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Maud van der Veen 

Grenzen Golfbaan Tespelduyn 
 
Het kavel Golfbaan Tespelduyn (39 ha) beslaat het terrein 
van Landgoed Tespelduyn en Golfbaan Tespelduyn. Het 
ligt ten noorden van het Steengrachtkanaal en is vrijwel 
geheel te overzien vanaf de Tespellaan en de 
Houtvesterslaan. 
Opvallend is de hoge heuvel halverwege de N206 en de 
trekvaart. Het gaat hier om de oude stortplaats van de 
gemeente Noordwijkerhout, die tot rond 1990 in gebruik 
was en later met grond werd afgedekt. In 2011 startten de 
werkzaamheden waardoor deze heuvel en aangrenzende 
percelen veranderden in een golfbaan. Een ander opvallend 
element vormt het eikenhakhoutbosje in de knik van de 
Tespellaan. Voor 1950 waren er in de aangrenzende 
Hoogeveense Polder meer van zulke bosjes te vinden. 
Een deel van dit kavel wordt in beslag genomen door 
brede stroken met struiken en wilde planten. Deze stroken 
vormen tezamen een belangrijke schakel in de ecologische 
verbinding tussen het Keukenhofgebied en de duinen. 
Aanleg van deze stroken was de bepalende voorwaarde om 
op deze plaats bollenpercelen te mogen omzetten in een 
golfbaan. 
Naast het al genoemde eikenbos is er jonge aanplant van 
Oostenrijkse den, Schietwilg, Zwarte els, Vlier. Meidoorn, 
Lijsterbes en Vogelkers. De waterkanten hebben een 
gevarieerde oeverbegroeiing met name langs het 
Steengrachtkanaal. 
Golfbaan Tespelduyn is GEO (Golf Environment 
Organisation) gecertificeerd en heeft in dat kader ambities 
geformuleerd om de natuur verder te verduurzamen. Het is 
interessant om door  
voortgezette inventarisaties te volgen of dat invloed heeft 
op de vogelstand. 

Dankzij de verschillende biotopen heeft dit kavel een 
opvallend soortenrijke vogelbevolking. Vooral door ruigte 
en veel struiken is het mogelijk, dat hier veel zangvogels 
broeden zoals Blauwborst, Nachtegaal, Bosrietzanger, 
Rietzanger, Kleine Karekiet, Rietgors, Grasmus en 
Spotvogel.  
De brede sloten op het terrein en langs de grenzen van het 
kavel brachten soorten als Fuut, Kuifeend, Krakeend, 
Slobeend en Knobbelzwaan op de broedvogellijst. Bij de 
vogels die gebruik maakten van het eikenbosje valt de 
Buizerd op. In 2018 werden daar met succes jongen 
grootgebracht. 
 
De lijst noemt ook soorten als Veldleeuwerik, Gele 
Kwikstaart, Kievit, Tureluur, Scholekster, Kleine Plevier 
en Patrijs. Voor een deel zal dit om vogels gaan, die op of 
boven de golfbaan baltsgedrag vertoonden, maar in het 
aangrenzende bollenland broedden. Wel staat vast dat de 
Patrijs in 2019 jongen grootbracht op een helling van de 
centrale heuvel. Ook de Veldleeuwerik vond hier een 
geschikte broedplaats. Verrassend was het broedgeval van 
de Scholekster op het grote parkeerterrein. Opmerkelijk 

Soort / jaar 2018 2019 Soort / jaar 2018 2019
Blauwborst 5 1 Nijlgans 1 2
Boerenzwaluw 1 2 Patrijs 0 1
Boomkruiper 4 3 Pimpelmees 2 8
Bosrietzanger 0 1 Putter 4 10
Buizerd 1 2 Ransuil 1 0
Ekster 1 5 Rietgors 1 2
Fazant 2 3 Rietzanger 4 7
Fitis 6 12 Roodborst 2 5
Fuut 1 1 Roodborsttapuit 0 1
Gaai 1 0 Scholekster 2 3
Gele Kwikstaart 1 1 Slobeend 1 0
Grasmus 2 9 Spotvogel 0 1
Graspieper 0 1 Spreeuw 1 4
Groenling 1 4 Stadsduif 1 0
Grote Bonte Specht 1 2 Tjiftjaf 5 7
Grote Canadese Gans 1 0 Torenvalk 1 1
Heggenmus 8 9 Tuinfluiter 2 2
Houtduif 6 6 Tureluur 0 1
Huismus 1 2 Turkse Tortel 1 1
Huiszwaluw 2 2 Veldleeuwerik 2 2
Kauw 4 4 Vink 5 12
Kievit 2 3 Visdief 1 0
Kleine Karekiet 3 8 Waterhoen 1 3
Kleine Plevier 1 0 Wilde Eend 4 7
Kneu 2 6 Winterkoning 9 15
Knobbelzwaan 1 1 Witte Kwikstaart 6 7
Kokmeeuw 2 0 Zanglijster 2 6
Koolmees 6 9 Zilvermeeuw 1 0
Krakeend 0 3 Zwarte Kraai 0 1
Kuifeend 1 0 Zwarte Roodstaart 0 1
Meerkoet 8 8 Zwartkop 5 9
Merel 11 14 Totaal territorita 151 242
Nachtegaal 0 1 Totaal soorten 54 54
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zijn de waarnemingen van Fazanten op Tespelduyn. 
Vroeger was dit een talrijke soort in de duinen en op de 
landgoederen. Na het jaar 2000 wordt deze soort zelden 
meer in onze regio gezien. 

