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Dankwoord
De volgende mensen worden bedankt voor hun bijdrage aan dit rapport: Frank Visbeen (Landschap
Noord-Holland, afdeling Onderzoek en Advies), Marjolein Doevendans (Provincie Noord-Holland),
Frank Majoor (SOVON), Dries Oomen (SOVON), Elise Verschoor, Rob Vogel (SOVON), Ton
Leentvaar en Do van Dijck (Landschap Noord-Holland, afdeling Duurzaam Beheer).

Plagstrook bij de Kaap in de Noordduinen die veelvuldig door foeragerende Tapuiten wordt gebruikt
(Chris van Turnhout).
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Samenvatting
De Natuurbeschermingswet vereist dat geplande ingrepen in Natura 2000-gebieden moeten worden
geëvalueerd op hun mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen. Ook de effecten van
recreatieve activiteiten moeten in dit kader op hun verwachte effecten op Tapuiten worden beoordeeld.
Het belangrijkste doel van dit rapport is een beoordeling van de mogelijke effecten van recreatie op
Tapuiten in de Noordduinen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de effecten van de jaarlijkse
Tulpenrally, die rond Koninginnedag zorgt voor een recreatieve piekbelasting in een deel van het duin.
In dit rapport wordt ingegaan op een analyse van dichtheden per terreindeel in relatie tot globale
recreatiedruk, en daarnaast wordt gebruik gemaakt van expert oordeel en beschikbare literatuur om de
effecten van recreatie te beschrijven.
In de afgelopen decennia is de Tapuit Oenanthe oenanthe sterk in aantal afgenomen als broedvogel in
Nederland. Van de enkele duizenden paren in de jaren zeventig bleken er in 2007 nog slechts 240-280
over te zijn. Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele NoordHollandse duingebieden, waarvan de Noordduinen tussen Callantsoog en Den Helder de belangrijkste
zijn. In 2007 en 2008 werden in dit Natura 2000-gebied 46 resp. 58 territoria aangetroffen. De
geschiktheid van dit gebied voor Tapuiten wordt verklaard door de relatief hoge Konijnen-dichtheden.
Hierdoor zijn nog behoorlijke aaneengesloten oppervlaktes kortgrazig habitat aanwezig, die zijn niet
verstruikt of vergrast. Voor dit Natura 2000-gebied zijn (complementaire) instandhoudingsdoelen voor
de Tapuit geformuleerd. In het concept-aanwijzingsbesluit wordt een herstelopgave van tenminste 30
paren genoemd. Het Ministerie van LNV wil deze herstelopgave in het definitieve aanwijzingsbesluit
echter bijstellen naar het werkelijk vastgestelde aantal in 1999-2003, gemiddeld 47 paren. De
Noordduinen zijn van groot belang voor het bereiken van het landelijke instandhoudingsdoel voor de
Tapuit.
De dichtheid van Tapuiten in de afgesloten gebieden in de Noordduinen is een factor 3-4 hoger dan in
opengestelde gebieden. Het verschil in dichtheden tussen afgesloten gebieden en opengestelde
gebieden die door meerdere paden worden doorsneden, is bovendien statistisch significant. Onze
conclusie is derhalve dat er momenteel duidelijke aanwijzingen zijn voor negatieve effecten van
recreatie op de dichtheden van broedende Tapuiten in de Noordduinen. Deze effecten konden op basis
van de beschikbare literatuur ook worden verwacht. Er is niet onderzocht of ook populatietrends,
broedsucces en conditie een negatieve respons op recreatie vertonen. Een uitgebreidere analyse van de
bovengenoemde populatie-parameters behoort met de reeds beschikbare gegevens echter wel tot de
mogelijkheden, en zou tot afwijkende of genuanceerdere conclusies kunnen leiden.
Sinds 2005 wordt in de Noordduinen jaarlijks een Tulpen Duin Menrally georganiseerd. Deze
recreatieve tocht met enkele tientallen aangespannen paarden loopt deels door de polder en deels door
het duin, en vindt plaats in de laatste week van april. Het is lastig in te schatten welke verstoring de
Tulpenrally oplevert ten opzichte van wandelende of fietsende mensen, en in hoeverre er cumulatieve
effecten zullen zijn door deze extra piekactiviteit bovenop de plaatselijk al hoge recreatiedruk. We
beschikken niet over informatie over zaken als hoeveel extra publiek er op het evenement afkomt, hoe
lang die in het gebied aanwezig zijn en hoe die zich over het gebied verspreiden. De inschatting is dat
de effecten van rustende en rondhangende deelnemers, en vooral van extra publiek langs de route,
belangrijker zijn dan die van de paarden en deelnemers zelf. Publiek zal immers gedurende langere tijd
in het duin aanwezig zijn, waardoor de Tapuiten relatief lang in hun activiteiten gestoord zullen
worden. Het verdient aanbeveling ten aanzien van deze factoren maatregelen te nemen. Te denken valt
aan een verbod voor deelnemers aan de Tulpenrally op het afwijken van paden. De meest kwetsbare
delen, die met de hoogste Tapuiten-dichtheden, kunnen worden afgezet met paal en draad of worden
afgesloten voor publiek. Handhaving is daarbij belangrijk.
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Wijzigingen in het tijdstip van het jaar en vooral de locatie van de Tulpenrally zijn echter
belangrijkere maatregelen. De Tulpenrally vindt plaats in de periode dat het ‘gemiddelde’ paartje
Tapuiten begint met het bebroeden van de eieren. Een deel van de paren zit dan al langer op de eieren,
een enkel paartje heeft net uitgekomen jongen en een deel van de paren is bezig met vestiging of
nestbouw. Omdat de vestigings- en vroege nestfase voor de meeste broedvogels als de meest
gevoelige perioden ten aanzien van verstoring worden beschouwd, kan gesteld worden dat de
Tulpenrally plaatsvindt op een voor Tapuiten ongewenst moment. Een geschikter moment zou vroeger
of juist later in het seizoen zijn. De route van de Tulpenrally in 2007 liep zodanig door het duin dat
40% van de populatie in het Natura 2000-gebied in enige mate door de rally werd beïnvloed. De route
in 2008 liep voor een veel kleiner deel door het duin en beïnvloedde 12% van de hele populatie:
minimaal 7 nesten liggen op een afstand van 100 meter of minder van de route. Daarom kan beter voor
een route worden gekozen die helemaal door de polder en/of de (fiets)paden langs de buitenzijde van
het duin is gesitueerd.
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1. Inleiding
In de Noordduinen bevindt zich één van de belangrijkste kernen van de broedvogelpopulatie van de
Tapuit in Nederland. De Noordduinen is een Natura 2000-gebied en de Tapuit is hier als
complementaire soort aangewezen. In het voorjaar wordt vanaf 2007 jaarlijks de Tulpenrally
gehouden, een deel van de rally vindt plaats binnen het aangewezen Natura 2000 gebied. De
Natuurbeschermingswet vereist dat geplande ingrepen in deze gebieden moeten worden geëvalueerd
op hun mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen. Het doel van dit rapport is een
beoordeling van de mogelijke effecten van recreatie op Tapuiten in de Noordduinen. Bijzondere
aandacht gaat hierbij uit naar de effecten van de jaarlijkse Tulpenrally, die rond Koninginnedag zorgt
voor een recreatieve piekbelasting in een deel van het duin.
In de Noordduinen wordt sinds 2007 veldonderzoek verricht aan de Tapuit door SOVON
Vogelonderzoek Nederland, waarbij gegevens worden verzameld over omvang, broedsucces,
overleving en dispersie van de locale broedpopulatie (van Turnhout et al. 2008). In dit rapport wordt
ingegaan op een analyse van dichtheden per terreindeel in relatie tot globale recreatiedruk, en
daarnaast wordt gebruik gemaakt van expert oordeel en beschikbare literatuur om de effecten van
recreatie en in het bijzonder de Tulpenrally te beschrijven.

