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Hein Verkade 
 
De samenstelling van de broedvogelbevolking in ons werkgebied is drastisch gewijzigd sinds de oprichting van onze 
vereniging in 1966. Nieuwe soorten vestigden zich en andere verdwenen, soms geruisloos. Hier volgen wat rijtjes: We 
raakten soorten als Grauwe Klauwier, Tapuit, Kuifleeuwerik, Wulp, Watersnip, Fazant, Wintertaling, Zomertortel, Steenuil, 
Paapje, Kleine Barmsijs en Geelgors kwijt als broedvogel. Het is inmiddels ook een kunst om een territorium van een 
Ringmus te vinden. Gaan we terug naar de tijd dat Jan Verwey hier rondliep dan kunnen we de Griel, Strandplevier, Grauwe 
Kiekendief, Kemphaan en Duinpieper aan dit lijstje toevoegen.  
Maar de lijst met nieuwkomers is zeker zo indrukwekkend. We verwelkomden o.a. Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, 
Nijlgans, Lepelaar, Slechtvalk, Buizerd, Havik, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Krakeend, Fuut, 
Halsbandparkiet, IJsvogel, Kerkuil, Blauwborst, Vuurgoudhaan, Putter en Appelvink. Sommige van deze soorten behoren 
inmiddels tot de talrijke broedvogels in onze omgeving. Tenslotte is er een opmerkelijk rijtje vogels, die lang voor de start 
van de vereniging als broedvogel waren verdwenen, maar zich recentelijk opnieuw gevestigd hebben. De bekendste 
vertegenwoordiger hiervan is de Blauwe Reiger, maar ook markante soorten als Ooievaar, Oeverzwaluw en Nachtzwaluw 
horen in dit rijtje.  
In 2021 vestigden zich weer twee nieuwe broedvogelsoorten in ons werkgebied: de Aalscholver en de Tafeleend. Beide 
werden lang verwacht, omdat zij al tientallen jaren in flinke aantallen in de waterwingebieden ten noorden en ten zuiden van 
Noordwijk broeden. 
 

In 1977 broedde de Aalscholver in Nederland nog maar in 4 atlasblokken. Grootschalige vervolging (ook door 
natuurbeschermingsorganisaties!) en watervervuiling waren hier debet aan.  De ommekeer kwam na de totstandkoming van 
de Oostvaardersplassen eind jaren zeventig. Hier vestigde zich een nieuwe kolonie, die mede door de verbetering van de 
waterkwaliteit en het stoppen van de vervolging in korte tijd uitgroeide tot een kolonie van enkele duizenden paren. Van 
daaruit verspreidde de soort zich snel over het hele land. Tot de vroegste vestigingsplaatsen behoren ook de 
waterwingebieden ten noorden van Den Haag en het Noord-Hollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen. In 
beide gebieden ging het al snel om vele honderden broedparen. De afgelopen tien jaar gaat het in totaal om 1000 tot 1500 
bewoonde nesten. In Meijendel en Berkheide groeide de kolonie in die periode van zo’n 500 tot 1000 paren, terwijl in de 
AWD de aantallen steeds rond de 500 schommelden (tabel 1). Gezien deze groei werd ook een vestiging rond Noordwijk 
verwacht. Het heeft eigenlijk opmerkelijk lang geduurd voordat dit gebeurde. Waarschijnlijk komt dit door een gebrek aan 
geschikte plekken voor de 
vorming van een nieuwe 
kolonie. 
In Nieuw-Leeuwenhorst is al 
meer dan 15 jaar een 
slaapplaats van Aalscholvers 
in de bomen langs de Grote 
Vijver. Het aantal 
overnachtende vogels neemt 
jaarlijks toe, in recente 
winters tot wel 200 vogels. 
In de zomer slaapt er een 
kleiner aantal, maar wordt de 
plek ook als rustplaats 
overdag gebruikt. Sinds 2016 
slepen sommige 
onvolwassen Aalscholvers 
met takken uit de vijver en 
‘oefenen’ met het maken van 
nesten op de rustplekken. 
Echt serieus werd dit niet, 
want de meeste takken vielen 
weer in het water. Is Nieuw-
Leeuwenhorst eigenlijk wel 
geschikt voor broedende 
Aalscholvers?  Meestal start 
een kolonie op een eilandje 
waar predatoren niet kunnen komen. Dat is hier niet het geval en er zijn al Boommarters in de slaapbomen gesignaleerd. Dit 
weerhield de vogels er kennelijk niet van om dit jaar weer nesten te bouwen. Maar nu werd het serieuzer. Langs de 
zuidoever verscheen een echt nest en er werd gebaltst. Het leken jongvolwassen vogels. Beide hadden witte dijvlekken, 

