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Dertig jaar broedvogels tellen
in Amsterdamse Waterleidingduinen

In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) worden sinds de start van het Broed

vogel Monitoring Project in 1984 broedvogels geteld. Wat weten we na ruim dertig 

jaar tellen over de broedvogelstand in dit bijzondere duingebied? Welke soorten zijn 

inmiddels verdwenen? En welke zijn juist recent in de AWD komen broeden? Dit  

artikel gaat in op de trends die we kunnen afleiden uit de lange telreeksen. Er blijken 

nogal wat schommelingen te zijn, en de broedvogelaantallen in de Waterleiding

duinen ontkomen niet aan bredere, soms zelfs internationale trends.

Een totaaloverzicht met de meest opvallende resultaten

In de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(AWD) worden flora en fauna intensief 
gemonitord. Broedvogels worden er 
sinds de landelijke invoering door  
Sovon in 1984 gekarteerd volgens de 
methode van het Broedvogel Monitoring 
Project (BMP): in het noordelijke deel 
door vrijwilligers van de Vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland en in het 
zuidelijke deel door vrijwilligers van de 
Vereniging voor Natuur- en Vogel-
bescherming Noordwijk. Vanaf dat  
moment waren de tellingen gestandaar-
diseerd. Daarvóór werden in de AWD 
ook broedvogels geteld, en dit leverde 
veel informatie op, maar volgens ver-
schillende - en dus niet goed vergelijk-
bare - methoden, onder meer methode 
KNNV en methode Bloem. Bij de invoe-
ring van de BMP-methode heeft Hans 
Vader ervoor gezorgd dat alle tellers van 
de VWGZK deze nieuwe methode  
gingen hanteren. Ook de Noordwijkse 
tellers stapten over. Vanaf 1985 zijn de 
data goed vergelijkbaar.
Beheerder Waternet heeft in 2017 de 
AWD-broedvogeldata van 1985-2015 
laten analyseren door Sovon Vogelon-
derzoek Nederland. De meest opvallen-
de resultaten van deze analyse worden 

hier gepresenteerd en vergeleken met 
trends van broedvogels elders in Neder-
land.

Gebiedsbeschrijving
De AWD is een overwegend kalkrijk 
duingebied van 3400 ha op de grens 
van Noord- en Zuid-Holland (figuur 1). 
De AWD is in eigendom van de gemeen-
te Amsterdam en wordt beheerd door 
Waternet. Waternet zuivert afvalwater, 
produceert drinkwater en houdt het op-
pervlaktewater schoon in opdracht van 
de gemeente Amsterdam en Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. De AWD heeft 
hierin een functie voor het zuiveren van 
drinkwater en herbergt daarvoor een 
grote zoetwatervoorraad. Met de pro-
ductie van 70 miljard liter per jaar voor-
ziet het gebied in ongeveer twee derde 
van de totale drinkwaterbehoefte van 
de hoofdstad. Hiervoor wordt voorge-
zuiverd rivierwater uit de Lek geïnfil-
treerd. Een andere taak van Waternet 
in de AWD is het beheren van duinna-
tuur. Waternet heeft de opdracht water-
winning en natuur zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen. Daarvoor is on-
der andere het waterwinkanaal Van 
Limburg Stirum in 1994/1995 en in 
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Een totaaloverzicht met de meest opvallende resultaten

Figuur 1. De Amsterdamse Waterleidingduinen, met zwart omgrensd de in het 
Broedvogel Monitoring Project (BMP) getelde proefvlakken.
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2006/2007 hersteld tot een duinvallei. 
Na dit regeneratieproject vindt in het 
Zuid-Hollandse deel van de AWD nog 
maar op zeer beperkte schaal waterwin-
ning plaats: alleen in het zuidoosten ligt 
nog een kanaal. Het zwaartepunt van 
de waterwinning ligt daarmee in het 
noordelijke deel van het gebied. Noor-
delijk en zuidelijk deel van de AWD ver-
schillen dus nogal van elkaar. Daar-
naast is het gebied van belang voor 
kustveiligheid, recreatie en cultuurhis-
torie. 
Kustduinen herbergen een grote en 
specifieke biodiversiteit. Grofweg zijn in 
de AWD van west naar oost vanaf het 
strand de volgende landschappen (ha-
bitats) te onderscheiden: zeereep, 
duingraslanden en natte duinvalleien, 
struwelen en binnenduinrandbossen. 
Omdat kustduinen van nature alleen in 
een smalle strook langs de kust voorko-

men en in het verleden op veel plaatsen 
in Europa zijn bebouwd, vormen ze in 
oppervlakte een zeldzaam ecosysteem. 
Daarom maakt de AWD deel uit van het 
Natura 2000-gebied Kennemer-
land-Zuid. Vooral duingraslanden en 
natte duinvalleien hebben een prioriteit 
in het beheer. De geulen, kanalen en 
moerassen die door waterwinning zijn 
ontstaan zijn slechts beperkt onder Na-
tura 2000 beschermd, maar kennen 
wel eigen natuurwaarden, waaronder 
veel vogels. Datzelfde geldt voor diverse 
in het verleden aangeplante naaldbos-
sen.

