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Inventarisatie van het Renbaanveld in 1973

door: A. van de Berg (terrein 29)

P.C. van Spanje (terrein 31)

H. Vader (terrein 30)

Terreinbeschrijving:

Het overige terrein is
erg ruig begroeid met afwisselend duinstruwelen en Duin-

doornvelden, waar moeilijk een scheiding tussen is te maken. Bij benadering is

de oppervlakte duinstruweel 17 ha. en bestaat uit groepen, rijen of solitaire

Grauwe Abelen, met Berk, Ratelpopulier, Kardinaalsmuts, Wilg, Meidoorn, Vlier,

Amerikaanse Vogelkers, Kruipwilg, Slee- en Duindoorn. Het geheel wordt hier

en daar afgewisseld door een klein stukje open duin, meestal bestaande uit

spaarzaam begroeide oude aardappelakkertjes of met grassen begroeide kanaal-

bermen. In totaal is dat ca. 20 ha. open duin. De Renbaan + Geul 9 hebben samen

Het terrein behoort tot het middenduin en ligt geheel binnen de gemeente Zand-

voort. De oppervlakte van het terrein is 82, 8 ha. en wordt begrensd door het

Barnaart- en van der Vlietkanaal, een graspad (wandelroute) en een deel van

een toevoerkanaaltje. De lengte van de grens kanalen is 2 km., van het graspad

1,4 km. en van het toevoerkanaal 500m. Bovendien wordt het terrein nog door-

sneden door 1,6 km. asfaltweg, 1,8 km. gras- en bermpaden en vele smalle

duinpaden. Het enige oude bos wordt gevormd door de “Oude Vinkenbaan” bestaan-

de uit 2 ha. loofbos van Iep, Grauwe Abeel en Ratelpopulier met ondergroei van

Kardinaalsmuts, Meidoorn, Berk en veel opslag van Ratelpopulier.

Verder is er langs het Barnaartkanaal nog een vrij oud Eikenhakhoutbos van 1, 5 ha.
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een wateroppervlakte van 8 ha.
,
blijft er over ruim 34 ha. voor Duindoornvelden,

die vaak ondoordringbaar zijn.

Het gehele terrein is vrij vlak en gemiddeld ligt dit op 7-8 m.+N.A.P.

Een uitschieter is de "Tribune", die 16m. +N,LA. P. ligt en nog enige duintjes in de

Z. W. hoek van het gebied, die 11-14 m.+N. A. P. liggen.

Het terrein is vroeger grotendeels in kuituur geweest, de "Middenstrook" bestond

vroeger uit een groot aantal aardappelakkertjes, die allen enigszins uitgegraven

zijn en door lage zandwallen omgeven. Een groot deel hiervan is moeilijk terug

te vinden doordat het nu ruig begroeid is.

De "Renbaan" was vroeger (+ 100 jaar geleden ) een paardenrenbaan. Nadat

deze niet meer als zodanig gebruikt

werd heeft de natuur weer bezit ge-

nomen van dit terrein en het was

nauwelijks meer te onderscheiden

van een natuurlijke duinvallei.

Met het infiltreren van het rivier-

water in het duin kwam deze vallei

periodiek onder water te staan.

Doordat de begroeiing in het water

kwam te staan, ontstond hier een

uniek biotoop. Een deel van de be-

groeiing stierf af, maar een ander

deel breidde zich enorm uit, zodat

het geheel erg natuurlijk aandeed. Helaas heeft de waterleiding dit unieke terrein

in 1969 nodeloos vernielt en herschapen in een kale alledaagse infiltratiegeul

met enige eilandjes in het midden.

Het eerste jaar na de rigoreuse ingreep profiteerden enige vogelsoorten van de

nog kale eilandjes, er broedden toen Kleine Plevier, Kluut en meerdere Visdiefjes

Na dit eerste jaar werden de eilandjes overwoekerd door een alles verstikkende

begroeiing van Brandnetel, Akkerdistel en Harig Wilgenroosje.

De kwetsbare vogelsoorten werden verdreven om plaats te maken voor een grote

Kokmeeuwenkolonie, waartussen wel de Kuif-, Tafel- en Wilde Eenden broeden.

Doordat de oevers van de Renbaan kaal gemaakt werden tijdens de schoonmaak-

werkzaamheden van de G. W.
,
werden ze ook beter toegankelijk voor het pu-

bliek. Hierdoor ontstond in de broedtijd regelmatig verstoring doordat bezoekers

langs de oevers gingen lopen. Hopelijk zal de Renbaan zich in de toekomst weer

enigszins her stellen, maar zoals het was, zal het helaas nooit meer worden.

Er zijn reeds 3 jaar verstreken maar het herstel gaat zeer langzaam, zodat

de gevolgen bij de broedvogels nog steeds goed merkbaar zijn.

GRnsnus d*
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De getallen tussen () geven de dubieuze broedparen aan.

Broedvogellijst 1973.

Dodaars 4 paar

Wilde Eend x
"

Wintertaling x
"

Krakeend x
"

Slobeend x
"

Kuifeend x
"

Tafeleend x
"

Bergeend x
"

Waterhoen 5 "

Meerkoet 9 "

Houtsnip 1 "

Wulp 2
"

Kokmeeuw M500 "

Visdief 1 "

Houtduif 10 "

Tortelduif 8 "

Turkse Tortel 1 "

Koekoek 3 "

Ransuil (1) "

Groene Specht 3 "

Gr. Bonte Specht (1) "

B oomleeuwerik (1) "

Veldleeuwerik 1 "

Boompieper 3 "

Winterkoning 23 paar

Heggemus 27
"

Zanglijster 3- 4

Merel 7 "

Gekr. Roodstaart 3

Nachtegaal 5 "

Roodborst 9
"

Sprinkhaanrietzanger 7
"

Zwartkop 3- 4 "

Grasmus 15 "

Braamsluiper 1 "

Fitis 86

Tjiftjaf 2 "

Koolmees 12 "

Pimpelmees 1 "

Glanskop 3 "

Staartmees 2 "

Rietgors 6 "

Groenling 1 "

Kneu 4

Spreeuw 10 "

Ekster x
"

VI. Gaai x
"

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 44 en 3 dubieuze. Het totaal aantal

broedparen bedroeg 261-263 + (1500 Kokmeeuwen) en 3 dubieuze, wat voor het

82, 8 ha. grote terrein neerkomt op 3, 15-3, 18 broedparen per ha. eksklusief

de eenden, kraaiachtigen en Kokmeeuwen. De Fazant werd niet in de telling

opgenomen.


