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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 
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we daarna ook koffie gedronken onder het genot van 
een concert. Tijdens ons laatste bezoek hield deze 
zanger zich weer stil. Naast de vogels hebben we ook 
een keer een Haas gezien, een Ree en op 9 juni ook een 
Boommarter.  
 

Over het geheel genomen is het een minder jaar dan 
2018. Vijf soorten zijn niet meer als broedgeval 
aangemerkt of waargenomen: de Havik, de Fitis, de 
Tuinfluiter,  de Turkse Tortel en de Ekster.  Nieuwe 
broedsoorten zijn de Bosuil en de Nijlgans. Er is sprake 
van (bijna) een halvering van het aantal broedparen 
Merels van 10 naar 6 paar en van de Glanskop van 2 
naar 1 paar. Ook achteruit gegaan zijn de Boomkruiper, 
van 5 naar 3 paar, de Roodborst van 14 naar 9 paar en 
de Vink van 14 naar 10 paar. Mogelijke verklaring 
hiervoor is misschien de droogte of de Boommarter. 
Van de Bosuil zijn meerdere waarnemingen dit seizoen 
bekend maar de nestkasten werden soms wel bezet maar 
er werden geen eieren gelegd. Waarschijnlijk het gevolg 
van de komst van de Boommarter, waarvan ook een 
exemplaar dood langs de Gooweg werd gevonden 
(Bron: mondeling Paul Schaap). 
Daartegenover staan 2 broedgevallen van de Groene 
Specht tegen 1 paar in 2018. Ook de Holenduiven zijn 
in aantal toegenomen van 4 naar 6 paar en de 
Houtduiven van 2 naar 5 paar. Mogelijk heeft dit te 
maken met het feit dat we dit jaar de Havik niet hebben 
gezien of gehoord. Positief is ook dat we er nu meer 
Zwartkoppen tellen namelijk van 5 naar 8 paar. We 
waren aangenaam verrast dat ook de Appelvinken weer 
te zien en te horen waren en als 2 broedparen hebben 
gescoord.  
Eigenlijk hebben we alle keren geboft met het weer, 
meestal droog, niet te koud en ook niet veel wind.  We 
hebben het inventariseren weer met plezier gedaan en 
zien weer uit naar het nieuwe voorjaar. 
 

Toevoeging Leo Schaap 
In de tabel zijn in rood correcties toegevoegd t.o.v. de 
Sovon registratie waar ook een paar fouten in staan. 
Voor de toevoeging van 2008 zijn de stippenkaarten 
gebruikt die toen zijn gerapporteerd. Zie De Strandloper 
35 (2): 10-15 en  Van Dijk J. en Q. Sluijs, 2009. 
Broedvogels van Nieuw Leeuwenhorst 2008. De 
Strandloper 41 (1): 20-24.  
Er is ook misverstand over de grootte van de BMP plot. 
Publicaties uit het verleden vermelden allemaal een 
grootte van ongeveer 11 ha. Na meting en opgave door 
Sovon blijkt dit toch echt 15,7 ha te zijn. Bovendien 
blijkt er verwarring te zijn ontstaan door de vreemde 
vorm van het perceel. Over de lange termijn gezien 
(sinds 1984) neemt zowel het aantal territoria als het 
aantal soorten trendmatig af. 

 
 

 

Jaar 1999 2002 2008 2018 2019
Soort
Appelvink 1 2 2
Boomklever 1 2 2 4 4
Boomkruiper 9 4 6 5 3
Bosuil 1 1
Ekster 1 1 1
Fazant 1
Fitis 3 2 3 1
Gaai 2 1 3 3 3
Glanskop 1 1 2 2 1
Groene Specht 1 1 1 2
Grote Bonte Specht 4 3 7 8 7
Grote Lijster 1
Halsbandparkiet 1 2 2
Havik 1
Heggenmus 1 3 2 2 2
Holenduif 4 4 9 4 6
Houtduif 12 15 11 2 5
Kauw 30 17 18 3 3
Koolmees 20 10 24 12 15
Krakeend 1
Meerkoet 2 2 1 2 2
Merel 15 19 14 10 6
Nachtegaal 2 4 1 1
Nijlgans 1 1 1
Pimpelmees 10 8 10 9 8
Roodborst 16 13 17 14 9
Scholekster 1
Soepeend 4
Sperwer 1
Spreeuw
Staartmees 1 3
Tjiftjaf 8 7 11 8 9
Torenvalk
Tuinfluiter 2 1 3 3
Turkse Tortel 1
Vink 2 4 6 14 10
Waterhoen 1
Wilde Eend 3 2 1 1
Winterkoning 10 10 18 14 12
Zanglijster 2 2 3 4
Zwarte Kraai 1 1 1
Zwartkop 7 7 6 5 8
Totaal territoria 165 151 185 139 131
Aantal soorten 25 31 28 30 28

BMP - Nieuw Leeuwenhorst plot 25 - 1999 tm 2019