Methoden
Broedvogels in de AWD worden door 
vrijwilligers geïnventariseerd volgens de 
BMP-methode: in het noordelijke deel 
sinds 1984, en in het zuidelijke deel 
vanaf 1985. In totaal zijn 20 proefvlak-

Een prachtig gezicht op de geul. Foto: Hans Vader
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ken uitgelegd die ca 1077 hectaren be-
slaan. Bij de start van de telreeks vorm-
de die een representatieve afspiegeling 
van de habitats in de AWD (figuur 1). 
Omdat in 1984 nog te weinig BMP-plots 
werden geteld voor een betrouwbare 
analyse, zijn trends berekend vanaf 
1985. De einddatum voor de analyse is 
2015. In 1985-2015 zijn jaarlijks ge-
middeld bijna 14 plots geteld, waarvan 
5 plots in het zuidelijke deel en 9 plots 
gemiddeld in het noordelijke deel.
Voor de vogelsoorten met voldoende 
data zijn trends berekend met behulp 
van TRIM (TRends and Indices for Mo-
nitoring data), een door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek ontwikkeld 
programma dat gebruik maakt van re-
gressie. Met TRIM kunnen trends en 
jaarindexen worden berekend, ook als 
data ontbreken in tijdsreeksen, maar 
met schaarse, verdwenen of verschenen 
soorten lukt dit vaak niet. Om toch een 
representatief beeld te verkrijgen van 
de aantalsontwikkeling onder duinvo-
gels zijn voor de soorten waarvoor TRIM 
geen trendschatting opleverde trends 
berekend op een alternatieve manier. 
De indexen (met basisjaar 1990=100%) 
maken de veranderingen in populaties 
van jaar tot jaar en over de gehele on-
derzoeksperiode zichtbaar. De trends 
van de broedvogels in de AWD zijn ver-
volgens vergeleken met (1) trends in de 
nabijgelegen duingebieden Berkheide 
en Meijendel, beide in Zuid-Holland 
(net als de AWD goeddeels kalkrijke 
duinen met een lange reeks aan telge-
gevens), (2) het totaal van de vaste-
landsduinen en (3) de landelijke trends. 
Dit heeft als doel om verschillen (posi-
tief of negatief) tussen trends in de AWD 
en de omgeving in kaart te brengen. 
Voor het bepalen van de (verandering 
in) soortsamenstelling en aantal broed-
vogelsoorten per jaar zijn ook andere 
gegevensbronnen dan BMP gebruikt. 
Zo heeft Hans Vader sinds 1992 Aal-

scholvers geteld binnen het meetnet 
voor kolonievogels. Daarnaast monito-
ren Fred Koning en de zijnen sinds 
1960 alle roofvogel- en uilennesten in-
tegraal, waardoor er een accuraat beeld 
is over het verloop in soorten en territo-
ria in de AWD. Van roofvogels, uilen en 
Aalscholvers zijn daarmee (nagenoeg) 
exacte aantallen broedgevallen van het 
gehele gebied over een lange tijdreeks 
bekend. Daarnaast zijn ook losse gege-
vens gebruikt in de analyse. Het gaat 
daarbij om goed gedocumenteerde ter-
ritoria van (in deze regio) zeldzame 
broedvogels (waarneming.nl en losse 
meldingen aanwezig bij Waternet). Voor 
vergelijking met de jaren vóór 1984 is 
gebruik gemaakt van onder meer de in-
tegrale telling door Fred Koning, Hans 
Vader en anderen in 1962, broedvogel-
onderzoek in de jaren zeventig voor de 
eerste broedvogelatlas 1979 door Hans 
Vader en anderen, onderzoek van Wal-
ters uit 1981 en diverse rapportages 
van de Natuur- en Vogelvereniging 
Noordwijk.

ReSuLtateN

Soortsamenstelling
In de periode 1985-2015 zijn in de AWD 
in totaal 121 soorten territoriale vogels 
vastgesteld (dat is zonder Matkop, Bril-
duiker, Soepgans en Soepeend). In die 
periode zijn 12 soorten verdwenen: Pa-
trijs, Torenvalk, Boomvalk, Wulp, Ran-
suil, Zwarte Specht, Zomertortel, 
Veldleeuwerik, Tapuit, Paapje, Kauw en 
Kleine Barmsijs. Deze vogels broedden 
in de eerste vijf jaar jaarlijks in het ge-
bied, maar ontbreken thans als (struc-
turele) broeder. Sperwer leek verdwe-
nen, maar komt in recente jaren weer 
tot broeden. Tijdens de onderzoeksperi-
ode vestigden zich zeven nieuwe soor-
ten (nagenoeg) structureel als broedvo-
gel: Aalscholver (rond 2015 ca. 500 
paren), Roerdomp (maximaal 3 paren), 
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Wespendief (1-2 paren), Buizerd (maxi-
maal 20 paren), Havik (maximaal 13 
paren), Blauwborst, Goudvink en Ap-
pelvink (enkele).
Vergeleken met de periode 1971-78 zijn 
in de huidige karteringen 11 soorten 
niet meer vastgesteld, en zijn 22 soor-
ten nieuw verschenen. Zowel bij ver-
schenen als verdwenen soorten gaat 

