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Zo is het grotere aantal Roodborsten ongetwijfeld tot stand gekomen dankzij 
een paar avondronden, waarop de soort veel werd gehoord. 
De beide bezoeken in juni zijn vermoedelijk de oorzaak van hogere aantallen 
bij Tortelduif en Tuinfluiter. Ook de Grasmus werd pas in juni opgemerkt. 
De hier aangegeven getallen suggereren een vrij grote nauwkeurigheid. Dit is maar 
schijn, want het aantal bezoeken in een dergelijk dicht bebost gebied is ei-  
genlijk te gering. 
Het gebied is bezocht van 11 april tot 12 juni, in totaal 5 keer. 
De belangrijkste broedvogelsoorten uit dit kavel zijn ongetwijfeld de Glanskop, 
de Nachtegaal en de Geelgors. Deze laatste soort zong op drie plaatsen langs 
de Vogelaarsdreef. Vermoedelijk heeft 1 paar langs de bosrand gebroed. 
 
soort  1980  1981 soort  1980  1981 
Fazant  
Houtsnip  
Houtduif  
Tortelduif  
Koekoek  
Groene specht  
Grote bonte specht 
Veldleeuwerik  
Boompieper  
Witte kwikstaart 
Winterkoning  
Heggemus  
Roodborst  
Nachtegaal  
Gekraagde 
roodstaart 
Merel  
Zanglijster  
Tuinfluiter  
Zwartkop  
Grasmus 

 2- 3 
1- 2 

12-15 
0- 1 
1- 2 
1- 2 

1 
1 

1- 2 
2 

 8-10 
3- 4 

12-14 
12-13 
    1 
 8-10 
    2 
1- 2 
7-10 
   - 

1- 2 
1- 2 

12-18 
    5 
1- 2 
1- 2 

1 
- 
2 
1 

   13 
    3 
   20 
11-13 
1- 2 

   12 
    5 
    2 
    8 
    1 

Braamsluiper 
Bosrietzanger 
Sprinkhaanrietzanger 
Tjiftjaf 
Fitis 
Staartmees 
Glanskop 
Pimpelmees 
Koolmees 
Zwarte kraai 
Kauw 
Vlaamse gaai 
Ekster 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Groenling 
Kneu 
Geelgors 

    - 
    - 
    - 
    5 
32-38 
    1 
    1 
 4- 5 
 7- 9 
0- 1 

- 
 4- 5 
 5- 6 
 8- 9 
 8- 9 
    6 
    1 
0- 1 

0 

1- 2 
0- 1 

1 
4 

   33 
0- 1 
1- 2 
  12 
  10 
   - 
   2 
   5 
   5 
8-10 

10-12 
 8-10 
    - 
 0- 1 
1- 3 

 
 

  
Vermoedelijk zit er één paar Bosuilen in de schuur bij Mevr. Koomen. 
 
Voor de vergelijking van dit gebied met de gegevens van IJzendoorn (voor zover  
een redelijke vergelijking mogelijk is, zie het verslag van de A.W.-duinen  
hierna. 
 

Jelle van Dijk 
 

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

Broedvogelinventarisatie A.W.-duinen in 1981 
 
Voor de vierde achtereenvolgende keer zijn door ons inventarisaties verricht  
naar het voorkomen van broedvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen.  
In het afgelopen jaar 1981 is daarbij het laatste stuk van het Zuid-Hollandse  
deel van het terrein onderzocht. Zie hiervoor het kaartje op bladzijde 35. 
 
De inventarisaties werden uitgevoerd volgens de methode zoals omschreven in de 
"Handleiding voor Broedvogelinventarisatie", uitgave KNNV. Zonodig is deze hand-
leiding voor onze inventarisaties enigszins aangepast. 
Het terrein werd hiertoe gedurende het broedseizoen tenminste éénmaal per week 
bezocht. 
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Aan de inventarisatie werkten mee : 
E.Aartse, W.Baalbergen, F.P.v.d.Berg, H.J.v.Emmerik, B.C.Punt, Q.T.J.Sluys en 
Mevr.H.M.J.Veefkind—Lieneman. 
Hieronder volgt nu de lijst waaruit de resultaten van de afgelopen vier jaar zijn af 
te lezen. 
 
 kavel  

A.B.C.D. 
1978  

kavel  
E.F.G. 
1979 

kavel 
H.J.K. 
1980 

Kavel 
L.M.N. 
1981 

totaal 

Wilde eend  
Krakeend  
Slobeend  
Kuifeend  
Bergeend 

4 
1 
— 
1 
- 

2 
1 
— 
- 
- 

 14 
1 

 3-4 
1 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

 21 
1 
2 

 3-4 
  - 

Fazant  60  32 39-54 47-59 178-205 
Patrijs 4 - - -  4 
Meerkoet 3 - - -  3 
Scholekster 7 2 6 4   19 
Kievit 8  10 8 4   30 

