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BROEDVOGELINVENTARISATIE IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN IN 1978  
 
In 1973 kreeg de Vereniging een informeel verzoek van Ir.v.d.Weijden  
om ook een gedeelte van de Amsterdamse Waterleidingduinen te gaan  
inventariseren. 
Aangezien echter dat jaar de inventarisaties voor het z.g. Atlas- 
project en voor de Avifauna West-Nederland-West begonnen, waarbij  
veel leden van onze vereniging waren ingeschakeld, kon aan dit ver- 
zoek niet worden voldaan. 

In 1977 werd de laatste hand aan de genoemde inventarisaties gelegd.  
De Vereniging besloot tijdens een ledenvergadering de tijdelijk  
gestopte broedvogelinventarisatie in de duinen te noorden van het  
dorp in 1978 weer te starten. Het indertijd gedane verzoek van de  
heer v.d.Weijden kwam tijdens deze vergadering ter sprake en besloten  
werd contact op te nemen met de directie van de Amsterdamse Water- 
leidingduinen. 
Deze contacten en de contacten met de Vogelwerkgroep Haarlem leidden  
er toe, dat in 1978 gestart kon worden met de broedvogelinventarisatie  
in het zuidelijk duingebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Het totale inventarisatiegebied van de Vereniging valt uiteen in 
a) De Boswachterij Noordwijk (vrij toegankelijk duingebied op wegen  

en voetpaden. Het is een zeer intensief gebruikt recreatiegebied) 
b) De Blink (niet toegankelijk) 
c) Amsterdamse Waterleidingduinen (beperkt toegankelijk) 

Dit verslag richt zich uitsluitend op het geïnventariseerde terrein  
in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Aangezien deze duinen echter  
deel uitmaken van het totale geïnventariseerde duingebied, zullen  
af en toe vergelijkingen met de andere duingebieden worden opgenomen. 

Aan de inventarisatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen werkten  
mee: 

E.Aartse   Joh.Molegraafstraat 6 Noordwijk 
W.Baalbergen  Schoolstraat 15  Noordwijk 
F.P.v.d.Berg  Zilkerduinweg 317  De Zilk 
B.C.Punt   van Galentraat 10  Noordwijk 
Mevr.H.Veefkind-Lieneman Breloftpark 26  Noordwijk 
 

Inventarisatiegebied 

Het totale gebied, begrensd door de Langevelderslag, raster westzijde,  
Ruigenhoeker Schulpweg, Rijwielpad/Zweefvliegveld, onverhard pad  
langs Starrebroek, is in een viertal deelgebieden gesplitst 
(zie kaart). 

VAK A: geïnventariseerd door: W.Baalbergen 
B.C.Punt 
Mevr.H.Veefkind-Lieneman 

VAK B: geïnventariseerd door: E.Aartse 

VAK C: geïnventariseerd door: F.P.v.d.Berg  

VAK D: geïnventariseerd door: Aartse 
 
Het zuidelijk deel van het gebied is vrij kaal met vooral in  
Gijs Kokkieshoek veel stuifgaten. 
Ten westen van het Van Limburg Stirumkanaal is een goed ontwikkelde  
vegetatie van voornamelijk Duindoorn met hier en daar bosjes Vlier.  
Ten oosten van het Van Limburg Stirumkanaal vinden we vooral  
een Duindoorn/Meidoornvegetatie met hier en daar restanten van vroegere  
berkenbosjes. 
Ten oosten van Finleyweg liggen hoge, droge duinen, die via een ijl  
ontwikkelde Duindoorn/Kruipwilgvegetatie aflopen naar de Houtweg. 
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Het noordelijk deel van vak B bestaat uit een langzaam oplopende  
zuidhelling waar praktisch geen enkele begroeiing is. Dit gedeelte  
is zeer vogelarm. 
De vlakte van Starrenbroek bestaat voornamelijk uit ondoordringbare 
Duindoornvegetaties. 
Het vogelleven speelt zich voornamelijk af in de duinbosjes zoals  
Spejendel, Abelendel, Rozendel, Bos van Toob, Schoenmakersdel e.d. 