Habitat voor Tapuiten in de Noordduinen. Kortgrazige vegetaties, zoals de Duinroosvlaktes op de
achtergrond, met een groot aandeel open zand zijn favoriet (P. Eekelder).
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2. Voorkomen van Tapuiten in de Noordduinen
In de afgelopen decennia is de Tapuit Oenanthe oenanthe sterk in aantal afgenomen als broedvogel in
de Nederlandse kustduinen en heidevelden. Van de enkele duizenden paren in de jaren zeventig bleken
er in 1998-2000 hooguit 600-800 over te zijn (figuur 1), en in 2007 nog slechts 240-280 (gegevens
SOVON). De Tapuit staat te boek als Bedreigd op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is
een prominente aandachtsoort in het beschermingsplan Duin & Kustvogels van Vogelbescherming
Nederland. De oorzaken van de afname zijn alleen globaal bekend. Vooral de vermestende effecten
van stikstofdepositie hebben in de afgelopen decennia een belangrijke rol gespeeld van (Turnhout et
al. 2006). In zowel duin- als heidegebieden verdween de voorkeurshabitat doordat lage, open en
kruidenrijke vegetaties gaandeweg zijn vervangen door hoge, gesloten vegetaties met grassen en
struwelen. Ook spelen de vastlegging van de duinen en de achteruitgang van Konijnen Oryctolagus
caniculus een belangrijke rol in de vergrassing. Het aantalsverloop van Tapuiten laat regionale
verschillen zien die overeenkomen met regionale verschillen in de trends van het Konijn (van
Turnhout et al. 2006, Versluijs et al. 2008).

(a) 1998-2000

(b) 2005

Figuur 1. Broedvogelverspreiding en aantallen van de Tapuit in Nederland per atlasblok in (a) 19982000 (alleen waarschijnlijke en zekere broedgevallen opgenomen) en (b) 2005 (van Turnhout et al.
2006).
Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in Noord-Hollandse
duingebieden, waarvan de Noordduinen tussen Callantsoog en Den Helder de belangrijkste zijn. Voor
dit Natura 2000-gebied zijn (complementaire) instandhoudingsdoelstellingen voor de Tapuit
geformuleerd in het ontwerpbesluit, waarvan de consequenties voor beheer en inrichting in een nog op
te stellen beheerplan verder uitgewerkt zullen gaan worden.
In 2007 en 2008 is het duingebied tussen Calantsoog en Den Helder door SOVON vlakdekkend
onderzocht op het voorkomen van Tapuiten (van Turnhout et al. 2008), met uitzondering van de
8
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Grafelijkheidsduinen. Tapuiten zijn intensief gevolgd vanaf de aankomst van de broedvogels in april
tot na het uitvliegen van de jongen in juli. Nesten werden gelokaliseerd op basis van de aanwezigheid
van territoriale paren.
In 2007 en 2008 werden 46 resp. 58 territoria aangetroffen, waarvan in 45 resp. 50 territoria een nest
werd gevonden (figuur 2). In de Grafelijkheidsduinen zijn door H. Bouma jaarlijks nog 1-2 territoria
vastgesteld. In 2007 zijn waarschijnlijk echter enkele territoria in de periferie aan de aandacht
ontsnapt. We verwachten in 2007 en 2008 wel alle gestarte nesten te hebben gevonden. De hoogste
dichtheden Tapuiten waren in beide jaren aanwezig in de duinroosvallei ten zuiden van voormalig
schietterrein Falga en in het voormalig schietterrein Botgat (incl. het duin rond de Kaap).
De populatie-omvang van de Tapuit in de Noordduinen is de afgelopen decennia veel minder sterk
afgenomen dan in andere broedgebieden in Nederland (figuur 3). In het Botgat is de stand sinds begin
jaren negentig zelfs min of meer stabiel (figuur 4).
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Figuur 3. Aantalsontwikkeling van de Tapuit als broedvogel in verschillende duinregio’s in
Nederland: de vastelandsduinen ten zuiden van Noordzeekanaal, de vastelandsduinen ten noorden van
Noordzeekanaal en de duinen op de Waddeneilanden (gegevens SOVON/CBS, van Turnhout et al.
2006).

