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Alle voor dit gebied bekende soorten zijn ook dit jaar weer 
geteld. Er is sprake van een afname van het aantal territoria 
van de Merel van 9 in 2018 naar 6 in 2019. Het aantal 
territoria van de Fitis is gestegen van 11 in 2018 naar 18 in 
2019, wat meer past bij het jaargemiddelde. Ten opzichte 
van 2018 is het aantal territoria van de Grasmus 
afgenomen van 13 naar 9 dit jaar.  
We hebben dit jaar 27 soorten geteld, wat past bij het 
gemiddelde van de afgelopen jaren. Deze 27 soorten 
zorgden bij elkaar voor 120 territoria. Dit is een afname 
van 15 territoria ten opzichte van 2018. 

 
Roodborsttapuit. Foto Jan Jacobs. 
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Het Hoekgatterduin, 49,1 ha groot, ligt direct links nadat 
men de ingang van de AWD de Zilk is gepasseerd. Direct 
grenzend aan de andere kant van het Oosterkanaal ligt 
Schrama met een grootte van 30,6 ha. Zie onderstaande 
kaart. Beide percelen zijn onafhankelijk van elkaar 
geïnventariseerd tussen ongeveer half maart en half juni. 
Aan beide percelen zijn hetzelfde aantal en soort bezoeken 
gebracht, ongeveer 8,5 normbezoeken. 

 
Kaart 1 Grenzen van Hoekgatterduin en Schrama 

 
Het broedseizoen 2019 was erg droog en heeft mogelijk 
bijgedragen aan het slechte resultaat. Langs het kanaal 
vindt veel uitwisseling plaats van struweelvogels. Dubbel 
getelde territoria zijn dan ook niet uit te sluiten. De 
Damherten worden ook geteld, maar ten opzichte van 2018 
was geen achteruitgang te bespeuren; ze waren in beide 
percelen volop aanwezig. Het konijn begint hier een grote 
zeldzaamheid te worden.  
 
 

 
Het Hoekgatterduin is in de loop van de tijd steeds kaler 
geworden. Dat is begonnen met begrazing door schapen, 
later door het ruimen van de Amerikaanse Vogelkers en 
vervolgens door de vele Damherten die alles kaalvreten. 
Dat is duidelijk aan de vogelstand te merken. In het gebied 
komen een aantal karakteristieke landschappen voor. In het 
zuiden liggen velden met Adelaarsvarens, er zijn zowel in 
het noorden als het zuiden oude bosjes met 
eikenopstanden. Verder zijn er een paar grote stuifkuilen 
en er komt verspreid loofhout voor van Es, Eik, 
Oostenrijkse den, Berk en veel Meidoorn. De 
tussenliggende vlakten worden stevig begraasd door 
Damherten en wel zodanig dat de graslanden er als een 
biljartlaken uitzien. Tussen de grassen en kruiden heeft 
zich veel mos gevormd. De stuifkuilen en de velden met 
Adelaarsvaren breiden zich langzaam maar zeker uit. Dat 
de graslanden er heel anders uit kunnen zien wordt 
duidelijk door een foto die in het voorjaar is genomen. In 
het stuk binnen het raster staan volop kruiden en bloeiende 
viooltjes, terwijl het daarnaast helemaal kaal is. 

 Grasland zonder vraat van Damherten. 
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De stand van de vogelpopulatie laat zich het beste 
beschrijven aan de hand van een tabel verdeeld naar 
verschillende biotopen. 
Deze tabel laat zien dat vooral de groep ‘Struiken en 
struwelen’ fors is afgenomen. Vooral Fitis (van 23 in 2015 
naar 17 in 2019) en Winterkoning zijn hier debet aan. 
Waren er altijd één of twee paartjes Staartmezen; dit 
voorjaar moesten we ze missen. Hoewel de Nachtegalen 
stand nog steeds laag is t.o.v. vroegere jaren zijn er in 2019 
twee territoria bij gekomen en staat de stand nu weer op 4 
stuks.  
Ook de groep van ‘Opgaand en gesloten bos’ heeft het in 
2019 erg slecht gedaan. Vooral Koolmees en Pimpelmees 
zijn fors achteruitgegaan, terwijl ook de Grote Bonte 
Specht een veer moest laten, van 5 naar 3 in 2019. 
 