RESULTATEN 
 

Slobeend 

  A   B   C   D  Totaal  

  1 - - - 1 
Wilde eend  1 2 - 1 4 
Bergeend  - - - 1 1 
Fazant  4 8  45 3  60 
Patrijs  2 - 1 1 4 
Neerkoet  3 - -   - 3 
Kievit  5 - 2 1 8 
Scholekster  3 - 2 2 7 
Wulp  4 4 3 2  13 
Houtsnip  1 1 - - 2 
Houtduif  6 8  10 4  28 
Tortelduif  3 3 - 1 7 
Koekoek  3 1 3 - 7 
Ransuil  1 - - - 1 
Groene specht  - 1? - - 1? 
Boomleeuwerik  - 2 1 - 3 
Veldleeuwerik  4 - 2 2 8 
Ekster  4 4 6 2  16 
Vlaamse gaai  - 1? - - 1? 
Koolmees  - 4 - 2 6 
Glanskopmees  - - 1 - 1 
Staartmees  2 1 2 - 5 
Winterkoning 24  13  11 2  51 
Roodborst  2 4 3 - 9 
Nachtegaal 20  11 9 5  45 
Gekraagde roodstaart  3 4 1 - 8 
Paapje  1 - 1 - 2 
Roodborsttapuit  5 2 3 -  10 
Tapuit 19 4 4 2  29 
Merel 10 2 5 1  18 
Zanglijster  3 2 - - 5 
Sprinkhaanrietzanger  - - 2 - 2 
Zwartkop  - 2 - - 2 
Grasmus 12 3 5 2  22 
Fitis 45  23 42 7 117 
Braamsluiper  4 - 1 - 5 
Heggemus 20  14  15 5  54 
Graspieper  2 - - 1 3 
Boompieper  1 1 - - 2 
Witte kwikstaart  2 - - - 2 
Kneu 10 8 4 4  26 
Ringmus  2 - - - 2 

 
Totaal aantal soorten 42  

 
 

 
 

 
CONCLUSIE 

Het trekken van conclusies uit een inventarisatie van één jaar is 
Niet eenvoudig. Het vastleggen van de broedresultaten zoals door  
ons is gedaan, heeft dan ook nog maar betrekkelijke waarde. Zo kunnen  
de jaarlijkse schommelingen in de stand vrij groot zijn, terwijl 
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mogelijkheden tot vergelijking nog vrijwel ontbreken. 
Een tweetal aanknopingspunten liggen er wel. 
In de eerste plaats is in 1971 door C. en J.Bouwmeester een onderzoek  
gedaan naar broedvogels in een gedeelte van het door ons onderzochte  
gebied. In het jaarverslag van de Vogelwerkgroep Haarlem van dat jaar  
wordt verslag gedaan van hun bevindingen. Het betreft de oostelijke  
helft van de Van Limburg Stirumduinen, overeenkomend met onze vakken 
C en D, met uitzondering van het meest noordelijke puntje, dat door  
hen is niet onderzocht. (zie kaart blz.19) 
Als we dit stukje terrein bij onze resultaten buiten beschouwing laten  
zijn de aantallen in onderstaande tabel vergelijkbaar. 
 