Figuur 2 (volgende pagina). Verspreiding van Tapuiten in de Noordduinen in 2008, met onderscheid
naar de leeftijd van de broedvogels.
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Figuur 4. Aantalsontwikkeling van de Tapuit in het Botgat, Noord-Holland (gegevens R. Brouwer,
database SOVON).
Behalve in de Noordduinen zijn belangrijke aantallen Tapuiten aanwezig op Texel (24 territoria in
2007), Noord-Hollands Duinreservaat (13), Zwanenwater (4) en Pettemer Duinen (3). In de Schoorlse
Duinen zaten in 2005 en 2006 nog 5 resp. 2 territoria, maar opgaven uit 2007 ontbreken. De
Amsterdamse Waterleidingduinen en Kennemerduinen zijn inmiddels verlaten als broedgebied
(gegevens SOVON/CBS). In heel Noord-Holland wordt de broedpopulatie Tapuiten in 2007 geschat
op maximaal 100 territoria, terwijl de landelijke populatie 240-280 territoria omvat. Dit betekent dat
de provincie Noord-Holland ongeveer 40% van de landelijke populatie omvat, en het Natura 2000gebied duinen Den Helder-Callantsoog zo’n 20%.
De huidige populatie Tapuiten in het duingebied tussen Callantsoog en de Den Helder is veel hoger
dan het instandhoudingsdoel voor dit Natura 2000-gebied, zoals genoemd in het conceptaanwijzingsbesluit: een herstelopgave van tenminste 30 paren. Het Ministerie van LNV wil deze
herstelopgave in het definitieve aanwijzingsbesluit echter bijstellen naar het werkelijk vastgestelde
aantal in 1999-2003 (E.R. Osieck, Ministerie van LNV, email 20 januari 2009). Gemiddeld waren in
deze periode 47 paren Tapuiten aanwezig in (SOVON & CBS 2005). Daarnaast zijn de Noordduinen
van groot belang voor het bereiken van de landelijke instandhoudingsdoelstelling. De Tapuit verkeert
landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding en herstel van de landelijke populatie is
vereist. Landelijk wordt gestreefd naar minimaal 20 sleutelpopulaties die ieder tenminste uit 100
broedparen bestaan. De Noordduinen voldoen weliswaar niet aan deze definitie van een
sleutelpopulatie, maar het gebied herbergt wel een substantieel, en steeds groter deel van de
Nederlandse populatie. Het kan daarnaast fungeren als brongebied van waaruit andere gebieden
gekoloniseerd kunnen worden op het moment dat die weer geschikt worden als broedgebied voor
Tapuiten (bv. omdat konijnenpopulaties zich herstellen). Dat dispersie daadwerkelijk plaatsvindt,
blijkt uit het broeden van een Tapuit in het Noord-Hollands Duinreservaat in 2008, die een jaar eerder
als jong in de Noordduinen werd geboren, 35 km noordelijker (van Turnhout et al. 2008).
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Onlangs uitgevlogen jonge Tapuiten (Peter Eekelder).
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3. Habitateisen van de Tapuit
De Tapuit is een insectenetende zangvogel, die broedt in open landschappen met een afwisseling van
korte vegetaties en open, zandige plekken. Tapuiten zijn voor het verzamelen van voedsel volledig
afhankelijk van korte, schrale vegetaties, omdat ze morfologisch volkomen zijn aangepast aan het
foerageren in steppeachtige vegetaties. Het voedsel, insecten en andere ongewervelden, wordt meest
rennend bemachtigd op zicht en gehoor. Vanaf uitkijkposten worden baltsvluchten ondernomen. In het
verleden broedde de Tapuit in Nederland onder meer in agrarisch cultuurland, maar recent wordt bijna
uitsluitend in natuurgebieden als duingraslanden en heidevelden gebroed. Het nest wordt gebouwd in
een holte of ‘halfholte’, in Nederland veelal een konijnenhol of een stapel hout of takken.Vanaf eind
maart komen de in ons land broedende Tapuiten in Nederland aan.
Om meer te weten te komen over habitatvoorkeuren van de Tapuit is in het kader van het Jaar van de
Tapuit (2005) aan vrijwilligers gevraagd om habitatbeschrijvingen van territoria te maken. Gemiddeld
bestaat meer dan 60% van een territorium uit een combinatie van mossen, korte grassen (Buntgras,
Schapegras) en kruiden (figuur 5). Territoria in de duinen bestaan voorts voor gemiddeld 20% uit hoge
grassen (vooral Helm en Duinriet) en voor 12% uit open zand (van Turnhout et al. 2006).
Figuur 5. Verdeling van vegetatietypen in Tapuit-territoria in duinen (n=107) en in binnenlandse
heideterreinen (n=51) (van Turnhout et al. 2006).
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Deze habitatbeschrijvingen zijn slechts een grove benadering van de werkelijkheid, gezien de globale
wijze van kwantificeren en de onmogelijkheid om in de meeste gevallen een exacte
territoriumbegrenzing te maken. Intensieve observaties in een klein aantal Tapuit-territoria in het
Noordhollands Duinreservaat (NHD) en op Ameland komen echter met bovengenoemde
beschrijvingen overeen (Postma 2005, Versluijs et al. 2008).
Gezien de voorkeur voor kortgrazige vegetaties liggen Tapuit-territoria bij voorkeur op locaties met
relatief hoge dichtheden Konijnen. In 45% van de territoria in duingebieden werden gemiddeld meer
dan vijf Konijnen geteld en in 59% van de territoria waren meer dan tien holen aanwezig (van
Turnhout et al. 2006).
Territoria van Nederlandse Tapuiten waar jongen uitvliegen hebben een hoger aandeel kortgrazige
vegetaties dan niet-succesvolle territoria. Succesvolle en niet-succesvolle territoria verschillen
13
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bovendien in Konijnendichtheden, die in succesvolle territoria gemiddeld veel hoger zijn (van
Turnhout et al. 2006). Ook in het buitenland blijken de meest succesvolle territoria te bestaan uit een
relatief groot aandeel kortgrazige vegetaties (in plaats van kaal zand of hooggrazige vegetaties), die
bovendien het hele broedseizoen kort blijven onder invloed van begrazing, en uit veel reliëf (Brooke
1979, Tye 1992, Ollivier et al. 1999). Succesvolle territoria worden in het voorjaar het eerst bezet en
de eerste eileg vindt er het vroegst plaats. Territoria die tijdens aankomst en vestiging grotendeels
bestaan uit kortgrazige vegetaties, maar die gaandeweg het broedseizoen snel verruigen door het
wegvallen van begrazing door vee of Konijnen, werden als reactie daarop sterk in omvang uitgebreid
of verlaten. Het broedsucces is ook lager indien het eerste legsel later in het seizoen plaatsvindt (Tye
1992).
De nauwe relatie tussen Tapuiten en Konijnen blijkt ook uit de parallelle populatie-ontwikkelingen die
beide soorten afgelopen decennia hebben laten zien. In de duingebieden Meijendel, Amsterdamse
waterleidingduinen, Noordhollands Duinreservaat en Zwanenwater kan meer dan 50% van de afname
van de Tapuit vanaf 1990 worden verklaard door een (kortstondige) afname in de konijnenpopulaties
(Versluijs et al. 2008). Ook op regionaal niveau gaan de aantalsontwikkelingen van beide soorten
grotendeels gelijk op (van Turnhout et al. 2006). De Nederlandse kalkrijke kustduinen zijn over grote
oppervlakten ongeschikt geworden voor Tapuiten als gevolg van een toegenomen vegetatiehoogte. Het
wegvallen van konijnenbegrazing heeft, in combinatie met de effecten van eutrofiëring, in de droge
duinen binnen één à twee jaar geresulteerd in een vegetatiehoogte die ongeschikt is gebleken voor
Tapuiten. Gebrek aan nestholen kan ook hebben bijgedragen aan de achteruitgang, maar moet
waarschijnlijk gezien worden als secundaire oorzaak (Versluijs et al. 2008).
Dat de Kop van Noord-Holland het laatste grote bolwerk van de Tapuit in Nederland is (zie hoofdstuk
2) wordt ongetwijfeld veroorzaakt door het feit dat ook de Konijnendichtheden hier ongekend hoog
zijn in vergelijking met andere gebieden in Nederland. Zelfs in vergelijking met het iets zuidelijker
gelegen Zwanenwater zijn de verschillen enorm. Hierdoor zijn nog behoorlijke aaneengesloten
oppervlaktes kortgrazig habitat aanwezig, die zijn niet verstruikt of vergrast. Vermoed wordt dat de
Konijnen in de Noordduinen immuun zijn voor de VHS-ziekte (informatie Marijke Drees).