Zwaluwen waren in mei en juni steeds aanwezig. De 
Boerenzwaluwen broedden in de schuren aan het eind van 
de baan richting spoorlijn, de Huiszwaluwen nestelen aan 
de achterzijde van de huizen langs de Tespellaan en de 
Herenweg.  

 

Geïnventariseerd door Hugo Langezaal, 
 Dini Thibaudier en Hanneke Oltheten 
 

 
De Westhoek is een gebied van 53.1 hectare in 
de AWD, ten westen van het Oosterkanaal. Het 
wordt begrensd door het pad langs het 
Oosterkanaal, de Houtweg en de nieuwe 
Haasvelderweg (Figuur 1). Het terrein kent een 
afwisselende vegetatie bestaande uit meidoorn- 
en duindoornstruweel, vlier, eik, ruwe berk, 
abeel, een eenzame vliegden en open duin 
begroeid met o.a. duinroos en duinviooltje. In 
het noordwesten van het gebied liggen wat 
sloten uit de voormalige landbouwperiode en 
bevinden zich ook enkele uitgestoven laagten 
met o.a. Waterpunge, Bleekgele droogbloem, 
Teer guichelhuil, Duizendguldenkruiden en 
Dwergzegge.
 

 
Dit jaar was pas het 2de jaar broedvogels inventariseren 
voor ons, maar alweer het 34e jaar op rij dat broedvogels in 
De Westhoek worden geteld. Volgens Jan Willem Vergeer 
is dit erg belangrijk voor de kwaliteit van de 
broedvogeltrends, zowel provinciaal als landelijk. Erg leuk 
dat wij daaraan kunnen bijdragen. In totaal hebben we dit 
jaar 11 bezoeken gebracht aan de Westhoek, voornamelijk 
vanaf zonsopkomst. We kunnen de route door het gebied 
inmiddels wel dromen. 
Na vorig jaar 23 soorten broedvogels met in totaal 179 
territoria waar te hebben genomen, hebben wij dit jaar 24 
soorten geteld met in totaal 138 territoria. Een toch wel 
redelijk forse afname in het totaal aantal broedterritoria. 
Soorten met opvallend minder broedterritoria in 2019 t.o.v. 
2018 waren: Grasmus (-7), Heggenmus (-6), Pimpelmees 
(-6) en Vink (-9). Voor de Gekraagde Roodstaarten bleek 
het echter wel een erg goed jaar, met 17 broedterritoria. 
Koolmees (13), Boomleeuwerik (13), Fitis (15), Grasmus 
(11), Boompieper (14), Roodborsttapuit (13) en Vink (16) 
deden het nog steeds erg goed. Nieuw als broedvogel dit 
jaar waren voor ons: Boomkruiper (1), Koekoek (2), Putter 
(1), Tuinfluiter (2), Witte Kwikstaart (2) en Zanglijster (1). 
Vergeleken met vorig jaar zijn van de volgende soorten 
geen broedterritoria vastgesteld: Kleine Plevier, Kievit, 
Nachtegaal, Staartmees en Winterkoning.  

Leuke waarnemingen van dit jaar waren: Zandhagedis, 
Rugstreeppad, Rosse vleermuis, Paapje, Appelvink, 
beflijster, Kleine Bonte Specht en Vuurgoudhaan. Zo nu 

en dan vloog de Havik langs, wat er zelfs toe leidde dat 
een doortrekkende Veldleeuwerik van schrik begon te 
zingen. 

 
Het aantal waarnemingen van Tapuiten op doortrek is fors 
toegenomen de laatste jaren (Figuur 1). Vorig jaar heeft er 
zelfs nog lange tijd een territoriaal paartje rondgehangen. 
Ondanks dat waarnemingen van Tapuiten allemaal van 
(late) doortrekkers zijn op weg naar broedgebieden in het 
hoge noorden, hopen we toch dat ze in De Westhoek tot 
broeden komen. Met name in het noordelijk deel van De 
Westhoek (Figuur 1) zijn veel waarnemingen van Tapuiten 

Figuur 1. Waarnemingen van Tapuiten in de afgelopen 5 jaar (stippen) in de 
Westhoek (rood omlijnd). De huidige exclosure (hekwerk) is in blauwe omlijning 
aangegeven. 

Tapuit - foto: Hugo Langezaal 


