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Inventarisatie Nieuw Leeuwenhorst 1980   inventariseerder: 
A.Ruygrok 
 

Hieronder volgen de resultaten van de broedvogeltellingen op Nieuw Leeuwen- 
horst. Voor de broedresultaten van de mezen en de Ringmus wordt verwezen naar  
het nestkastenverslag elders in dit nummer. 
 
soort  1979  1980 soort 1979 1930 

Fuut    1    1 Heggemus   1   2 
Wilde eend    3    3 Rietzanger   1   1 
Torenvalk   (1)    1 Bosrietzanger   1   - 
Boomvalk    1    1 Spotvogel   1  (1) 
Fazant    1    - Kleine karekiet   -   1 
Waterhoen    1    1 Rietgors   1   1 
Meerkoet    2    2 Tuinfluiter   1   5 
Houtduif    7    9 Zwartkop   5   8 
Turkse tortel    3    5 Grasmus  (1)  (1) 
Tortelduif    3    6 Fitis  11  10 
Holenduif    1    2 Tjiftjaf   7   9 
Koekoek   (1)   (1) Fluiter   1   1 
Bosuil    1    1 Grauwe vliegenvanger   -   1 
Groene specht    1    2 Nachtegaal   1   1 
Grote bonte specht    2    3 Merel   6   7 
Kleine bonte specht    1    - Zanglijster   3   4 
Spreeuw   30   35 Grote lijster   1   1 
Vlaamse gaai    5    5 Vink   -   1 
Kauw ca.  30 ca.  30 Staartmees     -   1 
Zwarte kraai    3    3 Boomklever   1   1 
Winterkoning    7   10 Boomkruiper   2   2 
Roodborst    3    6 Groenling   -   1 
Ekster    2    3    
 
In het bestand zijn geen opvallende verschuivingen te zien. Wel is duidelijk dat 
door een steeds groeiende kennis van de bosvogels de inventarisatie in waarde 
stijgt. Er worden dan meer broedparen gevonden dan in voorgaande jaren. De Holen-
duif b.v. is een zeer schuwe broeder die zich zelden laat horen of zien. 
Ook andere vogels zijn moeilijk te vinden, hetzij door hun schuwe gedrag, hetzij 
door hun onregelmatige zang. 
Mocht iemand nog aanvullingen hebben op dit verslag, dan houdt ondergetekende zich 
van harte aanbevolen. 
 
Al met al was het afgelopen inventarisatiejaar toch wel aardig met broedparen  
van de Fuut, Boomvalk, Torenvalk, Fluiter en Boomklever. 

 
 

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

Broedvogelinventarisatie AW-duinen in 1980 
 
Vanaf 1978 worden in het zuidelijk deel van de Waterleidingduinen van de ge- 
meente Amsterdam broedvogelinventarisaties verricht door leden van onze vereni- 
ging. Het door E.Aartse en W.Baalbergen verzorgde verslag is te uitgebreid om in 
zijn geheel te worden opgenomen. Daarom moot u het hier doen met een samen- 
vatting. Het uitgebreide verslag is zeer de moeite waard en kan bij de samen-
stellers bekeken worden. 
Dit jaar zijn de kavels H, J en K onderzocht (zie het kaartje op de volgende 
pagina). De terreinen worden in het voorjaar minstens éénmaal per week bezocht. 
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Kavel H Paardenkerkhof (AW-duinen 1980)   inventariseerders: 
E.Aartse 
H.J.van Emmerik  
Q.T.J.Sluys 

Dit kavel, ter grootte van 114 ha, wordt in het noorden begrensd door de Zilker-
duinslag en Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door de Provinciale weg naar 
Haarlem, in het zuiden door het rijwielpad en het zweefvliegveld en in het wes- 
ten door het Oosterkanaal. 
 
