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BROEDVOGEL- EN PLANTENINVENTARISATIE 
DE BLINK EN LANGEVELDERDUIN 1975 

---------------------------- 

In 1975 is het Langevelderduin en de Blink geïnventariseerd. Het terrein  
is gelegen ten noorden van de Noraweg en wordt in het westen begrensd door  
de Oorlogsweg, in het noorden door de Langevelderslag en in het oosten door  
het rijwielpad. 
In het voorjaar werd voornamelijk de broedvogels geïnventariseerd en na de 
broedtijd werd alle tijd besteed aan de planteninventarisatie. 

Broedvogelinventarisatie 
Door de hoge duinen, de diepe dalen en het ontbreken van duidelijke kenmerken  
in het terrein was het een moeilijk terrein om te inventariseren. 
In 1974 is met de inventarisatie begonnen. Met toestemming van het Zuid-Hollands 
Landschap zijn de heren L.van Duijn en J.Bouwmeester hieraan begonnen. 
Ondergetekenden hebben dit werk in 1975 voortgezet, zodat nu twee jaren met  
elkaar te vergelijken zijn. 
Door het koude voorjaar is de zang duidelijk achtergebleven, waardoor een aan- 
tal soorten zoals Grasmus, Boompieper en Graspieper mogelijk wat aan de lage  
kant zijn t.o.v. 1974. 
In 1975 zijn geen broedgevallen van Stormmeeuw en Zilvermeeuw vastgesteld. Wel 
werden op bepaalde plaatsen veel braakballen gevonden, maar het gehele gedrag  
van de Zilvermeeuwen was zodanig dat we zelfs niet naar eventuele broedende  
vogels gezocht hebben. Ons inziens waren het ongepaarde mannetjes die op  
bepaalde duintjes samenkwamen. 
De Ekster heeft wel een broedpoging gedaan, maar door de bestrijding geen enkel  
resultaat. 
De Tapuit is een zeer moeilijke vogel om te inventariseren. De bewegelijkheid van 
deze vogel en de moeilijke terreinomstandigheden zijn mogelijk oorzaken dat het 
aantal van 1974 flink hoger is dan in 1975. De werkelijke aantallen zullen wel in 
het midden liggen. 
Nieuwe soorten t.o.v. 1974 zijn: Boomleeuwerik, Koolmees, Patrijs, Sprinkhaan-
rietzanger, Bosrietzanger en Zwartkop. Twijfelachtig zijn de broedgevallen van 
Ringmus en Groenling. Beide vogels werden waargenomen langs de Kapelleboslaan 
tegenover een boerderij. Het is niet uitgesloten dat dit z.g. overvliegers 
betreffen. 
In 1974 zijn rond half mei roepende Grielen gehoord. 
De heer Rietvink deelde ons mede, dat hij ook in 1975 omstreeks half mei gedurende 
een week een Griel had gehoord in de Blink. Kennelijk wordt de Blink gebruikt als 
tijdelijke foerageerplaats van trekkende Grielen. 
  1974 1975 

Wilde eend   2  2-3 
Patrijs   -   1 
Fazant  1-2   ? 
Scholekster   2  4-6 
Kievit   2   3 
Wulp   4   4 
Zilvermeeuw   1   - 
Stormmeeuw   1   - 
Houtduif  4-5  6-8 
Tortelduif   1   1 
Koekoek  1-2   1 
Kuifleeuwerik   1   - 
Boomleeuwerik   -   2 
Veldleeuwerik 25-30 25-35 
Boompieper  5-6  3-5 
Graspieper  5-7  2-4 
Winterkoning  7-9  7-9 
Heggemus 20-22 15-20 
Zanglijster   1   1 
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 1974 1975 
Merel  5-6  3-5 
Tapuit 12-15  6-8 
Roodborsttapuit   3   3 
Gekraagde roodstaart  0-1   - 
Nachtegaal   2  4-5 
Roodborst  1-2  1-2 
Sprinkhaanrietzanger   -   1 
Bosrietzanger   -   1 
Zwartkop   -   1 
Grasmus 10-12  5-8 
Fitis 14-18 20-25 
Koolmees   -   1 
Groenling   -   ? 
Kneu 35-45 40-50 
Ringmus   -   1? 
Ekster  2-4  1-2? 