 
Samenstelling Biotopen Hoekgatterduin 

 
Er zijn dit jaar ook weer een paar bijzondere soorten 
genoteerd; Kramsvogel, Wielewaal en Grote Lijster. Deze 
soorten zijn maar één keer waargenomen en zijn naar alle 
waarschijnlijkheid doortrekkers. In het vroege voorjaar 
bleven groepen Kramsvogel gemengd met Grote Lijster 
lang hangen voordat ze verder trokken. Wel werden boven 
de Adelaarsvarens twee Houtsnippen baltsend gezien. 
Houtsnippen zijn bijna bij ieder avondbezoek in juni waar 
te nemen. Bijzonder is ook dat de Groene Specht op twee 
locaties actief was. We geloven echter niet dat hij in het 
Hoekgatterduin heeft gebroed. Het nachtbezoek bracht 
voor het Hoekgatterduin geen verrassingen. Dat was 
anders in Schrama. 
Opmerkelijk is verder dat Boomleeuwerik en Gekraagde 
Roodstaart zich konden handhaven met 10 respectievelijk 
7 stuks. De Boompieper lijkt af te nemen maar is met 9 
stuks nog steeds ruim vertegenwoordigd.  
 

Schrama, met een grootte van 30,6 ha, heeft veel meer bos, 
wordt flink door Damherten begraasd, en heeft een rijk 
vogelleven. Het heeft echter veel minder te lijden gehad 
van het verwijderen van Vogelkers. De struiken langs het 
Oosterkanaal zijn nog intact en veel dichter dan aan de 
overzijde. De bossen zijn gemengd en bevatten veel 
loofhout. Er zijn opstanden van Eik, Den, Esdoorn en 
Ratelpopulier. Vooral de oude Ratelpopulieren zijn geliefd 
bij holenbroeders, omdat spechten er veel gaten in gehakt 
hebben. Van de soms zeer hoge bomen zijn er nogal wat 
die door stormen zijn neergehaald. 
Schrama is pas drie keer achter elkaar onderzocht. 

 Deze reeks is te klein om duidelijke trends aan te geven. 
De vergelijking met de enige vroegere inventarisatie in 
1994, is wel interessant. 
 
Uit bijgaande tabel blijkt dat het kleinere Schrama 
ruimschoots meer territoria kent dan het veel grotere 
Hoekgatterduin. Dat komt vooral door de soorten van 
‘Opgaand en gesloten bos’. Binnen deze groep speelt de 
spreeuwenkolonie een belangrijke rol met 40 stuks en 
vanzelfsprekend doet de Vink het ook goed met 19 stuks in 
2019. Dat was in 1994 nog maar 3 stuks! Helaas is het 
aantal Spreeuwen zeer moeilijk in te schatten. Vooral als 
de jongen gevoerd worden is het een komen en gaan van 
ouders. Ze zijn echter op hun hoede en wachten af wanneer 
ze onraad vermoeden. Bovendien vliegen de jongen 
vrijwel tegelijkertijd uit, zodat bij uit elkaar liggende 

Vogels van biotopen / jaar: 2015 2016 2017 2018 2019
Diverse 1 0 0 0 0
Pioniervegetatie 0 3 2 1 0
Open water 8 5 5 2 4
Open bos en randen 37 35 35 32 33
Opgaand en gesloten bos 51 66 57 51 39
Struiken en struwelen 84 72 80 61 60
Totaal territoria 181 181 179 147 136
Totaal soorten 41 40 34 29 34

BMP - Hoekgatterduin - 2015 tm 2019

Vogels van biotopen / jaar: 1994 2017 2018 2019
Diverse 4 1 0 0
Open water 4 1 1 3
Open bos en randen 14 18 18 15
Open en gesloten bos 119 93 120 119
Struiken en struwelen 76 49 53 46
Totaal territoria 217 162 192 183
Totaal soorten 34 36 33 36

BMP - Schrama - 1994 en 2017 tm 2019

Tabel Samenstelling biotopen Schrama. 
 