14

Recreatie en Tapuiten in de Noordduinen

4. Effecten van recreatie op broedende Tapuiten
In dit rapport worden de effecten van recreatie op broedende Tapuiten op basis van twee benaderingen
beschreven. Allereerst wordt gebruik gemaakt van beschikbare literatuur en expert oordeel. Daarnaast
worden de in 2008 vastgestelde dichtheden in de Noordduinen gerelateerd aan een inschatting van de
recreatiedruk per terreindeel.
4.1. Literatuur en expert oordeel
Er zijn nauwelijks studies beschikbaar die de invloed van menselijke verstoring op populatiegroottes
van vogels kwantificeren (Liley et al. 2007). Wel is in een aantal onderzoeken aangetoond dat in
gebieden met vrije toegang de kans dat een geschikte plek wordt bezet door een broedvogel kleiner
wordt naarmate het aantal recreanten toeneemt (Mallard et al. 2006). Voor Nachtzwaluwen en
Boomleeuweriken, net als de Tapuit grondbroeders en voorkomend in vergelijkbaar habitat, is
aangetoond dat het nestsucces in opengestelde gebieden aanmerkelijk lager is dan in afgesloten
gebieden (Bijlsma 2006). Daarbij lijkt de verspreiding van recreanten over het terrein (dus het
oppervlak waarin ze zich begeven) over het algemeen belangrijker dan het aantal recreanten (Mallard
et al. 2006). Hoe langer een verstoring aanhoudt hoe langer het duurt voordat de broedvogel terugkeert
naar het nest (Bijlsma 2006). Zeker in open gebieden, waar de verstoringsafstand relatief groot is, kan
de reikwijdte van recreatie enorm zijn en zullen nesten relatief snel over de kop gaan, omdat de jongen
te lang verstoken blijven van voedsel of omdat de kans op nestpredatie toeneemt (Bijlsma 2006).
Uit onderzoek van Van der Zande (1984) blijkt dat de dichtheid aan broedparen afneemt langs paden
en wegen. Vos & Peltzer (1987) vonden dat de verstoringsafstand van Tapuiten 40 meter bedraagt,
waarbij ze een reductie van de dichtheden met 100% vonden. Deze reductie trad op bij een
bezoekersdichtheid van minimaal één recreant per uur. In een langlopend onderzoek naar de effecten
van menselijke verstoring op grondbroedende vogels op de Veluwe wordt de Tapuit als relatief
verstoringsgevoelig aangemerkt. Na verstoring keren oudervogels pas terug naar het nest als de
recreanten op een afstand van 80-100 meter van het nest verwijderd zijn. Dat duurt zo’n één tot zes
minuten (Bijlsma 2006). De wijze waarop recreanten zich verplaatsen, zal hierbij echter een
belangijke rol spelen (zie verderop). De effecten van deze verstoring op populatieniveau zijn
bovendien onbekend, en zullen afhangen van o.a. het aantal verstoringen per tijdseenheid (Gill 2007).
Op basis van bovengenoemde bronnen kwalificeren Krijgsveld et al. (2008) de Tapuit als ‘matig’
verstoringsgevoelig. Pouwels et al. (ongepubliceerd manuscript) hebben een verkenning gemaakt van
de mogelijke knelpunten van wandel- en fietsrecreatie in Natura 2000-gebieden met de
instandhoudingsdoelstellingen voor broedvogels. Voor de Tapuit constateren ze dat de huidige
landelijke populatie kleiner is dan het instandhoudingsdoel en dat de trend bovendien negatief is. Een
deel van het (potentiële) leefgebied wordt beïnvloed door recreatie. Op basis hiervan concluderen ze
dat de broedpopulatie van de Tapuit waarschijnlijk negatief beïnvloed wordt door recreatief gebruik in
Natura 2000-gebied Duinen Den Helder & Callantsoog.
Uit eigen veldwerk in Noord-Holland en enkele Waddeneilanden, en ervaringen van enkele andere
vogelaars, blijkt dat succesvolle broedgevallen in drukbezochte gebiedsdelen kunnen liggen. Nesten
waar jongen uitvliegen, liggen soms zelfs tot op enkele meters van drukke fiets- of wandelpaden. In
sommige gebieden komen de hoogste dichtheden Tapuiten zelfs juist vlak langs fietspaden voor (o.a.
Terschelling, Noordduinen). Dit heeft waarschijnlijk vooral te maken met de aanwezigheid van
geschikte, kortgrazige habitats, die elders nauwelijks meer te vinden zijn, en waarnaar de Tapuiten dus
getrokken worden. De indruk bestaat dat Tapuiten duidelijk minder hinder ondervinden als de
recreatie een ‘voorspelbaar’ karakter heeft, dus als wandelaars of fietsers zich over vaste paden
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bewegen, zonder stil te staan of rond te hangen. Er lijkt dan enige ‘gewenning’ op te treden; Tapuiten
met nestjongen blijven in dergelijke gevallen veelal doorgaan met foerageren en met voeren van hun
jongen. Heeft recreatie echter een meer ‘onvoorspelbaar’ karakter, bv. als ook betreding buiten de
paden plaatsvindt of mensen langere tijd stilstaan op een bepaalde plek, dan lijken broedende Tapuiten
veelal te stoppen met foerageren en voeren; ze gaan dan gedurende langere tijd alarmeren totdat de
verstoringsbron is verdwenen. Ook niet-aangelijnde honden zijn een grote bron van verstoring. Deze
constateringen komen globaal overeen met de hierboven genoemde conclusies van Mallard et al.
(2006) over de effecten van recreatie, namelijk dat de verspreiding van recreanten belangrijker is dan
hun aantallen.
4.2. Analyse van dichtheden in relatie tot recreatiedruk
De aanpak die in dit rapport wordt gevolgd om de mogelijke effecten van recreatie op dichtheden van
Tapuiten in de Noordduinen te kwalificeren, is gebaseerd op een indeling van het hele
onderzoeksgebied in deelgebieden die variëren in recreatiedruk en Tapuit-dichtheden. Daarbij kan
worden beschikt over de hele gradiënt in recreatiedruk, van afgesloten voor publiek (voormalig
schietterrein Botgat) tot zeer intensief bezocht (o.a. Duinoord). De kwalificatie van recreatiedruk is
gebaseerd op veldindrukken zoals opgedaan tijdens het onderzoek aan Tapuiten in 2007 en 2008. Deze
is ter verifiëring voorgelegd aan Do van Dijck (Landschap Noord-Holland), en naar aanleiding van
zijn opmerkingen aangepast. Beschikbare GIS-informatie over de ligging van wegen en paden (data
Landschap Noord-Holland) bleek onvolledig en onbruikbaar om de recreatiedruk te kwalificeren. De
recreatiedruk is in drie categorieën ingedeeld, die aansluiten bij de veronderstelde gevoeligheid van de
Tapuit:
(1) Terrein afgesloten voor publiek, of alleen een enkel pad door buitenduin, buiten geschikte
Tapuitlocaties (o.a. Botgat, recreanten zijn trouwens wel dagelijks in kleine aantallen
aanwezig, incl. niet-aangelijnde honden).
(2) Opengesteld voor wandel- en/of fietsrecreatie, maar geschikt habitat door slechts één pad
doorsneden.
(3) Opengesteld voor wandel- en/of fietsrecreatie, meerdere paden doorsnijden geschikt Tapuithabitat en/of ook frequent recreanten buiten de paden.
Omdat de verschillende deelgebieden niet alleen variëren in recreatiedruk, maar ook in aanbod aan
beschikbaar habitat voor Tapuiten, moet hier eerst voor gecorrigeerd worden om de effecten van
recreatie te kunnen bepalen. Hierbij is gebruik gemaakt van luchtfoto’s van GoogleEarth, ondersteund
met veldkennis, om het aantal hectaren geschikt Tapuitenhabitat per deelgebied te kwantificeren (data
T. Leentvaar). Meer specifiek gaat het om duidelijk door Konijnen begraasde vegetaties, te weten
begraasde, korte duingraslanden, kort gehouden vegetaties gedomineerd door Duinroosvelden en
stukken open zand. Wij verwachten dat dit voor deze exercitie een voldoende goede benadering is van
de oppervlakte voor Tapuiten geschikt habitat.
In tabel 1 is per onderscheiden deelgebied het aantal hectaren geschikt habitat, het aantal Tapuitenterritoria in 2008 (2007 geeft overeenkomstig beeld), de dichtheid aan territoria per hectare geschikt
habitat en een inschatting van de recreatiedruk gegeven.
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Tabel 1. Aantal hectaren geschikt habitat (data T. Leentvaar), het aantal Tapuiten-territoria in 2008
(data SOVON), de dichtheid aan territoria per hectare geschikt habitat en een inschatting van de
recreatiedruk voor 13 deelgebieden in de Noordduinen tussen Den Helder en Callantsoog.
Sector
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Naam
Hengstenpad/str.slag Donkere Duinen
strandslag Duinoord
Duinoord
Vuilnisbelt
Falga
strandslag Zandloper
strandslag Julianadorp
Drooghe Weert-Noord
Drooghe Weert-Zuid
Botgat
Botgat-Zuid nieuw (voorm.def.terrein)
Botgat-Zuid oud
Voordijk

