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Maud van der Veen 

Het kavel Noordduinen-oost (46 ha) ligt langs de Randweg en 
strekt zich uit van de parkeerplaats bij de Duindamseslag tot 
aan het fietspad, dat dichtbij de Stay-Okay op de Randweg 
uitkomt. De westelijke begrenzing ligt langs het bospad, dat 
van het Piet Florisdal tot aan het fietspad bij de Noordwijkse 
Golfclub loopt. 
Het kavel is in de jaren 1989 – 1995 door Jelle van Dijk 
geïnventariseerd en daarna 23 jaar niet meer. In 2018 ben ik 
hier weer (met Avimap) met tellen begonnen. 
Het gebied is een gemengd bos waarin Oostenrijkse en 
Corsicaanse dennen de overhand hebben. Deze dennen zijn 
hier gepoot in de periode 1930-1960. Door zware stormen in 
de jaren zeventig, gevolgd door flinke dunningen na 1980 is 
het karakter van het bos gewijzigd van een monotoon 
dennenbos in een meer open gemengd bos. Alleen langs de 
Weideweg (de toegangsweg naar de golfclub) is eikenbos 
aanwezig, dat stamt uit de periode van de eerste aanleg. 
Behalve Zomereik treffen we verspreid over het kavel ook de 
volgende soorten aan: Beuk, Witte abeel, Grauwe abeel, 
Wilde lijsterbes en Gewone esdoorn. De onderbegroeiing 
bestaat vooral uit Amerikaanse vogelkers met hier en daar 
Zuurbes en verwilderde cotoneastersoorten. 

Vergelijken we de broedvogelstand van de jaren negentig met 
die uit de meest recente jaren, dan zien we opvallende 
verschillen. Deze zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven 

aan de voortgaande bosontwikkeling en het gevoerde beheer. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de toename van de Grote 
Bonte Specht. Zie bijgaande tabel. Hierin staan overigens 
twee getallen, die in het overzicht van Sovon niet zijn te 
vinden. Met Sovon is hierover contact opgenomen. 

Jaar 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2018 2019
Soort
Boerenzwaluw 2
Boomklever 4 3
Boomkruiper 4 4 4 3 2 1 1 9
Boompieper 5 5 2
Bosuil 1 1
Buizerd 1 1
Ekster 2 1
Fazant 2 2 2 2 1 2 2
Fitis 10 7 4 1 1 1 5 2
Fluiter 1
Gaai 2 3 5 1 2 3 2 2 3
Glanskop 4 1 2 2 3 3 1 1 5
Goudhaan 1 1 3
Groene Specht 1 1 1 1 1
Groenling 1 2 4 3 3
Grote B. Specht 2 1 1 1 1 2 1 6 12
Grote Lijster 2 1 1
Halsbandparkiet 2 2
Heggenmus 2 3 3 2 1 3 8
Holenduif 1 2 2 1
Houtduif 8 10 16 7 6 12 11 2 10
Houtsnip 1
Kauw 1 2 1
Koolmees 4 4 5 3 2 3 4 13 17
Kuifmees 3 4 4 2 2 3 2
Matkop 2
Merel 10 9 3 4 5 5 5 20 16
Nachtegaal 4 2 3 2
Pimpelmees 2 1 1 2 1 1 9 19
Putter 1 1
Roodborst 20 13 11 9 6 8 10 14 17
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 11 9 10 8 8 7 8 12 16
Tuinfluiter 1 1 1
Turkse Tortel 2 1
Vink 9 11 8 9 10 7 4 21 29
Waterhoen 1
Winterkoning 13 10 4 3 5 6 10 16 23
Zanglijster 2 1 1 5 8
Zomertortel 1 2 1 1
Zwarte Kraai 1 3 2 1 2 2 1
Zwarte Mees 1
Zwarte Specht 1
Zwartkop 5 5 3 5 3 3 3 9 18
Aantal territoria 132 113 99 74 60 71 75 164 228
Aantal soorten 28 24 22 25 17 20 23 30 27

BMP - Noordduinen-oost - Aantal territoria

 Grenzen BMP-plot Noordduinen-oost. 
 

