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Inventarisatie van Bokkenwei, Perentuin en Vogelenvelderbos

in de A.W. duinen in 1971

door de heren J. Daan G. den Dekker en L. Weber

TerreinBeschri,1 ving: (terrein no, 12)

Verder wordt het terrein nog doorsneden door 200 nu asfalt en 1,2 km. graspad.

De Blauwe wandelroute en de asfaltwegen worden vrij druk Belopen door rekreantén,

de overige paden daarentegen worden weinig Belopen» De oppervlakte van het ter-

rein is 18,8 ha. Hiervan is 9>4 ha. Begroeid met Bos en struiken. Het grootste

Het geïnventariseerde terrein is een deel van een grote duinvlakte die vroeger

voor een groot deel in kuituur is geweest. Op de waterleidingkaart is het ter-

rein te vinden ten N.O. van het Vogelenveld, geheel liggend in Zuid-Holland

Binnen de gemeente Noordwijk. De grenzen worden gevormd door de Grensbaan (is

grens van N. en Z. Holland), de Blauwe wandelroute die van de grensbaan naar de

Vogelenvelderweg loopt, de Vogelenvelderweg en de Oostweg (tevens grens van ter-

rein 10).

De lengte van de omringende wegen is 600 m. asfalt en 1 km. graspad.
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deel van dit los bestaat uit oud Eikenhakhout, met enige perceeltjes Essenhakhout„

De rest bestaat uit een oude lepenlaan en enige Berkenbosjes. In het bos is vrij-

wel geen ondergroei, er staat alleen hier en daar een oude Meidoorn.

De Perentuin bestaat voornamelijk uit groepen en verspreid staande zeer oude Mei-

doorns, waartussen hier en daar enige Berken en Vlieren. De ondergroei is hier

Liguster, Kruipwilg en Duindoorn.

De overige 9,4 ha. bestaat voor het grootste

deel uit oude duinweiden, enige ruig begroei

de veldjes (vroeger landbouwakkers) en een

Duindoornveldje. De maaiveldhoogte varieert

tussen de 4,5 en 5,5 m. boven A
0

P« met in

het N.0. enige lage heuveltjes van 7 tot

7,7 nu boven A.P.

Inventarisatie:

Torenvalk 1 paar

fulp 5 "

Tortelduif 7 "

Koekoek 1-2 "

Bosuil 1 "

Groene Specht 1 "

Gr.Bonte Specht 1 "

Veldleeuwerik 2 "

Boompieper 1 "

Winterkoning 1 "

Heggemus 1 paar

Grote Lijster 1 "

Zanglijster 2 "

Merel 4 "

Paapje 1 "

Nachtegaal 2-3 "

Roodborst 1 "

Braamsluiper 1 "

Pitis 22
"

Tjiftjaf 1
"

Gr«Vliegenvanger 1 paar

Koolmees 8
"

Pimpelmees 4 "

Glanskopmess 3 "

Boomkruiper 1 "

Vink 4
"

Spreeuw 25 "

Kauw 4 "

Ekster 2 "

VI„Gaai 2 "

Voor de Torenvalk, Bosuil, Spreeuw en Kauw is de gehele Vogelenvelderlaan

(dus beide zijden van de lepenlaan) geïnventariseerd,,

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 30. Het totaal aantal broedparen

bedroeg 109-1 El, wat voor het 18,8 ha. grote terrein neerkomt op 5,90 broedparen

per ha.
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