Houtsnip 2 2 5 2   11 
Wulp  13 7 10 6   36 
Houtduif  28  51 46-49 41-43 166-177 
Tortelduif 7 7 3 2   19 
Koekoek 7 5  7-8 5  24-25 

Bosuil - - 3 1 ?   3-4 
Ransuil 1 2 1 -  4 
Groene specht 1 ? 3  12 6  21-22 
Grote bonte specht - -  12 1   13 
Boomleeuwerik 3 - 8 -   11 

Veldleeuwerik 8 8  35 7   58 
Boompieper 2 -  35 6   43 
Graspieper 3 4 2 2   11 
Witte kwikstaart 2 1  3-4 4   10-11 
Winterkoning  51 8  20  25  104 

Heggemus  54  56  45  47  202 
Grote lijster - - 1 -  1 
Zanglijster 5 1 6 4   16 
Merel  18  16  30  30   94 
Tapuit  29 9  42  32  112 

Roodborsttapuit  10 4 1 1   16 
Paapje 2 8 2 1   13 
Gekraagde Roodstaart 8  18  38  30   94 
Nachtegaal  45  52  29  43  169 
Roodborst 9 9  34  16   68 

Sprinkhaanrietzanger 2 4 5 7   18 
Bosrietzanger - 1 - -  1 
Spotvogel - - 2 -  2 
Zwartkop 2 3 6 4   15 
Tuinfluiter - 3  10 -   13 

Grasmus  22  30  20  25   97 
Braamsluiper 5 9 6 8   31 
Fitis 117 161 194 151  623 
Tjiftjaf - 3  13 2   18 

 
zie verder op de volgende blz. 
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 kavel  

A.B.C.D. 
1978  

kavel  
E.F.G. 
1979 

kavel 
H.J.K. 
1980 

Kavel 
L.M.N. 
1981 

totaal 

Koolmees  
Pimpelmees  
Glanskop  
Staartmees  
Boomkruiper 

6 
- 
1 
5 
- 

 21 
- 
3 
5 
- 

 76 
 23 

8 
 11 

1 

 48 
3 
2 
2 
1 

 151  
  26  
  14  
  23 
   2 

Rietgors -  - 3    3 
Groenling - - 4 -    4 
Kneu  26  22 24-26 44-50 116-129 
Barmsijs -  10 -  15   25 
Vink - 6 4 -   10 

Ringmus 2 1  11  37   51 
Spreeuw - -  25 4   29 
Wielewaal - - 2 1    3 
Ekster  16  13 30-33  22  81-84 
Vlaamse gaai 1 ? 8  11 6  25-26 

Kauw - -  12 6   16 
Zwarte kraai - - 3 1    4 
 
Nu het onderzoek van het Zuid-Hollandse deel van de AH-duinen is afgesloten,  
kan een vergelijking worden gemaakt met het onderzoek van Van IJzendoorn in  
1973. In dat jaar werd door hem, in het kader van de Avifauna van West-Neder- 
land, hetzelfde gedeelte van de AW-duinen geïnventariseerd. Hij betrok hierbij  
ook de stroken tussen het raster en de Vogelaardreef, welke in beheer zijn  
bij het Zuid-Hollands Landschap. Deze stroken zijn in 1980 en 1981 door J.v.  
Dijk onderzocht. In onderstaande vergelijking is hierbij gebruik gemaakt van 
gegevens van 1980. 
Met één moeilijkheid blijven we nog zitten, n.l. het Zweefvliegveld. Dit is  
door Van IJzendoorn wel, en door ons niet meegenomen. Hoewel het terrein niet 
vogelrijk is en er waarschijnlijk alleen grondbroeders voorkomen, is het goed  
hier bij de vergelijking rekening mee te houden. Mogelijk kunnen we in een  
volgend jaar dit hiaat nog opvullen. 
Overigens blijft het vergelijken van gegevens die op verschillende wijze ver- 
kregen zijn en door verschillende mensen verzameld zijn, een hachelijke zaak.  
Van IJzendoorn onderzocht het gebied in zijn geheel in één jaar. Wij deden er  
vier jaar over met een groep van 7 mensen. 
Bij het hanteren van deze gegevens dient men met deze verschillen rekening te 
houden. 
 