Nieuw aalscholvernest langs de zuidoever van de Grote Vijver van Nieuw-Leeuwenhorst 
 13 mei 2021 - foto: Hein Verkade 
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maar de kenmerkende witte 
kopveren ontbraken bij de 
een en waren half 
ontwikkeld bij de ander. 
Deze laatste was 
vermoedelijk het vrouwtje, 
want die zat meestal op het 
nest. Vanaf half mei zat het 
vrouwtje vast op het nest 
met de partner er meestal 
vlak naast in de boom. Dit 
stimuleerde ook andere 
jongvolwassen 
Aalscholvers een nest te 
bouwen langs de 
noordoever. Wekenlang 
zaten de vogels op de 
nesten. In het eerste nest 
kwamen twee jongen uit het 
ei die voorspoedig 
opgroeiden. Het bedelen 
van de jongen was tot op 
het fietspad langs de 
Gooweg te horen. Begin 
augustus verschenen zij op 
de takken, waarna zij steeds 
meer uit het zicht 
verdwenen. Het was een 
laat broedsel, want 

gemiddeld verlaten de jongen in de maand juni reeds het nest. Dit lijkt een bevestiging dat het hier jonge broedvogels 
betreft.  Bij veel soorten starten vogels in het eerste broedseizoen later dan ervaren volwassen soortgenoten. Het tweede nest 
is hoogstwaarschijnlijk mislukt. Na weken vast op het nest te hebben gezeten werd het verlaten.  Merkwaardig genoeg zat er 
na een afwezigheid van enkele weken toch weer een vogel op het nest.  Mogelijk is hier sprake van schijnbroeden. Maar 
met het uitvliegen van twee jongen in het eerste nest hebben we voor het eerst een geslaagd broedgeval van de Aalscholver 
in Noordwijk. 
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Aalscholvernest met twee jongen langs de zuidoever van de Grote vijver van Nieuw-Leeuwenhorst 
 3 juli 2021 - foto: Hein Verkade 

 

Tabel 1. Aantal broedparen van de Aalscholver in Meijendel/Berkheide en in de noordelijke Amsterdamse 
Waterleidingduinen van 2011-2020 
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De Aalscholver is als wintergast sterk 
toegenomen op de vijver van Nieuw-
Leeuwenhorst. Met de Tafeleend is juist het 
tegenovergestelde het geval. Rond de 
eeuwwisseling overwinterde steeds een groep 
van 10 tot 20 vogels op de vijver. De 
aantallen namen daarna sterk af en na 2015 
werd er geen enkele Tafeleend meer 
waargenomen. Tegenwoordig moet je echt 
moeite doen om een Tafeleend rond 
Noordwijk te zien. Dit past in het landelijke 
beeld. Bijna overal neemt de soort af als 
wintergast. Wat veel minder bekend is, dat hij 
zich als broedvogel juist goed handhaaft in 
ons land. Het aantal broedparen in Nederland 
is bescheiden als je het met de landen in 
Oost-Europa vergelijkt, maar in die landen zit 
de pijn. De Tafeleend neemt daar 
schrikbarend af als broedvogel, en dat zijn de 
vogels die o.a. in Nederland overwinteren. 
De Tafeleend broedt net als de Aalscholver in 
de waterwingebieden ten noorden en ten zuiden van Noordwijk. De ontwikkeling van de broedvogelpopulatie volgt het 
landelijke stabiele beeld (tabel 2). Opvallend is wel dat de aantallen in Meijendel/Berkheide/Lentevreugd op een veel hoger 
niveau liggen dan in de noordelijke AWD. Waarom dit verschil zo groot is, is vooralsnog onduidelijk. Misschien zijn er 
meer schuilmogelijkheden in de vorm van brede rietkragen. Het eerste broedgeval van de Tafeleend vond dan ook niet 
plaats rond de rietarme Grote Vijver van Nieuw-Leeuwenhorst, maar in het waterreservoir ’s Gravendijk ten zuiden van 
Noordwijk tussen de Herenweg en de Zwarteweg. In maart en april werd daar regelmatig een paartje waargenomen. Daarna 
soms één vogel. Groot was de verrassing toen op 19 juni in de avondschemer een vrouwtje landde op het water vlak bij de 
rietkraag. De vogel was zeer alert en riep knorrend om zich heen, tot er een heel klein jong uit het riet tevoorschijn kwam, 
om daarna snel samen in het riet te verdwijnen. Hetzelfde ritueel herhaalde zich 4 dagen later. Daarna werd het vrouwtje 
nog wel gezien, maar zonder jong. Ook later lukte het niet meer om het jong in de kijker te krijgen en het is dan ook de 
vraag of het vliegvlug is geworden. In onze eigen avifauna ‘Tussen tulpen en de zee’ wordt de Tafeleend niet als broedvogel 
vermeld en er is dus ook bij deze soort sprake van het eerste geval voor Noordwijk. Toch kan niet worden uitgesloten dat de 
Tafeleend eerder een broedpoging heeft gedaan in onze streek, want zijn gedrag is heel heimelijk en hij wordt dus zomaar 
over het hoofd gezien. 
En nu maar wachten op de volgende soort die zich hier vestigt of verdwijnt. Mogelijk zijn dat respectievelijk de Cetti’s 
Zanger en de Ringmus. Maar het kunnen ook zomaar andere soorten zijn. De natuur blijft gelukkig moeilijk voorspelbaar.  
Met hulp van Leo Schaap, Antje Ehrenburg, Joop de Leeuw en Vincent van der Spek kon het overzicht van de ontwikkeling 
van de aantallen broedvogels van de Aalscholver en de Tafeleend in de waterwingebieden worden samengesteld. 

 
 

 
 
 
 

Vrouw Tafeleend net geland bij de rietkraag in het waterreservoir ’s Gravendijk 
2 juli 2021 -  foto: Hein Verkade 
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Tabel 2. Aantal broedparen van de Tafeleend in Meijendel/Berkheide/Lentevreugd en in de noordelijke Amsterdamse 
Waterleidingduinen van 2011-2020 

 