het in veel gevallen om incidentele terri-
toria (tabel 1). Sommige soorten die al-
leen in 1971-78 broedden verdwenen al 
gedurende die periode. 
Het aantal broedende soorten per jaar 
lag in de zeventiger jaren hoger dan in 
de onderzochte periode. Tussen 1971-
78 werden 105 broedvogelsoorten vast-
gesteld: 89 jaarlijks en 16 niet jaarlijks 
/ incidenteel. Het aantal soorten in 
1971 was 90. Het aantal soorten dat in 
1984-2015 jaarlijks tot broeden kwam, 
schommelt tussen 68 en 84 (gemiddeld: 
75), inclusief exoten (figuur 2). Een dui-
delijke trend over deze periode is niet 
waarneembaar, hoewel het aantal ma-
gere jaren na de eeuwwisseling groter is 
dan daarvoor. Het aantal broedende 
exoten in de AWD steeg licht. Fazant, in 
beide perioden aanwezig, lijkt inmid-
dels te verdwijnen (sterke afname). De 
vestiging van Mandarijneend in deze 
periode lijkt van korte duur, terwijl Nijl-
gans en Grote Canadese Gans zich ves-
tigden. Overigens verscheen de ver-
wachte Halsbandparkiet ná 2015 als 
broedvogel.

trends
Van 90 broedvogelsoorten zijn voldoen-
de gegevens om een trend te genereren. 
Over de periode 1985-2015 namen elf 
soorten sterk af (-- 12%), 14 soorten na-
men matig af (- 16%), 11 soorten waren 
stabiel (0: 12%), 20 soorten namen ma-
tig toe (+ 22%) en acht soorten namen 
sterk toe (++ 9%). Van 26 soorten was 
de trend onduidelijk (? 29%), figuur 3. 
Bij buiten het BMP gekarteerde soor-
ten, vooral roofvogels en uilen, is er een 
sterke verschuiving van het soortenpa-
let (tabel 2). Boomvalk, Torenvalk en 
Ransuil verdwenen geheel en Sperwer 
werd een incidentele broeder, terwijl 
Havik, Buizerd en Wespendief versche-
nen. Aalscholver verscheen en nam 
sterk toe.
Hoewel enkele schaarse soorten zoals 

tabel 1. Incidentele broedvogelsoorten 
vastgesteld in aWD van 1984-2015
Soort
Krooneend
Netta rufina
Zomertaling
Anas querquedula
Geoorde Fuut
Podiceps nigricollis
Nachtzwaluw 
Caprimulgus europaeus
Gierzwaluw
Apus apus
Patrijs
Perdix perdix
Woudaap
Ixobrychus minutus
Zilvermeeuw
Larus argentatus
Visdief
Sterna hirundo
Velduil
Asio flammea
IJsvogel
Alcedo atthis
Draaihals
Jynx torquila
Buidelmees
Remiz pendulinus
Oeverzwaluw
Riparia riparia
Spotvogel
Hippolais icterina
Grote Karekiet
Acrocephalus arundinaceus
Zwarte Roodstaart
Phoenicurus ochruros
Grauwe Klauwier
Lanius collurio
Sijs
Spinus spinus
Appelvink
Coccothraustes coccothraustes
Roodmus
Erythrina erythrina
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Zwarte Specht en Wielewaal tus-
sen1985 en 2015 geheel of nagenoeg 
verdwenen (passend in de trend van de 
duinstreek), kwamen de bosvogels in 
deze periode als winnaar uit de bus. 
Ook de meeste struikbroeders deden 

Figuur 2. Aantal vastgestelde broedende vogelsoorten per jaar in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen van 1985-2015. 

Figuur 3. Trends in de broedvogelpopulatie 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen 

1985-2015. 

het goed. Met voor de duinen kenmer-
kende soorten als Roodborsttapuit, 
Grasmus en Braamsluiper ging het 
goed, maar Fitis nam (net als in de rest 
van Nederland) gestaag af. Rietvogels 
zijn over de gehele periode bezien min 
of meer stabiel gebleven: na een aan-
vankelijke toename namen de aantallen 
de laatste jaren weer af. Watervogels 
nemen overwegend af. Voor veruit de 
meeste soorten in de AWD geldt dat de 
trends nauwelijks afwijken van het 
beeld elders in de vastelandsduinen. 
Voor de soorten van de Rode Lijst zoals 
Wulp en Zomertortel geldt dit ook in 
vergelijking met het landelijke, of zelfs 
internationale beeld. 

trends van aandachtsoorten
Rode Lijstsoorten
Het aantal structureel broedende soor-
ten van de huidige Rode Lijst dat ver-
dween in de periode 1971-78 (één), in 
de periode 1979-1983 (zeven) en in 
1984-2015 (tien) ligt veel hoger dan het 
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aantal Rode Lijst-soorten dat zich juist 
vestigde (twee). In de huidige onder-
zoeksperiode zijn van 34 soorten van de 
Rode Lijst territoria vastgesteld, ofwel 
27% van het totaal aantal in de AWD 
vastgestelde broedvogelsoorten (N=122) 
was bedreigd. In veel gevallen gaat het 

om soorten die in kleine aantallen of 
slechts incidenteel tot broeden kwa-
men. Vier van deze Rode Lijstsoorten 
kwamen in alle jaren tot broeden en lij-
ken daarmee ‘vaste bewoners’ van de 
AWD: Koekoek, Nachtegaal, Graspieper 
en Kneu. Wulp, Zomertortel en Tapuit 

tabel 2. trend van 9 broedvogelsoorten vastgesteld in de aWD van 1984-2015, 
gebaseerd op exacte aantallen uit integrale karteringen buiten BMP om (C=meetnet 
kolonievogels, D=integrale roofvogel- en uilentellingen).
Soort trend 1984-2015 analyse type
Aalscholver Phalacrocorax carbo ++ (verschenen) C
Sperwer Accipiter nisus - D
Havik Accipiter gentilis + (verschenen)  D
Wespendief Pernis apivorus ? (verschenen) D
Buizerd Buteo buteo  + (verschenen) D
Torenvalk Falco tinninculus  - (verdwenen) D
Boomvalk Falco subbuteo  - (verdwenen) D
Bosuil Strix aluco ? D
Ransuil Asio otus  - (verdwenen) D

