
 

Datum: Zaterdag 25 mei 2019 

Gebied: Amsterdamse Waterleidingduinen, ingang De Oase. 

Gids: Pim. 

Vier deelnemers uit Amsterdam en Leidschendam gingen onder leiding van Gids Pim rond de klok 

van half negen van start met een excursie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Bij de Oranjekom, 

die al rond 1851 is gegraven zagen we de eerste Fuut, enkele Meerkoeten en een paartje Kuifeend. 

Trouwens het was de jonge prins van Oranje die de eerste spade in de grond zette eind negentiende 

eeuw. 

 

We waren nog maar net aan de wandel toen de eerste Damherten zich aandienden. Het Damhert 

leeft al sinds de jaren zeventig in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De populatie was zo groot 

geworden dat zeldzame duinflora onder druk stond en ook de verkeersveiligheid in het geding kwam. 

Enkele jaren geleden is besloten de populatie van damherten (toen rond de 3800 dieren) actief te 

gaan beheren (lees: jagen). In de toekomst zal er plek zijn voor zo’n achthonderd damherten. De 

Romeinen brachten damherten mee naar West-Europa. Het is een hertensoort die nou niet bepaald 

schuw is.  

 



Vanuit de vogelkijkhut zagen we een groep Krakeenden, een eendensoort die met een sterke opmars 

bezig is en na de wilde eend de meest algemene eendensoort is. We zagen en hoorden tijdens de 

wandeling ook diverse Grote bonte spechten. 

 

Grote bonte specht – Amsterdamse Waterleidingduinen – Vogelenzang. 

Toen we de hut verlieten zagen we een forse muizensoort, het betrof de Rosse woelmuis. 

Op de achtergrond hoorden we de kenmerkende zang van Tjiftjaf & Fitis. 

En vanzelfsprekend zagen we links en rechts van het wandelpad groepen Damherten. 

 

 

 

 

 



 

 

Rosse woelmuis – Amsterdamse Waterleidingduinen – Vogelenzang. 

 



 

 

 

 

 



Verderop hoorden we een Gekraagde roodstaart en het duurde niet lang voordat we dit zingende 

mannetje in beeld kregen, het is een vogelsoort die veelvuldig in het duingebied voorkomt.  

 

Gekraagde roodstaart – Amsterdamse Waterleidingduinen – Vogelenzang. 

In de lucht verschenen de eerste gierzwaluwen, een intrigerende vogelsoort die het grootste deel 

van zijn leven volledig in de lucht doorbrengt. Ook hoorden we de heldere zang van diverse 

boomleeuweriken. 

Om de boomleeuwerik meer leefruimte te geven zijn hele percelen duindoornstruiken verwijderd, de 

natuurbeheerders hopen dat er op deze wijze weer stuifzandvlakte’s zullen ontstaan waar de 

boomleeuwerik zijn nest bouwt. 

We kregen ook een grasmus in beeld, deze is trouwens niet verwant aan de huismus maar aan de 

familie van een grote groep zangers waarvan er veel in Zuid-Europa voorkomen. Hij is ook verwant 

aan de braamsluiper die we hoorden zingen. 



 

In dit duingebied wordt 2/3 van het drinkwater van de stad Amsterdam gezuivert, jaarlijks gaat het 

om 70 miljard liter drinkwater. Het duinzand zorgt door filtering dat veel afvalstoffen uit het water 

gehaald worden. 

“Het zou op een warme zomerdag ergens in 1845 zijn begonnen, toen Mr. Jacob van Lennep en zijn 

vrouw Henriëtta Roël in de tuin van het landgoed Huis te Manpad tussen Heemstede en Vogelenzang 

zaten. Van dat warme weer krijg je dorst en daarom haalde Henriëtta een karaf koel helder 

duinwater uit de pomp en schonk twee glazen in. Het smaakte heerlijk, veel lekkerder dan het water 

uit de Vecht dat met schuiten naar Amsterdam werd vervoerd. Omdat het zo ontzettend lekker 

smaakte wilde ze graag dat meer mensen dit zouden kunnen drinken. En zo kwamen ze op het idee 

om water uit de duinen via buizen naar Amsterdam te vervoeren. Wat zouden we de Amsterdammers 

daarmee een plezier doen!” (Bron: Waternet) 

In 1853 wordt bij de Haarlemmerpoort de eerste emmer duinwater verkocht voor een cent. 

 

 

 

 

 

 

 



In de top van een boom zit een Boompieper te zingen en vanuit het struweel horen we de luide zang 

van een Nachtegaal. Het is een relatief warme ochtend en de eerste Buizerds gaan op de wieken. 

Bij een schuilhuisje nuttigen we een kop koffie met een stroopwafel terwijl we op korte afstand 

zowel pa als ma Gekraagde roodstaart voer naar hun nest met jongen zien brengen. 

 

Gekraagde roodstaart (vrouw) – Amsterdamse Waterleidingduinen – Vogelenzang. 

Vanuit een naastgelegen rietveld horen we de bescheiden zang van Kleine karekieten en later zien 

we ook enkele Rietgorzen.  

We steken een open veld over waar een Kievit op de uitkijk zit. Plotseling zien we een kleine valk in 

de lucht en een iets later een tweede exemplaar, het zijn twee Boomvalken. Een vogelsoort die 

libellen, maar ook zwaluwsoorten op zijn menu heeft staan. 

 

 

 



 

 

 

Damhert – Amsterdamse Waterleidingduinen – Vogelenzang. 



 

Buizerd – Amsterdamse Waterleidingduinen – Vogelenzang. 

 

 

Na ongeveer vier uur wandelen zijn we weer terug bij de parkeerplaats. Het is tijd om de bonus te 

verzilveren en niet veel later staan we een Bosuil te bewonderen, vanaf de openbare weg. 



 

Bosuil – Zuid-Kennemerland. 

Tijdens de excursie kunnen we de volgende vogelsoorten noteren: 

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Nijlgans, Grote Canadese gans, Wilde eend, Krakeend, Kuifeend, Fuut, 

Meerkoet, Blauwe reiger, Aalscholver, Buizerd, Scholekster, Kievit, Zilvermeeuw, Kleine 

mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Stadsduif, Koekoek, Gierzwaluw, Grote bonte specht, Torenvalk, 

Boomvalk, Gaai, Zwarte kraai, Pimpelmees, Koolmees, Boomleeuwerik, Fitis, Tjiftjaf, Kleine karekiet, 

Zwartkop, Braamsluiper, Grasmus, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Witte 

kwikstaart, Roodborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Heggenmus, Boompieper, Vink, Appelvink, 

Putter en Rietgors. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


