Broedvogelinventarisatie Noordwijkse Golfclub 2018
Johan Passchier en Max Hazenoot
Wij (Max Hazenoot en Johan Passchier) hebben 15 bezoeken afgelegd tussen 24 maart en 27 juni, waarvan 14 in
de vroege ochtend, grofweg tussen 6.30 en 10.00, en 1 in de avond tussen 20.15 en 22.30. De startdatum werd
diverse keren uitgesteld vanwege Siberische weersomstandigheden. De eerste keer heeft Casper Zuiderduin ons
vergezeld om ons wegwijs te maken in het notatiesysteem.
Op dagen dat Max niet kon, heeft Jaap Faber een aantal keren geassisteerd. De ene keer liepen we van hole 1 via
de Westkant langs de zeereepgrens richting Noord over, de andere keer startten we op hole 18 aan de Zuidkant
en lopen de route in de tegengestelde richting. Dit, omdat de zang in de loop van de ochtend afneemt. Op deze
manier krijg je een zo compleet mogelijk beeld (Tip van Jelle en Rien).
Daar het terrein nogal groot is, hebben we een route uitgestippeld die vooral de delen met bosjes en struiken
bestrijkt. De open delen tussen hole 1, 2, 10 en de driving range met gras en helm begroeiing doorkruisen we
niet, maar bemonsteren we langs de grens. Voor een volledige ronde moet je 2,5 uur uittrekken.
In totaal hebben we territoria
van 40 verschillende soorten
waargenomen. Bijzonderheid
was zeker de aanwezigheid van
maar liefst 3 fluiter-territoria.
Deze bijzondere zanger liet zich
bij elk bezoek in de maand mei
horen en ook tijdens een
excursie met leden van de club
konden wij hem beluisteren.
De bosrietzanger was ook een
aangename gast te noemen met
zijn imiterende zang. Gelukkig
liet hij zich ook zien om aan
alle twijfel een eind te maken.
De Greenkeepers vertelden, dat
ze dit jaar voor het eerst sinds
jaren weer fazanten hadden
waargenomen. Wij zijn deze
vogels op onze ronden niet
tegen gekomen maar het kan
dus zijn, dat ze weer terugkeren
in het duingebied.
Langs de green van hole 1 en de driving-range zagen we ook regelmatig scholeksters foerageren. Ben benieuwd
waar deze vogels hun nest hadden. Dat moet toch ergens in de buurt zijn geweest! Misschien in het
aangrenzende plot van De Blink?
Het systeem gaf verder ook aan, dat er een paartje torenvalken aanwezig was. We zagen deze vogels vaak samen
jagen en ontdekten een slaapplaats in de antennehouder op het dak van de Greenkeepersschuur met op de grond
een hele verzameling braakballen. Toch hebben we geen nest gevonden en ook geen jonge vogels gehoord. Ik
heb ook de club hier over verteld en geadviseerd een nestkast op te hangen voor de valken.
Wat verder opvalt, is de toename van vink-achtigen met uitzondering van de Kneu. Mezen, Witte Kwikstaart,
Boomleeuwerik, Grote Bonte Specht en Roodborsttapuit doen het ook goed, ondanks de recente uitdunning van
de naaldbomen. De Grote Lijster is met 3 broedpaartjes aanwezig op het terrein. Het is daar een eldorado voor
deze vogel door de combinatie van verspreid bos en de groene fairways vol wormen. We hebben eigenlijk nooit
de zang gehoord, maar zagen regelmatig volwassen vogels met een snavel vol wormen en vanaf eind mei/begin
juni zagen we ook jonge vogels op de fairways, die gevoerd werden.
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Het aantal Nachtegalen is behoorlijk teruggelopen maar je hoort ze wel volop. Vaak zat de vogel dan echter net
aan de verkeerde kant van het prikkeldraad. Zowel langs de zeereepgrens als langs de grens met De Blink
constateerden we dit.
Ook het aantal Houtduiven is behoorlijk afgenomen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de Havik, die in de buurt
nestelt en vaak in het gebied jagend te zien was. Ook bij de Slechtvalk, die we vaak op de toren van de Nora
zagen, staan ze op het menu.
Over de zoogdieren valt nog te zeggen, dat er dit jaar weer veel Konijnen te zien waren. Ook wordt ons Plot
bewoond door een Ree stelletje. Er zijn dit jaar twee jongen geboren maar volgens mij hebben ze hun eerste jaar
niet overleefd. Verspreid over het terrein vonden we overblijfselen van de verscheurde kalfjes. Of dit nu door
Vossen of eventueel loslopende honden is gebeurd, is me nog een raadsel.
Damherten waren in het voorjaar vrijwel afwezig maar je ziet ze wel in de herfst en winter op het terrein. Ik weet
niet of er actief op gejaagd wordt maar het zou me niet verbazen.
De Vossen lieten zich ook regelmatig zien maar we hebben geen burcht gevonden.

Tabel 1 BMP onderzoeken Noordwijkse Golfclub vanaf 1978

De Strandloper 50e jaargang nummer 4, december 2018

29

