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Inleiding 
De inventarisatie van de villawijk werd uitgevoerd als onderdeel van het SVN-onderzoek naar de 
broedvogelstand in bebouwde gebieden. In Noord-Holland is namelijk over de broedvogels van 
bebouwde kommen weinig bekend in vergelijking met de vogels van natuur- en weidegebieden. 
Tevens bood een gelijktijdige inventarisatie van het aangrenzende gemeentelijke hos- en 
duingebied (Roobeek, 1986) de gelegenheid tot vergelijking van verspreiding en dichtheden van 
de broedvogels in deze twee gebieden. De resultaten konden ook vergeleken worden met een 
telling uit 1968 van een gedeelte van het nu geïnventariseerde gebied (Glorie, 1968). Daarom 
werd een aangrenzende bosstrook, de zogeheten Donkere Hoek (zie figuur 1), 
meegeïnventariseerd, omdat deze in 1968 eveneens was meegeteld. 
 
De inventarisatie van het bos- en duingebied vond plaats in het kader van een IVN-onderzoek 
naar de stand van flora en fauna in de regio Noord-Kennemerland. Na inventarisaties in 1968, 
1975 en 1980 (Tamis, 1969, 1976 en 1980) was dit het vierde onderzoek naar de broedvogelstand 
in dit gebied. Deze reeks van tellingen bood de mogelijkheid veranderingen te constateren en 
deze te relateren aan het gebruik van het gebied. Op deze wijze zou men tot een optimaal beheer 
kunnen komen. De inventarisatie werd door de volgende personen uitgevoerd: Auke Burrie, Jan 
Glorie, Pailette Konijn, Jan Leyen, Dick Olie, Kees Roobeek, Ton Souwer, Arie Tamis, Dook 
Vlugt en Ben van Wees. 
 
Terreingebruik bos- en duingebied 
Het gemeentelijk bos- en duingebied is vrij toegankelijk voor het wandelend publiek, met 
uitzondering van de tuinen rond de Volkshogeschool, Het Oude Hof, Kranenburg en de 
voormalige muziektuin. Verder is van het open duinterrein ongeveer 1/3 deel afgesloten, evenals 
enige steile hellingen in het noordelijk deel. In de broedtijd (15 maart 15 juni) geldt een 
aanlijngebod voor honden, dat over het algemeen genegeerd wordt door onvoldoende toezicht. 
Vooral in het noordelijk deel bij Duinvermaak is in de weekeinden een zeer grote recreatiedruk 
(grote parkeerplaats). Voor de rest van het terrein mag de recreatiedruk dan iets minder zijn, het 
uitgebreide net van voetspoorpaadjes legt zo’n zware druk op de vegetatie in dit gedeelte, dat 
herstel hiervan maar moeizaam of helemaal niet meer plaats vindt. Het terrein is bezit van de 
gemeente Bergen. Het onderhoud vindt plaats onder leiding van de afdeling Groenvoorzieningen, 
met advies van Staatsbosbeheer. Dit onderhoud is gericht op het behoud van karakteristieke 
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Figuur l. Overzicht van het 
geïnventariseerde gebied, Bergen NH De 
nummers corresponderen met de nummers 
onder ’gebiedsbeschrijving’  
 

elementen, zoals de heideveldjes in het 
centrale deel en de beukenlanen en grachten 
rond Het Oude Hof. Toezicht op gebruik of 
misbruik van het gebied is vanwege 
personeelsgebrek minimaal. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het gemeentelijk bos- en duingebied (±130 ha, 
zie figuur 1) grenst oostelijk aan de bebouwing 
van Bergen en westelijk aan het PWN-gebied. 
De zuidgrens wordt gevormd door de 
voormalige spoorbaan met aangrenzende 
villawijk en de Damlanderpolder. Het gebied 
is te onderscheiden in een aantal aan elkaar 
grenzende, op zandgrond gelegen 
boscomplexen, doorsneden door twee 
openbare wegen (Sluislaan en Eeuwigelaan) 

en een open duingebied als overgang naar het 
PWN-terrein. De boscomplexen verschillen 
nogal qua vegetatie. Vandaar dat hier per 
gedeelte (nummering als in figuur 1) een korte 
beschrijving van de vegetatie wordt gegeven. 
1. Meerwegbos: 9 ha. Op droge zandgrond gelegen bos met veel eik, berk, krentenboompjes en 

wat grove dennen. De ouderdom varieert van ±40 jaar in het zuidelijk deel tot meer dan 100 
jaar in het noordelijk deel. Langs de Sluislaan staan oude beuken en aan de oostrand groeit 
opvallend veel klimop als liaan en bodembedekker. 