Opp habitat # Tapuiten Dichtheid
6
0
0.00
19
0
0.00
10
2
0.20
14
0
0.00
10
2
0.20
28
10
0.36
9
2
0.22
5
2
0.40
8
5
0.63
18
14
0.78
10
17
1.70
10
2
0.20
6
2
0.33

Recreatiedruk
2
2
3
3
3
2
1
2
2
1
1
1
1

In figuur 6 is de Tapuiten-dichtheid gerelateerd aan de recreatiedruk. De dichtheid is in afgesloten
gebieden, m.n. Botgat, een factor 3-4 hoger te zijn dan in opengestelde gebieden. Het verschil tussen
de recreatiedruk-klassen 1 en 3 is daarbij, ondanks de kleine steekproeven, statistisch significant
(Mann-Whitney-U-test, p=0.04). Gemiddelde dichtheden in deelgebieden met meerdere paden lijken
weer iets lager te liggen dan dichtheden in gebieden met maar één pad, maar dit verschil is statistisch
niet significant (p=0,27). Deze analyse onderschrijft de negatieve effecten van recreatie op Tapuiten
zoals die uit de literatuur naar voren komen.
1

dichtheid

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1

2

3

recreatiedruk (1=laag)

1`
Figuur 6. Dichtheid van Tapuiten (aantal territoria per hectare geschikt habitat in 2008) in 13
deelgebieden in de Noordduinen in relatie tot de recreatiedruk, variërend van 1 (lage druk) tot 3
(hoge druk). Weergegeven zijn gemiddelde waarde +- standaardfout.
Opvallend is voorts de verspreiding van territoria binnen deelgebied ‘strandslag Zandloper’
(duinroosvallei). Het noordelijk deel van het druk bezochte fietspad is afgezet met een moeilijk te
passeren hek van prikkeldraad. Hier zaten in 2008 acht territoria. Ten zuiden van het uitkijkplatform is
het fietspad niet afgezet, en hier kwamen verspreid over een langer traject met vergelijkbare
vegetatiesamenstelling maar vier paren Tapuiten tot broeden. Het enige verschil tussen deze twee
delen is ogenschijnlijk het wandelen van mensen buiten de paden, hetgeen in het veld ook
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herhaaldelijk is geconstateerd. Ook binnen de deelgebieden zijn dus aanwijzingen voor negatieve
effecten van recreatie.
In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op effecten van recreatie op dichtheden van Tapuiten. Een
analyse van populatietrends, broedsucces, dispersie en conditie van jongen zou tot afwijkende of
genuanceerdere resultaten kunnen leiden (o.a. Gill 2007). Immers, de mogelijkheid bestaat dat vogels
zich weliswaar in druk bezochte gebieden vestigen, maar dat het aandeel succesvolle nesten, het aantal
uitgevlogen jongen of de conditie van die jongen lager is dan in afgesloten gebieden (Langston et al.
2007). Bovendien bestaat de mogelijkheid dat vooral jonge, onervaren Tapuiten zich in de drukker
bezochte gebieden vestigen, en de volwassen vogels in de rustigere gebieden waar de kans op succes
groter is. Een aanwijzing hiervoor is dat in de drukst bezochte deelgebieden, in het noordelijke deel
van de Noordduinen, relatief veel tweedejaars oudervogels een territorium houden (figuur 2). De
steekproef is echter klein.
Op basis van analyse van veldgegevens uit de Noordduinen trekken wij de conclusie dat er duidelijke
aanwijzingen zijn voor negatieve effecten van recreatie op de dichtheden van broedende Tapuiten in
de Noordduinen. Deze effecten konden op basis van de beschikbare literatuur ook worden verwacht.
Er is niet onderzocht of ook populatietrends, broedsucces en conditie een negatieve respons op
recreatie vertonen. Een uitgebreidere analyse van de bovengenoemde populatie-parameters behoort
met de reeds beschikbare gegevens echter wel tot de mogelijkheden. Daarnaast verdient het
aanbeveling om de recreatiedruk per terreindeel middels aanvullend veldwerk nader te kwantificeren,
omdat voor deze studie van een grove classificatie gebruik gemaakt moest worden.
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5. Tulpenrally
5.1. Inleiding
Sinds 2005 wordt in de Noordduinen jaarlijks een Tulpen Duin Menrally (hierna: Tulpenrally)
georganiseerd. Deze recreatieve tocht met enkele tientallen aangespannen paarden loopt deels door de
polder en deels door het duin, en vindt plaats in de laatste week van april. In 2005 en 2006 werd de
rally niet vergunningplichtig ingevolgde de Natuurbeschermingswet geacht, maar nadat de Tapuit als
complementair doel in het ontwerpbesluit van het Habitatrichtlijngebied Duinen Den Helder en
Callantsoog werd opgenomen, werd door de Provincie Noord-Holland wel een Nb-wet vergunning
verlangd. Significante negatieve effecten van de Tulpenrally op de Tapuitenpopulatie konden immers
niet op voorhand worden uitgesloten (informatie M. Doevendans, Provincie Noord-Holland).
De vraag is derhalve wat de effecten zijn van de Tulpenrally, en van eventuele andere evenementen
met ‘piekbelasting’, op de broedpopulatie Tapuiten, ook in combinatie met de reeds bestaande vormen
van recreatie in het gebied (cumulatieve effecten). Deze vraag wordt zo goed mogelijk beantwoord op
basis van expert oordeel, waarbij rekening wordt gehouden met de timing, locatie, aard en omvang van
de activiteiten. Tevens zullen we ingaan op mogelijke (mitigerende) maatregelen om verstoring zo
veel mogelijk te beperken. Met nadruk wordt er op gewezen dat dit hoofdstuk een ecologische
effectbeoordeling is die niet het karakter van een Passende Beoordeling heeft.
5.2. Tijd van het jaar
De Tapuiten komen vanaf eind maart in de Noordduinen aan. In 2008 werden tijdens het eerste
veldbezoek op 3 april al volop territoriale Tapuiten waargenomen. Rond 8 april waren de eerste nesten
met eieren bebroed. De spreiding in legbegin tussen paren is echter groot: de gemiddelde start van
eerste legsels was in 2008 4 mei, en in 2007 29 april. Tapuiten hebben ongeveer 14 dagen nodig om de
eieren uit te broeden, de jongen zijn nog eens 14 dagen later vliegvlug. De piek van uitvliegen viel in
