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Hanneke Oltheten  
 
Geïnventariseerd door Hugo Langezaal, 
Dini Thibaudier en Hanneke Oltheten, 
gecoached door Gab de Croock en Jos 
Zonneveld en gesupporterd door Cees 
Langezaal 
 

 
De Westhoek is een gebied van 53.1 
hectare in de AWD, ten westen van het 
Oosterkanaal. Het wordt begrensd door 
het pad langs het Oosterkanaal, de 
Houtweg en de nieuwe Haasvelderweg. 
Het is een afwisselend terrein bestaande 
uit Meidoorn, Duindoorn en 
Vlierstruweel. Open duin en hier en 
daar wat Eik, Berk en Abeel en een 
eenzame Vliegden. In de 
noordwesthoek is een wat natter gebied 
met voormalig landbouwgebied en 
sloten en een kleine poel. Tenminste, 
normaal gesproken is het wat natter, 
maar dit jaar was het zoals overal behoorlijk droog.   
 

 
Voor ons, Hugo en Hanneke, was het de eerste keer dat wij 
gingen inventariseren. Dini, al de nodige ervaring 
opgedaan in haar plot in Meijendel, is ons komen 
versterken. Gelukkig hadden wij de allereerste keer hulp 
van Gab en Jos. Voor Jos was het, nog geen 6 weken na 
zijn hartoperatie, toch wat te zwaar. Want na 7 km duin op 
duin af moest hij helaas afhaken. Gab heeft ons een paar 
keer op sleeptouw genomen en de kneepjes van het vak 
geleerd (onder andere de regenroep van de Vink, de nestjes 
van de Gekraagde Roodstaarten en de 
koffiedrinkplaatsen). Cees ging regelmatig als trouwe 
supporter mee. 

Het weer is eigenlijk altijd goed geweest. In het begin veel 
wind, maar nauwelijks regen. In totaal hebben wij 11 
bezoeken gebracht, van eind maart tot begin juni, waarvan 
1 avondbezoek.   
  

 In SOVON staat dat wij 25 soorten hebben 
geteld, maar aan 2 soorten twijfelden wij toch achteraf. In 
ons jeugdig enthousiasme scoorden wij 2 Nijlgansen in een 
boom als “waarschijnlijk broedgeval” en zijn we vergeten 
dit te verwijderen. En ook over de Tapuiten twijfelen wij. 
Alhoewel de Tapuiten een tijdlang in onze plot verbleven, 
steeds op dezelfde plek en Dini en ik een tapuit echt 
hebben zien en horen zingen, waren zij toch begin juni 
verdwenen. Dus: 23 broedsoorten met 177 territoria. In 
2017 was de score (door Gab en Jos) 26 soorten en 157 
territoria, dus een afname van het aantal soorten, maar een 

toename van het aantal territoria. Maar 
misschien komt de toename van het 
aantal territoria ook wel door de goede 
oren van Dini en Hugo. 
 
Per soort de aantallen territoria met tussen 
haakjes het verschil met vorig jaar: 
Boomleeuwerik 13 (+2), Boompieper 13 
(+2), Braamsluiper 4 (+3), Fitis 20 (-3), 
Gaai 2 (0), Gekraagde Roodstaart 12 (-
3), Grasmus 18 (0), Graspieper 2 (+2), 
Bonte Specht 1 (+1), Heggenmus 9 (+7), 
Houtduif 0 (-1), Kievit 1 (0), Kleine 
Plevier 1 (0), Kneu 7 (+2), Koolmees 15 
(+1), Merel 7 (+3), Nachtegaal 1 (0), 
Pimpelmees 9 (+6), Roodborst 0 (-1), 
Roodborst Tapuit 13 (+4) Staartmees 1 
(0), Vink 25 (+1), Winterkoning 1 
(0),Kraai 1 (0), Zwartkop 1 (1). 
 

Gekraagde Roodstaart - foto: Hugo Langezaal 

Boomleeuwerik - foto: Hugo Langezaal
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 Braamsluiper (hebben wij ook 
een paar keer mooi kunnen zien), Heggenmus, Merel, 
Pimpelmees en Roodborsttapuit. Dalers: Fitis en de 
Gekraagde Roodstaart. 
 