Bijlage: vergelijking met de gegevens van Ban IJzendoorn. 

 
 onze tellingen 

inclusief 
telling Van Dijk 
1978-1981 

tellingen 
Van IJzendoorn voor 
A.W.N. 
1973 

Wilde eend    21  22-40 
Krakeend     1    - 
Slobeend     2    - 
Kuifeend    3-4   9-16 
Bergeend     2   3-5 
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Vervolg vergelijking gegevens van Van IJzendoorn. 
 
 onze tellingen 

inclusief 
telling Van Dijk 
1978-1981 

tellingen 
Van IJzendoorn voor 
A.W.N. 
1973 

Torenvalk    -   1-2 
Fazant 180-208   n.g. 
Patrijs    4    - 
Waterhoen    -  10-14 
Meerkoet    3    6 
Scholekster   19  11-12 
Kievit   30  30-32 
Houtsnip  12-13  14-17 
Wulp   36  31-32 
Holenduif    -   0-1 
Houtduif 178-192  70-90 
Tortelduif  19-20  55-65 
Turkse tortel    -    2 
Koekoek  25-27  16-21 
Bosuil   3-4   3-4 
Ransuil    4   9-11 
Groene specht  22-24   9-10 
Grote bonte specht   14   10 
Kuifleeuwerik    -    1 
Boomleeuwerik   11    3 
Veldleeuwerik   59  95-105 
Boerenzwaluw    -    3 
Boompieper  44-45  60-61 
Graspieper   11    1 
Witte kwikstaart  12-13    5 
Winterkoning 112-114   88 
Heggemus 205-206 225-279 
Grote lijster    1    6 
Zanglijster   18  58-60 
Merel 102-104 114-115 
Tapuit  112   65 
Roodborsttapuit   16    4 
Paapje   13   14 
Gekraagde roodstaart   95  54-55 
Nachtegaal 181-182  98-108 
Roodborst  80-82  38-40 
Sprinkhaanrietzanger   18  73-75 
Bosrietzanger    1   1-2 
Spotvogel    2    - 
Zwartkop  22-25   35 
Tuinfluiter  14-15  35-36 
Grasmus   97 124-125 
Braamsluiper   31   13 
Tjiftjaf   23   13 
Fitis 655-661 771-815 
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 onze tellingen 

inclusief 
telling Van Dijk 
1978-1981 

tellingen 
Van IJzendoorn voor 
A.W.N. 
1973 

Grauwe vliegenvanger    1 ?    4 
Koolmees 158-160  40-45 
Pimpelmees  30-31  10-20 
Glanskop   15   25 
Staartmees   24  15-18 
Boomkruiper    2    1 
Rietgors    3    - 
Groenling    5   2-3 
Kneu 117-130 100-150 
Barmsijs   25  23-30 
Vink   10   54 
Huismus   8-9   8-10 
Ringmus   57  10-14 
Spreeuw  37-38  30-40 
Wielewaal   3-4    1 
Ekster  86-90  26-34 
Vlaamse gaai  29-31   8-9 
Kauw   18   7-10 
Zwarte kraai   4-5    5 
   