Tabel van oude en nieuwe inventarisaties Noordduinen-oost 
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In de tijd, dat het bos vrijwel geheel uit dennen bestond 
ontbrak deze soort vrijwel geheel. In een stam die hars 
produceert, is het moeilijk een nestholte uit te hakken. De 
broedgevallen uit de jaren negentig vonden dan ook plaats in 
abelen langs het Piet Florisdal en de Randweg. 
Staatsbosbeheer zorgde voor extra broedgelegenheid door 
dennen te ‘ringen’ waardoor verspreid in het bos dode 
dennenstammen beschikbaar kwamen. Dit werd door de 
spechten op prijs gesteld. 
Een ander voorbeeld is de toename van de Pimpelmees. Deze 
mees foerageert vooral in loofhout. De broedgevallen vonden 
vroeger dan ook alleen plaats bij het Piet Florisdal en langs de 
Randweg. Van 1-2 paar in de jaren negentig is het aantal nu 
toegenomen tot 19 paar!  
Helaas is de Kuifmees, de meest uitgesproken naaldhoutvogel 
onder de mezen, de laatste twee jaren hier niet meer als 
broedvogel aangetroffen. In het boek “Tussen tulpen en de 
zee” uit 2011 wordt voor het Noordwijkse duinbos nog 15-18 
paar opgegeven. 

Aan de andere kant zijn er verschillen die los staan van de 
bosontwikkeling, maar toe te schrijven zijn aan landelijke 
trends in de laatste dertig jaar. De Zwarte Specht vestigde zich 
eind jaren zestig in de bossen van de duinstreek, maar 
verdween weer begin jaren negentig. De Zomertortel was 
rond 1980 een talrijke broedvogel met alleen al in de 
Noordduinen 40 broedparen. Tegenwoordig is deze soort 
nergens meer in onze regio re vinden. De Boomklever 
broedde rond 1990 uitsluitend in de bossen van de 
landgoederen en breidde zich pas na 2000 verder uit naar de 
binnenduinrand. Met de Fazant was het snel afgelopen toen de 
Vos zich in de duinen vertoonde en het uitzetten van jonge 
Fazanten verboden werd. De Buizerd was een zeldzame 
broedvogel in West-Nederland en nam na 2000 overal in ons 
land sterk toe, waardoor deze soort in veel regio’s de talrijkste 
roofvogel werd. Tenslotte kunnen Halsbandparkiet en Putter 
worden genoemd als soorten die landelijk in opmars zijn en 
ook de Noordduinen als broedgebied hebben ontdekt. 
 

 
 

 
Geïnventariseerd door Ezra Mandemaker en Arco 
Mandemaker 
 
BMP-plot 37. Grootte 57,06 hectare 

 
 
Het plot Noordduinen-west bevindt zich ten zuiden van de 
Duindamseslag tussen het Noordzeestrand (ten westen) en 
het fietspad dat door de duinen loopt (ten oosten). Het 
gebied wordt in de lengterichting doorkruist door de 
Oorlogsweg, waarlangs het uitzichtpunt Kachelduin is 
gelegen.  

Waar de zeereep, het deel ten westen van de Oorlogsweg, 
zich laat beschrijven als droog duinlandschap met goed 
ontwikkelde struwelen met Duindoorn, Vlier en Wilde 
liguster, laat het terrein ten oosten van de Oorlogsweg zich 
kenmerken door een veel opener karakter. In de maanden 
voorafgaand aan de broedvogelinventarisatie werden 
bovendien in het deel ten oosten van de Oorlogsweg door 
Staatsbosbeheer werkzaamheden uitgevoerd in het kader 
van Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarmee het open 
karakter van dit deel een nog duidelijker accent heeft 
gekregen. Er werden stuifkuilen gegraven, duinvalleien 
ontdaan van ongewenste vegetatie, om de wind vrij spel te 
geven en het zand te laten verstuiven van strand naar 
achterland. Welk effect het resultaat van deze 
werkzaamheden op de broedvogelstand heeft gehad, valt 
helaas niet vast te stellen, omdat het plot Noordduinen-
west al sinds 1997 niet meer op broedvogels is 
geïnventariseerd en de BMP-A-telling van 2019 dus geen 
recent vergelijkingsmateriaal voor dit specifieke deel van 
het gebied ter beschikking heeft.   

 

Kaart BMP Plot Noordduinen-west 

Arco en zoon Esra op pad in Noordduinen-west 
 