2. Maesdammerhof: 12 ha. 
3. Kranenburg en de voormalige muziektuin: 6 ha. 
4. Het Oude Hof: 10 ha. Deze drie bospercelen bestaan uit rijk, oud (meer dan 100 jaar!) loofbos, 

gelegen op vochtige zandgrond. Zij worden doorsneden door enkele grachten. Er groeien veel 
eiken, lindes, beuken (lanen), hulst, krentenboompjes en aangeplante naaldhoutexoten als 
Sitkaspar, Douglasspar, Fijnspar en Grove Den. Op plaatsen waar door stormen in 1972 en 
1973 open plekken ontstonden, ontwikkelt zich jong loofbos met veel berk en lijsterbes. In de 
kruidlaag vallen rond Het Oude Hof soorten van het stinsemilieu op: onder andere daslook, 
schaduwgras, veel fluitenkruid, dagkoekoeksbloem en nagelkruid. 

5. 35 ha. Dit middengedeelte, gelegen op kalkarme, droge zandgrond, wordt gekenmerkt door 
voormalige eikenhakhoutbosjes, afgewisseld met kleine struikheideveldjes. Verder komen 
berk, lijsterbes en grove den in dit gebied voor. Een struiklaag of kruidenlaag ontbreekt in het 
grootste deel, maar de bodem wordt daar bedekt met een uit vele soorten bestaand mostapijt. 
Op de grens met de villawijk is door menselijke invloeden, onder andere tuinafval, de 
vegetatie wat rijker. 
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6. 40 ha. Een open, kalkarm en geaccidenteerd 
duinterrein met enkele eikenbosjes en wat aanplant van 
zwarte den. De open gedeeltes zijn begroeid met onder 
andere helm, zandzegge, buntgras en korstmossen. 
Plaatselijk zijn er kale zandplekken door overbesteding. 
7. 15 ha. Bij Duinvermaak gelegen rijk loofbos met eik,, 
beuk, abeel en nog niet gesneuvelde iepen. Verder berk, 
vogelkers en langs de westelijke rand veel braam in de 
onderbegroeiing. 
8. De villawijk, waarvan de huizen dateren van nu tot 
meer dan 50 jaar geleden, is gelegen langs de 
binnenduinrand. De totale oppervlakte is 43.5 ha, 
waarvan 6% is bebouwd. Het gebied wordt doorsneden 
door openbare wegen. De noordelijke grens wordt 
gevormd door het gemeentelijke bos- en duingebied, de 
oostgrens door Het Oude Hof en als zuidgrens fungeert 
het Wiertdijkje. De Donkere Hoek en enige smalle 
stroken bos langs paden zijn in handen van de gemeente, 
de rest is particulier eigendom. De ondergrond is zand, 
waarvan het vochtgehalte van noord naar zuid toeneemt. 
De oorspronkelijke binnenduinrandbegroeiing in de 
vorm van eiken, abelen, berken en de aangeplante grove 
dennen is op veel plaatsen nog aanwezig. Daarnaast is 
door tuinaanleg een parkachtig geheel ontstaan met 
coniferen en andere exoten. In het zuidoostelijk deel is 
nog een enkele hectaren groot open gedeelte dat aansluit 
op de Damlanderpolder. 

