeldzaamheid te worden, in alle kavels 
nog slechts 1 territorium.  
 
Benno Heethuis en Bram Veefkind hebben te 
kennen gegeven om na 30 jaar te stoppen met het 
tellen in het Wolfsveld. Ook Andries Gort en Wim 
van Leeuwen houden het tellen in de AWD voor 
gezien. Zij hebben jarenlang geteld in de Westhoek 
en deden de laatste 2 jaar het Hoekgatterduin. Ook 
Ees Aartse heeft besloten om het kavel Gijs 
Kokkieshoek aan anderen over te doen. Hij heeft 
hier zeker wel 30 jaar de vogels geteld en was 
hieraan erg verknocht. 
Maar we hebben gelukkig een aantal anderen 
bereid gevonden om in de AWD de kavels te 
inventariseren. In 2008 gaan Annelies Marijnis en 
Erwina Bolle tellen in Gijs Kokkieshoek. Wim 
Baalbergen en Jan Veefkind nemen naast hun 
vertrouwde Boeveld ook het Wolfsveld op hun 
telrondes mee. Leo Schaap gaat het 
Hoekgatterduin tellen en Gab de Croocq en Jan 
Jacobs nemen de Westhoek voor hun rekening. Ab 
Steenvoorden en Debby Beugelsdijk gaan alle 
naaldbossen in de zuidelijke AWD inventariseren. 
 
Gijs Kokkieshoek 
 
Ees Aartse 
De inventarisatie 2006 kon ik, door omstandig-
heden waar ik geen vat op had, niet goed afronden. 
De belangrijkste weken in het broedseizoen 
konden niet worden geïnventariseerd. 2006 is voor 
Gijs Kokkieshoek een verloren jaar geweest. 
De inventarisatie in 2007 verliep (bijna) 
voorspoedig. Het weer was fantastisch. Ik kan me 
niet herinneren ooit zo’n mooie aprilmaand te 
hebben gehad. Het inventariseren was iedere keer 
weer een feest. 
Ik haal hier de opmerking over de inventarisatie 
2005 naar voren waar ik zeg: ‘Ik heb nooit een 
hekel gehad aan inventariseren, maar in 2005 leek 
het meer op werken dan op een plezierige hobby.’ 

2007 was hobby!  
Door een hardnekkige spierontsteking in mijn heup 
dreigde een kink in de kabel te komen. Mijn 
mobiliteit was nihil. 
Ineke van Dijk en Jelle van Dijk namen drie weken 
lang de inventarisatie van mij over. De bezoeken 8 
en 9 werden door Ineke gedaan en bezoek 10 door 
Jelle. Ik ben beiden zeer erkentelijk dat zij bereid 
waren het dreigende gat in de inventarisatieronden 
voor hun rekening te nemen. Daardoor is 2007 een 
geslaagde inventarisatie geworden en is goed te 
vergelijken met 2005.  
Het koude weer in 2005 zal de aantallen wat 
gedrukt hebben, terwijl door het prachtige weer in 
2007 (april, half mei, dé belangrijkste periode in de 
broedvogelinventarisatie) de aantallen wat hoger 
zijn uitgevallen. 
 
Toelichting soortenlijst 
 
Zomertortel 
Jammer is dat dit duifje de Rozendel heeft 
verlaten. Voor altijd? Dit schreef ik in 2005. In 
2007 is hij ook niet teruggekeerd in de Rozendel 
maar ook in het Natte Bos kwam de Zomertortel 
niet terug. Een bedenkelijke ontwikkeling. .  
 
Heggenmus, Nachtegaal, Fitis 
De toename van deze soorten is volgens mij toe te 
schrijven aan het mooie weer. Het tegen elkaar 
inzingen, vooral in het open duin, zal zeker hiertoe 
hebben bijgedragen. 
 
Roodborsttapuit 
De Roodborsttapuit heeft na jaren daar gebroed te 
hebben het Helmkruidsdel verlaten. 
 
Tapuit 
Ineke van Dijk heeft tijdens bezoek 8 nog wat 
Tapuiten aangetroffen. De week daarop niet meer. 
Doortrekkers. 
 
Zanglijster 
In 2007 is de Zanglijster in de Rozendel 
teruggekeerd. Ik heb hem ook zien vliegen met een 
bek vol voer.   
 
Pimpelmees. 
Een onregelmatige broedvogel in de Rozendel. In 
2007 weer terug. 
 
Ekster 
Het aantal Eksters nam de laatste jaren af. In 2007 
nog slecht één territorium vastgesteld. 
 
Vink 
De Vink  is een nieuwe soort in Gijs Kokkieshoek. 
Heeft gebroed in de Rozendel. 




