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zijn de waarnemingen van Fazanten op Tespelduyn. 
Vroeger was dit een talrijke soort in de duinen en op de 
landgoederen. Na het jaar 2000 wordt deze soort zelden 
meer in onze regio gezien. 

Zwaluwen waren in mei en juni steeds aanwezig. De 
Boerenzwaluwen broedden in de schuren aan het eind van 
de baan richting spoorlijn, de Huiszwaluwen nestelen aan 
de achterzijde van de huizen langs de Tespellaan en de 
Herenweg.  

 

Geïnventariseerd door Hugo Langezaal, 
 Dini Thibaudier en Hanneke Oltheten 
 

 
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 (Figuur 1). Het terrein kent een 
afwisselende vegetatie bestaande uit meidoorn- 
en duindoornstruweel, vlier, eik, ruwe berk, 
abeel, een eenzame vliegden en open duin 
begroeid met o.a. duinroos en duinviooltje. In 
het noordwesten van het gebied liggen wat 
sloten uit de voormalige landbouwperiode en 
bevinden zich ook enkele uitgestoven laagten 
met o.a. Waterpunge, Bleekgele droogbloem, 
Teer guichelhuil, Duizendguldenkruiden en 
Dwergzegge.
 

 
Dit jaar was pas het 2de jaar broedvogels inventariseren 
voor ons, maar alweer het 34e jaar op rij dat broedvogels in 
De Westhoek worden geteld. Volgens Jan Willem Vergeer 
is dit erg belangrijk voor de kwaliteit van de 
broedvogeltrends, zowel provinciaal als landelijk. Erg leuk 
dat wij daaraan kunnen bijdragen. In totaal hebben we dit 
jaar 11 bezoeken gebracht aan de Westhoek, voornamelijk 
vanaf zonsopkomst. We kunnen de route door het gebied 
inmiddels wel dromen. 
Na vorig jaar 23 soorten broedvogels met in totaal 179 
territoria waar te hebben genomen, hebben wij dit jaar 24 
soorten geteld met in totaal 138 territoria. Een toch wel 
redelijk forse afname in het totaal aantal broedterritoria. 
Soorten met opvallend minder broedterritoria in 2019 t.o.v. 
2018 waren: Grasmus (-7), Heggenmus (-6), Pimpelmees 
(-6) en Vink (-9). Voor de Gekraagde Roodstaarten bleek 
het echter wel een erg goed jaar, met 17 broedterritoria. 
Koolmees (13), Boomleeuwerik (13), Fitis (15), Grasmus 
(11), Boompieper (14), Roodborsttapuit (13) en Vink (16) 
deden het nog steeds erg goed. Nieuw als broedvogel dit 
jaar waren voor ons: Boomkruiper (1), Koekoek (2), Putter 
(1), Tuinfluiter (2), Witte Kwikstaart (2) en Zanglijster (1). 
Vergeleken met vorig jaar zijn van de volgende soorten 
geen broedterritoria vastgesteld: Kleine Plevier, Kievit, 
Nachtegaal, Staartmees en Winterkoning.  

Leuke waarnemingen van dit jaar waren: Zandhagedis, 
Rugstreeppad, Rosse vleermuis, Paapje, Appelvink, 
beflijster, Kleine Bonte Specht en Vuurgoudhaan. Zo nu 

en dan vloog de Havik langs, wat er zelfs toe leidde dat 
een doortrekkende Veldleeuwerik van schrik begon te 
zingen. 

 
Het aantal waarnemingen van Tapuiten op doortrek is fors 
toegenomen de laatste jaren (Figuur 1). Vorig jaar heeft er 
zelfs nog lange tijd een territoriaal paartje rondgehangen. 
Ondanks dat waarnemingen van Tapuiten allemaal van 
(late) doortrekkers zijn op weg naar broedgebieden in het 
hoge noorden, hopen we toch dat ze in De Westhoek tot 
broeden komen. Met name in het noordelijk deel van De 
Westhoek (Figuur 1) zijn veel waarnemingen van Tapuiten 

Figuur 1. Waarnemingen van Tapuiten in de afgelopen 5 jaar (stippen) in de 
Westhoek (rood omlijnd). De huidige exclosure (hekwerk) is in blauwe omlijning 
aangegeven. 

Tapuit - foto: Hugo Langezaal 
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gedaan. Dit is ook het deel waar veel broedterritoria van 
Roodborsttapuiten aanwezig zijn en waar de vegetatie wat 
opener is. Tapuiten voeren grotendeels dezelfde prooien 
aan hun jongen als Roodborsttapuiten, maar in grotere 
aantallen. De Roodborsttapuit doet het erg goed in De 
Westhoek dus waarom de tapuit dan niet? De terugkeer 
van de Nachtzwaluw in de AWD impliceert dat er i.i.g. 
voldoende nachtvlinders als prooi (imago en rups) zijn 
voor de zowel nachtzwaluw als tapuit.  
Het aantal Konijnen in De Westhoek lijkt enigszins te zijn 
hersteld van de bekende virusziekten (74 Konijnen over 11 

bezoeken geteld). Voedsel en 
nestgelegenheid in de vorm van 
konijnenholen zouden dus voldoende 
aanwezig moeten zijn voor de Tapuit.  
Na de lezing van Herman van Oosten 
over de Tapuit, is het idee om enkele 
nestkasten in te graven toch weer op 
komen duiken. Mijns inziens een leuke 
proef.  
Zeker omdat er nu een exclosure is 
geplaatst in het noordelijk deel (Figuur 
1). Misschien dat er enkele nestkasten 
binnen en enkele buiten de exclosure 
geplaatst kunnen worden?  
Mijn verwachting is dat de exclosure 
het aantal bloeiende planten en het 
aantal plantensoorten ook ten goede 
komt. Van het afschot aan Damherten 
was in 2019 nog niet veel te merken, 
wat ertoe leidt dat maar weinig kruiden 
tot bloei komen. Hopelijk zien we de 
komende jaren ook een gunstige 

ontwikkeling in het aantal bloeiende planten en de 
terugkeer van soorten als bijvoorbeeld Rietorchis, 
Kuifhyacint en gewone agrimonie.  
De verwachting is dat door de aanwezigheid van meer 
bloeiende planten ook meer (grote) insecten aanwezig 
zullen zijn en dus beschikbaar zijn als prooi voor o.a. 
Tapuiten.  
We hopen het na dit jaar te kunnen melden of de Tapuit 
terugkeert in het voetspoor van de Nachtzwaluw. Wie weet 
zit een terugkeer van de Grauwe Klauwier er ook aan te 
komen. 

Paapje foto: Hugo Langezaal 

Hek van de exclosure - Foto: Hugo Langezaal 


