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Inventarisatie van het Oosterveld en een deel van het

Kromboomsveld (terrein no. 21) in de A. W. duinen in

1972 Door T.M. van Spanje

Terreinbeschrijving.

De asfaltwegen worden druk bèlopën én bereden, van de overige paden wordt

weinig gebruik gemaakt.

Het centrum van het térrein is eèn vrijwel onaangetast stuk duin, wat een goed

Voorbeeld is van het wat kalere middenduin, De randen Van het terrein zijn in het

(Y-erlesden danig verwoest, o, a, de Duinpanweg werd zo'n 10 jaar geleden aange-

legd, dwars door het toen nog ongeschonden terrein. Op enkele plaatsen na heeft

het terrein zich van deze grote ingreep hersteld. In de jaren 1965 - '67 werd

het Nieuwkanaal afgegraven, Van deze ingreep is het terrein voorlopig rïog niet

hersteld. Enige kleine Berkenbosjes, een gedeelte van een Dennenbosje en

veel struiken zijn toen verwijderd. Het grootste deel van het toen afgegraven
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duin is nog kaal op de Helmbegrpeiing na. Enkele jaren geleden zijn op deze kal e

strook een paar jonge aankanten aangelegd die nog weinig suksës hebbén en

voor*de broedvogels nog onbelangrijk zijn.

Da oppervlakte van het terrein is 42 ha. Hiervan is 1, 5 ha begroeid rhet den-

nenbos (Oostenrijkse Den) ,
1,5 ha met Berkenbos (in vele kleine bosjes) en

Het geinventariseerde terrein is gelegen in het middenduin en is op de water-

leidingkaart te vinden direkt ten oosten van het Nieuwkanaal. Het is een sterk

heuvelachtig terrein met enige kleine vlakjes en ligt geheel binnen de gemeen-

te Zandvoort.

De grenzen worden gevormd door het Nieuwkanaal, de Lindenberghweg en de

Duinpanweg tot de Pannelanderweg. De lengte van de omringende wegen en ka-

naalbermen is: 2 km asfaltweg en 1,7 km kanaalberm. Bovendien wordt het

terrein nog doorsneden door 320 m asfaltweg en 3 km onverharde duinpaden.
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+ 3 ha met duinstruweél, bestaande uit Meidoorn, Vlier, Kardinaals muts, Berk

en Liguster. 'Verder staan verspreid nog enige oude Vliegdennen (Grove Den),

enige groepjes Ealsempópülieren eri èèn wal van zeer oude Zwarte Populieren,

Het overige terrein is vrij ruig begroeid, afwisselend met Duindoorn, Kruip-

wilg en Liguster met hier en daar een meer open vlakje begroeid met grassen ,

mos,sen en korstmossen.
,
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De helft van het terrein ligt b.ovemde 10 m + N. A. P. met uitschieters zoals de

Pannelanderberg, Ruigeveldérberg en Vosseberg van resp, 23, 2 m, 19,4 m en

,21,5 m + N.A.P, De vrij v)akke en brede kanaalberm ligt op 5 a 6 m + N. A. P.

Het overige terrein, zoals het Vossevlak en Hondevlak ligt 7 a 8 m + N.A.P.

Er zijn nog tw;ee diepe- delletjes a.anwezig, n. 1. een naamloos delletje ten wes-

ten van de fluigeveldsberg van 5, 2 m + N.A.P. en het Houtgat (alias Vossedel,

Orchissenpan en Herminiumpan) op 5, 3 m
,

in dit laatste gat staat bijna het gehele

jaar door; wat water, een enkele maal zelfs meer dan een halve meter.

Inventarisatie.

Scholekster 2-3 paar

Kievit 1
n

Wulp 1 <i 2 ii

Houtduif 2 ii

Tortelduif ‘6 n

Turkse Tortel 1
n

Koekoek 2 n

Groene Specht : 1 n

Boomleeuwerik 3 n

Boompieper ' 1 7 n

'.Winterkoning 3 14
n

Heggemus 9 n

Zanglij ster '4 n 1 • '
Merel : , ,3 ■ u

Gekr. Roodstaart 8 n

Nachtegaal
:::

' :l- 5 Vi '

Roodborst 1 ? paar

Zwartkop 1 ? u

Grasmus I n

Braamsluiper 1 éi 2 n

Fitis 57 ii

Koolmees 5 n

Glanskopmees 1 ’n

Staartmees , 1
i.t

Groenling 2 n

Kneu 4
it

•KI. Barmsijs 3 n

Ring mus 3 n

Spreeuw 1 1 H

Ekster 1 d 2 n

Vlaamse Gaai n

Het waterwild is niet geteld, aangezien hier een aparte tellimg voor het hele

duingebied werd gedaan.

Het totaal aantal broedende Vogelsoorten was 29 31. Het totaal aantal broed-

paren bedroeg 140 tot 146 + 2 dubieuze, hetgeen voor het 42 ha grote terrein

neerkomt op 3,48 brbédparen pér ha, ■’ -


