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DE BROEDVOGELS VAN NOORDWIJK 

Inleiding 

Voor het samenstellen van een avifauna voor Zuid-Holland, waarover elders in dit 

nummer meer wordt gezegd, is in de afgelopen twee jaar het gehele grondgebied van 

Noordwijk op broedvogels geïnventariseerd. Dit biedt een goede gelegenheid een 

overzicht te maken van deze broedvogels. 

In het boekje "De Vogels van Noordwijk", dat in 1973 is verschenen, is aan de hand 

van gedeeltelijke inventarisaties een schatting gemaakt van de aantallen broedende 

vogels. De indruk bestond dat er in Noordwijk nog een belangrijke bestand aan broed- 

vogels is te vinden. De gedetailleerde gegevens die nu zijn verzameld bevestigen  

deze indruk. 

Tevens zijn interessante broedgevallen geconstateerd, die niet bekend waren. Er 

blijkt echter ook uit deze inventarisaties, dat een aantal soorten bezig is vrij 

wel ongemerkt te verdwijnen. 

Het onderzochte gebied 

De gegevens zijn in 1973 en 1974 verzameld, met uitzondering van enkele inciden-

tele broedgevallen die tussen haakjes zijn aangeduid. Deze soorten zijn niet in de 

nummering opgenomen. 

Het overzicht betreft alle geconstateerde broedgevallen op het grondgebied van de 

gemeente Noordwijk. Het gedeelte van de Amsterdamse Waterleidingduinen dat in de 

gemeente Noordwijk valt, is hier echter buiten gelaten. Hoewel de landgoederen 

"Leeuwenhorst" en "Nieuw-Leeuwenhorst" met de omliggende weilanden voor het 

grootste gedeelte in de gemeente Noordwijkerhout gelegen zijn, zijn deze wel in 

dit overzicht betrokken. 

In onderstaande tabel is het aantal ha. aangegeven waarop dit overzicht betrekking 

heeft: 

Totaal gemeente Noordwijk  3700 ha 

AF Amsterdamse Waterleidingduinen  1070 ha  

2630 ha 

   BIJ Leeuwenhorst e.o.    170 ha 

Totaal 2800 ha 

Deze zijn als volgt in te delen: 

a) duinen (waarvan 110 ha.dennebos) 880 ha 
b) weilanden     235 ha 

c) tuinbouwgronden    835 ha 

d) landgoederen     170 ha 

e) bebouwing en wegen    460 ha 

f) water      130 ha 

g) overige gronden     90 ha  

2800 ha 

 

De geconstateerde broedgevallen 

In de nu volgende tabellen zijn aangegeven: 

1) Het aantal geconstateerde broedgevallen. 
Men moet hierbij bedenken, dat deze gegevens het resultaat zijn van  

betrekkelijke ruwe inventarisaties verricht door verschillende waarnemers  

en die betrekking hebben op één broedseizoen. De mate van betrouwbaarheid is 

bepaald niet te vergelijken met b.v. het "duinonderzoek", dat over een periode 

van 6 jaar in de Noordduinen is gedaan. 

2) Het aantal broedgevallen per 100 ha gerekend over het gehele gebied waarop dit 

overzicht betrekking heeft. 

3) Het gedeelte van deze 2800 ha dat als "Geschikt broedgebied" kan worden 

aangemerkt. Het bepalen van dit gegeven is niet voor elke soort even eenvou-

dig. Van b.v. de Gierzwaluw kan worden gezegd dat deze aan de bebouwing is 

gebonden. 

Voor een soort als de Torenvalk is het bepalen van "geschikt broedgebied" veel 

moeilijker. De Torenvalk broedt in Noordwijk o.m. op de kerktoren en op 
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een landgoed maar ook in een kast in een weidegebied. Toch kan niet worden 

gezegd dat het gehele onderzochte gebied geschikt is als broedterrein voor de 

Torenvalk. De gegevens in deze tabel zijn derhalve niet objectief. Dit geldt 

uiteraard dan ook voor tabel 4. 

4) Het aantal broedgevallen per 100 ha. in het in tabel 3 aangegeven geschikt 

broedgebied. 

 aantal  broedgevallen 

broedge-    per 100 ha.  

vallen 

aantal ha. 

geschikt 

broedgebied 

broedgevallen 

per 100 ha 

geschikt broed-

gebied 

 1. Fuut 

 2. Blauwe reiger 

 3. Wilde eend 

 4. Wintertaling 

 5. Zomertaling 

 6. Slobeend 

 7. Kuifeend 

 8. Bergeend  

 

2           0,07 

1           0,03 

   146     5,21 

3           0,10 

4           0,14 

8           0,27 

5           0,17 

1           0,03 

 