Het terrein heeft een parkachtig aanzicht door de kleine duinbosjes, struwelen  
en open vlakten. Vooral het oostelijk deel is een prachtig stuk binnenduin met  
veel open ruimten en vrij hoge duinen met duinbosjes begroeid. Grote delen van  
het open duin zijn begroeid met Adelaarsvaren. 
Het middengedeelte van het kavel wordt gevormd door de oude weidegronden (zoals  
de Wei van het Paardenkerkhof, die aan dit kavel zijn naam gaf) waarin de voor-
malige waterlopen nog goed zichtbaar zijn. Plaatselijk zijn hier nog wat natte 
plekken te vinden. 
Ten westen van dit "weidegebied" is het terrein zeer afwisselend met flinke open 
vlakten met Duinriet en Adelaarsvaren, kleine duinbosjes, voornamelijk bestaand  
uit Meidoorn en langs het Oosterkanaal wat duindoornstruwelen. 
Bovenomschreven gebieden worden van elkaar gescheiden door brede gordels van 
Eikenhakhout. Deze eikenstruwelen zijn bijzonder vogelarm. 
In het terrein liggen verder nog vier bosjes met vrij hoog opgaand hout. 

 
vastgestelde broedparen: 
 
soort                aantal soort aantal 
Wilde eend    11 Gekraagde roodstaart     9 
Slobeend     1 Nachtegaal     8 
Kuifeend   3-4 Roodborst    15 
Fazant 25-30 Sprinkhaanrietzanger     2 
Scholekster     1 Spotvogel     1 
Kievit     5 Zwartkop     6 
Grutto    (1) Tuinfluiter     5 
Houtsnip     2 Grasmus     6 
Wulp     4 Braamsluiper     4 
Houtduif 17-20 Fitis    56 
Tortelduif     1 Tjiftjaf     7 
Koekoek   2-3 Koolmees    24 
Bosuil     2 Pimpelmees     8 
Groene specht     4 Glanskopmees     3 
Grote bonte specht     3 Staartmees     1 
Boomleeuwerik    (1) Boomkruiper     1 
Veldleeuwerik    26 Groenling     2 
Boompieper    22 Kneu   6-8 
Witte kwikstaart     1 Vink     2 
Winterkoning    16 Spreeuw     2 
Heggemus    15 Wielewaal    (?) 
Zanglijster     2 Vlaamse gaai     6 
Merel    18 Ekster 12-15 
Tapuit    13 Kauw     2 
Paapje     2 Zwarte kraai     2 
 
totaal aantal soorten 50, waarvan 3 soorten niet met zekerheid konden worden 
vastgesteld. 
 
Opmerkingen: 
Kievit: vooral de 2 paartjes op de Wei v.h. Paardenkerkhof hadden het zwaar te 
verduren door rovende eksters. Of er ooit jongen uitgekomen zijn, is niet te zeggen. 
De Kieviten worden regelmatig aangevallen; groepen van 14 tot 20 eksters waren 
daar geen uitzondering. 
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Grutto: Het broeden van de grutto is niet met zekerheid vastgesteld. Wel regel- 
matig gezien en gehoord. 
 
Tortelduif: Eén paartje valt ons beslist tegen in dit terrein. Gaat de soort achter- 
uit in de Duinstreek? 
 
Bosuil: Door de heer F.J.Koning werd meegedeeld, dat in de bosuilenkast in de 
Vlaskoek een Bosuil heeft gebroed. Men was bang dat het broedsel verstoord zou 
worden tijdens het uitdunnen van het bos. De Bosuil bleek echter zeer honkvast 
en tussen alle herrie door is één jong uitgevlogen. Het andere paar Bosuilen 
zat in een kast in 't Oude Huis en had twee jongen. 
 
Boomleeuwerik: Deze soort heeft vermoedelijk wel gebroed, maar het aantal waar-
nemingen was te gering om zekerheid te hebben. 
 
Sprinkhaanrietzanger: De indruk bestaat dat de soort zich langzamerhand weer wat 
herstelt. Dit geldt ook voor het Paapje. 
 
Wielewaal: De Wielewaal werd tijdens de inventarisatieperiode 4 x in het terrein 
gehoord, maar steeds op een andere plaats. Ook buiten het terrein werd de Wiele- 
waal wel gehoord. 
 