 
Planteninventarisatie: 
Door het koude voorjaar was de plantengroei zeer slecht en kwam erg langzaam  
op gang. Een paar mooie dagen was de oorzaak dat binnen een paar dagen bepaalde 
planten uitgebloeid waren. Van het ruig viooltje werden maar weinig bloeiende 
planten gevonden, zodat de uitgebloeide planten geïnventariseerd moesten worden.  
In juli heeft de vier weken intense zomerwarmte en vooral de droogte de 
plantengroei geen goed gedaan en de bloei zeer versneld. Geelhartje en sierlijk 
vetmuur zijn hiervan kennelijk het slachtoffer van geworden. Er werden maar  
zeer weinig van deze planten gevonden, hoewel de groeiplaats meer zou doen 
vermoeden. 

Het terrein bestaat voor een groot deel uit hoge, droge duinen met veel stuif-
plekken. 
In het noordoosten tegen de Langevelderslag ligt een aangeplant bosje dat 
voornamelijk uit dennen bestaat met wat verspreide esdoorns er tussen. Langs  
het rijwielpad komt ook nog wat opgaand hout voor voornamelijk bestaande uit  
abeel. Verder komt in het terrein weinig hoge begroeiing voor. Op sommige noord-
hellingen en dellen groeit wat meidoorn, vlier en kardinaalsmuts. 
Vanuit het zuiden gezien is de eerste indruk van het terrein helm, liguster, 
kruipwilg, veel duindoorn met daartussen stuifplekken. Toch zijn de noordhellingen 
en vooral in het noordelijk middengedeelte goed ontwikkeld. Daar komen o.a.  
voor: rondbladig wintergroen, maanvaren, ruige scheefkelk, bosaardbei,  
gewone eikvaren, sierlijk vetmuur, geelhartje, valeriaan, steentijm en soms  
wat grote keverorchis. Een plant die in het gehele duingebied zeer veel voor- 
komt is de driedistel. 
In het zuidelijk deel van het terrein ligt een leuk duinbosje dat voornamelijk  
uit meidoorn en ratelpopulier bestaat. In dit bosje ligt een grote fazanten-
voerplaats en bij een dergelijke plaats kan men dan ook altijd wel de nodige 
ruderale en adventieve planten vinden. Gevonden werden daar: Akkerkool, Engels 
raaigras, grote weegbree, blauw walstro, herik, speenkruid. 
Het bosje wordt in het zuiden afgesloten door een duintje met een vochtige 
noordhelling. Hier komen de volgende voor: Gewoon bosviooltje, kruipend zene- 
groen, blauw gildkruid, ruig viooltje, bosaardbei. 
Het uiterste zuiden van het terrein, nabij het rijwielpad, is een merkwaardig 
gedeelte. Ruderale soorten zoals Wilde peen, paarse dovenetel, witte dovenetel 
groeien vlak naast kegelsilene, zandblauwtje en maanvaren. 
Meer noordwaarts langs het rijwielpad zijn plaatselijk de restanten van vroegere 
bewoning zichtbaar. Rond een aantal pilasters komt veel bruidsluier voor en  
bij een puinhoop de ruige, kleine en gewone klaproos. Ook worden hier veel nar-
cissen gevonden en gewone teunisbloem. 
Een boom die je daar niet verwacht maar zich wonderlijk kromgegroeid heeft 
aangepast is de taxus. Niet ver van deze taxus staan zeer veel kuifhyacinthen. 
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In de navolgende lijst zijn de volgende afkortingen gebruikt: 
aaa zeer algemeen 

   aa algemeen 
  a algemeen 
  z vrij zeldzaam 
 zz zeldzaam 
zzz zeer zeldzaam 
 pl plaatselijk 
  r ruderaal 
  a adventief 