Het paardenKerKhoF. Foto: Antje Ehrenburg
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verdwenen gedurende de onderzoekspe-
riode, passend in bredere trends (zowel 
in de vastelandsduinen als landelijk). 
Andere soorten die in de beginjaren 
(vrijwel) jaarlijks in kleine aantallen 
aanwezig waren, maar die tijdens de 
telreeks verdwenen, zijn Patrijs, Boom-
valk en Paapje. Roerdomp is, als Rode 
Lijst-soort, structureel verschenen als 
broedvogel met enkele paren per jaar. 
Al met al zijn meer bedreigde soorten 
verdwenen dan verschenen. In 2013 en 
2014 was (buiten de BMP-plots) een 
territoriale (maar solitaire) Tapuit aan-
wezig en in 2014 was er een succesvol 
broedgeval van Grauwe Klauwier, ter-
wijl in 2015 twee territoriale mannetjes 
aanwezig waren. In 2017 - na de onder-
zoeksperiode - zat voor het eerst sinds 
2009 weer langdurig een Zomertortel te 
koeren: kleine lichtpuntjes die het ver-
val van soorten van de Rode Lijst niet 
kunnen maskeren.

Natura 2000-soorten
Binnen Natura 2000 zijn typische soor-
ten benoemd, die zijn gekoppeld aan 
specifieke habitats en waarvan de aan- 
of afwezigheid een indruk geeft van de 
kwaliteit van het habitat. In de AWD 
zijn in deze periode acht van deze typi-

sche soorten als broedvogel vastgesteld 
(tabel 3). Het beeld van de trends is wis-
selend. Wulp, Paapje en Tapuit zijn, 
conform bredere trends, verdwenen. 
Dodaars en Houtsnip broedden jaar-
lijks, maar in te lage (vast te stellen) 
aantallen voor een analyse. Grote Bonte 
Specht doet het, net als elders in Neder-
land, goed. Sprinkhaanzanger is stabiel 
en dat komt min of meer overeen met 
het beeld in Meijendel en Berkheide, te-
genover een positieve landelijke trend. 
Nachtegaal laat over de gehele periode 
een lichte toename zien. Landelijk is de 
trend licht dalend. Recentelijk neemt de 
soort echter - in tegenstelling tot elders 
in de vastelandsduinen - af. Daarmee 
presteren de typisch soorten voor voch-
tige duinvalleien en duingraslanden 
(vrij) negatief en die van struwelen en 
bossen redelijk goed.

Overige verschillen met trends elders
Ook de volgende soorten vallen op: 
Krakeend (landelijk sterk toenemend), 
Tafeleend (landelijk stabiel, maar inter-
nationaal afnemend) en Kuifeend (lan-
delijk matige toename) nemen in de 
AWD matig tot sterk af. Ook elders in de 
vastelandsduinen is hier sprake van, 
zowel op plaatsen waar drinkwater 

tabel 3. typische Natura 2000-soorten en de habitattypen waarmee ze verbonden zijn. 
Soort trend Habitattype
Dodaars ? Vochtige duinvalleien (H2190A, H2190D) 
Tachybaptus ruficollis
Wulp verdwenen Vochtige duinvalleien (H2190C)
Numenius arquata
Grote bonte specht ++ Duinbossen (H2180A, H2180B, H2180C)
Dendrocopos major
Houtsnip ? Duinbossen (H2180C)
Scolopax rusticola
Nachtegaal + (recent: -) Duindoornstruweel (H2160)
Luscinia megarhynchos
Tapuit verdwenen Duingraslanden (H2130A, H2130B)
Oenanthe oenanthe
Paapje verdwenen Vochtige Duinvalleien (H2190B)
Saxicola rubetra
Sprinkhaanzanger + Vochtige Duinvalleien (H2190B, H2190C, H2190D)
Locustella naevia
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wordt gewonnen zoals Meijendel, als op 
plaatsen waar dat niet meer het geval 
is, zoals de Kennemerduinen. De lande-
lijke afname van Havik lijkt nog geen 
vat te hebben op de AWD: na een forse 
toename in de jaren negentig is een vrij 
stabiele populatie met een hoge dicht-
heid ontstaan. Landelijk nemen Groene 
Specht en Houtduif toe en zijn Ekster 
en Kauw stabiel, maar deze soorten zijn 
in de AWD sterk afgenomen. Blauw-
borst neemt landelijk toe, maar is sta-
biel in de AWD (met recent een afname), 
terwijl voor Braamsluiper het omge-
keerde geldt. Blauwborst neemt ook af 
in Meijendel, en neemt toe in de Kenne-
merduinen. Rietzanger nam in de AWD 
over de gehele periode sterker toe dan 

elders in het land, maar nam de laatste 
jaren weer (scherp) af. Boomleeuwerik 
is in de AWD spectaculair gestegen ver-
geleken met de matige landelijke stij-
ging, maar de toename is in de gehele 
duinstreek te zien.

