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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. Ook 
is toegenomen verdroging en meer dood hout goed 
waarneembaar.
 

 
Het inventarisatiejaar2019 kent een tamelijk koude en 
miezerige start. Ook daarna blijft het eigenlijk tot in juni 
’s ochtends aan de koele kant. Wel is er meestal weinig 
wind - vaak uit de noord of noordoosthoek - en het blijft 
verder droog op een weliswaar warm maar druppelig 
einde in juni na. Kortom in onze 11-jarige periode van 
broedvogelinventarisatie hebben we wel eens fraaiere 
tijden meegemaakt.  
In totaal hebben wij in de periode medio maart tot begin 
juni 2019 10 bezoeken gebracht aan dit afwisselende 
duingebied, van ca. 7 tot 10 uur in de ochtend. 
Uiteindelijk leidt dit in 2019 tot in totaal 21 soorten met 
127 territoria, waarmee in vergelijking met 2018 sprake 
is van iets minder soorten (3) maar iets meer  territoria 
(5). 
Meest opvallend en verheugend voor ons is de gelukkige 
terugkeer van de Blauwborst – weer op zijn oude plek bij 

het Biezenvlak, tevens onze koffieplek, zodat we er extra 
lang van kunnen genieten. 
Zoals elk jaar weer  zijn het In het begin van de 
inventarisatieronden vooral de Heggenmus met 13 
broedgevallen (10 in 2018), de Koolmees met 13 (10 in 
2018) en de Vink met 10 (15 in 2018) die zich laten 
horen en zien. Koolmees en Heggenmus scoren hiermee 
iets hoger dan vorig jaar en de Vink duidelijk lager.  
Later in het broedseizoen bestaat de gebruikelijke top drie 
voor deze biotoop opnieuw  uit  Nachtegaal, Fitis en 
Grasmus met resp. 13, 23 en 14 broedgevallen, versus  
13, 17 en 11 in 2018. De Fitis is hiermee dit jaar duidelijk 
en de Grasmus licht gestegen. 
Hoger scoren de Boompieper met 8 (+5), de 
Boomleeuwerik met 5 (+1), de Gekraagde Roodstaart met 
4 (+1) en de Roodborsttapuit met 3 (+1) 
Lager is dit jaar het resultaat voor de Merel met 5 (-4), de 
Winterkoning met 2 (-2), de Braamsluiper met 2 (-1), de 
Zwarte Kraai met 1 (-1) en de Vlaamse Gaai met 1 (-1). 
Idem als vorig jaar scoren de Tjiftjaf met 3, de Kneu met 
3, de Koekoek met 1 en de Zwartkop met 1. Behalve de 
al genoemde Blauwborst (voor het eerst sinds 2015) zien 
we ook de Tuinfluiter weer.  
Wel gezien maar buiten de datumgrenzen of criteria 
vallend zijn waargenomen de Tapuit, de Zanglijster, de 
Goudhaan en de Ekster (alle 1x).  
Helemaal gemist dit jaar worden de Roodborst, de 
Sprinkhaanzanger en de Pimpelmees. 
Overvliegend zijn waargenomen: Zilvermeeuw, 
Aalscholver, Blauwe Reiger, Canadese Gans, Nijlgans, 
Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Spreeuw, Beflijster, 
Holenduif, Boerenzwaluw en Gierzwaluw.  
Totalen van gespotte zoogdieren in 2019 zijn als volgt: 
37 Konijnen, 225 Damherten en 1 Vos.  
Tenslotte mag niet onvermeld blijven de Drone die ons in 
de vroege ochtend van 4 april geruime tijd lijkt te 
achtervolgen, maar die bij navraag ingezet blijkt te zijn 
om tot een betere telling te komen van de Damherten, die 
in dit gebied nog steeds in groten getale aanwezig zijn. 

 

 
 miezerige start 
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zonnige middenfase 

 

 
   druppelig einde 

 

Jos Zonneveld en Gab de Groock. 
 
Het eerste bezoek was 18 maart met 31 soorten, waaronder 
de Kleine Bonte  
Specht, Boomklever, Sperwer, Fazant, een tiental 
Winterkoningen, 12 Roodborstjes werden er nog geteld, 
ook leuk was dat de Groene Specht zich zeer nadrukkelijk 
liet horen. 
 
Tweede bezoek was 30 maart, naast de gebruikelijke 
soorten was een opvallende waarneming van een Zwarte 
Roodstaart, geen soort die je daar verwacht, een 
doortrekker. 15 tellingen van de Winterkoning en ook de 
Roodborst liet nog veel van zich horen met 12 stuks. Ook 
liet dit keer de Groene Specht zich weer heel uitbundig 
horen, zou het dan toch dit jaar? 26 soorten geteld dit keer. 
 
3e Bezoek, 34 soorten, 7 april, ja hoor, de Dodaars was 
weer aanwezig in het kleine meertje, een koppeltje liet zich 
heel even zien tijdens de koffie, de eerste Fitissen van dit 
jaar lieten zich gelden, ook de eerste Zwartkoppen van dit 
voorjaar gehoord en gezien, een Halsbandparkiet bezocht Winterkoning – Foto: Jos Zonneveld 


