Nieuws uit de Amsterdamse Waterleiding
duinen
Wim Kuijper
Na het AWD-nieuws van december 1997 valt er nu
weer heel wat te melden uit het duingebied tussen
Noordwijk en Zandvoort.
In het kader van een groot oeco-hydrologisch on
derzoek is een deelrapport van de Gemeentewa
terleidingen Amsterdam verschenen over de fauna
in het noordoostelijke deel van de AWD. In dit ge
deelte liggen enkele grote kanalen die voor vogels
tijdens de trek en in de winter belangrijk zijn. Zo
zien we o.a. nogal wat kuifeenden en dodaarzen in
de Oranjekom, ook zijn er mandarijneend, kra
keend, wilde eend, wintertaling, tafeleend en meer
koet te zien. Brilduiker, nonnetje, grote zaagbek en
ijsvogel zijn er minder algemeen. Veel dieren on
dervinden echter hinder van bezoekers die vlak
naast de kanalen kunnen lopen. Voor broedvogels
zijn de kanalen niet zo waardevol. Verder wordt er
een overzicht gegeven van de vogelbevolking van
het open terrein en de bossen. De reeën in het ge
bied komen in alle landschapstypen voor, de dam
herten hebben een voorkeur voor het bosgebied in
de binnenduinrand en het middenduin. De andere
dieren die (kort) behandel worden zijn vos, eek
hoorn, marterachtigen, konijn, muizen, kikkers,
padden, hagedis en insecten.

kanaal als nestjong op 20 juni 1965 en dood ge
vonden in januari 1997 op het schor Rattekaai in
Zeeland. Dus 31 1/2 jaar oud !
In de onderstaande tijdschriften komen naast het
bovenstaande ook andere onderwerpen ter spra
ke. Misschien is er iets voor u bij. Een keuze:
sinds kort staat er een bijenkast langs de Dokters
drift (noordpunt AWD); vleermuizen in de winter in
de AWD; vangsten van huisspitsmuis, bosmuis,
rosse woelmuis en veldmuis; de vegetatie wordt in
twee artikelen beschreven van het middenduin en
de binnenduinrand; larvenvondsten van veenmol
len op het Eiland van Rolvers; het projekt Ronde
Vlak in 1996 (maaien en inventariseren van een
duinvalleitje): plantenresten uit een veenlaag
(beuk en jeneverbes groeiden vroeger ten zuiden
van Zandvoort); aardsterren en stuifballen; akker
tjes in 't Panneland weer in gebruik genomen;
maaien en plaggen in proefvlakken bij het Tilanu
spad.
In het bezoekerscentrum zijn tegenwoordig an
sichtkaarten van het duin te koop (10 voor fl 10,-).
Ze zijn gemaakt door Henk Verdonk, een mede
werker van Gemeentewaterleidingen die het ge
bied zeer goed kent. Binnenkort (na de zomer) zijn
er ook nieuwe wandelkaarten verkrijgbaar. Geen
herdruk meer van de bekende kaart van Frans van
den Berg maar een nieuwe op een ondergrond
van de Topografische Dienst met de bekende
plaatsaanduidingen.
In hetzelfde bezoekerscentrum is tot 12 oktober
een expositie van natuurfotos van Henk Verdonk.
Zondagwandelingen o.l.v. Siem Langeveld en Tom
Puts: 5 en 19 oktober. Start bezoekerscentrum De
Oranjekom om 13.00 uur.
Vroege-vogelwandeling: 12 oktober 8.00 uur. De
Zilk.
Met een toegangsbewijs kunt u zo meelopen.

Geraadpleegde bronnen:
Veel mensen zijn benieuwd naar de aantallen van
sommige diersoorten die in de AWD rondlopen. Uit
onderzoek weten we dat er ongeveer 200 vossen
zijn (circa 35 nesten), 500 reeen, 150 damherten
en 35.000 hagedissen. Een geheel ander onder
zoek is het projekt monitoring dagactieve nachtvlin
ders. Tot half september van dit jaar kunnen
bezoekers (dus ook u) vastleggen welke rupsen
en vlinders (Sint Jansvlinder, Sint Jacobsvlinder,
Gamma-uiltje, Stippelmot) er te zien waren op een
bepaalde "vlinderroute". Bij de ingangen Zand
voortselaan, Oase, Panneland en de Zilk vindt u
een kastje met de informatie. Pen zelf meenemen!
Fred Koning kreeg een overlijdensbericht van een
scholekster. Geringd in de AWD langs het Ooster-
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In te zien in het Jan Verwey Natuurcentrum
(Noordwijk) en bezoekerscentrum De Oranjekom
(Vogelenzang).
Tot slot; als u leuke waarnemingen of vondsten
van de AWD heeft dan kunt u ze via deze rubriek
doorgeven. Ook vragen over de AWD kunt u bij mij
kwijt (Westerbaan 20, 2201 EV Noordwijk, 0713611956).
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