 
Methode 
Als methode werd de uitgebreide territoriumkartering gehanteerd met gebruik van kaarten per 
dag en per soort (schaal 1:2500). Hiertoe werd het gebied in acht stukken verdeeld en ieder van 
deze gebiedjes werd door één of twee mensen geïnventariseerd. Het totale aantal bezoeken was 
93 (gemiddeld 11-12 bezoeken per gebied). Voor het bos- en duinterrein bedroeg de totale 
bezoekduur 145 uur (gemiddeld 18 uur per gebied). Het aantal bezoeken in de villawijk was 14 
met een totale bezoekduur van 31 uur. De bezoeken waren gespreid over de maanden maart, 
april, mei en juni en vonden hoofdzakelijk plaats in de vroege ochtenduren, aangevuld met enige 
dag- en avondbezoeken. De weersomstandigheden tijdens de inventarisaties waren redelijk tot 
goed. De interpretatie van soortkaarten vond plaats volgens de richtlijnen van Hustings e.a. 
(1985). De interpretatie van de tellingen in 1968, 1975 en 1980 werd niet gedaan volgens de 
richtlijnen van de laatste telling, zodat veranderingen van het broedbestand op 
interpretatieverschillen zouden kunnen berusten. Bij herinterpretatie van een aantal soortkaarten 
uit 1975 en 1980 werden voor 7 algemene soorten aantallen gevonden die 5-10% hoger waren, 
zodat gevonden verschillen mijns inziens nauwelijks berusten op interpretatieverschillen. 
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Bespreking 
 
Tabel 1. Broedvogellijst van het gemeentelijk bos- en duingebied in Bergen NH, 1985, met een 
vergelijking met de inventarisaties in voorgaande jaren (Tamis, 1969, 1976 en 1980).  
 
 1968 1975 1980 1985 
Wilde Eend * * ** 5-6 
Kuifeend - - - 1-2 
Fazant * 0-1 - 1-2 
Houtsnip 0-2 0-1 - 0-1 
Holenduif 1 - - 1 
Houtduif 72-80 55-70 46-59 66-86 
Turkse Tortel 5-10 9-12 10-11 4-5 
Zomertortel 2-4 3-7 1-2 3 
Koekoek 1-2 + - 0-2 
Bosuil 1 0-1 1 2 
Groene Specht 1-2 2-3 3-4 4-5 
Zwarte Specht - - - 1 
Grote Bonte Specht 8-10 9-12 9-12 17-21 
Kleine Bonte Specht - - - 2 
Boomleeuwerik - 1 - 1 
Veldleeuwerik 1-2 - - - 
Boompieper 1 - 1 5 
Witte Kwikstaart 1 - - 1-2 
Winterkoning 23-30 31-40 33-43 57-62 
Heggenmus 10-15 5-10 12-16 6-9 
Roodborst 40-50 59-65 66-82 77-91 
Nachtegaal 2 2 2-3 2 
Gekraagde Roodstaart 20-23 4-6 8-10 4-6 
Merel 54-60 61-70 55-66 69-79 
Zanglijst 18-23 18-23 18-21 7-11 
Grote Lijster 5-6 4-6 - 1 
Tuinfluiter 7-9 4-8 12-15 3-4 
Zwartkop 10-12 15-19 33-46 20-26 
Fluiter 5 2 8-11 1 
Tjiftjaf 10-12 12-14 24-29 25-28 
Fitis 30-35 22-30 25-34 31-35 
Grauwe Vliegenvanger 16-20 13-18 8-11 7-13 
Staartmees 1-2 1 - 1 
Glanskop 1-2 1 2 0-1 
Pimpelmees 16-25 33-40 30-41 47-60 
Koolmees 45-50 47-60 67-84 115-136 
Boomklever - - 1 1 
Boomkruiper 11-15 7-11 9-15 14-17 
Wielewaal 1 - - - 
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Vlaamse Gaai 10 17-24 11-15 15-21 
Ekster 2-3 6-8 7-15 12-16 
Kauw 50-65 50-60 40-59 51-63 
Zwarte Kraai 1-2 1 5 5-9 
Spreeuw 29-35 23-30 7-9 11 
Vink 19-22 12-18 12-16 5 
Groenling 3-4 1-2 1-2 1 
Kneu + - - 0-1 
* algemeen, niet geteld 
** broedvogel in klein aantal 
+ mogelijk broedvogel 
 