                       -------------- 
 
 
Kavel J. De achterkant, Hoekgatterduin, Stenenbergdrift (AW-Duinen 1980) 

Inventariseerders: 
W.Baalbergen  
B.C.Punt  
Mevr.H.Veefkind-  

  Lieneman  
 

Het onderzochte kavel is 87 ha groot. De noordelijke grens loopt gelijk met  
de provinciale grens Noord Holland - Zuid Holland, in het oosten wordt het  
terrein begrensd door de afrastering, in het zuiden door de Zilkerslag en in het 
westen door het Oosterkanaal. 
In het midden van het gebied loopt een vrij kale hoge duinenrug van zuid naar  
noord. Er zijn enkele verharde wegen en wat zandpaden. Hier en daar groeien wat 
eikenhakhoutbosjes en langs het Oosterkanaal bosjes met Oostenrijkse Den. In deze 
dennenbosjes zijn veel spechtensmidsen te vinden. 
In het midden van het gebied is een stuk opgaand hout te vinden met voorname- 
lijk populieren. 
Ook herinneringen aan vroeger zijn nog terug te vinden. De loop van de nu uitge-
droogde Kromme Beek is nog altijd te zien, het voorkomen van Iepen en een oude  
Linde herinneren aan de tijd dat ene Klaas hier boerde, totdat hij door het 
uitdrogen van het duin geen bestaanszekerheid meer had. 
Dit onderzochte terrein moet in vroeger tijden een bekend "Grielenduin" geweest 
zijn, zoals we weten uit publicaties van J.P.Strijbos en uit inlichtingen van  
oudere Noordwijkers. 
 
lijst van vastgestelde broedgevallen: 
 

soort aantal soort aantal 

Wilde eend     1 Gekraagde roodstaart    15 
Fazant     4 Nachtegaal    10 
Scholekster     1 Roodborst     9 
Wulp     2 Sprinkhaanrietzanger     1 
Houtduif    13 Spotvogel     1 
Tortelduif     1 Tuinfluiter     2 
Koekoek     1 Grasmus     8 
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vervolg kavel J.  
 
soort 

 
 
aantal 

 
 
soort 

 
 
aantal 

Groene specht     3 Braamsluiper     1 
Grote bonte specht     1 Fitis    71 
Boomleeuwerik     3 Tjiftjaf     2 
Veldleeuwerik     3 Koolmees    24 
Boompieper     6 Pimpelmees     8 
Graspieper     2 Glanskop     1 
Witte kwikstaart     2 Staartmees     4 
Winterkoning     1 Groenling     1 
Heggemus     9 Kneu     4 
Grote lijster     1 Vink     2 
Zanglijster     4 Ringmus     4 
Merel     7 Wielewaal     1 
Tapuit    18 Ekster     8 
Roodborsttapuit     1 Vlaamse gaai     2 
Houtsnip     2   
 
totaal aantal soorten: 43. 
 
Opmerkingen: 
 
Eenden: In het Oosterkanaal zwommen het gehele voorjaar eenden, n.l. Wilde eend, 
Slobeend en Krakeend. Behoudens één broedpaar van de Wilde eend konden verder  
geen broedgevallen worden vastgesteld. 
 
Winterkoning: Maar één winterkoning. Het ontbreken van dichte stukken in de onder-
begroeiing zal hier zeker een rol spelen. 
 
Tapuit: Het gebied heeft veel kale stukken duin, dat blijkt wel uit het voorkomen 
van deze soort. 
 
Kneu: Dit blijft een moeilijk te inventariseren soort. Zonder naar nesten te  
zoeken -een methode die wij afwijzen- is het vaststellen van een broedgeval niet 
eenvoudig. 
 
                       -------------- 
 
 
Kavel. K. Vogelenveld, Vinkenbaandriften, Schrama (AW-duinen 1980) 