Discussie
In de duinen is achteruitgang in zowel 
diversiteit als aandachtsoorten bij voge-
laars niet onopgemerkt gebleven. Maar 
het is geen recent verschijnsel. Veel 
trends blijken al in de jaren ’70 ingezet. 
Veranderingen in soortensamenstelling 
en trends hebben dikwijls complexe, 
uiteenlopende achtergronden, die zich 
niet zo maar laten samenvatten - als we 
(alle) oorzaken al zouden weten. Enkele 
opvallende zaken, die bij voorbaat een 
simplificering van de werkelijkheid zijn, 
worden hieronder besproken.

Bredere trends
In het rapport Living Planet (Wereld Na-
tuur Fonds 2017) over zilte en zoute na-
tuur staat onomwonden dat de broed-
vogels in de Nederlandse duinen er 
slecht voorstaan. De AWD ontsnapt 
hier niet aan: de trends zijn over het al-
gemeen niet rooskleurig, maar passen 
in de meeste gevallen binnen de veran-
deringen die landelijk, of in de vaste-
landsduinen als geheel zichtbaar zijn. 
De belangrijkste factoren van achteruit 
hollende vogelpopulaties in Nederland 
zijn de intensivering van de landbouw, 
stikstofproblemen in voedselarme na-
tuur en gebrek aan dynamiek. Intensi-
vering van de landbouw heeft een indi-
rect effect op enkele soorten die overflow 
vertonen naar de duinstreek (bijvoor-
beeld Veldleeuwerik), stikstof en dyna-
miek hebben een direct effect op duin-
vogels, omdat deze hun habitats 
beïnvloeden.

Neem het aantal broedvogelsoorten per 
jaar. Dat is een plat getal zonder nuan-

De roerdomp neemt toe in de AWD. 
Foto: Hans Vader
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ces, maar het aantal soorten dat jaar-
lijks broedde in 1984-2015 is afgeno-
men ten opzichte van de jaren zeventig. 
Een verschil is dat in de recente onder-
zoeksperiode met proefvlakken is ge-
werkt (kleiner oppervlak, hogere inten-
siteit), terwijl in de jaren zeventig ook 
integrale tellingen zijn uitgevoerd (gro-
ter oppervlak, lagere intensiteit). Dit 
heeft vrijwel zeker een effect op het aan-
tal vastgestelde soorten. Desondanks 
werden in de jaren zeventig meer soor-
ten vastgesteld en dat verschil lijkt re-
eel. Soorten van de Rode Lijst nemen 
gemiddeld genomen af, exoten nemen 
licht toe. Al met al een netto verarming. 
Negen soorten die thans op de Rode 
Lijst staan en gedurende de laatste on-
derzoeksperiode uit het duin zijn ver-
dwenen namen in de jaren zeventig al 
af, zoals Patrijs, Zomertortel, Veldleeu-
werik en Paapje en er verdween er ook 
al één (Steenuil). In 1979-1983, de peri-
ode tussen de karteringen in, verdwe-
nen in vijf jaar tijd liefst zeven soorten 
als structurele broedvogel. Kortom: de 
afname van (thans) bedreigde soorten 
was in de jaren zeventig al zichtbaar. 
Die trend zette helaas door. In 1985-
2015 verdwenen nog eens 11 (huidige) 
Rode-Lijstsoorten als structurele broed-
vogel. Aalscholver is wellicht een zeer 
zichtbare nieuwkomer, maar soorten 
die nieuw verschenen als broedvogel 
zijn op een enkele uitzondering na 
(Roerdomp, Zwarte Mees) niet bedreigd 
en horen dikwijls tot de landelijke win-
naars van de afgelopen jaren. Ook aan 
enkele internationale trends ontsnap-
pen de duinvogels niet. Zo speelt bij  
Zomertortel in internationaal verband 
de intensivering van de landbouw en de 
daarmee gepaarde sterke afname van 
onkruidzaden, jacht rond de Middel-
landse Zee en droogte, jacht en hout-
kap in overwintergebieden in de Sahel. 
De soort wordt dan wereldwijd ook als 
kwetsbaar beschouwd. Dit geldt voor 

meer soorten, zoals Wulp (bijna- 
bedreigd; verdwenen uit de AWD) en 
Graspieper (bijna-bedreigd; over de  
gehele periode een lichte stijging, maar 
de laatste jaren een sterke afname).
Hoewel er ook successen zijn, verarmt 
de vogelpopulatie in de AWD al met  
al - nét als in de rest van de vastelands-
duinen. 

