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Inventarisatie van het Klein Sprenkelveld en het Sprenkelbos in 1973. (terr. 28)

door de dames A. Antonisse en A. Vaandrager

Terreinbeschrijving:

Dit loofbos bestaat grotendeels uit Eiken, Ratel-, Balsem-
,
Witte- en Grauwe

Populier, Berk en Esdoorn, hier en daar afgewisseld met open plekken of

duinstruweel bestaande uit Berk, Meidoorn, Balsempopulier, Spaanse Aak,

Egelantier, Kardinaalsmuts, Duindoorn en Kruipwilg.

Op 2 ha. Eikenbos na is het loofbos nog erg jong en gemiddeld niet hoger dan

5 m.
, gemengd met struiken zoals Kardinaalsmuts, Meidoorn, Egelantier,

Zuurbes, Kamperfoelie en vooral aan de randen een mooie kruidlaag.

Het open duin bestaat voornamelijk uit de afgegraven oevers van het Sprenkel-

en van der Vlietkanaal en enige delen van het Museumduin. De afgegraven

oevers zijn beplant met helm en gedeeltelijk afgerasterd en beplant met

jonge boompjes, doch deze boden nog geen broedgelegenheid voor vogels.

Op het Museumduin komt ook nog enige Duindoorn en Duinroosbegroeiing

voor. Het Museumduin is een voor het publiek afgesloten terrein van + 10 ha.
,

binnen deze afrastering bevinden zich 2 bunkers en een houten gebouwtje van

het rijksmuseum.

Het terrein wordt begrensd door 800 m. asfaltweg en 1 km. kanaal, voor het

overige geldt een bosrand of een denkbeeldige lijn als
grens. Bovendien wordt

het terrein nog doorsneden door 500 m. asfaltweg en 1, 5 km. graspad.

Het is een sterk geaccidenteerd terrein, met als hoogste toppen de Pellenberg

en het Museumduin, resp. 34 en 33 m. + N.A.P.Het meest vlakke deel is het

Sprenkelbos wat gemiddeld op 8-9 m. + N. A. P. ligt. De oevers van het Spren-

kelkanaal lopen van 8 m. naar 2 m, + N.A.P. af.

De meeste wegen en paden worden vrij druk bejopen, evenals de kanaalbermen en

enige open duin gedeelten, dit werkt in de broedtijd verstorend.

Broedvogellijst.

Een getal tussen {) geeft een dubieus broedgeval aan.

Wilde Eend x paar

Waterhoen 1 "

Scholekster 1 "

Merel 11 paar
G ekraagde R oodst. 4 "

Nachtegaal 7 "

Het terrein ligt op de overgang van binnen naar midden duin en ligt voor 2/3

deel in de Gemeente Zandvoort en voor 1/3 deel in de Gemeente Bloemendaal.

De oppervlakte van het terrein is 33, 7 ha.
,
hiervan is 12 ha. begroeid met bos

en 10 ha. met duinstruweel. Het bos is onder te verdelen in 7 ha. Dennenbos,

voornamelijk Oostenrijksemaar ook Zee-Corsicaanse- en Bergden, voor het

grootste deel een aaneen gesloten bos vormend en 5 ha. loofbos.
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Kievit 1 paar

Houtsnip 1 "

Wulp 1 "

Houtduif 4
"

Tortelduif 3 "

Koekoek 1 "

Grote Bonte Specht 1
"

Boomleeuwerik 2 "

Veldleeuwerik 1 "

Boompieper 4 "

Witte Kwikstaart 1 "

Winterkoning 13

Heggemus 4
"

Zanglijster 5

Roodborst 14 paar

Zwartkop 3- 4

Grasmus 2

Fitis 27

Tjiftjaf 9

Koolmees 14

Pimpelmees 2

Glanskop 2 "

Staartmees 1

Vink 5

Ringmus (1) "

Ekster x
"

Vlaamse Gaai x

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 31 en 1 dubieuze.

Het totaal aantal broedparen bedroeg 146-147+ 1 dubieuze, wat voor het 33,7 ha.

grote terrein neerkomt op 4, 33-4, 36 broedparen per ha. eksklusief de eenden

en kraaiachtigen. De Fazant werd niet in de telling opgenomen.