Bos- en duingebied. De broedvogellijst uit 1985 overziend (tabel 1), kunnen we zeggen dat zich 
geen grote veranderingen hebben voorgedaan. In detail is er wel het een en ander op te merken. 
Zo zien we dat de Kleine Bonte Specht en de Zwarte Specht zich als nieuwe broedvogels hebben 
gevestigd. Eerstgenoemde was ook in 1984 met twee territoria aanwezig, maar werd voor die tijd 
slechts sporadisch waargenomen. Ook de Zwarte Specht broedde al in 1984 bij Het Oude Hof, 
maar hier ging een lange reeks van waarnemingen aan vooraf, die al aan het begin van de jaren 
zestig aanving. Sindsdien werd de soort met steeds toenemende frequentie waargenomen, 
uiteindelijk resulterend in bovengenoemde broedgevallen. De verdere toename van de Grote 
Bonte Specht vond vooral plaats in de oude bospercelen, waar nu een voor Nederlandse 
begrippen uitzonderlijke dichtheid van 25-30 paren/km2 loofbos werd gevonden. Dat deze 
spechtenrijkdom ook voor andere holenbroeders van belang is, moge blijken uit onder andere de 
aanwezigheid van de Boomklever (een van de weinige broedparen boven het Noordzeekanaal) en 
de toename van de Bosuil van één naar twee paren. In beide nesten van deze soort werden jongen 
grootgebracht.  
 
Het is niet duidelijk of ook de toename van Pimpelmezen en de grote toename van Koolmezen 
alleen aan het toenemend aantal nestholtes moet worden toegeschreven. Variaties in aantallen 
Koolmezen zijn bekend, en worden onder andere veroorzaakt door grote sterfte in strenge 
winters, een aantalregulering die ook bij de Winterkoning een rol speelt. Deze beide soorten 
waren echter nog nooit zo talrijk als dit jaar, ondanks de toch vrij strenge winter 1984/1985. 
Mogelijk speelt de wintervoedering in de aangrenzende villawijken een rol voor Kool- en 
Pimpelmees en kan de Winterkoning profiteren van de grote schuilmogelijkheden die deze 
wijken bieden. In de villawijk aan de zuidgrens van het gebied werden voor Koolmees en 
Winterkoning in 1985 ook hoge dichtheden gevonden (tabel 2 en 3). De enige holenbroeder die 
achteruit ging was de Spreeuw en een oorzaak hiervoor is vooralsnog niet duidelijk. Positief was 
de terugkeer van de Holenduif. Diens familielid de Zomertortel bleef echter zeldzaam (alleen 
broedend in de afgesloten delen). De Turkse Tortel broedde alleen aan de grenzen van het gebied, 
geheel in overeenstemming met zijn binding aan menselijke bebouwing. De Houtduif tenslotte 
was als vanouds in groten getale aanwezig. Van de lijsterachtigen bleef de Roodborst gelijk en 
nam de Merel iets toe. De Grote Lijster was opnieuw broedvogel, maar de Zanglijster ging na 
jaren met een stabiele aanwezigheid nu achteruit, een verschijnsel dat ook opging voor de 
villawijk. Het biotoop is voor de Zanglijster optimaal en naar een oorzaak van deze achteruitgang 
blijft het dan ook gissen (mogelijk speelt de hoge dichtheid van Merels hier een rol). Over de 
teruggang van trekvogels als Gekraagde Roodstaart, Tuinfluiter en Fluiter valt evenmin veel te 
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Tabel 2. Broedvogellijst van de geïnventariseerde villawijk in Bergen vergeleken met 
inventarisatie van 1968 (Glorie, 1969).  
 
