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Opmerkingen: 
Vergeleken met 1974-'75 laat de inventarisatie toch wel wat opmerkelijke dingen 
zien. 
 
De Kievit en de Wulp hebben zich kunnen handhaven. 
 
De Veldleeuwerik, Fitis en Kneu namen sterk in aantal af. Wat de oorzaak hiervan  
is, is niet bekend. Het verschijnsel doet zich in het hele duingebied voor, zowel  
in de recreatie-duinen bij Noordwijk, als in gedeeltelijk toegankelijke of on-
toegankelijke duinen. 
 
Houtduiven en Eksters nemen toe in aantal. Het maakt hen weinig uit of het 
broedgebied opengesteld is voor publiek of niet. 
 
Grote bonte specht, Zanglijster en Spreeuw zijn niet opgenomen in de tabel.  
Zij broedden net buiten het raster in de boomgordel langs het rijwielpad aan  
de binnenduinrand. Deze smalle strook is in voorgaande jaren ook niet geïn-
ventariseerd, en daarom is dit gedeelte ook in 1980 er buiten gelaten. 
 
In 1974 werd het terrein geïnventariseerd door L.v.Duyn en J.Bouwmeester;  
in 1975 door E.Aartse en W.v.d.Niet in 1979 door J.v.Dijk en in 1980  
door ondergetekende. 
 

E.Aartse 
 
 

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

Broedvogelinventarisatie in het Langeveld. 1980  inventariseerder 
J.v.Dijk 
 

Dit jaar is voor de eerste maal van dit terrein een inventarisatie gemaakt. 
De begrenzingen van het terrein worden gevormd door de Langevelderslag, het 
fietspad tot aan de Ruigenhoek en de Vogelaarsdreef. 
Het ligt tegen het duingebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen aan, 
zodat nogal eens verwezen wordt naar vermoedelijke broedgevallen in dit terrein. 
Het terrein is op 8 dagen bezocht in de periode van 5 april tot en met 27 mei. 
 
soort 
 
Fazant 
Houtsnip 
Houtduif 
Tortelduif 
Koekoek 
Groene specht 
Grote bonte specht 
Veldleeuwerik 
Boompieper 
Witte kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Roodborst 
Nachtegaal  
Gekraagde roodstaart 
Merel 
Zanglijster 
Tuinfluiter 

aantal 
 
  2-3 
  1-2 
12-15 
   (1) 
  1-2 
  1-2 
    1 
    1 
  1-2 
    2 
 8-10 
  3-4 
12-14 
12-13 
    1 
 8-10 
    2 
  1-2 

soort 
 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Fitis 
Grauwe vliegenvanger 
Staartmees 
Glanskop 
Pimpelmees 
Koolmees 
Wielewaal 
Vlaamse gaai 
Ekster 
Zwarte kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Groenling 
Kneu 

aantal 
 
 7-10 
    5 
32-38 
   (1) 
    1 
    1 
  4-5 
  7-9 
   (1) 
  4-5 
  5-6 
   (1) 
  8-9 
  8-9 
    6 
    1 
   (1) 
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opmerkingen: 
Houtsnip: 1 paar broedde vermoedelijk in de A.W.duinen. 
Tortelduif: op 27 mei 1 ex. 
Koekoek: grensgevallen met de A.W.duinen. 
Groene specht: één paartje in het gebied en één waarschijnlijk net over de "grens". 
Gekraagde Roodstaart: dit paar huisde in hoog Populierenbos. 
Wielewaal: zingend op 20 en 27 mei. 
Ekster: veel meer nesten dan broedparen aanwezig! 
Kneu: vermoedelijk net over de grens broedend. 
 
 
                       -------------- 
 
Broedvogeltelling Noordduinen 1980 kavel I t-m V. inventariseerders: 
(Noordduinen tot de Duindamse Slag   kavel   I  D.Hoek en M. Bos 
Zie kaartje elders in dit nummer)   kavel  II  F.v.Duyuenuoorde 

kavel III  J.Glasbergen 
kavel  IV  A.Ruygrok 
kavel   V  A. en W. Cramer 

Inleiding 
Evenals in het voorgaande jaar is in 1980 het bovengenoemd gebied geïnventari-  
seerd. Wie aandachtig de lijst van de broedvogels bekijkt, ziet dat verschillende 
soorten in aantal afnemen of geheel verdwijnen en dat andere soorten zich goed 
handhaven. Ook hebben enige soorten zich voor het eerst in dit gebied gevestigd. 
Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er een zekere "vervlakking"  
in het aantal voorkomende soorten valt waar te nemen. Een voor de hand liggende 
oorzaak zou de sterke recreatiedruk kunnen zijn, maar na een gesprek met Dick  
Hoek hierover ben ik me er van bewust geworden dat ook nog andere factoren een  
rol spelen bij het veranderen van het vogelbestand in dit terrein.. 
De veranderingen die in het terrein hebben plaats gevonden, zoals het steeds ver- 
der wegvallen van de dennenbegroeiing en het veelvuldig aanplanten van struik- 
gewas zullen zeker van invloed zijn op de vogelstand. Het is moeilijk een dui-
delijke conclusie te trekken, na afwegen van de mogelijke oorzaken en het be- 
trekken van landelijke tendensen in onze overwegingen. 
Met zekerheid kan mijns inziens gesteld worden dat het terrein sinds 1966 een  
steeds toenemend aantal bezoekers heeft gekend. Dat heb ik in leder geval in  
al die jaren dat er nu geïnventariseerd wordt, wel kunnen constateren. 
 
Nu volgt de lijst met de cijfers, daarna kan op een enkele soort nog wat nader 
worden ingegaan: 
 
soort '72 '78 '79 '80 soort '72 '78 '79 '80 

Wilde eend  5 11  9  5 Nachtegaal 22 23 19 20 
Kievit  1  5 (2)  2 Sprinkhaanrietzanger  4  -  - (1) 
Scholekster  -  2  -  - Spotvogel  -  2  3  4 
Fazant  -  8 11  9 Tuinfluiter  3  2  4  3 
Patrijs  1  - (1) (2) Zwartkop  8  6  6  5 
Houtduif 72 89 75 62 Grasmus 22 11 10 18 
Tortelduif 10 19  9 15 Braamsluiper  -  1 (1)  1 
Turkse tortel  8  5 12  8 Fitis 68 63 59 58 
Koekoek  2 (5) (3) (5) Tjiftjaf  7 12 10 13 
Steenuil  1  -  -  - Fluiter  -  - (1)  - 
Ransuil  - (2)  -  - Grauwe vliegenvanger  1  2  1  - 
Groene specht (1)  1  1 (2) Koolmees 18 17 18 18 
Grote bonte specht  3  5  4  3 Pimpelmees  -  7  3  3 
Torenvalk  -  1  -  1 Kuifmees  1  -  1  - 
 
 

 
 
 
 




