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Inventarisatie van het Eendenvlak (terrein no. 19)

in de A. W. duinen in 1972

door P.C. van Spanje

Terreinbeschrijving.

Terreingrenzen.

Hoogteligging en begroeiing.

Het terrein is vrij vlak met een hoogtdigging van ongeveer 7 tot 9 rri + N. A. P-

met als uitzondering een rug die midden door het gebiedje loopt; eerst in noor-

delijke richting om vervolgens naar noordoost af te buigen en zo het terrein in

twee delen te verdelen n. 1. een oostelijk en een westelijk deel. Deie yug vari-

eert in hoogte tussen 10 en 12 m + N. A. P.
,

een hoogte die aan de westzijde

wordt geaksentueerd doordat 5/6 deel ervan met dennen i s begroeid die daar

op veel plaatsen hoger zijn dan de aangrenzende begroeiing.

Het geinveiitarisèerdé terreih ligt direkt ten westen van het v. d. Vlietkanaal en

is
op de platte grond van de Amsterdamse Waterleidingduinen aangeduid met

"Eendenvlak". Dit terrein is 27,6 ha groot en de grenzen er van kpnnen als

volgt worden ontschreven.

De noordgrens wordt voot een belangrijk deel gevormd door de noordelijke

blauwe wandelroute die het v.d. Vlietkanaal via het Renbaanveld verbindt met

het Barnaartkanaal en van hier af enkele voetpaadjes die min of meer loodrecht

op het v.d. Vlietkanaal uit komen. De oostgrens bestaat in het noorden uit het

v.d. Vietkanaal en verder uit de verharde weg die dit kanaal met het Zwarte-

veldkanaal en Korte Sprenkelkanaal verbindt. De zuidgrens is bepaald door de

zuidelijke blauwe wandelroute die van het Monument aan de verharde weg naar

het westen loopt in derichting van het Zwarteveldkanaal. De westgrens tenslotte

wordt gevormd door eeh breed wandelpad dat de beide blauwe wandelroutes met

elkaar verbindt en wel op de plaats waar de noordelijke route sterk naar het

noorden afbuigt en de zuidelijke route dit in zuidelijke richting doet.



49

Alleen l/6 deel in het noorden is met struikgewas bedekt. Van de dennengordel

bestaat l/3 deel (in het uiterste zuiden) uit 8 meter hoge Grove Dennen en Z/3

deel uit Oostenrijkse Dennen die éen'hoogte van ongeveer 1Z meter bereiken.

Deze "altijd groene" gordel zet zich in oostelijke richting voort tot bij de dam

waar de verharde weg het v. d.’ Vlietkanaal kruist. Waarschijnlijk ten gevolge

van de overheersende westelijke en zuidwestelijke winden heeft het gebied aan

de westkant van de
groene gordel een open karakter met een lage begroeiing en

de oost- en noordoostzijde ervan een gevarieerde loofhoutbegroeiing tot 15 m.

hoog met weinig open plekken. Zo.onderscheiden,wij in het westen: vlakten met

begroeiing van Helm, Duindoorn en hier en daar Kruipwilg en Liguster met wijd

verspreid staande Berken en Meidoorns.en in het zuiden ook enkele bosjes van

Wilg en Balsempopulier. In het oosten vinden wij loofbos dat in hoofdzaak be-
�
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staat uit een gemengde begroeiing ypn. Meidoorn en Kardinaalsmuts, maar ook

Grove Den, Esdoorn, Eik, Balsempopulier, Grauwe Abeel, Wilg, Berk, Duin-

doorn, Kruipwilg, Egelantier en Amerikaanse Vogelkers worden er aangetroffen

Inventarisatie.

Wilde Eend 1 paar

Wintertaling ,1

Houtsnip 2 "

Houtduif 13 ' "

Tortelduif ■ ~ 15

Koekoek 2 "

B oomleeuwerik 1 "

Boompieper, 3 "

Winterkoning 6 "■

Heggemus 11 "

Zanglijster 2 "

Merel 5 "

Gekraagde Roodstaard 1 "

Nachtegaal 6 "

R oodborst 3 ”

Sprinkhaanrietzanger 2 "

Zwartkop ; . 8 paar

Tuinfluiter. Z "

G rasmus 8 "

Braamsluiper < Z "

Fitis 55 "

Tjiftjaf 4 "

Koolmees 6 "

Pimpelmees 5 "

Glahskopmees 4 "

Staartmees . 3 "

Kneu Z "

Vink 6 "

Ekster Z "

Vlaamse Gaai 3 "

De Wielewaal is éénmaal .alarmerend waargenomen en en broedde waarschijn-

lijk buiten het terrèin. Als de Wielewaal niet wordt meegetëld bedraagt het

aantal broedvógelsoorten 30. Het totaal aantal paren dat een territorium be-

zette kan op minstens 184 worden gesteld, hetgeen voor het Z7, 6 ha grote
terrein een gemiddelde geeft van 6,67 broedparen per ha.


