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Inventarisatie van Tiendenstort, Lange-Hutte-en Starrenbos

(terrein 25) in 1973+ 1974 door F. Bloem

Terreinbeschrijving:

In vroeger jaren zijn nog enige delen van het terrein in kuituur geweest,

meestal voor de aardappelteelt. Deze voormalige aardappelakkertjes zijn

nog duidelijk in het landschap terug te vinden, doordat zij slechts begroeid

zijn met grassen en kruiden en vaak omgeven door houtwallen.

De oppervlakte van deze akkertjes en de bermen van het Verlengde Ooster-

kanaal is 7 ha. Blijft over.28 ha. voor bos, dit bestaat uit een oude Beuken-

laan, hoog geboomte op "Zeerust "
vooral Eiken en Iepen en ten westen van

"Zeerust" een rij oude Linden en restanten van een oude vinkenbaan met

Iepen. Het grootste deel van het bos bestaat uit verwaarloosd: Eikenhakhout

van zo'n 150 jaar oud, gemengd met Berk, Balsempopulier, Grauwe Abeel,

Beuk, Zwarte Els, Es, Ratelpopulier en hier en daar een Grove Den, Zwarte

Populier of een Kastanjeboom. Op het Tienderstort staat een hoog opgaand

Eikenbos en afgerasterde jonge aanplanten van Berken, Witte Populier,

Acasia, Oostenrijkse Den en Wilg. Alle bossen hebben een redelijke tot goede

ondergroei, bestaande uit Amerikaanse Vogelkers, Vlier, Meidoorn, Kardi-

naalsmuts, Bosbraam, Hop en Kamperfoelie. Bovendien komt in de meeste

bossen een gevarieerde kruidenlaag voor, bestaande uit o. a. Fluitekruid,

Brandnetel, Look zonder Look, Lelietje van Dalen en Adelaarsvaren.

De oostelijke helft van het terrein is vrij vlak ( akkertjes en hakhoutpercelen)

en ligt tussen de 2-3, 5 m, + N. A. P. De westelijke helft is sterk geaccidenteerd

en ligt gemiddeld op 6- 8 m. +N. A. P. met toppen van 14, 1', 17, 3 en 13,7 m. +

N. A. P. Het eigenlijke stort, waarop nu een Eikenbos groeit ligt tussen de

10-12 m. + N. A. P.

De grenzen van het geïnventariseerde terrein worden gevormd door de

betonnen toevoersloot en het Verlengde Oosterkanaal met een gezamelijke

lengte van 1, 5 km.
,

de grenssloot langs de weilanden met een lengte van

800 m. en nog 500 m. gras en zandpad. De Z. W. grens is een denkbeeldige

lijn, voornamelijk enige bosranden. Het terrein wordt nog doorsneden door

Het terrein is een bosrijk deel van het binnenduin en ligt geheel binnen de ge-

meente Bloemendaal De oppervlakte van het terrein is 48, 0 ha.
,
waarvan

± 13 ha. open duin is, begroeid met helm, buntgras en korstmossen hier en

daar afgewisseld met enige Vlier, Berk of Kardinaalsmutsbosjes en eilandjes

van Kruipwilg en Duindoorn. Dit open duin was vroeger nog kaler, met geheel

onbegroeide en stuivende duinen.

Tussen 1920-1930 was hier zelfs een Visdievenkolonie van een tiental paren

gevestigd.



52

700 m. van het Verlengde Oosterkanaal, 1,2 km. grotendeels geasfalteerde

Beukenlaan, 800 rn. met puin en grint verhard pad en 3 km. gras en zandpaden.

Het merendeel der wegen en paden wordt zeer druk belopen door duinbezoekers

wat vooral op hoogtijdagen in het broedseizoen zeer verstorend kan werken.

Het totale oppervlakte aan afgerasterde delen bedraagt 8 ha. die enigszins als

rustgebiedjes dienst doen.

Broedvogellijst in 1973+1974.

Wilde Eend x paar

Kuifeend x
"

Waterhoen 2
"

Houtsnip 4- 5
"

Wulp 1

Houtduif 14 "

Tortelduif 8 "

Koekoek 2 "

Bosuil 1
"

Groene Specht 2
"

Gr. Bonte Specht 5 "

Boomleeuwerik 1 "

Boompieper 5- 7

Winterkoning 18

Heggemus 10 "

Grote Lijster 1 "

Zanglijster 20 "

Merel 36 "

Gekr. Roodstaart 5 "

Nachtegaal 15 "

Roodborst 32 paar

Zwartkop 15 "

Tuinfluiter 9 "

Grasmus 3-4 "

Fitis 40 "

Gr. Vliegenvanger 1 "

Koolmees 30
11

Pimpelmees 6 "

Glanskop 7
"

Staartmees 2- 3 "

Boomklever 2 "

Boomkruiper 1

Groenling 4 "

Kneu 1 "

Vink H "

Spreeuw 30-60 "

Wielewaal 1- 2 "

Ekster x
"

Vlaamse Gaai x
"

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 39. Het totaal aantal broedparen

bedroeg 345-381, wat voor het 48, 0 ha. grote terrein neerkomt op 7, 19~7, 94

broedparen per ha. eksklusief de eenden en kraaiachtigen. De Fazant werd

niet in de telling opgenomen.
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