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Inventarisatie van het Sijmpjesbos en een deel van het Langebos

in de A.W. duinen

door R. de Graaff en W. van Zomeren

Terreinbeschrijving ( Terrein no. 2 )

bestaat in hoofdzaak uit eikenhakhout van hoge ouderdom (100-150 jaar) met plaat-

selijk ondergroei van amerikaanse vogelkers, meidoorn, vlier, kardinaalsmuts,

bosbraam en framboos. Van noord naar zuid door het terrein loopt een oud eiken-

laantje dat in gebruik is als paardenpad.

Hier en daar staat nog een verspreide grove den of berk en aan de oostzijde een

hoekje essen en zwarte elzen met sporadisch enige kamperfoelie. Enkele kleine

veldjes zijn ruig begroeid met bosbraam., wilgeroosje en enige verspreide meidoorns

Het hier geïnventariseerde terrein ligt geheel binnen de gemeente Bloemendaal

en is te vinden ten Z.O. van de Oranje Kom. Het wordt begrensd door het Verlengde-

Oosterkanaal tot waar de Beukenlaan hem kruist; door een smal slootje dat de

grens tussen weiland en bos vormt en verder een deel van de Blauwe weg.

Be oppervlakte van het terrein is 13 ha., waarvan 3 ha. bestaat uit duinweidjes

die als speelweiden in gebruik zijn. Van de resterende 10 ha. is 2 ha. oud bos

van voornamelijk beuken, iepen en grauwe abelen met weinig ondergroei en 8 ha.
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en vlieren. Het .geheel wordt doorsneden door tal van. paden en wegen met. .een tota-

le.lengte van 2,8. km.. Hiervan, is 800 m...verhard met asfalt en .de overige-2-km.

bestaat uit graspaden en het reeds, genoemde paardenpad. Er bevindt, zich. binnen

het geïnventariseerde terrein ook.nog een.oud.vinkenbaanhuis je. en een paar. af-

rasteringen rond jonge aanplanten. Er is voldoende water aanwezig in de vorm

van een kanaaltje in het westen en een smal slootje in het oosten.

Het terrein grenst in het oosten aan een weiland en een bollenveld (Dahlia’s),

In de N.O.hoek grenst het aan een slecht verhard weggetje met een boerderij

(melkvee). Voor het overige grenst het aan een gelijksoortig terrein als het

geïnventariseerde.

Het terrein ligt direkt ten zuiden van de duiningang bij "de Oase" en wordt

daardoor zeer druk bezocht door rekreanten. Vooral de wegen, paden en speelweid-

jes worden op drukke dagen overstelpt door "massa" rekreanten.

Door de ouderdom en samenstelling van het bos is het rijk aan natuurlijke holen.

Bovendien zijn nog 7 nestkasten opgehangen. Dit verklaart de hoge aantallen ho-

lenbroeders: totaal 27-33 broedparen.

Het gehele terrein is vrij vlak, de hoogte van het maaiveld varieert van 2 tot

4 m. boven A.P. met enige walletjes en een heuveltje van 5 tot 5?3 m. boven A.P.

Inventarisatie:

Houtduif 2

Tortelduif 1 ?

Koekoek 1

Groene Specht 1-2

Gr. Bonte Specht 1

Boompieper 2

Winterkoning 1

Zanglijster 5

Merel 6

Gekr, Roodst. 1

Nachtegaal 2

Roodborst 8

Zwartkop 2

Tuinfluiter 2

Grasmus 1

Fitis 1

Tjiftjaf 1

Gr, Vliegenv. 1

Koolmees 10-13

Pimpelmees 8

Glanskopmees 1-2

Staartmees 1

Boomkruiper 1

Groenling 1

Vink 7-9

Ringmus 1

Spreeuw 3-4

Wielewaal 1

VI. Gaai 1

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 28+1 dubieuze. Het totaal aantal

broedparen bedroeg 81 tot 89+1 dubieuze, wat voor het 13 ha. grote terrein

neerkomt op 6,85 broedparen per ha.


