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Inventarisatie van Schrama en het Franse Vlak

in de A.W. duinen in 1971

door de heren P. Munsterman en J. Schouten

Terreinbeschrijving: (terrein no. 13)

De maaiveldhoogte varieert van 4,5 tot 6,5 m. boven A.P. Het talud van het Ooster-

kanaal ligt op A.P. en loopt snel op naar 4,6 m, boven A.P. In het westen wordt

het terrein begrensd door een langgerekte duinenrij van 11 tot 13,7 m. hoogte

boven A.P.

Inventarisatie:

Wilde Eend 1 paar

Slobeend 1 "

Kuifeend 2 "

Waterhoen 1 "

Scholekster 1 "

Kievit 1 "

Wulp 1 "

Houtduif 3 "

Winterkoning 1 paar

Heggemus 3 "

Zanglijster 1 "

Merel 2 "

Tapuit 1 "

Gekr,Roodst, 2 "

Nachtegaal 2
"

Roodborst 2 "

Tjiftjaf 1 paar

Koolmees 3
"

Pimpelmees 2
"

Glanskopmees 2 '*

Staartmees 1 "

Kneu 7 "

Vink 2 "

Spreeuw 1 "

Het geïnventariseerde terrein wordt gevormd door het zuidelijke deel van een gro-

te duinvlakte die vroeger voor een deel in kultuur is geweest. Het is op de water-

leidingkaart te vinden ten westen van het Oosterkanaal en ten zuiden van het Vo-

gelenveld. Het ligt geheel kinnen de gemeente Noordwijk. De grenzen worden ge-

vormd door een fazantenvoerpad dat aan de westzijde van het Franse Vlak loopt,

het Rottenpad en van hier een denkbeeldige lijn naar het Oosterkanaal, het Ooster-

kanaal en de Nieuwe Haasvelderweg. De lengte van de omringende wegen is 1,4 km.

graspad en 450 m, asfaltweg. Bovendien wordt het terrein nog doorsneden door een

600 m. lang met puin en sintels verhard pad en 800 m. gras- en zandpad. De as-

faltweg en het puinpad worden druk belopen maar de overige paden worden weinig

belopen. De oppervlakte van het terrein is 17,9 Ha. Hiervan is 5 ha. bos

(Schrama) bestaande uit vroegere houtwallen en landbouwakkers, veel Eikenhout en

enige grotere percelen Eiken- en Essenhakhout hier en daar gemengd met wat Berken

en Meidoorns. Ondergroei is nauwelijks aanwezig, alleen in het noordelijke deel

staat wat Meidoorn, Kardinaalsmuts en Vlier. Op enkele plaatsen staan wat groep-

jes Oostenrijkse Dennen en Zwarte Populieren. Ook zijn nog twee jonge dennenaan-

plantjes aanwezig van ± 1,5 m. hoog. De voormalige landbouwakkertjes zijn vrij

ruig begroeid met grassen en onkruiden. Het Franse Vlak is een open ruig begroei-

de vlakte met hier en daar een Meidoorn of Vlier en een Duindoornveld.
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Tortelduif 4 paar

Groene Specht 1 "

Gr,Bonte Specht 1 "

Boompieper 1 "

Sprinkh.rietz. 2 paar

Zwartkop 2 "

Grasmus 2 "

Fitis 14 "

Wielewaal 1 paar

Ekster 1 "

VI.Gaai 1 "

Het totaal aantal Broedende vogelsoorten was 55» Het totaal aantal hroedparen

Bedroeg 75? hetgeen voor het 17?9 ha. grote terrein neerkomt op 4
9 19 Broedpa-

ren per ha.