2008 dus in de eerste week van juni (van Turnhout et al. 2008).
De Tulpenrally vindt plaats in de laatste dagen van april. Dat is dus de periode dat het ‘gemiddelde
paartje’ begint met het bebroeden van de eieren. Een deel van de paren zit dan al langer op de eieren,
een enkel paartje heeft net uitgekomen jongen en een deel van de paren is bezig met vestiging of
nestbouw. Omdat in de literatuur de vestigings- en vroege nestfase voor de meeste broedvogels als de
meest gevoelige perioden ten aanzien van verstoring worden beschouwd, kan gesteld worden dat de
Tulpenrally plaatsvindt op een voor Tapuiten ongewenst moment. Een geschikter moment zou vroeger
(aankomstperiode) of juist later in het seizoen zijn (periode van uitvliegen, of net daarvoor), bv. vóór
de tweede week april of vanaf de eerste week van juni. Een moment buiten het broedseizoen is
vanzelfsprekend nog beter.
5.3. Tijdstip van de dag
De Tulpenrally vindt plaats tussen 10.00 en 17.00 uur (gegevens Provincie Noord-Holland). Het is ons
onbekend of de aanspanningen daadwerkelijk verspreid over de hele dag door het duin gaan. Tapuiten
foerageren in de jongenperiode van voor zonsopkomst tot ver na zonsondergang. Het is onbekend wat
de foerageerperiode is in de aankomst- en vroege nestperiode, maar we verwachten dat foerageren en
baltsen plaatsvindt in de hele periode dat de Tulpenrally plaatsvindt.
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Een denkbare maatregel om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen is om deze periode sterk
te verkorten, zodat de tijd waarin Tapuiten verstoord worden door de aanspanningen, en vooral het
publiek, beperkt wordt.
5.4. Locatie
De route van de Tulpenrally is natuurlijk een belangrijke factor die de effecten op de Tapuitenpopulatie bepaalt. De route zoals die in 2007 oorspronkelijk was aangevraagd (maar waarvoor een
vergunning is geweigerd) liep voor een groot deel door het duin (gegevens Provincie Noord-Holland).
Langs deze route liggen minimaal 23 nesten van de Tapuit op een afstand van 100 meter of minder
(situatie 2008), terwijl de verstoringsafstand van Tapuiten 80-100 meter bedraagt (paragraaf 4.1). 40%
van de totale populatie in het Natura 2000-gebied wordt in dit geval dus in enige mate door de rally
beïnvloed (en bijna 10% van de landelijke populatie). De alternatieve route, zoals die in 2008 is
toegestaan en voor 2009 is aangevraagd, liep voor een veel kleiner deel door het duin (met name ter
hoogte van Julianadorp) en passeert minimaal 7 nesten op 100 meter of minder (gegevens Provincie
Noord-Holland). Dat is een sterke verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke route, maar nog
altijd wordt 12% van de hele populatie in enige mate beïnvloed. Indien er negatieve effecten van de
Tulpenrally zijn op de broedpopulatie, dan hebben ze dus ook in dit geval een wezenlijke invloed op
de populatie in het gebied als geheel. Bovendien kunnen niet zichtbare effecten op Tapuiten in deze
benadering nog onderbelicht zijn, bijvoorbeeld omdat Tapuiten afzien van vestiging als gevolg van de
Tulpenrally en dus niet in de verspreidingskaart tot uiting komen. Negatieve effecten zijn dus ons
inziens niet op voorhand uit te sluiten (zie hoofdstuk 2). Het is aan te bevelen voor een route te kiezen
die helemaal door de polder en/of de (fiets)paden langs de buitenzijde van het duin is gesitueerd.
5.5. Aard en omvang verstoring
In 2008 deden ongeveer 80 aanspanningen aan de Tulpenrally mee. Het is lastig in te schatten welke
verstoring dit type recreatie extra oplevert ten opzichte van wandelende of fietsende mensen, en in
hoeverre er cumulatieve effecten zullen zijn door deze extra piekactiviteit bovenop de plaatselijk al
hoge recreatiedruk. We beschikken niet over informatie over zaken als hoe frequent er van de paden
wordt afgeweken, hoe vaak en op hoeveel plekken er wordt gerust, hoeveel extra publiek er op het
evenement afkomt, hoe lang die in het gebied aanwezig zijn, en of er sprake is van extra
geluidbelasting als gevolg van schreeuwen, muziek of megafoons. De inschatting is dat de effecten
van extra overlast als gevolg van extra geluid en trillingen van paardenhoeven relatief beperkt zijn ten
opzichte van de effecten van rustende en rondhangende deelnemers, en vooral extra publiek langs de
route. Publiek zal immers gedurende langere tijd in het duin aanwezig zijn, waardoor de Tapuiten
relatief lang in hun activiteiten gestoord zullen worden.
Het verdient aanbeveling ten aanzien van deze factoren maatregelen te nemen. Te denken valt aan een
verbod voor deelnemers aan de Tulpenrally op het afwijken van paden. De meest kwetsbare delen (die
met de hoogste Tapuiten-dichtheden) kunnen worden afgezet met paal en draad of, beter nog,
helemaal worden afgesloten voor publiek. Daarnaast dient er een verbod te zijn op het gebruik van
geluidsinstallaties. Handhaving is daarbij belangrijk. Wijzigingen in het tijdstip van het jaar en vooral
de locatie van de Tulpenrally zijn echter belangrijkere maatregelen.
Uit beschikbaar onderzoek naar de verstorende effecten van recreatie op broedvogels komt naar voren
dat de verspreiding van recreanten over het terrein (dus het oppervlak waarin ze zich begeven)
belangrijker is dan het aantal recreanten (paragraaf 4.1). Dit zou kunnen suggereren dat een extra
piekbelasting op één pad in een toch al druk bezocht duin minder bezwaarlijk is dan bijvoorbeeld het,
al dan niet kleinschalig, openstellen van een momenteel afgesloten gebied. Desondanks kunnen
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negatieve effecten van de Tulpenrally op de Tapuitenpopulatie ons inziens niet worden uitgesloten,
ook niet bij de alternatieve route die in 2008 is gekozen.