Veranderend landschap
De gehele Hollandse duinstreek is in de 
20e en 21e eeuw sterk van karakter  
veranderd en daarmee veranderde ook 
de vogelpopulatie. Enkele factoren die 
een rol hebben gespeeld zijn (1) de afna-
me van stuivend zand (afname van  
dynamiek) door aanplant van helm en 
naaldhout, (2) waterwinning zoals die 
in het verleden plaatsvond, (3) een  
sterke afname van Konijnen - die veel 
invloed op het landschap hebben - door 
verschillende ziektes, (4) aanplant van 
nu woekerende exoten en (5) toename 
van neerslag van onder andere stikstof 
door verkeer, industrie en veeteelt. 
Stikstof werkt als Pokon voor de plant-
jes: er wordt voedsel toegevoegd aan 
een systeem dat van nature juist op 
voedselarme omstandigheden is inge-
steld. Kort samengevat is het duin door 
al deze factoren vergrast, verstruweeld, 
verbost, verzuurd, verdroogd en ver-
mest. De effecten hiervan zijn langs de 
gehele Hollandse kust te zien. Hoewel 
ontwikkelingen lokaal verschillen, nam 
open duin in oppervlakte af, en namen 
struweel en bos toe. Dit verklaart een 
deel van de toename van veel bos- en 
diverse struweelbroeders en de afname 
van kritische soorten van het open 
duin. De achteruitgang van de Tapuit, 
een typerende soort voor duingraslan-
den, staat model voor veel van de hier-
boven opgesomde problemen. Structu-
rele her-kolonisatie door Tapuiten van 
voormalige broedgebieden kan alleen 
verwacht worden als kernpopulaties  
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elders floreren en dat is thans niet het 
geval. Overigens lijkt de vergrassing 
sinds 2006 gestopt en neemt het opper-
vlak stuivend zand in de AWD weer toe, 
maar soorten van het open duin keren 
(nog) niet terug: interessant onder-
zoeksthema.

Natuurbeheer
Vanaf eind jaren zeventig kwam in het 
beheer meer oog voor natuur. Waternet 
(vroeger: Gemeentewaterleidingen Am-
sterdam) heeft veel gedaan aan het  
verbeteren van waterwinmethoden die 
gunstiger zijn voor natuur (tegengaan 
van verdroging en vermesting). Rivier-
water dat vanaf 1957 ongezuiverd werd 
ingelaten wordt sinds halverwege de  
jaren zeventig voorgezuiverd. Soorten 
die van meer eutrofe omstandigheden 
houden namen af, zoals de meeste een-
densoorten die zijn gebaat bij voedsel-
rijker water. Daarentegen verscheen 

Krooneend juist als broedvogel, die 
graag foerageert op in zeer schoon  
water voorkomende kranswieren: eerst 
in Meijendel, maar sinds 2016 - dus na 
de onderzoeksperiode - ook in de AWD. 
Ook het riet is door de verbeterde wa-
terkwaliteit ijler geworden, wat vermoe-
delijk effect heeft op rietvogels.
Vooral vanaf de jaren negentig zijn na-
tuurherstelprojecten uitgevoerd. In veel 
van deze projecten stond het stimule-
ren van dynamiek centraal. Dit heeft 
een positieve invloed gehad op land-
schap, planten, insecten en amfibieën 
etcetera, maar de hoop dat met habi-
tatherstel ook dalende vogelpopulaties 
van het open duin zouden herstellen of 
terugkeren, is echter goeddeels onver-
vuld gebleven: karakteristieke duinvo-
gels als Wulp en Tapuit verdwenen als-
nog. De oorzaak van de achteruitgang 
ligt echter niet in deze herstelprojecten 
zelf: zonder deze projecten waren ze 

Het KorTe van der vlieTKanaal. Foto: Hans Vader
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evengoed verdwenen, zoals ook is te 
zien op locaties waar geen of weinig  
beheer is uitgevoerd. Lokaal kunnen de 
natuurherstelprojecten effect hebben 
gehad, maar niet op populatieniveau. 
Amerikaanse Vogelkers (Prunus seroti-
na) is een zeer kiemkrachtige, invasieve 
exoot die door de groeikracht onder  
andere duindoornstruwelen, de kwets-
bare duingraslanden en vochtige duin-
valleien overwoekert, wat niet strookt 
met de Natura 2000-doelen. Op het 
“hoogtepunt” bestond 200 ha van de 
AWD uit monotone en soortenarm  
prunusopslag. Hoewel de soort op dat 
moment al bestreden werd, groeide er 
op jaarbasis meer bij dan er verdween. 
Bij Amerikaanse Vogelkers werkt klein-
schalig beheren dus niet. Vanwege het 
belang van de natuurlijke habitats is 
het beheer daarom de laatste jaren  
stevig opgeschaald, zonder gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Bij grootschalig 
beheer (zagen, rooien en/of plaggen) 
gaan onvermijdelijk ook inheemse, voor 
vogels waardevolle struiken verloren. 
Dit natuurlijke struweel zou echter op 
korte termijn sowieso zijn verdwenen 
door de enorme concurrentiekracht van 
de Amerikaanse Vogelkers. Hoe dan 
ook heeft dit beheer op de korte en mid-
dellange termijn effect op de vogelstand. 
Het herstel (teruggroei van inheems 
struweel) wordt vooralsnog gefrustreerd 
door de hoge graasdruk van Damher-
ten. In het zuidoosten van de AWD  
stelde Leo Schaap vast dat het aandeel 
broedende vogels van de ecologische 
soortgroep ‘struiken en struwelen’ met 
30% afnam na het verwijderen van 
struwelen Amerikaanse Vogelkers in 
combinatie met begrazing, terwijl er in 
plots in de buurt zonder grootschalige 
ingrepen een lichte toename in deze 
groep was. Bij deze ecologische soort-
groep bevinden zich de typische soorten 
Nachtegaal (vrijwel uit het proefvlak 
verdwenen) en Sprinkhaanzanger (ver-

dwenen). Door de intensieve begrazing 
is er minder broedgelegenheid, met 
name voor vogels die tussen de strui-
ken en in gras broeden, zoals Gras-
pieper (verdwenen), Fitis, Tjiftjaf,  
Winterkoning en Grasmus (aantallen 
gehalveerd). Soorten van open bos en 
bosranden en soorten van opgaand en 
gesloten bos, zoals Gekraagde Rood-
staart, namen echter sprongsgewijs 
toe.