Acer campestre                 
 - pseudoplatanus              
 - rubrum  
Achilleamillefolium  
Agrimonia eupatoria  
Agrostis canina  
 - stolonifera  
 - tenuis  
Aira praecox  
Ajuga reptans  
Allium vineale  
Alopecurus pratensis  
Ammophila arenaria  
Anagallis arirensis ssp.arvensis  
anchusa officinalis  
Anthoxanthum odoratum  
Anthriscus caucalis  
 - sylvestris  
Arabidopsis thaliana  
Arabis hirsuta ssp.hirsuta  
Arctium pubens  
Arrhenatherum elatius  
Asparagus officinalis  
Atriplex patula  
Bellis perennis  
Berberis vulgaris  
Betula pendula  
Botrychium lunaria  
Brassica nigra  
Bromus mollis  
Bryonia dioica  
Cakile maritima  
Calamagrbstis epigejos  
Capsella bursa-pastoris  
Cardamine hirsuta  
Carduus crispus  
Carex arenaria  
 - hirta  
 - nigra  
Carlina vulgaris  
Cerastium arvense  
 - holosteodes ssp.trivale  
 - semidecandrum  
Chelidonium majus  
Chenopodium foliosum  
Cirsium arvense  
 - palustre  
 - vulgare  
Claytonia perfoliata  
Cochlearia danica  

veldesdoorn 
gewone esdoorn 
rode esdoorn 
duizendblad 
agrimonie 
kruipend struisgras 
fioringras 
gewoon struisgras 
paashaver 
kruipend zenegroen 
kraailook 
grote vossestaart 
helm 
rood guichelheil 
ossetong 
reukgras 
fijne kervel 
fluitekruid 
zandraket 
ruige scheefkelk 
gewone klis 
frans raaigras 
asperge 
uitstaande melde 
madeliefje 
zuurbes 
ruwe berk 
maanvaren 
zwarte mosterd 
zachte dravik 
heggerank 
zeeraket 
duinriet 
herderstasje 
kleine veldkers 
kruldistel 
zandzegge 
ruige zegge 
gewone zegge 
driedistel 
akkerhoornbloem 
gewone hoornbloem 
zandhoornbloem 
stinkende gouwe 
rode aardbeispinazie 
akkerdistel 
kale jonker 
speerdistel 
klein winterpostelein 
deens lepelblad 

pl.zz  
pl.z  
pl.z  
a 
a 
z 
a 
a 
z 
pl.a 
zz 
zz 
aaa 
pl.zz 
zz 
a 
z 
pl.z 
a 
aa 
a 
zz 
zz 
r.pl.zz 
pl.z 
pl.zzz 
zz 
pl.aa 
r.zzz 
a 
aa 
pl.zzz 
a 
z 
aa 
a 
aa 
a 
pl.z 
aaa 
aa 
a 
a 
pl.zz 
zz 
aaa 
pl.a 
aa 
pl.aaa 
aa 
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Convallaria majalis 
Convolvulus arvensis 
Corynephorus canescens 
Crataegus monogyna 
Crepis biennis 
Cynoglossum officinale 
Dactylis glomerate 
Daucus carota 
Diplotaxis tenuifolia 
Doronicum orientate 
Dryopteris filix-mas 
Echium vulgare 
Elytrigia pungens 
Elytrigia repens 
Epipactis helleborine 
Equisetum arvense 
Erigeron acer 
Erodium cicutarium ssp.dunense 
 -        -        ssp.cicutarium 
 -      glutinosum 
Erophila verna 
Eryngium maritimum 
Euonumus europaeus 
Euphrasia officinalis 
Festuca ovina ssip.tenuifolia 
 -      rubra 
Fragaria vesca 
Galeopsis tetrahit 
Galium aparine 
 -     mollugo ssp.mollugo 
 -     uliginosum 
 -     verum  
Geranium molle 
 -       pusillum 
 -       robertianum 
Geum urbanum 
Glechoma hederacea  
Helictotrichon pubescens  
Hieracium pilosella 
 -        umbellatum 
Hippophae rhamnoides 
Holcus lanatus 
 -     mollis 
Hyacinthus orientalis 
Hypocharis radicata 
Inula conyza 
Jasione montana 
Jubcus alpino articulatus ssp.atricapillus 
Koeleria cristata 
Lamium album 
 -     purpureum  
Lapsana communis  
Leontodon autumnalis 
 -        nudicaulis  
Ligustrum vulgare  
linaria vulgaris  
linum catharticum  
Listera ovata 
Lolium perenne  
Lonicera periclymeum  
Lotus corniculatis  
Luzula campestris  