 1985 1968 1985 
  iets ander gebied gebied van 1968 
Wilde Eend 10 - 10 
Fazant 2-3 - 1-2 
Waterhoen 1 - 1 
Houtduif 33-40 5 23-30 
Turkse Tortel 19-20 3-6 16-17 
Bosuil 1 - 1 
Groene Specht 1 - - 
Zwarte Specht 0-1 - 0-1 
Grote Bonte Specht 3-4 1-2 3-4 
Kleine Bonte Specht 0-1 - 0-1 
Witte Kwikstaart 2 1 2 
Winterkoning 36-40 8-10 29-33 
Heggenmus 16-22 7-10 14-20 
Roodborst 74-81 11-14 54-61 
Nachtegaal 3 6-8 3 
Gekraagde Roodstaart - 3-5 - 
Merel 79-85 20-30 69-75 
Zanglijst 4-6 7-9 3-5 
Grote Lijster 1-2 1-2 1-2 
Spotvogel 3 1-2 3 
Tuinfluiter 5 6 5 
Zwartkop 18-21 5 16-19 
Tjiftjaf 10-12 6 10-12 
Fitis 11 20 11 
Grauwe Vliegenvanger 3-4 - 3-4 
Staartmees 1 - 1 
Pimpelmees 23-25 5 18-20 
Koolmees 95-100 14 73-78 
Boomkruiper 6-7 5 4-5 
Vlaamse Gaai 10-13 3 8-10 
Ekster 10-12 1 7-9 
Kauw 9-12 5 8-11 
Zwarte Kraai 6-7 - 4-5 
Spreeuw 23-27 4 21-25 
Huismus 35-45 * 33-43 
Ringmus 2 - 2 
Vink 4-5 9 2-4 
Groenling 7-9 - 7-9 
Kneu 3-4 - 3-4 

* niet geteld. 
 
zeggen. Mogelijk kan de trend van landelijke tellingen ons hierover meer duidelijkheid 
verschaffen. Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop en Nachtegaal handhaafden zich, de laatste in het jonge 
loofbos, ontstaan op door stormen opengewaaide plaatsen. Kraaiachtigen als Kauw, Ekster, 
Vlaamse Gaai en Zwarte Kraai bleven op het niveau van 1980, na een duidelijke toename in de 
loop van de jaren zeventig. Dat soorten als Groenling, Kneu, Witte Kwikstaart en Staartmees 
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slechts met enkele paren aanwezig zijn, komt doordat voor hen 
geschikte biotopen in het bos- en duingebied slechts marginaal 
voorkomen. Voor de Vink biedt het gemeentelijk bos- en 
duingebied echter een prima biotoop, ook gezien de aantallen in 
vroeger jaren. Voor de huidige achteruitgang kunnen we nog 
geen oorzaak aanwijzen. De reeds genoemde landelijke trends 
bieden mogelijk een aanknopingspunt. De toename van de 
Boompieper in het gebied moet stellig in verband gebracht 
worden met de toename van deze soort gedurende de laatste 
jaren in het aangrenzend open duingebied. 
 
De villawijk . De verschillen in aantallen tussen de kolommen II 
en III van tabel 2 laten zien dat zich in de villawijk 
veranderingen hebben voorgedaan als 1985 wordt vergeleken 
met 1968. Het was te verwachten dat door veroudering van het 
bos de typische bosvogels zouden toenemen en struweelvogels 
zouden afnemen. De vooruitgang van soorten als Tjiftjaf, 
Vlaamse Gaai, Houtduif, Zwartkop en de spechten is treffend, evenals de achteruitgang van Fitis 
en Nachtegaal. De grootste verschillen worden echter gevonden bij soorten die we cultuurvolgers 
noemen. Spreeuw, Ekster, Zwarte Kraai, Groenling, Koolmees, Pimpelmees, Merel, Roodborst, 
Winterkoning en Turkse Tortel namen sterk in aantal toe. Soorten die de overgang van bos naar 
polder als biotoop verkiezen, zoals Spotvogel, Ringmus, Witte Kwikstaart en Waterhoen bleven 
bij beide tellingen schaars. 
 
Tabel 3. Dichtheden (broedparen/km2) van de vijftien talrijkste broedvogelsoorten in de villawijk 
en het Bergerbos (uitgezonderd het open duinterrein), vergeleken met de maximale dichtheden 
langs de binnenduinrand van Zuid-Holland (VWG Avifauna West-Nederland, 1981).  
 
 Bergen (villawijk) Bergen (bos) Zuid-Holland 
Koolmees 218 144 50-100 
Merel 128 83 50-100 
Roodborst 170 94 50-100 
Winterkoning 83 67 25-50 
Huismus 81 - 25-50 
Houtduif 76 80 25-50 
Spreeuw 53 12 25-50 
Pimpelmees 53 60 25-50 
Turkse Tortel 44 - 25-50 
Zwartkop 41 26 25-50 
Heggenmus 37 10 25-50 
Fitis 25 38 25-50 
Ekster 23 18 25-50 
Tjiftjaf 23 31 25-50 
Vlaamse Gaai 23 23 25-50 
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Bij de nog niet besproken soorten in deze vergelijking zijn enkele gevallen die vragen oproepen. 
Zowel de Vink als de Zanglijster zouden in villawijken langs de duinrand talrijk voor kunnen 
komen. Voor laatstgenoemde geldt dit biotoop zelfs als optimaal (VWG Avifauna West-
Nederland, 1981). De hier geconstateerde achteruitgang deed zich bij deze twee soorten ook voor 
in het bos- en duingebied. Dat de Gekraagde Roodstaart verdwenen is, past in het landelijke beeld 
van een gestage achteruitgang van deze soort. 
 