Begrazing
Damherten kunnen niet onvermeld 
blijven. In het peiljaar 1990 kwamen in 
de AWD slechts kleine aantallen voor 
van deze ooit (illegaal) uitgezette soort, 
aan het eind van de onderzoeksperiode 
was de populatie gegroeid tot meer dan 
3000 dieren. Afvlakking van groei was 
toen nog niet zichtbaar. De Damherten 
hebben een groot effect op de vegetatie-
structuur. Als gevolg van de groeiende 
populatie in de AWD verjongen de  
bossen niet meer en ontbreekt hier de 
kruid- en struiklaag. Overbegrazing 
door Damherten leidt tot een sterke af-
name van de kruidlaag en struwelen in 
het hele gebied. Daarmee hebben de 
herten een effect op alle habitats in het 
duin. Het verdwijnen van kruiden heeft 
negatieve effecten op insecten met nec-
tarbehoefte, zoals dagvlinders. Wereld-
wijd tonen diverse studies aan welk ef-
fect herten hebben op vogelpopulaties. 
Nachtegaal vertoont in de AWD over de 
gehele periode van 30 jaar een licht po-
sitieve trend, maar recentelijk komt een 
heel ander beeld naar voren: een afna-
me. Tussen 2011 en 2015 verdubbelde 
de hertenstand in de AWD van 1500 tot 
3000. In een deelgebied met een hoge 
hertendichtheid en dus een hoge graas-
druk nam in die periode de nachtenga-
lenstand zeer snel sterk af. Elders in de 
duinstreek waar geen Damherten voor-
komen is de recente nachtegalentrend 
stabiel, zoals Meijendel 2007-2016. Al 
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met al zijn er voldoende aanwijzingen 
om te veronderstellen dat Damherten 
een effect hebben op Nachtegalen - en 
daarmee mogelijk meer struikbroeden-
de vogels - in de AWD. Sinds 2016 
wordt, mede op basis van aangetoonde 
negatieve ecologische effecten, de dam-
hertenpopulatie beheerd. De inzet is 
om voor 2022 de stand terug te brengen 
naar circa 800 dieren.
In het verleden is vanuit natuurbeheer-
oogpunt ook vee ingezet. Landelijk on-
derzoek naar de effecten van ingezette 
begrazing in duinen op fauna toonde 
een licht negatief effect op broedvogels 
van open duin en van hoog struweel 
aan. Broedvogels van laag struweel en 
ruigtes reageren wisselend. De begra-
zingsvorm (jaarrond of seizoen, met 
welk type grazer en in welke dichtheid) 
is van groot belang op het effect. In ver-
band met overbegrazing door Damher-
ten heeft Waternet het gebruik van in-
gezette grazers sinds 2013 afgebouwd 
en sinds 2015 voorlopig geheel stopge-
zet.

Predatie
Predatie is immer een heikel en vaak 
verkeerd begrepen onderwerp: voer 
voor jagerslatijn. Dat in het laatste 
kwart van de 20e eeuw na enkele eeu-
wen afwezigheid de Vos terugkeerde, 
had een groot effect op grote, op de 
grond broedende soorten. Met name de 
uit de vastelandsduinen verdwenen 
meeuwenkolonies springen in het oog. 
Ze zochten hun heil elders op vosvrije 
plaatsen zoals daken in steden, in het 
geval van de AWD het nabijgelegen 
Haarlem. In de al kwijnende restpopu-
laties van Tapuiten speelt predatie door 
Vossen een rol: vanwege de geringe 
grootte van de populatie zorgt ieder  
gepredeerd nest voor een significant  
effect. Ook de opkomst van de toppre-
datoren heeft onder de vogels een groot 
effect. Grote soorten verschenen (Ha-

vik, Buizerd, Bosuil) en de kleine ver-
dwenen (nagenoeg) (Sperwer, Boom-
valk, Torenvalk, Ransuil). Vooral aan de 
opmars van de Havik wordt een grote 
rol toegeschreven bij het verdwijnen 
van populaties van bijvoorbeeld Rans-
uil, Zwarte Specht en Kauw, en de ach-
teruitgang van landelijk juist toene-
mende Groene Specht.

