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paartjes op de fairways lopen. Verder viel de grote 
terugloop van het aantal territoria van de Roodborsttapuit 
op en de toename van de Grasmus. Benieuwd hoe dat in de 
andere duinplots was? De Zanglijster hoorden we slechts 1 
of 2 keer tijdens onze ochtendinventarisaties. Gelukkig liet 
hij zich tijdens de avondsessie wel uitgebreid horen en 
telde SOVON toch 3 territoria. Misschien volgend jaar 
toch 2 x een avondronde plannen, omdat ook de Houtsnip 
zich dan laat zien en horen. Tot slot nog onze trots, de 

Grote Lijster. Zang hoorden we al in februari maar daarna 
niet meer. Vanaf eind mei hoorden we echter steeds de 
alarmratel van jonge vogels uit de naaldbomen en zagen 
we ze soms ook op de fairways naar wormen zoeken. 
SOVON telde 2 territoria. Golfbanen zijn uitermate 
geschikte terreinen voor deze vogels, gezien de afwisseling 
van open grasveld en verspreide bomen. We zien en horen 
ze ook regelmatig op andere banen. 
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Het kavel Sancta Maria (40 ha) ligt op het terrein van de 
vroegere psychiatrische instelling Sancta Maria aan de 
Langevelderlaan in Noordwijk. Na het vertrek van de 
laatste bewoners is het gebied ingrijpend veranderd. Het 
gehele terrein kwam in handen van een 
projectontwikkelaar, die hier na 2010 startte met de bouw 
van een villapark onder de naam Landgoed Sancta Maria. 
De karakteristieke paviljoens uit de jaren dertig werden 
niet afgebroken, maar omgebouwd tot luxe appartementen 
met behoud van het buitenaanzicht. De lagere paviljoens in 
het oostelijke deel werden alle afgebroken. De parkachtige 
aanleg onderging een metamorfose door het verwijderen 
van vrijwel alle struikbegroeiing, het krachtig uitdunnen 
van het bomenbestand en het kappen van ruime 
bouwplaatsen in het bestaande bosareaal. Alleen de oude 
begraafplaats bleef onaangetast. 
Na de herverkaveling zijn langs de nieuwe wegen opnieuw 
bomen en struiken geplant. De omgebouwde paviljoens 
bleven echter door kale gazons omgeven om ‘de 
architectuur goed tot zijn recht te laten komen’. 
Het oudere bomenbestand bestaat vooral uit Gewone 
esdoorn, Zomereik, Beuk, Grauwe abeel en Zwarte els. 
Langs de nieuwe wegen is onder andere Gelderse roos, 
Hortensia en Paulownia aangeplant. Alleen op de oude 
begraafplaats staan Oostenrijkse dennen. 
In 2004 werd dit gebied door Jan Jacobs geïnventariseerd 
in het kader van het onderzoek voor het vogelboek 

“Tussen tulpen en de zee” (2011). Bij sommige soorten 
zijn opmerkingen te maken over de veranderingen in de 
vogelstand sinds 2004. Voor een deel zijn deze 
veranderingen toe te schrijven aan de drastische ingrepen, 
anderzijds spelen landelijke trends een rol. 
In de lijst van 2004 staan struikbroeders die nu niet meer te 
vinden zijn zoals Bosrietzanger, Grasmus en Fitis. Andere 
struikbroeders namen sterk af, zoals de Nachtegaal (van 5 
naar één paar). De Huismus was toen bij vrijwel elk 
paviljoen te vinden (16 paren). 
Veranderingen die aan landelijke trends kunnen worden 
gerelateerd zijn de vestiging van Appelvink, Boomklever 
en Halsbandparkiet. Gelukkig werden Bosuil en 
Wielewaal zowel in 2004 als in 2019 aangetroffen. 

 

BMP Sancta Maria in 2018 en 2019 
 

 

Soort 2018 2019 2018 2019
Aalscholver 1 Meerkoet 2 4
Appelvink 2 Merel 21 18
Blauwe Reiger Nachtegaal 2 1
Boerenzwaluw 1 Nijlgans 1
Boomklever 1 Pimpelmees 9 11
Boomkruiper 4 6 Putter 4 3
Bosuil 1 Roodborst 8 11
Buizerd 1 1 Sperwer
Ekster 1 2 Spreeuw 2 4
Fitis 1 Staartmees 3
Gaai 2 3 Stadsduif 1 2
Goudhaan Tjiftjaf 9 12
Groene Specht 1 1 Torenvalk
Groenling 2 7 Tuinfluiter 3 5
Grote Bonte Specht 9 4 Turkse Tortel 2 2
Grote Canadese Gans Veldleeuwerik 1
Grote Lijster 1 Vink 10 14
Halsbandparkiet 4 2 Waterhoen 2 1
Heggenmus 5 9 Wielewaal 1
Houtduif 7 6 Wilde Eend 2 4
Huismus 1 1 Winterkoning 14 21
Kauw 6 4 Witte Kwikstaart 3 4
Kievit Zanglijster 6 8
Kneu 1 Zilvermeeuw 1
Knobbelzwaan Zwarte Kraai 2
Koolmees 14 17 Zwartkop 9 17
Kramsvogel Aantal territoria 170 219
Kuifeend Aantal soorten 35 41
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