aantal soorten  62-63   63  
Over een aantal soorten kan nog een opmerking gemaakt worden. 
Torenvalk. Deze vogel broedt, in tegenstelling tot 1973 niet meer in het gebied.  
Er is voor ons gevoel toch voldoende nestgelegenheid te vinden. Een verminderd 
voedselaanbod zou misschien de oorzaak kunnen zijn. 
Patrijs. In 1973 niet als broedvogel vastgesteld. In 1978 met 4 paren in het  
meest zuidelijk gelegen gebied voorkomend. Mogelijk speelt de verminderende  
bejaging een rol. Ook de toename buiten het gebied kan van invloed geweest zijn.  
Het Waterhoen is door ons niet vastgesteld als broedvogel. Dit tegen 10-14  
paar in 1973. Mogelijk is er door ons niet genoeg op gelet. 
De Wulp handhaaft zich goed. Ook in de duinen ten noorden van Noordwijk is  
dat het geval. De vogel ondervindt blijkbaar geen hinder van de toename van  
de vos in de afgelopen jaren. 
De Tortelduif is sterk in aantal teruggelopen. Van 55-65 paar in '73 tot  
19-20 paar in '73/81. Dit is opvallend, maar bedacht moet worden dat de stand  
van deze soort sterk kan wisselen. Zo broedden in de duinen ten noorden van 
Noordwijk in 1970 7 paar, in 1978 19 paar en in 1979 9 paar! 
Ransuil. Van 9-11 paar in '73 teruggelopen tot 4 paar in onze periode. Ook hier  
zal de verminderde veldmuizenstand wel van invloed zijn. 
De Groene specht nam toe van 9-10 paar tot 22-24 paar. Dit betekent een  
stand van 2 paar/100 ha. Deze dichtheid geeft "Randstad en Broedvogels" ook op  
voor dit soort duinterrein. De toename kan ook verband houden met het af- 
sterven van vele berken in het gebied. Zieke en stervende bomen bieden zowel 
broedgelegenheid als voedsel.  
De Boomleeuwerik laat een opvallende toename zien. Van 3 paar in '73 tot 11  
paar in onze periode. Nu is bekend dat de aantallen sterk kunnen wisselen. In de 
duinen ten noorden van Noordwijk schommelen de aantallen van 1 tot 6 paar over een 
aantal jaren. 
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De stand van de Veldleeuwerik geeft het omgekeerde te zien van die van de Boom- 
leeuwerik. Het aantal broedparen werd bijna gehalveerd, n.l. van 95-105 tot 59. 
Als we bij deze 59 een tiental paren voor het Zweefvliegveld tellen, blijft er 
toch een aanmerkelijk verschil bestaan. 
Dezelfde teruggang (van 48 paar in '72 tot 31 paar in '80) vinden we ook in 
de duinen ten noorden van Noordwijk. Als mogelijke oorzaak wordt daar opge-  
geven een verruiging en vergrassing van het terrein. We betwijfelen of dit 
ook voor ons terrein geldt. Vergrassing komt in het door ons onderzochte ge-  
bied zeker niet voor. 
De Boompieper vinden we vooral langs de randen van de bosjes in het middenduin 
en langs de binnenduinrand. De vermindering is grotendeels te wijten aan het 
verdwijnen van de broedvogels uit de zeereep. Dit verschijnsel doet zich ook 
voor in de duinen ten noorden van Noordwijk. Daar ging het aantal nog sterker 
achteruit, n.l. van 29 paar in '72 tot 8 paar in '80. 
Graspieper. Bij de piepers is hetzelfde verhaal te vertellen als bij de leeuwe-  
riken. Teruggang van de Boompieper en (sterke) vooruitgang bij de Graspieper. 
Van 1 paar in '73 tot 11 paar in onze periode. Ook in de duinen ten noorden van 
Noordwijk werd een vooruitgang geconstateerd, zij het niet zo extreem. 
Het aantal broedparen van de Witte kwikstaart is ook sterk vooruitgegaan. We 
vinden de Witte Kwikstaart vooral langs de kanalen, broedend onder bruggen 
en duikers. 
De Grote lijster liep erg terug, van 6 paar tot nu nog 1 paar. Ook in de duinen 
ten noorden van Noordwijk lopen de aantallen terug.(En hoe). Een oorzaak kan 
gezocht worden in het afsterven van relatief hoge berken. De vogel prefereert 
hoge bomen, die echter nauwelijks meer in het terrein te vinden zijn. 
Ook de Zanglijster is sterk achteruitgegaan, n.l. van 58-60 paar in '73 tot 18 
paar in '78/81. Een zelfde beeld als in de duinen ten noorden van Noordwijk 
(van 22 paar in 72 tot 6 paar in '80). In beide gevallen is veel hogere begroeiing 
verdwenen (dennen in Noordwijk, berken in AW-duinen). Dit kan een reden van de 
achteruitgang zijn. 
De Tapuit is bijna in aantal verdubbeld. De Tapuit profiteert misschien van de 
vermossing van het gebied. Wel moet worden bedacht, dat de Tapuit ondanks zijn 
opvallende verenkleed, een lastig te inventariseren soort is. Extra bezoek levert 
vrijwel altijd extra broedparen op. 
De Roodborsttapuit toont een opmerkelijke vooruitgang, van 4 paar in 1973 tot 
16 paar in '78/81. Ook in de duinen ten noorden van Noordwijk en in Meyendel 
neemt de stand toe, maar niet in deze mate. "Randstad en Broedvogels" spreekt 
van een "sterke afname" voor het gebied van de AW-duinen, maar dit is beslist 
onjuist.(De in dat boek aangehaalde gegevens van de A.W.-duinen berusten op 
een foutieve interpretatie van het jaarverslag van 1975 (Vader,1980) -med. 
J.v.Dijk) 
Het aantal broedparen van het Paapje is vrijwel gelijk gebleven, terwijl 
elders in West Nederland de aantallen sterk teruglopen. Dit geldt ook voor 
het Noord Hollandse deel van de A.W.-duinen. Mogelijk heeft de grootste terugval 
al voor 1973 plaats gevonden. 
De Gekraagde roodstaart nam toe van 54-55 paar tot 95 paar. In die periode 
is de Gekraagde roodstaart in de duinen ten noorden van Noordwijk verdwenen. 
In het door ons onderzochte gebied profiteert deze soort waarschijnlijk ook 
van de dode en stervende berken. 
De Nachtegaal gaf bijna een verdubbeling van het aantal te zien. "Randstad en 
Broedvogels" geeft voor geschikte midden duinen een broeddichtheid op tot 
20 paar/100 ha. In het door ons onderzochte gebied, over het algemeen een 
geschikt terrein voor Nachtegalen, komen wij op bijna 17 paar/100 ha. 
De Sprinkhaanrietzanger is een soort waarvan het aantal broedgevallen van jaar 
tot jaar erg kan wisselen. Niettemin is een terugval van 73-75 paar in '73 
tot 18 paar in onze periode wel erg groot. Ook in andere duingebieden, zoals de 
duinen ten noorden van Noordwijk en Meyendel bij Wassenaar loopt de stand 
terug, echter in veel mindere mate. 
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Voor de Tuinfluiter en de Zwartkop geldt dat beide soorten achteruitgingen. 
De vermindering van vooral hogere bomen (berken) kan hiervan een oorzaak 
zijn  
Ook de Grasmus verminderde in aantal. In de duinen ten noorden van Noordwijk 
was dit in de zelfde periode ook het geval. Landelijk viel de terugslag van 
de Grasmus tussen de jaren 1968 en 1975, waarna weer enig herstel intrad. In hoe-  
verre dat ook voor het door ons onderzochte gebied op gaat, is met deze ge-  
gevens niet te zeggen. 
De Braamluiper is sterk toegenomen. Ook "Randstad en Broedvogels" spreekt 
van een aanzienlijke vooruitgang in de duingebieden. Overigens blijft de 
de Braamsluiper een lastig te inventariseren vogel. 
De Koolmees vertoont een sterke vooruitgang, ook de Pimpelmees en de Staart-  
mees namen, zij het wat minder, toe. De mezen profiteren waarschijnlijk van 
de vele dode en stervende bomen in het gebied. 
De Vink liep terug van 54 paar in '73 tot 10 paar in '78/81. Eenzelfde beeld 
vinden we in de duinen ten noorden van Noordwijk. Het wegvallen van hogere 
bomen speelt in beide duingebieden misschien een rol. 
Het aantal broedgevallen van de Ekster nam beduidend toe. Eenzelfde ontwikkeling 
vinden we in de duinen ten noorden van Noordwijk en in andere duingebieden. 
Voor de Vlaamse gaai geldt eigenlijk hetzelfde. In de duinen van Noordwijk 
was de toename alleen wat geringer als in de A.W.-duinen. 
 
