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Inventarisatie van een deel van het Oosterveld

in de A.W duinen in 1971

door R.M. Dubbelt

Terreinbeschrijving (terrein no, 5).

Het geïnventariseerde terrein is op de waterleidingkaart te vinden in het Ooster-

veld, tussen het Hondevlak en het Zegvelderbos. Het ligt geheel binnen de gemeente

Zandvoort en is 14,2 ha. groot. Het terrein wordt begrensd door in het noorden de
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Het westelijke deel heeft een vrij open begroeiing van Duindoorn en Kruipwilg-

velden, afgewisseld met twee kleine bosjes Oostenrijkse- en Grove Dennen met

hier en daar een Meidoorn, een Vlier of een groepje Balsempopulieren. Ook is er

nog een langgerekt duinstruweel van Meidoorn, Kardinaalsmuts, Vlier en Berk.

Het oostelijke deel is meer bebost; hier gaan duindoornvelden langzaam over in

wat ouder bos bestaande uit Berk, Eik en verspreidde Grove Dennen met onder-

groei van Meidoorn, Vlier, Kardinaalsmuts, Kruipwilg en Egelantier.

De totale oppervlakte van het bos en het duinstruweel is ± 5 Ha. De weinige open

veldjes zijn begroeid met verschillende grassen. Het gehele terrein wordt (ook

buiten de paden) zeer druk bezocht door rekreanten, wat vooral in het broedsei-

zoen veel verstoring teweeg brengt, wat zich kenmerkte door het uithalen van

nesten (Barmsijs).

Inventarisatie:

Houtsnip 1 paar

Houtduif 1 "

Tortelduif 4 "

Koekoek 1
"

Ransuil 1 ? "

Boompieper 3
"

Winterkoning 2 "

Heggemus 4 "

Zanglijster 2 "

Merel 3 paar

Gekr.Roodst. 3
"

Nachtegaal 1 "

Roodborst 2 "

Sprinkhaanrietz. 2 "

Zwartkop 1 "

Tuinfluiter 1 "

Grasmus 13 "

Braamsluiper 1 "

Eitis 21 paar

Koolmees 10 "

Pimpelmees 3
"

Glanskopmees 1 "

Staartmees 2 "

Kneu 3 "

KI,Barmsijs 2 "

Spreeuw 1 "

VI,Gaai 2 "

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 26+1 dubieuze. Het totaal aantal

broedparen bedroeg 90 + 1 dubieuze, wat voor het 14 3
2 ha. grote terrein neer-

komt op 6,34 broedparen per ha.

Duinpanweg en het graspad dat de Zuidgrens van terrein no. 4 vormt en in het zui-

den en zuidoosten door een gemarkeerde wandelroute en een graspad. De totale leng-

te hiervan is 0,25 km, asfalt en 1,6 km. graspad. Verder wordt het terrein nog

doorsneden doorgras- en zandpaden met een totale lengte van 2,4 km.

Het terrein is voor een groot deel vrij vlak met een maaiveldhoogte tussen de 6

en 8 m. boven A.P. In het zuidelijke deel bevinden zich enige heuvels van 11 tot

14 m. boven A.P.


