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BMP Plot 6893, grootte 30,6 ha 
Geïnventariseerd door Gab de Croock en Jos 
Zonneveld 
 
In 2018 zijn tussen 12 maart en 9 juni 8 bezoeken aan 
het gebied gebracht. Daar zitten geen avond- of 
nachtbezoeken bij. 
Het bos van de Stichting het Zuid-Hollands 
Landschap in het Langeveld is een bijzonder gebied. 
Het maakt geen deel uit van de Zuidelijke AWD.  
Het grenst in het westen aan de Gijs Kokkieshoek en 
in het oosten aan de Vogelaardreef. Het stuk bos is 
gecreëerd na de afgravingen ten behoeve van de 
bollenvelden in het Langeveld. Meer recent heeft het 
Zuid-Holland Landschap het gebied aangepakt o.a. 
door het plaatsen van bodemschermen om het water in 
het reservaat te houden. Daardoor werd het mogelijk 
om een aantal plasjes te vormen en een beek in het 
gebied te maken.  
Het is er nu erg vochtig. Hierdoor is een aan vogels 
zeer rijk biotoop ontstaan. Het gebied is in 2018 voor 
de zesde keer geïnventariseerd. Zie bijgaande tabel. 
De vogelstand in dit gebied lijkt erg stabiel te zijn 
maar er treden veranderingen op. De Nachtegaal lijkt 
duidelijk een veertje te laten en dat geldt ook voor de 
Fitis. Dit jaar werd voor het eerst een Boomleeuwerik 
als territorium geboekt maar Boompieper en Grasmus 
laten dit jaar verstek gaan. Roodborst en Zwartkop 
doen het daarentegen erg goed net als de 
Boomkruiper. Dit jaar was ook weer de Appelvink 
present en dit is waarschijnlijk dezelfde die in de 
Gijskokkieshoek is gezien. De waarnemingen ervan 
liggen ruim binnen de fusieafstand van 300 meter. Dat 
geldt waarschijnlijk ook voor de Buizerd. Deze werd 
ook in het Gijskokkieshoek frequent (5x) gezien, had 
zich daar ook territoriaal gedragen en werd daarom 
ook als territorium aangemerkt.  
In het ZHL-gebied werd ook een nest gevonden. Een 
Bosuil kon dit jaar niet worden vastgesteld. Bijzonder 
is ook dat de Grote Lijster van 3 paar vorig jaar nu 
naar 0 territoria is gegaan. 
 

 
Zwartkop - foto: Jos Zonneveld 