De Fluiter op zijn vertrouwde plek. Foto George Hageman. 
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inventarisatierondes de drukste tijd gemist kan worden. 
Plotseling vlogen er dan ook grote groepen jonge 
Spreeuwen rond, er op duidend dat het kennelijk voor de 
Spreeuw een goed broedjaar was geweest. 
 
In 1994 broedde er nog een Zwarte Specht in Schrama, 
maar geen Kleine Bonte Specht, die nu met 2 territoria 
aanwezig was. Hoewel er meldingen binnenkwamen van 
een gehoorde Wielewaal, hebben we hem dit jaar in 
Schrama niet kunnen noteren. Wel was de Fluiter weer op 
zijn oude vertrouwde plek, terwijl een Grauwe 
Vliegenvanger een paar keer werd waargenomen, hetgeen 
dit jaar twee territoria opleverde. Ook dit jaar werd een 
Grote Lijster gehoord. 
 
De Havik heeft dit jaar drie jongen grootgebracht. Deze 
konden door Fred Koning worden geringd. De 
bosuilenkast bleef dit jaar leeg, maar tijdens het 
nachtelijke bezoek voor het onderzoek naar de 
Nachtzwaluw, werden in Schrama bedelende juveniele 

Bosuilen gehoord. Kennelijk had de Bosuil elders in een 
holte gebroed. Ook werd toen een schreeuwende 
marterachtige zwemmend gezien bij het oversteken van het 
Oosterkanaal. 

 
 

  Anja Vink, Claire Schaap en Marian van Zijderveld 
 

Ook in 2019 hebben wij, Claire, Marian en Anja weer 
broedvogels geïnventariseerd in Nieuw-Leeuwenhorst. 
Dit bosgebied, in totaal 38 ha groot, wordt door de 
Stichting het Zuid-Hollands Landschap beheerd en ligt 
sinds dit jaar in de gemeente Noordwijk. Wij hebben ook 
dit jaar weer het zuidelijke deel van het gebied bestreken, 
gelijk aan het officiële Sovon plot, namelijk het oude 
bosgebied aan de zuidzijde, ongeveer 15,7 ha groot, 
tussen de grote vijver en de Hoogweg en aan de kant van 
het Westeinde tot aan de oude vuilnisbelt.  
 

Er zijn in totaal 11 bezoeken geweest in de periode van 
20 februari 2019 tot 20 juni 2019, waarvan 7 bij 
zonsopgang, 4 in de vroege ochtend, in wisselende 
samenstelling. Dat is het voordeel van met zijn drieën te 
zijn waardoor er altijd zeker twee paar oren en ogen zijn. 
We hebben tijdens ieder bezoek de waarnemingen direct 
ingevoerd met de app Avimap van Sovon. Er is ook een 
avondbezoek geweest in die periode maar dat bezoek is 
niet verwerkt in de app. Wel is bij dat bezoek 3x de 
Bosuil gehoord. Ook anderen hebben ’s-nachts de Bosuil 
regelmatig horen roepen.  

Zie de tabel, met de aantallen territoria per soort, van de 
tellingen die in de afgelopen 10 jaar zijn uitgevoerd. In 
totaal hebben we 35 vogelsoorten waargenomen in 850 
waarnemingen. Daarvan zijn er 137 aangemerkt als niet 
bruikbare waarnemingen. Niet alle soorten zijn 
broedgevallen geworden zoals de Bauwe Reiger, de 
Buizerd, de Ekster, de Goudhaan, de IJsvogel, de 
Soepeend en de Staartmees, dus 28 soorten zijn 
aangemerkt als hebbende een territorium. 

Jammer genoeg is er geen Havik gezien dit jaar. Daar 
staat tegenover dat de Bosuil wel een territorium had, 
zonder dat wij een nest of jong hebben gezien. Bijzonder 
was dat we een paartje Meerkoet 7 jongen hebben zien 
grootbrengen. Bij ons bankje tegenover de grote vijver 
hoorden we vanaf 21 april de Nachtegaal weer en hebben 

Juveniele Haviken worden geringd 
 