Recreatie
Toenemende recreatie in combinatie 
met de specifieke recreatievorm in de 
AWD (het is op de meeste plekken toe-
gestaan om van het pad af te gaan; 
daarentegen zijn fietsen en honden niet 
toegestaan) wordt soms als mogelijk 
probleem voor broedvogels aangeduid. 
Het effect van recreatie op broedvogels 
is in de AWD onderzocht: de toename 
van recreatie tussen 1986-96 leidde 
niet tot een afname van vogeldichthe-
den. Wel waren de aantalsontwikkelin-
gen over alle soorten en landschappen 
gemiddeld gunstiger in de rustigere  
delen, wat kan wijzen op een negatief 
effect van recreatie. Inmiddels is het 
aantal bezoeken verder gestegen, naar 
schatting tot een miljoen per jaar. Mo-
gelijke effecten van deze stijging zijn 
niet onderzocht.

De toekomst ?
Veruit de meeste vogeltrends in de AWD 
komen sterk overeen met die van de 
duinstreek, de rest van Nederland of 
zelfs met die van buiten de landsgren-
zen. Andere soortgroepen hebben ge-
profiteerd van natuurbeheer, maar de 
aan open duin gebonden broedvogels 
kwamen niet terug naar het landschap 
dat ogenschijnlijk is teruggebracht in 
de staat waarin het verkeerde toen de 
populaties het nog goed deden. De oor-
zaken liggen dan ook breder. Zo heeft 
stikstof niet alleen een direct effect op 
de habitats. We weten dat het op arme 
zandgronden in het oosten van het land 
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verzurend werkt, met grote effecten op 
de flora en fauna. Of er ook effecten op-
treden op de kalkrijke zandgronden in 
de duinen is onbekend, maar is niet on-
waarschijnlijk. Terugdringen van stik-
stofneerslag zal hoe dan ook een kwali-
teitsimpuls voor de natuur betekenen.

Tot slot
Bij de analyse en resultaten zijn kantte-
keningen te plaatsen. Trends en verge-
lijkingen zijn geen ‘kaal’ gegeven en die-
nen per soort onder de loep genomen te 
worden. De analyse omvat een behoor-
lijke periode en een recente trend kan 
er daarom heel anders uitzien dan die 
over 30 jaar, zoals voor Nachtegaal 
(lichte toename over 30 jaar, maar re-
centelijk een afname) al aan bod kwam. 
Een ander voorbeeld is Gekraagde 
Roodstaart. Over 30 jaar is er een mati-
ge toename. Maar ingezoomd was er 
aanvankelijk netto sprake van een lich-
te afname (met sterke schommelingen), 
gevolgd door een explosieve toename 
vanaf ongeveer 2009. Wie de afgelopen 

jaren door het duin liep, ervaart daar-
mee iets heel anders dan een ‘matige 
toename’. Het is bovendien een analyse 
op gebiedsniveau, terwijl binnen het  
gebied óók verschillende trends waar-
neembaar zijn. Zo laten sommige soor-
ten in het zuiden andere trends zien 
dan in het noorden.
Hoewel in het verleden is gepoogd tot 
een representatieve keuze van plots te 
komen, is het de vraag of dit nog steeds 
het geval is. In de loop van de tijd is het 
terrein veranderd. De huidige proef-
vlakken zouden daarom eens tegen het 
licht gehouden kunnen worden. Er is 
begin 2015 om deze reden al een nieuw 
proefvlak uitgelegd op een plaats waar 
eind 2015 grootschaliger beheermaat-
regelen plaatsvonden.
Daarnaast is BMP-monitoring op proef-
vlakniveau gevoelig voor variatie als ge-
volg van verschillen in uitvoering. Het is 
dan ook de vraag of de gepresenteerde 
trends een volledig beeld geven van de 
ontwikkelingen in de AWD. Een ant-
woord op deze onzekerheden kan pas 

De aWd biedt veel recreatiegelegenheid voor de hedendaagse mens. Foto: Antje Ehrenburg
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worden gegeven na een grondige analy-
se van de proefvlakken en stratificatie 
naar landschapstype. Het is hoe dan 
ook van groot belang dat het BMP-on-
derzoek door vrijwilligers in de toe-
komst wordt voortgezet om vogeltrends 
nauwlettend te blijven volgen.

Samengevat
a.  Rode-lijstsoorten (op basis van de 

lijst uit 2017) nemen over de gehele 
linie af

b.  duingraslandsoorten (met veel over-
lap met soorten vallend onder a) ne-
men over de gehele linie af 

c.  landelijk algemene soorten nemen 
over de gehele linie toe

d.  soorten van bos en struweel noemen 
over de gehele linie toe (veel overlap 
met c)

e.  maar in alle vier de bovengenoemde 
‘categorieën’ zijn uitzonderingen te 
vinden

f.  het totaal aantal soorten dat jaarlijks 
broedt is ten opzichte van de jaren 
’70 afgenomen, het aandeel exoten is 
licht toegenomen

g.  dat alles leidt per saldo tot een verar-
ming in kwaliteit en diversiteit verge-
leken met vroegere tijden - maar er 
zijn ook lichtpuntjes!

h.  het is daarbij goed om te bedenken 
dat dit verval al werd ingezet in de 
jaren ’70 en dat in nagenoeg alle ge-
vallen de trends in de AWD passen in 
bredere trends en daar dus geen 
AWD-specifieke oorzaken aan gehan-
gen kunnen worden: zowel verdwe-
nen, verschenen, afnemende en toe-
nemende soorten passen in trends 
die in de gehele duinstreek te zien 
zijn, en meestal past het ook in lan-
delijke, en soms zelfs in internatio-
nale trends.
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