Tot zover een aantal gegevens uit het uitstekende verslag van de Broedvogel-
inventarisatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Voor wie er nog meer van wil weten, of het hele verslag graag wil lezen:  
de samenstellers van dit verslag zijn gaarne bereid verdere inlichtingen te  
geven. 
 

de samenstellers: 
E.Aartse en  
W.Baalbergen. 
 

-------------- 
 
Nestkastenonderzoek in Nieuw-Leeuwenhorst 1981 
 
Bij het verschijnen van deze strandloper zit de schoonmaak er voor de jeugd- 
club al weer op. Elk jaar start de Jeugdclub haar werkzaamheden n.l. met de  
reeds traditioneel geworden schoonmaakronde langs alle nestkasten. 
Uit de kasten wordt dan alles verwijderd wat in het jaar daarvoor met zoveel  
liefde en toewijding naar binnen is gesleept. Dit is meteen een mooie gelogen- 
heid om eens te kijken hoe een vogel zijn nest heeft opgebouwd. De mezen zijn  
ware bouwers, die niet gauw van de voor hen gebruikelijke methode afstappen. 
Onderaan vinden we een dikke laag mos, daarboven overgaand in een laag van  
fijne haartjes, kunstig in elkaar geweven. Deze tweede laag vormt gelijk de  
bodem van het nest. Om die kom heen vinden we de rand, opgebouwd uit wat grof- 
fer materiaal als touwtjes, grashalmen en veertjes. De Ringmussen gebruiken  
vrijwel alleen haartjes en veertjes voor het nest, wat ze bovendien van een  
dak voorzien. 
De Boomklever was nu voor het eerst in het ruim tienjarig bestaan van onze 
vogelkraamzorg, onze gast. Terecht grote vreugde en gepaste trots bij de Jeugd- 
Club! 
In de Kleverkast was alleen een dikke laag beukenbladeren verzameld. 
 
Op de volgende pagina treft u tenslotte een overzicht aan van de telresul- 
taten van het afgelopen jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 


