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Inventarisatie van het Palmveld

in de A. W. duinen (terrein no. 11)

1972

Door mevr. A. Antonisse en mej. B. Vermunt

Terreinbeschrijving:

De wandelroute en de asfaltwegen worden vrij frekwent belopen hetgeen niet be-

vorderlijk is voor de gewenste rust. : 1

De oppervlakte van het gebied is 2 /' ha. Hiervan bestaat _+ 8 ha, uit oude duin-

weitjes, hier en daar doorsneden door grotendeels droge greppels.

De westzijde van het terrein is vrij... nat. Hier zit waarschijnlijk een veenplaat

dicht aan de oppervlakte hetgeen ook merkbaar.is aan plaatselijke rietbegroeiing-

Het grootste deel van het gebied H ha. ) is vlak met. een maaiveldhoogte van

4-5 m boven A. P.
. Langs de postweg ligt een glooiend terrein met duintjes van

6-11 m boven A. P, Aan de oostzijde van het terrein bevinden zich enige kleine

bosjes, bestaand uit Berk, Meidoorn en Vlier; totaal + 4 ha. Tussen en langs

de duinweitj.es staan groepjes Meidoorn, Vlier en Kardinaalsmuts met onder-

groei van Kruipwilg, Liguster en Duindoorn. Hier en daar staat nog een eenzame

Vliegden (Grove Den),

In de, noordwesthoek van het terrein, aan de voet van de duinenrij, ligt een dicht

duindoornveld met hier en daar een Vlier of Meidoorn. De Grensbaan is gemar-

keerd door Wilgenbosjes en enkele Balsempopulieren. Oude bomen met nest-

holten ontbreken vrijwel geheel, wat merkbaar is aan de lage stand der holen-

broeders.

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

voor een groot deel in kultuur is geweest (Klaze Weitje). Op de waterleiding kaart

is dit terrein te vinden ten noorden van het Vogelenveld, en geheel liggend in

Noord-Holland binnen de gemeente Zandvoort. De grenzen worden gevormd

door de Lindenberghweg, Oostweg, Grensbaan (dit is de grens tussen Noord-

en Zuid-Holland) en aan de zuidwestzijde door een graspad dat aan de voet van

een vrij hoge duinenrij ligt. Deze duinenrij loopt van de Grensbaan naar de

Lindenberghweg en is gem. 10 m. boven A. P., met als hoogste punt de Ome

Janne-berg van ruim 12 m. boven A.P.

De lengte van de omringende wegen en paden bedraagt 1 km asfaltweg en 1,3 km

gras- en zandpad. Verder wordt het terrein nog doorsneden door 2 km gras-

paden; hiervan is 1 km een deel van de blauwe wandelroute.
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Inventarisatie.

DeGr.oene Specht was vaak aanwezig doch broeden kon niet worden vastgesteld.

Evenmin van Vlaamse Gaai, Ekster en Ringmus. De'Nachtegalen zongen goed

doch kort, wat te wijten was aan de te koude meimaand. Van de Koekoek werd

regelmatig zowel het cf als het j waargenomen.

Wilde Eend 3 paar

Wintertaling 1 "

Scholekster 1 "

Wulp 2 "

Houtduif 10 "

Tortelduif 7 "

Koekoek ' 1 "

Veldleeuwerik
.

2 "
,

Booxnpieper 12 "

Heggemus • 6 ’
Merel

.
■. s , 4 "

lapuit 1 ",

R oodborsttapuit 1 ? "

Paapje paar

Gekr. Roodstaart 3 n

Nachtegaal :j 9 "

Sprinkh. Rietzanger 1 u

Tuinfluiter 3 u

Grasmus 16 n

Braamsluiper 1 cl 2 n

Fitis 34 Ti

G r. Vliegenvanger 1 n

Koolmees 3
n

Glanskopmees 2 & 3 n

Groenling „i 1 u

Kneu 5 n

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 2 5 en 1 dubieuze. Het totaal aan-

tal broedparen bedropg 131 tot 134 + 1 dubieuze, wat voor het 24 ha grote

terrein neerkomt pp 5, 58 broedparen per ha.