  

lelietje der dalen 
akkerwinde  
buntgras  
eenstijlige meidoorn 
groot streepzaad  
hondstong  
kropaar  
wilde peen  
gewone zandkool  
doronicum  
mannetjesvaren 
slangekruid  
strandkweek  
kweek  
breedbladige wespenorchis  
heermoes  
scherpe fijnstraal  
duinreigersbek  
reigersbek  
kleverige reigersbek  
vroegeling  
blauwe zeedistel  
kardinaalsmuts  
stijve ogentroost  
schapengras  
rood zwenkgras  
bosaardbei  
hennepnetel  
kleefkruid  
glad walstro  
ruw walstro  
echt walstro  
zachte ooievaarsbek  
kleine ooievaarsbek  
robertskruid  
nagelkruid  
hondsdraf  
zachte haver  
muizeoor  
schermhavikskruid  
duindoorn  
echte witbol  
zachte witbol  
hyacinth  
biggekruid  
donderkruid  
zandblauwtje 
duinrus  
fakkelgras  
witte dovenetel  
paarse dovenetel  
akkerkool  
herfstleeuwetand  
trincia 
wilde liguster  
vlasbekje  
geelhartje  
grote keverorchis  
engels raaigras  
kamperfoelie  
rolklaver  
veldbies  
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pl.a 
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a 
zzz 
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zz 
zz 
zzz 
pl.zz 
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Lycopsis arvensis  
Lysimachia vulgaris  
Matricaria recutita  
Melandrium album 
 -         rubrum  
Mentha aquatica  
Moehringia trinervia  
Myosotis arvensis  
 -       ramosissima  
Narcissus poëticus 
 -       pseudonarcissus 
 -       spec.  
Oenothera biennis  
Ononis repens var.mite  
Orobanche caryophyllacea  
 -        picridis  
Papaver argemone 
 -      dubium 
 -      rhoeas 
Phleum arenarium 
Picris hieracioides 
Pinus nigra ssp.laricio 
 -          ssp.nigra  
Plantago lanceolata 
 -       major  
Poa annua 
 -  pratensis  
Polygala vulgaris  
Polygonatum odoratum  
Polygonum aubertii 
 -        aviculare ssp.aviculare 
 -        dumetorum 
 -        convolvulus  
Polypodium vulgare  
Populus alba 
 -      candicans 
 -      nigra 
 -      tremula  
Potentilla anserina 
 -         reptans  
Prunus padus 
 -     serotina  
Pyrola rotundifolia  
Quercus robur  
Ranunculus acris 
 -         bulbosus 
 -         repens 
 -         ficaria  
Raphanus raphanistrum  
Ribes rubrum  
Rosa canina 
-  rabiginosa 
-  rugosa 

Rhinanthus serotinus  
Rubus caesius 
-   fruticosus  

Rumex acetosa 
-   acetosella  
-   crispus  
Sagina nodosa 

kromhals  
wederik  
echte kamille 
avondkoekoeksbloem 
dagkoekoeksbloem  
watermunt  
drienerfmuur  
middelst-vergeet-mij-nietje  
ruw-vergeet-mij-nietje  
witte narcis  
trompetnarcis 
 
