
 

Datum: 29 september 2018 

Gebied: Amsterdamse Waterleidingduinen ochtendexcursie 

Gids: Pim 

Vanmorgen had ik de eer om met Monique en zeven van haar vriendinnen op stap te gaan in het 

meest uitgestrekte wandelgebied van Nederland; de Amsterdamse waterleidingduinen.  

 

Roodborst – Amsterdamse waterleidingduinen – Vogelenzang. 

We waren nog maar net het hek door dat toegang verleende tot het gebied of we zagen de eerste 

damherten. In het gebied leven ruim drieduizend damherten, een soort die tussen de laatste ijstijden 

ook al in West Europa voorkwam, maar na de laatste ijstijd verdreven werd naar Klein Azië. De 

Romeinen brachten de damherten weer terug in dit deel van de wereld. Het is een soort die 

makkelijk gehouden kan worden in kinderboerderijen. Ook in het wild zijn ze overdag actief en 

makkelijk te benaderen, echter kom je te dichtbij dan gaan ze er toch echt vandoor. 

Voor damherten is het een opwindende tijd. De bronstperiode staat voor de deur. Volwassen 

mannetjes, ook wel schoffelaars geheten, bezeten hun territorium en gaan (schijn)gevechten aan 

met andere herten. De winnaar zal dit territorium bewaken en vrouwtjes (hinden) lokken met zijn 

geburl, een soort boerend geluid. De bronstperiode zal over enkele weken van start gaan en duren 

tot begin november. Wij hadden geluk want een fors hert was al aan het burlen. 

We stopten bij de Oranjekom, de jonge prins Willem van Oranje, was aanwezig toen eind 

negentiende eeuw de eerste schop in de grond ging. Het hele duingebied is in beheer bij Waternet. 

Vanuit de Rijn wordt water binnengelaten en op natuurlijke wijze door het zand gezuiverd. 



 

Damhert – Amsterdamse waterleidingduinen – Vogelenzang. 

Op de Oranjekom dobberden krakeenden, kuifeenden en wilde eenden. Plotseling vloog een vogel 

over in licht golvende vlucht, het was een grote gele kwikstaart. In dit gebied komen elk jaar enkele 

tientallen grote gele kwikstaarten overwinteren. De soort heeft zijn broedgebied langs stromende 

beken in binnen-en buitenland. 

Vanuit het loofbos hoorden we de kenmerkende roep van boomklevers, ook hoorden we 

verschillende grote bonte spechten. En overal zagen we wel groepen damherten die vaak in roedels 

leven met aan de leiding een dominant vrouwtje. De jonge mannetjes verlaten de roedel na een tijd 

om zich aan te sluiten bij een vrijgezelengroep. Sommige groepen kunnnen in dit gebied bestaan uit 

vele tientallen damherten, ooit zag ik een groep van ruim honderd damherten bijeen. 

We liepen door en plotseling hoorden we een heel hoog geluid, het was onmiskenbaar het geluid van 

de ijsvogel. Het duurde niet lang of we kregen de vogel in beeld. De vogel was aan het vissen en zat 

zelfs even in de top van een uitgebloeide koningskaars, een typische duinplant. 

 

 

 

 



 

 

IJsvogel – Amsterdamse waterleidingduinen – Vogelenzang. 

IJsvogels zijn gedecimeerd afgelopen winter, bijna tachtig procent is door de langdurige kou 

gestorven. Ze hebben echter een eigen strategie door in een broedseizoen wel drie nesten van zes 



jongen groot te kunnen brengen. Op deze wijze is de populatie veerkrachtig genoeg om in Nederland 

te kunnen verblijven. 

 

 

IJsvogel – Amsterdamse waterleidingduinen – Vogelenzang. 



 

Geen verkeerde start van de excursie en het werd nog leuker toen het twee ijsvogels bleken te zijn. 

Ook wederom een grote gele kwikstaart. We volgden het “betonkanaaltje”. Langs het kraakheldere 

water stond een blauwe reiger te wachten op een visje. We zagen vooral op zonnige plekken 

groepen ruisvoorntjes. 

 

Blauwe reiger – Amsterdamse waterleidingduinen – Vogelenzang. 

Blauwe reigers eten naast vis ook kleine zoogdieren zoals muizen of soms een mol, hoewel ze de 

laatste soort liever link laten liggen. Groepen sijsjes vlogen over en ook een groep grauwe ganzen. 

We kwamen uit op een kruising waar we even pauzeerden, in een infiltratiekanaal zwommen enkele 

tafeleenden. Toen we verder liepen vloog een ware zeldzaamheid over, een grote pieper, zijn ietwat 



rauwe musachtige geluid was diverse malen te horen. Ook vlogen er kepen over, een soort die de 

vink in het hoge noorden vervangt. 

 

Blauwe reiger – Amsterdamse waterleidingduinen – Vogelenzang. 

 

 

 

 

 

 



 



We kwamen oog in oog te staan met een volwassen man dam hert met groot schoffelgewei, het dier 

burlde ook nog even, mogelijk speciaal voor de vriendinnengroep. 

 

 

Damhert – Amsterdamse waterleidingduinen – Vogelenzang. 

 

 



 

Damhert – Amsterdamse waterleidingduinen – Vogelenzang. 

 

We hielden pauze langs het Duizendmeterpad met een kop koffie of thee met daarbij een 

stroopwafel. De vossen die hier veelvuldig komen lieten het afweten, maar de zon zeker niet! 



 



In een naastgelegen kanaal zwommen enkele dodaarzen, het kleinste fuutje van Europa met een 

doddig kontje. Damherten links en damherten rechts. In de top van een struik zat een vrouwtje 

roodborsttapuit. We hadden overvliegende zanglijsters en zelfs al een vroege koperwiek. 

Vanuit de vogelkijkhut zagen we slechts enkele krakeenden. In de wintermaanden overwinteren er 

veel vogelsoorten in het gebied, o.a. grote zaagbek, nonnetje, brilduiker, wilde zwaan, koperwiek en 

kramsvogel. 

 

Damhert – Amsterdamse waterleidingduinen – Vogelenzang. 

Het laatste stuk was rijkelijk gevuld met damherten, een soort die wel vijfentwintig jaar oud kan 

worden.  

We kwamen weer uit bij de ingang “De Oase / Oranjekom”.  Het najaar hing in de lucht, maar deze 

ochtend had ook nog een vleugje zomer.  

We zagen en hoorden de volgende 37 vogelsoorten op deze ochtendexcursie: 

Knobbelzwaan, Grauwe gans, Krakeend, Wilde eend, Kuifeend, Tafeleend, Dodaars, Fuut, Blauwe 

reiger, Aalscholver, Meerkoet, Kokmeeuw, Houtduif, Ijsvogel, Grote bonte specht, Gaai, Zwarte kraai, 

Pimpelmees, Koolmees, Boomleeuwerik, Staartmees, Tjiftjaf, Zwartkop, Boomklever, Boomkruiper, 



Spreeuw, Koperwiek, Zanglijster, Roodborst, Roodborsttapuit, Grote gele kwikstaart, Graspieper, 

Grote pieper, Vink, Keep, Appelvink en Sijs. 

 

Damhert – Amsterdamse waterleidingduinen – Vogelenzang. 

 

Ik hoop dat jullie het een leuke ochtend vonden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pim 

 



 


