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1 Samenvatting en aanbeveling 
 
Dit gebied stond op de nominatie om dit jaar een plas dras gebied te worden voor 
weidevogels, maar doordat een sloot midden in het droge zeisoen te weinig water 
bevatte, kon de pomp geen water uit de sloot oppompen en zodoende wordt het 
project opgeschoven naar volgend jaar waar het gebied een nieuwe impuls krijgt met 
flauwe oevers gegraven vanuit een brede sloot.    
 

2 Inleiding 
 

 
In de periode van 17 april t/m 11 juni 2022 is de Hillenhoek volledig geïnventariseerd 
op alle broedvogels. De avond telling leverde op 22 juni niets op. 
Het doel van deze broedvogelmonitoring in het gebied van het Zuid-Hollands 
Landschap (ZHL) is om bij te houden wat er leeft in hun terreinen. 
In dit verslag is een korte omschrijving van het gebied opgenomen en zijn de 
aantallen en de verspreiding van de vogelsoorten verwerkt. 
Tot slot zijn ook de niet broedvogels en andere dieren bijgehouden. 
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3 Gebiedsbeschrijving  
 
 

Ligging in KM hok 37- 43; het terrein Hillenhoek is 10 ha groot en ligt langs de 
Kanaaldijk ten zuiden van Zwartewaal en is vanaf het fietspad aan de westzijde van 
het kanaal door Voorne te overzien. 
Het gebied is een aaneenschakeling van weilanden, slootjes en geulen. Een groot 
gedeelte wordt kunstmatig drassig gehouden voor weidevogels. Langs de rand van 
de sloot ligt een rietkraag en deze herbergt veel rietvogels.  
Het gebied kent o.a. de volgende plantensoorten: paardenbloem, pinksterbloem, 
fluitenkruid, boterbloem, pitrus, veldzuring, Engels raaigras, madeliefje, weegbree en 
witte en gele klaver.  
Het gebied wordt na het broedseizoen gemaaid door een boer, die er vervolgens zijn 
vee op laat grazen.  
De Hillenhoek wordt beheerd door het ZHL.   
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4 Werkwijze 
 
Tijdens de telling zijn alle broedvogels geteld. De tellingen zijn zoveel mogelijk 
verricht volgens  
De Sovon normen en ingevoerd in het BMP systeem van Sovon. 
Er is in dit gebied 7 keer geteld, waarbij de avondtelling op 22 juni niets opleverde. 
Alle tellingen zijn begonnen in de ochtend.  
 
In onderstaande tabel zijn de teldata, tijdstippen en weersomstandigheden 
weergegeven. 

Datum Start Eindtijd Telling Temperatuur Wind Bewolking 
17 apr 09.00 10.15 100% 6 gr C o 2 zon 
24 apr 09.00 10.30 100% 9 gr C no 4 zon 
01 mei 08.30 09.30 100% 6 gr C no 0 licht bewolkt 
08 mei 09.00 10.00 100% 11 gr C no 4 zon 
15 mei 06.00 07.00 100% 09 gr C zo 3 sluierbewolking 
25 mei 06.00 07.00 100% 06 gr C zw 3 bewolkt 
11 juni 06.00 06.30 100% 10 gr C o 2 licht bewolkt 
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5 Resultaten 
 

5.1 Legenda afkortingen, broedcodes 
 
ab : aantal broedvogels (territoria) 
hb : hoogste broedcode. 

Hieronder is een korte beschrijving weer gegeven van de door Sovon 
gehanteerde broedcodes. 
0. Overig / buiten broedbiotoop 
1. Volwassen individu 
2. Zingend of baltsend individu 
3. Paar (bij balts of zang code 5) 
4. Territoriumgedrag 
5. Baltsend paar (ook paring) 
6. Waarschijnlijk nestplaats 
7. Alarmeren, waaks gedrag 
8. Vogel met broedvlekken 
9. Nestbouw 
10. Afleidingsgedrag 
11. Pas gebruikt nest 
12. Pas uitgevlogen / dons-jongen 
13. Bewoond nest (bezoek ouders) 
14. Transport voedsel en ontlasting 
15. Nest met eieren 
16. Nest met jongen 
Voor een uitgebreide omschrijving van bovenstaande codes zie: 
www.Sovon.nl  bijlage 4 uit de handleiding BMP (Broedvogel Monitoring 
Project). 

 

 

5.1.1 Overzicht territoria Hillenhoek 2022 
 

Soorten a.b.(h.b.) 
Knobbelzwaan   4  (15) 
Grauwe gans   6  (15) 
Grote canadese gans   2  (15) 
Wilde eend   1  (12) 
Bruine kiekendief   1  (13) 
Meerkoet   4  (16) 
Rietzanger   22 (2 ) 
Bosrietzanger   1   (2 ) 
Kleine karekiet   10 (22) 
Zwarte kraai   1   (16) 
Rietgors   9   ( 2 ) 
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6 Niet broedvogels 
 
Hieronder zijn enkele leuke en opmerkelijke waarnemingen voor 2022 vermeld. 
 

Soort Aantal Bijzonderheden 
Tapuit 1 paar 2 x gezien 
Fazant 2 wel exemplaren gezien, maar geen nestactiviteiten 
Graspieper 1 zittend op paaltje 
Sperwer 1 jagend  
Wulp  1 overvliegend en roepend op 8 mei 
Grutto 1 alleen op 24 april gezien overvliegend en roepend 
Kramsvogel 25 alleen gezien op 27.04 zittend in een populier rand gebied 
Spreeuw 50 gezien op 27.04 zittend in een populier rand gebied 
Watersnip 3 meerdere keren gezien in het terrein, vlogen op  

Waterral 1 gehoord in het riet langs het fietspad 
Buizerd  1 met prooi 
Bosrietzanger  1 1 keer gehoord 
Nijlgans  1 paar met jongen buiten het gebied op 25.05 

 
 
 

7 Andere dieren 
 

Soort Aantal Bijzonderheden 

Haas max. 2 meerdere keren gezien 

Ree 2 meerdere keren gezien  

 

 


