


minder duidelijke rol speelt die 
directe omgeving bij de boerderijen 
die in het open landschap staan. We 
denken dan aan het merendeel van 
de boerderijen in onze provincie, 
boerenhoeven die van ouds het 
beeld van het open landschap in 
onze provincie mede hebben 
bepaald, van Texel tot Waterland, 
in de lage delen van het Gooi, van 
de Haarlemmermeer tot de 
Wieringermeer en Wieringen. Die 
boerderijen en hun erven vormden 
van oudsher kleine groene eiland- 
jes in een overigens boommos 
landschap, waar een aantal park- en 
bossoorten die niet al te hoge eisen 
stellen aan de ondergroei zich kon- 
den vestigen, zoals merel, winter- 
koning, heggenmus, koolmees en 
pimpelmees. 

Opmars van de bosvogels 
Gedurende de laatste halve eeuw 
zien we dat het karakter van het 
open landschap drastisch verandert. 
Door ruilverkavelingen, landinrich- 
ting, egalisatie van de bodem, ont- 
watering, andere cultures (maïs, 
bollen) en wegenaanleg is de klein- 
schaligheid grotendeels verdwenen, 
maar tegelijkertijd zien we een 
geleidelijke afname van de hoe- 
veelheid open land door toename 

van dichte beplantingen lang 
wegen en uitbreiding van steden en 
dorpen, waarbij groenzones ont- 
staan (parken, villawijken), waar- 
langs bosvogels gemakkelijker 
kunnen migreren en zich ook bij 
boerderijen vestigen. In feite heeft 
het kleinschalige open platteland 
plaats gemaakt voor een half open 
landschapstype, waardoor de type- 
rende open structuur geleidelijk is 
verdwenen. 
De betekenis van dit soort 
"groenstructuren7 voor de vestiging 
van bossoorten in het open land, 
viel in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw al op in de Wieringer- 
meer, waar lange boomsingels met 
een gevarieerde ondergroei en 
enkele polderbossen (Robbenoord 
en Dijkgatbos) voor uitstraling van 
soorten zorgden naar de omliggen- 
de boerenhoeven, daarbij geholpen 
door het feit, dat sommige erven op 
zichzelf door hun omvang park- 
achtige kenmerken hadden. 
Al in de zestiger jaren vestigden 
zich hier, soms tijdelijk, soorten als 
zwartkop, tuinfluiter, tjiftjaf en 
roodborst en in een enkele keer 
zelfs nachtegaal. 
Die groenstructuren vormen als het 
ware ecologische verbindingszones 
avant la lettre, waardoor een steeds 

gevarieerdere groep bos- en park- 
vogels via de duinstreek, de 
beboste delen van het Gooi en de 
plattelandsbossen de open gedeel- 
ten van ons platteland en dus ook 
de boerenerven hebben bevolkt. 
Door die verpaking, vaak gepaard 
gaande met de ontwikkeling van 
een weelderige struik- en kruidlaag 
hebben een groot aantal soorten 
kans gezien hun areaal uit te brei- 
den, zoals bijvoorbeeld de rood- 
borst die uitgezonderd in enkele 
grotere parken van kleinere steden, 
decennia lang moeite heeft gehad 
met de verovering van het platte- 
land, maar nu vrijwel overal voor- 
komt. Verder zien we een geleide- 
lijke toename en uitbreiding bij 
tjiftjaf, zwartkop, braamsluiper, 
grote bonte specht, boomkruiper, 
staartmees, Vlaamse gaai, grasmus 
en vink en een gelijktijdige toena- 
me van de dichtheden van soorten 
die al aanwezig waren, zoals merel, 
winterkoning, heggenmus, zang- 
lijster en houtduif. Ook een aantal 
roofvogels en kraaiachtigen profi- 
teert van die ontwikkeling. Dat 
geldt in het bijzonder voor zwarte 
kraai, kauw en ekster, maar ook 
voor sperwer en buizerd en moge- 
lijk in de toekomst zelfs voor de 
havik. Uiteindelijk wordt de varia- 
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