gewone teunisbloem  
kruipend stalkruid 
walstrobremraap 
bitterkruidbremraap  
ruige klaproos  
kleine klaproos  
gewone klaproos  
zanddoddegras  
echt bitterkruid  
corsicaanse den  
oostenrijkse den  
smalle weegbree  
grote weegbree  
straatgras  
veldbeemdgras  
vleugeltjesbloem 
duinsalamonszegel  
bruidsluier  
varkensgras  
heggeduizendknoop  
zwaluwtong 
eikvaren 
abeel 
ontariopopulier  
zwarte populier  
ratelpopulier  
zilverschoon  
vijfvingerkruid  
vogelkers 
amerikaanse vogelkers 
rondbladig wintergroen 
zomereik 
scherpe boterbloem 
knolboterbloem  
kruipende boterbloem 
speenkruid 
knopherik 
aalbes 
hondsroos 
egelantier 
rimpelroos 
grote ratelaar  
dauwbraam 
bosbraam 
veldzuring 
schapezuring  
krulzuring 
sierlijk vetmuur 

zz 
pl.z  
r.zz 
z  
a 
pl.a 
a 
a 
aa 
pl.z 
pl.zz 
adv.zzz 
a 
a 
z 
zzz 
r.zzz 
r.zzz 
r.zz 
aa 
zz 
pl.zz 
pl.aa 
a 
zz 
a 
a 
a 
aa 
pl.a 
zzz 
a 
z 
aa 
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pl.zz  
pl.zz  
pl.aa  
pl.zz 
a 
pl.zzz 
z 
a 
zz 
zz 
z 
a 
zzz 
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zzz 
z 
a 
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pl.zz 
aaa 
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a 
a 
z 
zzz 
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Salix cinerea 
-   Fragilis 
-   repens 

Salsola kali  
Sambucus nigra  
Satureja acinos 
-      vulgaris  

Saxifraga tridactylitus  
Scilla siberica  
Scrophularia nodosa  
Scutelaria galericulata 
Senecio jacobaea var.flosculosus  
Senecio vulgaris  
Sherardia arvensis  
Silene conica 
Sinapis arvensis  
Sisymbrium altissimum 
Solanum dulcamara 
-     nigrum  

Sonchus arvensis  
Stellaria graminea 
 -        media ssp.media  
Taraxacum s.erythrospermum 
-       s.vulgaria  

Taxus baccata 
Teesdalia nudicaulis  
Teucrium scorodonia  
Thymus pulegioides  
Trifolium dubium 
-       repens 

Tragopogon pratensis ssp.minor 
Tulipa spec. 
Urtica dioica 
 -     urens 
Valeriana officinalis 
Valerianella locusta 
Verbascum thapsus 
Veronica arvensis 
-      Chamaedrys 
-      officinalis  

Viburnum opulus  
Vicia cracca 
-   Hirsuta 
-   Lathyroides 
-   sativa ssp.angustifolia 
-   sativa ssp.sativa 

Viola canina 
-   Riviniana 
-   Hirta 
-   tricolor ssp.curtisii  

Muscari comosum  

grauwe wilg  
kraakwilg 
kruipwilg 
loogkruid 
vlier 
klein steentijm  
borsteikrans  
kandelaartje 
oosterse sterhyacinth  
knopig helmkruid  
blauw glidkruid 
jacobs kruiskruid 
klein kruiskruid  
blauw walstro  
kegelsilene  
herik 
hongaarse raket  
bitterzoet  
zwarte nachtschade 
akkermelkdistel  
grasmuur 
vogelmuur  
duinpaardebloem  
gewone paardebloem  
taxus 
klein tasjeskruid  
valse salie  
grote wilde tijm  
kleine klaver  
witte klaver  
kleine morgenster  
tulp 
grote brandnetel  
kleine brandnetel  
echte valeriaan  
veldsla  
koningskaars  
veldereprijs  
gewone ereprijs 
mannetjesereprijs  
gelderse roos  
vogelwikke  
ringelwikke  
lathyruswikke  
smalbladwikke  
voederwikke  
hondsviooltje  
gewoon bosviooltje  
ruig viooltje  
duinviooltje 
kuifhyacinth 
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W.v.d.Niet  
E.Aartse 
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