130 

 50  

935  

365  

365  

365  

365  

770  

1,53  

2,00  

 15,60  

0,82  

1,09  

2,19  

1,36  

0,12  

 -  Casarca 

 9. Knobbelzwaan 

1 (1969-1970)-- 

3           0,10 

  --- 

  365 

-,-- 

0,53 
10. Boomvalk 2           0,07 320 0,62 

11. Torenvalk 4           0,14 700 0,57 

12. Patrijs     30     1,07  2020 1,48 

13. Fazant     24     0,85  2020 1,18 

14. Waterral 1          0,03 605 0,16 

15. Waterhoen     88     3,14  1470 5,98 

16. Meerkoet     81     2,89  1470 5,51 

17. Scholekster    102     3,60  1170 8,71 

18. Kievit    233     8,32  1170  19,97 

19. Kleine plevier 1           0,03  1035 0,09 

20. Watersnip 2           0,07 365 0,54 

21. Houtsnip 2           0,07  1050 0,19 

22. Wulp 4           0,14 880 0,45 

23. Grutto     33     1,17 235  14,04 

24. Tureluur     49     1,75  1070 4,57 

25. Zilvermeeuw 1           0,03 770 0,12 

26. Stormmeeuw 1           0,03 770 0,12 

27. Houtduif    230     8,21 330  72,75 

28. Tortelduif     68     2,42 330  20,60 

29. Turkse tortel    126     4,50 680  18,52 

30. Koekoek 7           0,25  1150 0,60 

31. Steenuil 4           0,14  1240 0,32 

32. Bosuil 3           0,10 320 0,93 

33. Ransuil 5           0,17 140 3,57 

34. Gierzwaluw     30     1,07 400 7,50 

--  IJsvogel 1(1965-1974) -- --- -,-- 

35. Groene specht 7           0,25 280 2,50 

36. Grote bonte specht     10     0,35 280 3,57 

37. Kleine bonte specht 1           0,03 280 0,35 

38. Kuifleeuwerik     15     0,53 660 2,27 

39. Boomleeuwerik 3          0,10 840 0,35 

40. Veldleeuwerik    481    17,17  1910  25,18 

41. Boerenzwaluw     40          1,42  1140 3,50 

42. Huiszwaluw     45     1,60  1240 3,62 

--  Oeverzwaluw     14 (1972)   -,-- ---- -.-- 

43. Boompieper     84     3,00   940 8,93 

44. Graspieper     67     2,39  1910 3,50 

45. Witte kwikstaart     73     2,60  1140 6,40 

--  Rouwkwikstaart 2 (1973)   -,-- ---- -,-- 

46. Gele kwikstaart     41     1,47  1140 3,59 

--  Engelse gele kwikstaart     27     0,96  1140 2,36 

47. Grauwe klauwier 4           0,10 870 0,45 
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 aantal Broedgevallen 

broedge-    per 100 ha. 

vallen      

aantal ha,  broedgevallen 

geschikt  per 100 ha 

broedgebied  geschikt 

             broedgebied 

48. Winterkoning   209 7,46 1250 16,64 

49. Heggemus 

49. 

  192 6,85 1250 15,36 

50. Grote lijster 

50. lijster 

7 0,25 1150  0,60 

51. Zanglijster Merel   123 4,39 1150 10,69 

52. Merel   438 15,64 1350 32,44 

53. Tapuit 

54. 

   66 2,35  770  8,55 

54. Roodborsttapuit    24 0,85 1040  2,31 

--  Paapje 2 (1968) -,-- ----  -,-- 

55. Gekraagde roodstaart 5 0,17 1240  0,40 

--  Zwarte roodstart 2 (1974) -, -- ----  -,-- 

56. Nachtegaal    41 1,47 1040  3,94 

57. Roodborst 

57. 

   150 5,35 1250 12,00 

58. Sprinkhaanrietzanger 7 0,25 1040  0,67 

59. Kleine karekiet 

60. 

1 0,03  130  0,76 

60. Bosrietzanger 

61. 

   10 0,35  470  2,12 

61. Rietzanger 2 0,07  370  0,54 

62. Spotvogel    12 0,42  470  2,55 

63. Zwartkop 

Tuinfluiter 

   54 1,92  470 11,48 

64. Tuinfluiter    46 1,64  470  9,78 

65. Grasmus    59 2,10  940  6,27 

66. Braamsluiper  7 0,25 1040  0,67 

67. Fitis   213 7,60 1100 19,36 

68. Tjiftjaf 

Fluiter 

   69 2,46 1100  6,27 

69. Fluiter 1 0,03  330  0,30 

--  Goudhaantje 1(1966) -,--  ----  -,-- 

70. Grauwe vliegenvanger 8 0,27 1150  0,69 

--  Bonte vliegenvanger 1(1968) -,-- ----  -,-- 

71. Koolmees    107 3,82 1250  8,57 

72. Pimpelmees    67 2,39 1250  5,37 

73. Kuifmees 3 0,10  110  2,72 

74. Glanskop 7 0,25 1150  0,60 

75. Staartmees 8 0,27  380  2,10 

76. Boomkruiper 7 0,25  380  1,82 

77. Geelgors    24 0,85 2020  1,18 

78. Rietgors 6 0,21  370  1,62 

79. Groenling 

79. 