 

Bergeend  
Fazant  
Patrijs  
Kievit  
Scholekster  
Wulp 
Houtsnip  
Houtduif  
Tortelduif  
Koekoek  
Boomleeuwerik 

1971  1978 

  - 
n.g. 
  - 
  3 
  - 
  2 
  1 
  6 
  4 
  - 
  - 

1 
 23 
2 
2 
3 
5 
- 

 10 
1 
1 
1 

Veldleeuwerik  10 4 
Ekster 5 6 
Vlaamse gaai 1 - 
Koolmees 1 2 
Glanskopmees - 1 
Staartmees 1? 2 
Winterkoning 2 9 
Roodborst - 3 
Nachtegaal 4  10 
Gekraagde roodstaart 1 1 
Paapje 3 - 
Tapuit 6 3 
Merel 4 3 
Zanglijster 2 - 
Sprinkhaanrietzanger  4-5 - 
Spotvogel 1? - 
Zwartkop 3 - 
Tuinfluiter 1 - 
Grasmus  13 6 
Fitis  28  32 
Braamsluiper 2 1 
Heggemus 9  14 
Boompieper 6 - 
Graspieper - 1 
Kneu 9 8 
Geelgors 1 - 

Totaal aantal soorten 1971  29  
Totaal aantal soorten 1978  27  

 

Toelichting 

Uit de vergelijking met 1971-1978 valt het volgende op. 
De soorten die van open terrein houden (Kievit, Veldleeuwerik, Tapuit)  
zijn afgenomen. Andere soorten die meer begroeiing preferen (houtduif  
en zangvogels) zijn toegenomen. Mogelijk is het terrein in de loop  
der jaren wat ruiger geworden door een begroeiing met struiken e.d. 
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Opvallend is het verdwijnen van het Paapje, een vogel die het verder  
rondom Noordwijk ook slecht vergaat. 
Dit geldt ook voor de Sprinkhaanrietzanger. Deze soort is in de  
duinen ten noorden van Noordwijk erg zeldzaam geworden. Dit in  
tegenstelling tot een aantal jaren geleden. 

De Fitis is sterk toegenomen, echter ten koste van de Grasmus. 
Ook deze ontwikkeling valt elders te constateren. Zou dit iets met  
voedselconcurrentie te maken kunnen hebben? 

Voor het verdwijnen van de Boompieper zijn geen oorzaken aan te  
wijzen. Het is mogelijk dat door het verruigen van het terrein de  
broedmogelijkheden voor de Boompieper zijn verminderd. De Boompieper  
heeft een voorkeur voor hoge zangposten rondom een lagere begroeiing.  
Deze hoge zangposten zijn door de massale sterfte onder de berken  
duidelijk minder geworden. 

Een tweede mogelijkheid tot vergelijking biedt het onderzoek dat  
E.van IJzendoorn in 1973 in het kader van de Avifauna West-Nederland- 
West heeft verricht. 
In dat jaar is door hem het gehele Zuid-Hollandse deel van de  
Amsterdamse Waterleidingduinen en de stroken ten oosten hiervan,  
eigendom van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, geinventa- 
riseerd. 
Een vergelijking is dus pas mogelijk wanneer wij ook deze gegevens  
verzameld hebben. 

Rest ons nog wat algemene opmerkingen over het onderzoek. 

De Bergeend heeft gebroed in een konijnenhol in Gijs Kokkieshoek. 

De Fazant wordt de laatste jaren als jachtvogel niet meer uitgezet.  
Wel worden deze vogels hier en daar nog gevoerd. Het zou aan te  
bevelen zijn dat het voeren werd gestopt, zodat deze soort zich  
op een meer natuurlijke wijze kan gaan ontwikkelen. 

De Wulp komt in het zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen nog in een behoorlijk aantal voor. Van IJzendoorn, hierboven  
genoemd, noteerde voor het gehele zuidelijke deel 31 broedparen. 

Zoals bij alle inventarisaties is het vaststellen van het aantal  
Koekoeken niet gemakkelijk. Onze opgave is dan ook niet meer dan  
een schatting. 

De Ekster baart ons zorgen. We hebben de indruk dat deze soort  
sterk is toegenomen. In hoeverre hieraan iets is te doen, is ons  
niet duidelijk. Bejagen heeft vaak niet het gewenste resultaat,  
omdat direct immigratie optreedt vanuit de omringende gebieden.  
Het was geen zeldzaamheid dat wij tijdens een inventarisatieronde  
groepjes Eksters het duinterrein zagen afstropen. Deze groepjes  
varieerden van 4-6 maar er werden ook groepen gezien van 9-12  
vogels. Om als grondbroeder de eieren uit te broeden en de jongen  
groot te brengen een haast onmogelijke taak. 