 3 nesten met azuurblauwe 
eitjes en later jongen van de Gekraagde Roodstaart, een 
Pimpelmezen nest, het nestje van de Kleine Plevier met 4 
eitjes waar wij bijna bovenop stonden. Eind maart begin 
april vlogen er nog regelmatig Watersnippen op. Verder 
bezocht de Koekoek zeer regelmatig onze plot en hebben 
wij hem van dichtbij kunnen bewonderen, en natuurlijk de 
tapuiten waarvan wij maar hoopten dat zij zouden gaan 
broeden. Een trouwe bezoeker was ook de Torenvalk, die 
vrijwel altijd aan het jagen was. Begin juni gebeurde het 
bij herhaling dat wij bijna struikelden over de jonge 
Boomleeuweriken. Mooie overvliegende waarnemingen: 
Beflijsters, Lepelaars, 2 Raven en 2 Bijeneters. 
Wij hebben genoten van de bloeiende Meidoorns, de 
baltsvluchten van de Boomleeuweriken en de 
Boompiepers die met hangende pootjes naar beneden 
kwamen, een sloot vol bloeiende Waterviolieren en de 
prachtige zonsopgangen! Wat betreft de zoogdieren: de 
Damherten hebben wij niet geteld en wij hebben 2 keer de 
Vos gezien.  
 
Volgend jaar gaan wij zeker weer! Hopelijk beschikken 
wij dan over een eigen SOVON-inlogcode. Dit jaar hebben 
wij alles onder Jos zijn code ingevoerd. 

 
 
 

Geïnventariseerd door Jaap Eisenga, Wim Plaatzer en 
Koene Vegter (verslag/foto’s) 
 

 
Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectare langs het 
voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt verder 
begrensd door het Finleyweggetje aan de zuidoostkant en 
de Ruigenhoeker Schulpweg in het noorden. Het is een 
afwisselend geaccidenteerd terrein met een vijftal dellen, 
waaronder het Abelendel, het Spejendel, het Biezenvlak en 
het Ronde Vlak. Het kent een variatie aan begroeiing van 
Meidoorn, Berk, Duinliguster, Vlier, Ratelpopulier en 
oprukkende Duindoorn.  
De basisbegroeiing  van lage struiken en riet is enkele 
jaren geleden in diverse dellen grondig verwijderd. Dit is 
nog steeds goed waarneembaar. 

 
Het lopende inventarisatiejaar vertoont de eerste keren een 
kouder en de laatste keren juist een warmer weerbeeld dan 
in 2017. Over het algemeen is er ‘s ochtends weinig of 
geen bewolking en ook de regen ontbreekt gelukkig geheel 
dit jaar. Wel waait er een aantal malen een stevige wind uit 
North by Northwest om met Hitchcock te spreken.  
In totaal hebben wij in de periode medio maart tot eind 
mei 2018 10 bezoeken gebracht aan dit afwisselende 

duingebied: 9 keer van ca. 7 tot 10 uur in de ochtend en 1 
keer – na vele jaren – weer eens in de avonduren van 20 
tot 22 uur. 
Uiteindelijk leidt dit in 2018 tot in totaal 24 soorten met 
122 territoria, waarmee in vergelijking met 2017 sprake is 
van een zekere daling in aantal territoria. 
In 2017 waren er nog 128 territoria met 23 soorten.  
Zoals elk jaar weer zijn het In het begin van de 
inventarisatierondes vooral de Heggenmus met 10 
broedgevallen (13 in 2017), de Koolmees met 10 (11 in 
2017) en de Vink met 15 (13 in 2017) die zich laten horen 
en zien. De Vink scoort hiermee hoger dan vorig jaar en de 
Heggenmus duidelijk lager.  
Later in het broedseizoen bestaat de gebruikelijke top drie 
voor deze biotoop opnieuw uit Nachtegaal, Fitis en 
Grasmus met resp. 13, 17 en 11 broedgevallen, versus 15, 
21 en 13 in 2017.  
Bij alle drie deze soorten is sprake vaneen daling - vooral 
bij de Fitis - die ook aansluit bij de al langer bestaande 
daling voor Nachtegaal en Grasmus.  
Hoger scoren dit jaar de Boompieper met 3 (+1), de 
Gekraagde Roodstaart met 3 (+2), de Merel met 9 (+2), de 
Tjiftjaf met 3 (+1), de Zwarte Kraai met 2 (+1) en de 
Vlaamse Gaai met 2 (+1). 
Lager dit jaar het resultaat voor de Boomleeuwerik met 4 
(-1), de Pimpelmees met 2 (-1) en de Kneu met 3 (-2). 

nestje Kleine Plevier - foto: Hanneke Oltheten 