  120 4,28 1150 10,43 

80. Putter 9 0,32  380  2,36 

81. Kneu   273 9,75 1350 20,22 

82. Vink    36 1,28  380  9,21 

83. Huismus 

Ringmus 

 2152 76,85  700  307,42 

84. Ringmus   121 4,32 1370  8,83 

85. Spreeuw  1268 45,28 1370 92,55 

--  Wielewaal 1(1971) -,-- ----  -,-- 

86. Zwarte kraai    11 0,39  380  2,89 

87. Kauw    80 2,85  580 13,77 

88. Ekster    36 1,28  580 6,20 

89. Vlaamse gaai    25 0,89  580  4,17 

 

Opmerkingen 

Het is in dit verband niet mogelijk uitgebreid op alle soorten in te gaan. Enkele 

opmerkingen zijn echter wel te maken. 

Fuut : Het onderzochte gebied bevat weinig water. Naast de plas in "Nieuw- 

  Leeuwenhorst" alleen wat vaarten en sloten. Desondanks werden er  

  twee broedende Futen vastgesteld (Bronsgeest en polder Hogeweg). 

Blauwe reiger : Na tientallen jaren broedde er in 1974 weer een paar Blauwe reigers 

in Noordwijk, een vestiging die zich mogelijk nog wel wat zal  

uitbreiden. 
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Casarca : De broedgevallen in 1969 en 1970 betreffen weer waarschijnlijk 

  ontsnapte exemplaren. 

Knobbelzwaan : In hoeverre de broedende zwanen geheel wilde vogels zijn is niet 

  bekend. De broedgevallen betreffen in elk geval geen paren nabij 

  boerderijen of in vijvers. 

Torenvalk : Een paar vestigde zich in een van de opgehangen nestkasten. Een 

  ander paar kwam in 1973 en 1974 na acht jaar weer op de toren  

  van de oude kerk tot broeden. 

Fazant : Er is getracht het aantal vrij in het veld broedende paren vast 

      te stellen. 

Watersnip : De broedgevallen van deze soort waren voor velen een verrassing. 

  Het was tot dus ver niet bekend dat het "blaten" in het onder- 

  zochte gebied nog te horen was. 

Wulp : Ondanks de toenemende recreatie handhaven een viertal broedge- 

  vallen zich op "De Blink" en op het terrein van radio Nora. 

  Het is te hopen dat het openstellen van het z.g. oorlogspad tus- 

  sen deze twee gebieden hierin geen verandering zal geven. 

Grutto : Op het vrij kleine weideareaal dat het gebied rijk is, valt een 

opmerkelijk aantal broedparen te constateren. Vooral de polders  

achter Sancta Maria, de Bronsgeest en de polder Hogeweg zijn rijke 

broedgebieden voor alle weidevogels. 

Ransuil : Het aantal broedparen van deze soort is enorm afgenomen. Een van 

     de oorzaken hiervan is wel het geleidelijk wegvallen van de 

     dennenbossen in de duinen. Een jaar of tien geleden broedden er  

     in de dennen in de Zuidduinen nog een tiental paren. De dennen- 

     bossen in de Noordduinen bieden nog een goede biotoop. Door de  

     sterke recreatiedruk daar neemt de soort echter sterk af. 

IJsvogel : Evenals in 1965 vestigde zich een broedpaar op een van de land- 

  goederen. Het is niet bekend of de jongen zijn uitgevlogen. 

Kleine bonte specht:Het ziet er naar uit dat deze soort zich blijvend op "Nieuw 

       Leeuwenhorst" heeft gevestigd. De laatste jaren werd steeds een 

     broedgeval geconstateerd. 

Rouwkwikstaart : In 1973 werden twee broedparen in bollenland waargenomen. Beide 

     waren gemengde paren met de Witte kwikstaart. 

Gele kwikstaart : In het gebied verhoudt zich het aantal Gele kwikstaarten tot 

  het aantal Engelse gele kwikstaarten als ongeveer 3:2. 

Grauwe klauwier : Het aantal broedparen in de Noordduinen handhaaft zich, ondanks 

de voortschrijdende bebouwing van het Duinpark en het mede daar- 

door toenemende bezoek aan dit stuk duinterrein. 

Tapuit : Het duingebied herbergt een respectabel aantal broedparen van 

  deze soort. De konijnenholen vormen daar goede nestelmogelijk- 

  heden. Vooral op "De Blink" broeden veel Tapuiten. 