Vrouwtje Tapuit met kleurringcombinatie oranje-geel-metaal-roze (Peter Eekelder).
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6. Conclusies en aanbevelingen
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van dit rapport zijn als volgt.
Conclusies:
• Voor het Natura 2000-gebied Noordduinen, tussen Callantsoog en Den Helder, zijn
(complementaire) instandhoudingsdoelen voor de Tapuit geformuleerd. In het conceptaanwijzingsbesluit wordt een herstelopgave van tenminste 30 paren genoemd, maar het
Ministerie van LNV wil deze herstelopgave in het definitieve aanwijzingsbesluit bijstellen
naar het werkelijk vastgestelde aantal in 1999-2003, gemiddeld 47 paren. In 2007 en 2008
werden in dit Natura 2000-gebied 46 resp. 58 territoria aangetroffen. De Noordduinen zijn
van groot belang voor het bereiken van het landelijke instandhoudingsdoel voor de Tapuit.
• De dichtheid van Tapuiten in de Noordduinen is in de afgesloten gebieden een factor 3-4
hoger dan in opengestelde gebieden. Het verschil in dichtheden tussen afgesloten gebieden en
opengestelde gebieden die door meerdere paden worden doorsneden, is bovendien statistisch
significant. Er zijn dus duidelijke aanwijzingen voor negatieve effecten van recreatie op de
dichtheden van broedende Tapuiten in de Noordduinen. Deze effecten konden op basis van de
beschikbare literatuur ook worden verwacht.
• Het is lastig in te schatten welke verstoring de Tulpenrally oplevert ten opzichte van
wandelende of fietsende mensen, en in hoeverre er cumulatieve effecten zullen zijn door deze
extra piekactiviteit bovenop de plaatselijk al hoge recreatiedruk. De inschatting is dat de
effecten van rustende en rondhangende deelnemers, en vooral van extra publiek langs de
route, belangrijker zijn dan die van de paarden en deelnemers zelf. Publiek zal immers
gedurende langere tijd in het duin aanwezig zijn, waardoor de Tapuiten relatief lang in hun
activiteiten gestoord zullen worden.
Aanbevelingen:
• Het verdient aanbeveling ten aanzien van bovengenoemde factoren maatregelen te nemen. Te
denken valt aan een verbod voor deelnemers aan de Tulpenrally op het afwijken van paden.
De meest kwetsbare delen, die met de hoogste Tapuiten-dichtheden, kunnen worden afgezet
met paal en draad of worden afgesloten voor publiek.
• Wijzigingen in het tijdstip van het jaar en vooral de locatie van de Tulpenrally zijn echter
belangrijkere maatregelen. De Tulpenrally vindt plaats op een voor Tapuiten ongewenst
moment, namelijk wanneer de Tapuiten zich vestigen en starten met broeden. Een geschikter
moment zou vroeger of juist later in het seizoen zijn. De route van de Tulpenrally in 2007 liep
zodanig door het duin dat 40% van de populatie in het Natura 2000-gebied in enige mate door
de rally werd beïnvloed. In 2008 was dat 12%. Daarom kan beter voor een route worden
gekozen die helemaal door de polder en/of de (fiets)paden langs de buitenzijde van het duin is
gesitueerd.
• Er is niet onderzocht of ook populatietrends, broedsucces en conditie een negatieve respons op
recreatie vertonen. Een uitgebreidere analyse van deze populatie-parameters behoort met de
reeds beschikbare veldgegevens echter wel tot de mogelijkheden. Dit zou tot afwijkende of
genuanceerdere conclusies kunnen leiden ten opzichte van onderhavige analyse op basis van
dichtheden. Daarbij verdient het aanbeveling om de recreatiedruk per terreindeel middels
aanvullend veldwerk nader te specificeren en kwantificeren. Voor het in beeld brengen van de
specifieke effecten van de Tulpenrally dient het veldwerk op maat te worden ingericht, door
observaties aan Tapuiten te doen net voor, tijdens en na het evenement.

