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Geïnventariseerd door Marinka Onderwater, Edgar de Vries en Jan Jacobs 
 
Gijs Kokkieshoek (Sovon plot nr. 318) heeft een oppervlakte van 47,6 ha, waarvan ca. 7 ha gemengd bos met voornamelijk 
Berk, Populier en Abeel. De kavel telt ca. 7 ha struweel van Duindoorn en Kruipwilg en een toenemend oppervlak kaal zand 
en stuifplekken. Verder bestaat het uit ca. 20 ha met Duinriet, Zandzegge en Helm, waarin solitaire Meidoorns en Vlieren 
staan. Paden ontbreken. Het terrein wordt sterk begraasd door Damherten. We zien er ook regelmatig konijnen en soms een 
vos. In het gebied heeft het AWD-beheer weinig ingrepen gedaan, het is een van de weinige onaangetaste gebieden. 
 
Het terrein werd in 2018 tussen 10 maart en 15 juni in totaal 11 keer bezocht.  Er werd één avondbezoek gedaan op 1 juni, 
voornamelijk om de Houtsnip te zien. Op 10 maart werd gestart in een nieuwe bezetting, waarbij Marinka Onderwater en 
Edgar de Vries voor het eerst aan de telling deelnamen. Het was toen nog tamelijk koud weer; er waren nog niet veel actieve 
vogels. Het was dan ook hartverwarmend om op de eerste teldag al 8 zingende Boomleeuweriken te kunnen horen en zien. 
In april en mei hebben we prima omstandigheden gehad om de tellingen uit te voeren.  

 
Nieuw in het terrein was een paartje Appelvinken in 
de hoge bomen nabij de entree aan het rijwielpad. 
Deze vogels hebben waarschijnlijk in het 
aangrenzende bos van het Zuid-Hollands Landschap 
Langeveld gebroed en hadden hun territorium 
kennelijk ook in de Gijs Kokkieshoek. 
We hebben tijdens 5 bezoeken aan het terrein een of 
twee Buizerden gezien. De bekende nestplaats in het 
dennenbosje in De Blink langs de Langevelderslag 
was afgelopen winter gekapt. Mogelijk hebben de 
vogels in het Rozendel in Gijs Kokkieshoek een 
nieuwe broedplek gezocht. Hoewel wij geen 
nestplaats in ons terrein hebben gevonden, 
resulteerden de vijf waarnemingen wel tot één 
territorium. 
 
De Boomleeuwerik was weer vroeg en volop 
aanwezig. Met 10 territoria zat deze soort weer aan 

de top. Een groot deel van de toename van territoria 
kwam voor rekening van de Kneu, met een stijging van 3 naar 12 territoria. Het blijft een lastige soort om te tellen. Vooral 
de interpretatie van waarnemingen naar territoria blijft discutabel. 
De Houtsnip hebben we op ons avondbezoek op 1 juni niet vast kunnen stellen. Wel stootten we al op 25 maart een 
Houtsnip op in het Rozendel.  Op 5 en 25 mei hebben we ook Tapuiten in ons terrein gezien, maar geen daarvan resulteerde 
in een broedgeval. Ook de waargenomen 
Torenvalken, Eksters en Zwarte Kraaien 
leverden geen broedgevallen op. 
 
Een aantal soorten heeft het dit jaar veel beter 
gedaan dan voorheen. Het zijn Koolmees, 
Pimpelmees, Roodborsttapuit, Zanglijster, 
Houtduif en Vink. Nieuw in de kavel was dit jaar 
de Glanskop met één territorium. Verliezers 
waren vooral de Fitis, van 21 naar 11 territoria 
en de Nachtegaal van 11 naar 7 territoria. De 
Roodborst is zelfs als broedvogel helemaal 
verdwenen. Incidentele waarnemingen waren dit 
jaar van de Havik, Boomkruiper en Patrijs. 
Vooral deze laatste soort was voor ons een 
verrassing. Deze soorten zijn door Sovon niet als 
broedvogel geaccepteerd. Eigenlijk hoort daar de 
Appelvink ook bij, maar Sovon heeft deze 
waarneming wel als broedgeval geteld. 

Boomleeuwerik - foto: Edgar de Vries 

 Braamsluiper. De 'bril' van deze soort is goed in beeld gebracht.  
Foto: Edgar de Vries 
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het herstel van de broedvogelpopulatie heeft zich in 2018 voortgezet. Er werden dit jaar 28 soorten broedvogels vastgesteld. 
Hiermee is het gebied weer op het niveau van het langjarig gemiddelde, na een dip van 24, resp. 25 soorten in 2016 en 2017. 
Ook het aantal territoria heeft zich van 114 naar 135 hersteld. 
We hebben een succesrijk en plezierig jaar achter de rug. We hopen voor volgend jaar weer op een mooie inventarisatie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 Marinka en Jan kijken uit over het Rozendel. Foto: Edgar de Vries 
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