Roodborsttapuit : De indruk bestaat dat de soort wat in aantal toeneemt. Zelfs in  

      het villapark in de Zuidduinen en aan de Bosweg werden broedende 

      paartjes gezien. 

Paapje : Het Paapje is één van de soorten die als broedvogel is verdwe- 

      nen. Na 1968 zijn geen broedgevallen meer vastgesteld. Mogelijk 

      is het droger worden van de duinen één der oorzaken. 

Gekraagde roodstaart:In de laatste jaren is de soort als broedvogel enorm in aantal  

        afgenomen, iets dat ook elders in het land werd geconstateerd.  

      Het ziet en naar uit dat we deze vogel spoedig in Noordwijk moeten  

      missen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-37- 

 

Zwarte roodstaart : In 1974 werden twee broedgevallen in het in aanbouw zijnde 

   Duinpark vastgesteld. Het is niet waarschijnlijk dat de soort  

   zich blijvend in het onderzochte gebied zal vestigen. 

Fluiter : De soort broedt zeer onregelmatig op verschillende plaatsen. 

  Er komen echter vrijwel jaarlijks broedgevallen in het gebied  

  voor. 

Goudhaantje : Van deze soort werd slechts één maal een broedgeval vastgesteld. 

  Het is echter waarschijnlijk dat het Goudhaantje vrijwel 

  jaarlijks tot broeden komt. 

Geelgors : Het is opmerkelijk dat de soort bijna niet voorkomt ten zuiden 

  Van het dorp. Vrijwel alle broedgevallen zijn in het noordelijk  

  gedeelte van het gebied te vinden. 

Putter : Deze soort heeft zich sinds 1962 in het gebied gevestigd en komt 

  vooral in de omgeving van Sancta Maria tot broeden. 

Slotopmerkingen 

Uit de gevonden gegevens komt naar voren dat er in de omgeving van Noordwijk nog 

enkele rijke vogelgebieden te vinden zijn. Naast de duinen, een gebied met een 

eigensoortige vogelbevolking, zijn vooral de landgoederen voor de vogels van 

belang. "Offem" en "Leeuwenhorst" zijn gebieden die door ligging en betrekkelijke 

rust belangrijk zijn als broedterrein voor veel soorten. 

De ten noorden en ten zuiden van het dorp gelegen stichtingen (Sancta Maria en 

Dr.W.v.d.Berghstichting) zijn wat minder van belang. De weilanden achter Sancta 

Maria echter bieden een goede broedgelegenheid voor veel weidevogels. Dit geldt 

ook voor de polder Hogeweg, die door de ligging vrijwel ongestoord is. Eén van de 

fraaiste stukken die het gebied nog rijk is, is de Bronsgeest. Het is zeer te 

betreuren dat het gebied door de aanleg van een autosnelweg in tweeën is gedeeld. 

Niettemin is het en dit geldt vooral voor het meest oostelijk gelegen stuk, nog 

een waardevol broed- en rustgebied. 

Literatuur: Aartse.E. e.a. 1973 De Vogels van Noordwijk  

Avifauna van Nederland 1970 

v.Dijk,J. ongepl. De Engelse gele kwikstaart als broedvogel in Nederland. 

 

W.Baalbergen 

 

 

 

VOGELINVENTARISATIE VAN HET VINKEVELD 

Van het voorjaar zijn wij begonnen met het inventariseren van "Het Vinkeveld". 

Dit gebied is gelegen ten zuiden van Noordwijk. Het bevat bouwland, bos en een 

randje duin. 

Begin maart zijn we gestart en hoewel het in het begin nog wat moeilijk was, 

ging het later steeds beter. Gewoon even wennen dus. 

We konden ons verheugen op een flink aantal broedvogels. De meeste soorten 

vonden we in de bosrand, die toch maar een zeer klein deel van het gehele gebied 

beslaat. 

Winterkoning 7 Patrijs 2 Zwartkop 1 

Koolmees 2 Ringmus 4 Koekoek 1 

Veldleeuwerik 3 Fazant 1 Grasmus 1 

Roodborst 2 Tjiftjaf 1 Scholekster 1 

Spreeuw 2 Fitis 2 Witte kwikstaart 1 

Ekster 1 Nachtegaal 2 Wilde eend 1 

Merel 4 Tuinfluiter 1 Tortelduif         1 

Kievit 1 Groenling 1 Houtduif en Turkse tortel ? 

 

Van één van de Patrijzen is het nest, dat toen 15 eieren bevatte, uitgehaald. 

Dit najaar hebben we toch weer een flinke koppel gezien. 

In het terrein is ook een torenvalkkast aanwezig. Hieruit hebben wen enkele malen 

een slapend exemplaar opgejaagd. 

 

 

 




