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Inventarisatie van Vogelenveld en Del van

Schrama in de A. W. duinen (terrein no. 16)

1972

door H. Vader

Terreinbeschrijving.

Het geinventariseerde terrein bevindt zich aan de oostzijde van het middenduin

en is een deel van een grote duinvlakte. Vroeger stond er een boerderij op het

Vogelenveld en de aktiviteiten van de vroegere bewoners van deze boerderij druk-

kenook nu nog een duidelijk stempel op het grootste deel van het terrein. Van

het 33,3 ha. grote gebied is 13 ha. voormalig weiland, wat nog duidelijk zicht-

baar is, verder zijn nog bouwlandjes aanwezig ter grootte van 3 ha, waaromheen

houtsingels. Er is ± 9,3 ha bos aanwezig waarvan de helft duidelijk aangeplant

is en vroeger dienst deed als Eiken- en Elzenhakhoutbos, Houtsingels (voorna-

melijk bestaand uit Eiken) en een lepenlaan. De andere helft van het bos de

-Del van Schrama- is min of meer natuurlijk en bestaat uit een bosje Grauwe

Abelen en een Berkenbosje met ondergroei van Meidoorn, Gelderse Roos,
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De hout wallen liggen iets, hoger op 5 tot 5, 5 m boven A. P. In het zuidelijke

deel bevinden zich nog enige düintjes van 5, 5 tot 8 m boven A. P. De duinen-

rij die de westelijke grens vormt ligt gemiddeld 15 m boven A. P.
,

met als

hoogsté punt de Groene Kijkberg met 18,6 m boven A. P.

De grenzen van het terrein worden gevormd door het Oosterkanaal, het Rotten-

pad, een voetpad dat aan de voet van de westelijke duinenrij loopt, de noorde-
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lij'kstè dróge - sloot van het Vógelenveld, een deel van de blauwe wandelroute

. , ,,
, jn ,

■■■', T; I O v!

en dé VogelenVélderlaan. Dé lengte van de omringende wegen is <125 m asfalt,

2 km graspad en 250 m. droge’sloot. Het terrein wordt doorsneden door 275 m

asfaltweg, 350 m met puiaverhard pad en 2, 5 km graspaden. De verharde wegen

en de wandelroute worden nogal frekwent belopen wat vaak verstoring teweeg

brengt, vooral bij de.i weidevogels. Nog ieder jaar wordt last ondervonden van

al dan niet seri|e,uz.e .eierenzoekers.
. ' h nr .

Inventarisatie.

Ter verduidelijking dient vermeld te worden dat in 1971 het terrein no. 12

geïnventariseerd werd* dat in het noorden aansluit op
het nu geïnventariseerde

Asrréin. Langs de Vogelenvelderlaan zijn toen één aantal vogels die op de grens

broeden en waarvan vaak géén-düi'delijke scheiding te maken was (of ze nu ten

noorden of ten zuiden van de weg broeden) méegételd bij terrein 12. De soorten

waar hét hier om gaat zijn Kauw, Spreeuw, Bosuil en Torenvalk. De laatste

twee soorten broedden zeker aan de zuidzijde van de weg (in' 1972 ook) en van

de Kauw en de Spreeuw was niet duidelijk waar ze thuis hoorden. Dit jaar werden

deze vier soorten, voor zover ze in de Vogelenvelderlaan broedden, niet mee-

geteld.

Van twee soorten is het broeden-dubieus, te weten de Wielewaal die 1 maal

•zingend werd waargenomen tussen 20 en 26 mei (zal wél doortrekker geweest

zijn doch br’oéddé' hier voorheen wef)*ëtï dé’Ghote Dij ster die zingend werd

aangetroffen tussen 15 en 21 april (er werden later geen alarmerende vogels

of uitgevlogen jongen aangetroffen).

Egelantier en Kamperfoelie met aan de randen nog enige Kardinaalsmutsen en

Wilgen. Verder zijn nog aanwezig enkele kleine duinstruwelen van Berk, Mei-

doorn en Vlier met ondergroei van Duindoorns en Kruipwilg. Enige zeer oude

solitair staande Grauwe Abelen en Lepen kompleteren het geheel.

In het westelijk deel van het terrein zijn nog enkele Duindoornveldjes. Het

overige terrein bestaat uit vrij open duin met een ruige begroeiing van Helm

en andere grassen waarin, eilandjes van Kruipwilg en Duindoorn. Het grootste

deel van het terrein is vlak met een gemiddelde hoogte van 4,5 m boven A.P.
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Scholekster 2 paar

Kievit 8

Wulp 4

Grutto 1

Houtduif 5

Tortelduif 3

Koekoek - x : : 1

Groene Specht 2

Veldleeuwerik 11 > ■

Boompieper 7

Heggemus 4

Grote Lij ster ‘ 1 ?

Merel 2

Tapuit 3

G ekr. R oodstaart 4-5

Nachtegaal 1

Roodborst 1-2

Zwartkop 2 paar

Tuinfluiter 1

Grasmus 2

Braamsluiper 1

Fitis
A; ' • ï- 18

- Koolmees , 5

Pimpelmees 1

Glanskoprnées - 1-2

: Staartmees 2

Kneu. 7

V ink 5

Huismus 1

Ringmus 1-2

Spreeuw - 7

Wielewaal 1 ?

Vlaamse Gaai 2 •.

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 31 (eksklusief Grote Lijster en

Wielewaal). Het aantal broedparen bedroeg 115 tot 119, wat voor het 33,3 ha

grote terrein neerkomt op 3, 57 broedparen per ha.