Dat grote aantallen broedvogels in deze villawijk een plaatsje vinden, blijkt uit tabel 3, waarin 
voor de topvijftien de dichtheid vermeld staat, naast de hoogste dichtheidsklasse zoals gevonden 
langs de duinrand in Zuid-Holland. 
 
 
Vergelijking . De tevens in tabel 3 vermelde dichtheden voor het Bergerbos laten zien dat 
Koolmees, Merel en Roodborst in de villawijk een tweemaal hogere dichtheid bereiken dan in het 
bos. Typisch aan mensen gebonden soorten als Huismus, Turkse Tortel en Spreeuw mijden het 
bos en bereiken hoge dichtheden in de villawijk. De andere in tabel 3 vermelde soorten geven 
geen grote verschillen te zien. Rest nog te vermelden dat de dichtheid van Groene Specht en 
Grote Bonte Specht in het bos respectievelijk 2.5 en 3 maal zo hoog is in vergelijking met de 
villawijk. 
 
1985 Was voor een aantal standvogels in deze omgeving een topjaar. De aantallen van deze 
vogels waren in het gemeentelijke bos- en duingebied nimmer zo hoog gedurende een reeks van 
tellingen als in 1985 (tabel 1). 
 
Conclusies 
De vrees die geuit werd in vorige verslagen voor wat betreft de gevolgen van de recreatiedruk in 
het gemeentelijke bos- en duingebied voor de broedvogelstand, lijkt op grond van de huidige lijst 
niet gegrond. Het ontbreken van grondbroeders als Fazant en Wilde Eend (algemeen in het 
aangrenzende PWN-gebied) duidt wel op verstoring van voornoemd karakter. Ook het bijna 
ontbreken van algemene bosvogels als Winterkoning, Zwartkop en Merel in het 
eikenhakhoutgebied wijst mijns inziens op verstoring. In de overige deelgebieden is deze 
verstoring niet direct aanwijsbaar, maar de aanwezigheid van een territorium is nog geen 
geslaagd broedgeval. 
 
Het negeren van het aanlijngebod voor honden werd al genoemd en deze negatieve ontwikkeling 
zal, nu er een aanlijngebod voor honden in de Boswachterij Schoorl geldt (met streng toezicht), 
mogelijk verergeren. Ook doet de toename van het trimmen en andere recreatie rond 
Duinvermaak het ergste vrezen. Nog altijd is het gemeentelijk bos- en duingebied van Bergen een 
rijk vogelterrein, waar vooral de voor verstoring minder gevoelige holenbroeders een belangrijke 
plaats innemen. Voor de andere soorten zien we een verspreidingspatroon met hogere dichtheden 
langs de grenzen en bij de villatuinen. 
 
De inventarisatie in 1985 maakt duidelijk dat zich ten opzichte van 1968 grote veranderingen 
hebben voorgedaan in de broedvogelbevolking van de villawijk en laat tevens zien dat deze wijk 
hoge aantallen vogels van vele soorten een plaats biedt. De vergelijking van de vogelbevolking 
van de villawijk en het Bergerbos laat bij enkele soorten opmerkelijke verschillen zien in 
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dichtheid en verspreiding, bij andere soorten werden daarentegen geen verschillen gevonden. 
 
Vogels zijn belangrijke indicatoren voor het milieu en de achteruitgang van sommige soorten, 
alsmede de verplaatsing van de territoria naar de randen, tezamen met de geconstateerde invloed 
van betreding op de vegetatie, lijken voldoende reden om ons over de toekomst van dit gebied 
ernstig zorgen te maken. 
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