De Groene specht en de Vlaamse gaai werden vaak waargenomen, maar  
het is niet zeker dat ze gebroed hebben in vak B. De indruk  
bestond, dat ze het terrein gebruikten als foerageergebied en dat  
ze gebroed hebben in de bosrand langs het rijwielpad. 

Over het Paapje en de Sprinkhaanrietzanger is al even gesproken.  
De aantallen die Van IJzendoorn voor het gehele zuidelijk gebied  
opgeeft, respectievelijk 14 en 73 broedparen, geven wel te denken. 

Voor de Boompieper geeft Van IJzendoorn 60 paren aan, waarbij onze  
2 paren schril tegen afsteken. Wel moet onder de aandacht gebracht  
worden dat de door Van IJzendoorn bezochte randgebieden betere 
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broedgebieden zijn voor de Boompieper dan de Amsterdamse-Waterleiding- 
duinen zelf. 
Het is mogelijk dat 1973 een bijzonder goed jaar was voor de Boom- 
pieper. In dat jaar is namelijk voor de Avifauna West-Nederland-West  
een inventarisatie gedaan in de Zuidduinen. Hierbij bleek dat de  
Boompieper het aantal Veldleeuweriken evenaarde. Geteld werden  
in 1973 18 paartjes Boompieper en 23 paartjes Veldleeuwerik.  
In 1978 bleek het aantal Veldleeuweriken ongeveer gelijk te zijn,  
terwijl van de Boompieper slechts enkele broedparen geteld werden.  
Dat wijst toch wel op een duidelijke teruggang van de Boompieper. 

In vak B is geen enkel broedgeval van de Veldleeuwerik geconsta- 
teerd. Op de zang van deze vogel werd speciaal gelet, maar hij werd  
nimmer gehoord. Het terrein is bij de Houtweg te ruig en bij de  
Koppedel te kaal, waardoor er voor de Veldleeuwerik onvoldoende  
broedmogelijkheden zijn. 

In vak D op het open terrein van de Gijs Kokkieshoek verbleven in  
het voorjaar veel Zilvermeeuwen, die bij benadering een vrij agres- 
sief territoriumgedrag bleken te hebben. In de loop van het voor- 
jaar werd de groep steeds groter en begin juni waren daar ongeveer  
100 vogels aanwezig. Bij regelmatige controle is gebleken dat er  
geen sprake was van een broedpoging. Het waren kennelijk allemaal  
ongepaarde vogels en jonge vogels. Hoe in de toekomst dit zich  
daar gaat ontwikkelen is niet bekend. Het terrein is daar ideaal  
voor broedende Zilvermeeuwen; kaal, veel stuifplekken en een goed  
uitzicht. Verwacht wordt dat mogelijk in 1979 daar gebroed zal  
worden omdat het aantal verblijvende vogels ieder jaar groter wordt. 

Tot besluit willen wij dank zeggen aan de directie van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen voor de verleende medewerking.  
Wij hopen het volgende seizoen ons onderzoek voort te zetten in  
het gebied direct ten noorden van het nu onderzochte stuk.  
Op deze wijze moet het mogelijk zijn het gehele zuidelijk duin- 
gebied in drie jaren te onderzoeken. 

Voor eventuele nadere gegevens kunt u zich richten tot het  
correspondentieadres Broedvogelinventarisatie Amsterdamse Water- 
leidingduinen, de heer W.Baalbergen, Schoolstraat 15 te Noordwijk. 
 

E.Aartse 
W.Baalbergen  
F.P.v.d.Berg  
B.C.Punt  
H.Veefkind-Lieneman 
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