22

Recreatie en Tapuiten in de Noordduinen

Literatuur
BIJLSMA R.G. 2006. Effecten van menselijke verstoring op grondbroedende vogels van Planken
Wambuis. De Levende Natuur 107: 191-198.
BROOKE M. 1979. Differences in quality of territories held by Wheatears Oenanthe oenanthe. Journal
of Animal Ecology 48: 21-32.
VAN DIJK A.J. 2001. Ups and Downs van in Drenthe broedende Tapuiten Oenanthe oenanthe. Drentse
Vogels 14: 25-39.
VAN DIJK A.J., DIJKSEN L., HUSTINGS F., ZOETEBIER D. & PLATE C. 2001. Broedvogel Monitoring
Project, Jaarverslag 1998-99. SOVON-monitoringrapport 2001/03. SOVON Vogelonderzoek
Nederland, Beek-Ubbergen.

Gill J.A. 2007. Approaches to measuring the effects of human disturbance on birds. Ibis 149: 9-14.
VAN DER HAGEN H.G.J.M. 1996. Paarden en koeien in Meijendel. Een evaluatie van vijf jaar
begrazing in Kijfhoek/Bierlap en Helmduinen. Rapport N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.

KOOIJMAN A.M., BESSE M., HAAK R., VAN BOXTEL J.H., ESSELINK H., TEN HAAF C., NIJSSEN M.,
VAN TIL M. & VAN TURNHOUT C. 2005. Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring in

open droge duinen. Eindrapport fase 2. Ministerie van LNV, rapportnr. 2005/dk008-O.

KRIJGSVELD K.L., SMITS R.R. & VAN DER WINDEN J. 2008. Verstoringsgevoeligheid van vogels.
Update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie. Bureau Waardenburg &
Vogelbescherming Nederland.
LANGSTON R.H.W., LILEY D., MURISON G, WOODFIELD E. & CLARKE R.T. 2007. What effects do
walkers and dogs have on the distribution of breeding European Nightjar? Ibis 149: 27-36.
LILEY D., SUTHERLAND W.J. 2007. Predicting the population consequences of human disturbance for
Ringed Plovers: a game theory approach. Ibis 149: 82-94.
MALLORD J.W., DOLMAN P.M., BROWN A.F. & SUTHERLAND W.J. 2007. Linking recreational
disturbance to population size in a ground-nesting passerine. Journal of Applied Ecology 44: 185-195.
OLLIVIER P., DEBOUT C. & DEBOUT G. 1999. Importance du choix du territoire dans la reproduction
du Traquet motteux Oenanthe oenanthe sur une dune fixée de la Manche (N-O France). Alauda 67
(3) : 213-222.
VAN OOSTEN, H.H., BEUSINK P, DE BOER P., VAN DEN BREMER L., DIJKSEN L., KLAASSEN O.,
MAJOOR F., VAN TURNHOUT C., & WAASDORP S. 2008a. De laatste karakteristieke vogels van het
open duin: de dynamiek van populaties op de rand van uitsterven - en oplossingen. SOVONonderzoeksrapport 2008/17. Stichting Bargerveen, Nijmegen / SOVON Vogelonderzoek Nederland,
Beek-Ubbergen.
VAN OOSTEN H., VAN TURNHOUT C., BEUSINK P., MAJOOR F., HENDRIKS K., GEERTSMA M., VAN
DEN BURG A. & ESSELINK H. 2008b. Broed- en voedselecologie van Tapuit: Opstap naar herstel van

de faunadiversiteit in de Nederlandse kustduinen. Rapport Stichting Bargerveen / Radboud
Universiteit, Nijmegen en SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
23

Recreatie en Tapuiten in de Noordduinen

POSTMA J. 2005. De Tapuit in het Noordhollands Duinreservaat en op Ameland in 2005. Stagerapport
Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden.
POUWELS R., HENKENS R., VAN KLEUNEN A. & KWAK R. 2008. Wandel- en fietsrecreatie in Natura
2000-gebieden. Zijn instandhoudingsdoelstellingen voor broedvogels haalbaar?
SOVON & CBS 2005. Trends van vogels in het Nederlandse Natura2000 netwerk. SOVONinformatierapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
VAN TURNHOUT C., VAN MANEN W.

& VERGEER J.W. 2006. Jaar van de Tapuit 2005. Sovononderzoeksrapport 2006/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

VAN TURNHOUT C., VAN OOSTEN H. & MAJOOR F. 2008. Overzicht populatiegegevens Tapuiten 2007
en 2008. In: van Oosten, H.H., Beusink P, De Boer P., van den Bremer L., Dijksen L., Klaassen O.,
Majoor F., van Turnhout C., & Waasdorp S. 2008. De laatste karakteristieke vogels van het open duin:
de dynamiek van populaties op de rand van uitsterven - en oplossingen. SOVON-onderzoeksrapport
2008/17. Stichting Bargerveen, Nijmegen / SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

TYE A. 1992. Assessment of territory quality and its effects on breeding success in a migrant
passerine, the Wheatear Oenanthe oenanthe. Ibis 134: 273-285.
VERSLUIJS R., VAN OOSTEN H. & VAN TURNHOUT C. 2008. De Tapuit in het nauw in de duinen. Fitis
44 (4): 174-183.
VOS P. & PELTZER R.H.M. 1987. Recreatie en broedvogels in heidegebieden: Strabrechtse en
Groote Heide. Bos en recreatie 15. Staatsbosbeheer, afdeling Sociologisch Onderzoek
t.b.v. Natuur en Landschap, Utrecht.
VAN DER ZANDE A. 1984. Outdoor recreation and birds: conflict or symbiosis? Impacts of outdoor
recreation upon density and breeding success of birds in dune and forest areas in the Netherlands.
PhD-thesis, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden.

24