Inventariseerder:  
F.P.v.d.Berg 
 

Dit kavel (opp. ca.90 ha) wordt in het noorden begrensd door de Vogelenvelder- 
weg met de Laan van Gerrit Hulsebos, in het oosten door het Oosterkanaal, en in  
het zuiden door de Nieuwe Haasvelder weg. Het gebied wordt doorsneden door de  
matig verharde Schramaweg en bezit ca 7 km zandpad. 
In het Noordoosten van het terrein ligt een deel van de voormalige akker-en 
weidegronden, welke eertijds behoorden aan de duinhoeve "Het Vogelenveld". Toen  
in 1925-1926 het Oosterkanaal werd gegraven, werden de gronden ongeschikt voor  
hun functie en moest het meer dan 100-jarige bedrijf worden opgeheven. 
In het zuidoosten van het kavel lag tuinbouwgrond, waarop voornamelijk bloembollen 
werden geteeld. Ieder jaar bloeien op deze veldjes, omgeven door kaarsrechte eiken- 
en elzenwallen, massa's verwilderde Narcissen, Scilla's en Sneeuwklokjes. 
Verder bevat het kavel een aantal natuurlijke bosjes en beboste duinpannen.  
In de omgeving van Schrama en Vogelenveld is opgaand hout. Veel forse Iepen,  
Abelen en Zwarte Populieren bevatten nestholten van spechten, waarvan ook door 
andere holenbroeders dankbaar gebruik wordt gemaakt. Langs het Oosterkanaal zijn  
na de oorlog dichte bosjes aangeplant waar nu een rijk vogelleven aan te treffen 
is. 
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In het centrum van het kavel liggen uitgestrekte struwelen, met hier en daar  
zeer dichte, manshoge duindoorns. 
Het kavel is overigens niet erg geaccidenteerd. Noord-zuid loopt door het kavel  
een duinenrij, waarvan de hoogste top 20 m bedraagt. 
Het terrein is al met al zeer gevarieerd. 
 
vastgestelde broedparen in kavel K. 
 
soort 
 
Wilde eend 
Bergeend 
Fazant 
Scholekster 
Kievit 
Wulp 
Houtsnip 
Houtduif 
Tortelduif 
Koekoek 
Bosuil 
Ransuil 
Groene specht 
Zwarte specht (zie opm.) 
Grote bonte specht 
Veldleeuwerik 
Boomleeuwerik 
Boompieper 
Rouwkwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Merel 

 aantal 
 

2 
1 

10-20 
4 
3 
4 
1 

   16 
1 

   (4) 
1 
1 
5 

   (-) 
4 
6 
5 
7 
1 
3 

   21 
5 

soort 
 
Tapuit 
Gekraagde roodstaart 
Nachtegaal 
Roodborst 
Sprinkhaanrietzanger 
Tuinfluiter 
Grasmus 
Braamsluiper 
Fitis 
Tjiftjaf 
Koolmees 
Pimpelmees 
Glanskop 
Staartmees 
Groenling 
Kneu 
Ringmus 
Wielewaal 
Ekster 
Vlaamse gaai 
Kauw 
Zwarte kraai 
Spreeuw 

aantal 
 
   11 
   14 
   11 
   10 

2 
3 
4 
1 

   67 
4 

   28 
7 
4 
6 
1 

   14 
7 
1 

   10 
3 

   10 
1 

   23 
 
totaal aantal soorten: 44. 
 
opmerkingen: 
 
Bosuil: Bij controle door de heer Koning op 1 juni 1980 bleek het legsel ver- 
laten te zijn. Vermoedelijk speelt overmatige verstoring door vooral jeugdige 
personen een rol. 
 
Zwarte specht: Deze soort werd een aantal malen waargenomen aan de zuidzijde  
van het Vogelenveld. Op 23 maart was een paartje bezig met het hakken van een 
nestholte op 9 meter hoogte in een hoge Abeel (in het zgn. Spreeuwendorp). Het  
werk hieraan werd echter niet voortgezet. 
 
Wielewaal: Mogelijk nog een tweede broedgeval in het Schrama. Hierover geen 
Zekerheid. 
 
Een gemengd paar Witte kwikstaart/Rouwkwikstaart verbleef aan de westzijde van  
het Oosterkanaal. 
 
                       -------------- 
 
In het komende jaar 1981 hopen we de resterende kavels (zie de kaart) te bewer- 
ken en daarmee de inventarisatie van de Zuidelijke AW-duinen af te ronden.  
Voor nadere inlichtingen en met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de 
samenstellers van dit verslag. 
 

E.Aartse en W.Baalbergen. 
 

 
 




