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Broedvogelinventarisatie van Groot Sprenkelveld, Middenveld en

het noordelijk deel van Groot Zwarteveld in 1975

De volgende personen namen deel aan de inventarisaties:

ter reinnummers

Hr.H. Boll. 38 noord

Hr. F. J. Koning. 3 8 zuid

Hr. W. Pompert. 38 noord

Hr.H. Vader. 3 8 zuid+43

Terreinbeschrijving:

Het terrein behoort tot het wat kalere deel van het middenduin en ligt geheel

binnen de Gemeente Zandvoort.

De oppervlakte van het terrein is ca. 138 ha. incl. water. Hiervan is ca. 4 W'

begroeid met jong dennenbos (vnl. Oostenrijkse dennen) van 2-5 m. hoog,

ca. 2, 5 ha. jong loofhout (ten dele aangeplant) wat bestaat uit Witte-en Gra^P 1

Populier, ver schillende wilgensoorten, Vlier, Meidoorn en een enkele Berk en

wat verspreid voorkomende Meidoorn-Berk struwelen met ondergroei van

Kruipwilg en Liguster.

Ongeveer 65 ha. is begroeid met Duindoorns en Kruipwilgen die vaak ondooP

dringbare barrières vormen en 56 ha. bestaat uit soorten arm droog gras-

land, afgewisseld door mosvlaktes en enige kale zandplekken.

De oppervlakte water beslaat + 10, 5 ha. in de vorm van open water met

A

weinig broedgelegenheid.

In het noordelijk deel komen enige moerassige delen voor met een dichte be'

groeiing van Duindoorn, Kruipwilg en Duinriet.

In en langs het aanwezige water komt plaatselijk enige Riet-en Grote

Lisdodden begroeiing voor.

Het gehele terrein is relatief vlak, en ligt gemiddeld op 7-9 m. + N. A. P.

met enige duintjes van 12-15 m. + N. A. P.

De grenzen van het terrein worden gevormd door het Barnaartkanaal, Rechte

Schusterkanaal tot viersprong, Geul 25, toevoersloot door Zwarteveld, van de

plaats waar het Zwarteveldkanaal het dichtst bij de weg komt een denkbeel-

dige lijn naar noord tot een onverhard wandelpad, dit wandelpad tot de Ren-

baan en van daar een stukje toevoersloot tot het Barnaartkanaal.

In het terrein komen de volgende terreinnamen voor:Klompenpan, Boerenpan,

van Heeckerenspannetje, Hazenhoek en Punt v. h. Verbrede.
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Op enige plaatsen zijn de
vroegere landbouwaktiviteiten nog te zien in de

vorm van begroeid geraakte aardappelveldjes die gescheiden worden door

lage zandwallen, waarop enige groepjes oudere Balsempopulieren groeien,

waarin enige holen voorkomen.

In het gehele terrein komt veel water voor zoals b.v. de grens die gevormd

wordt door 3 km. kanaal, 0,6 km. infiltratie Geul, 1,5 km. toevoersloot en

verder wordt het terrein nog doorsneden door 2 km. toevoersloot en 1,4 km

infiltratie Geul.

Voor verstorings kansen is het van belang te weten dat de grens nog wordt

gevormd door een 1,2 km. lang graspad dat iti de weekends vrij druk belo-

pen wordt. Verder wordt het terrein nog doorsneden door 3 km. asfaltweg,

waar zowel door wandelaars, bromfietsers en auto's vrij frekwent gebruik

wordt gemaakt. Bovendien lopen door het gehele terrein kilometers smalle

duinpaden waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Overigens mogen de duin-

bezoekers in het gehele terrein buiten de wegen en paden lopen, wat vooral

in de broedtijd zeer verstorend kan werken.

Getallen tussen () geven de dubieuze broedparen aan

Broedvogellijst in 1975.

F uut 1 paar

Wilde Eend x
"

Wintertaling x
"

Krakeend x
"

Slobeend x
"

Kuifeend x
"

Tafeleend x
"

Bergeend x
"

Waterhoen 1 "

Meerkoet 12 "

Scholekster 9 "

Kievit 11 "

KI. Plevier 1 "

Watersnip 3 "

Wulp 10 "

Grutto 1 "

Tureluur 1 "

Kokmeeuw 1 "

Houtduif 10 "

Tortelduif 2 "

Koekoek (1) "

Ransuil 2 "

Groene Specht 1-2 "

Veldleeuwerik 31 paar

Boompieper 7-9 "

Witte Kwikstaart 4
"

Winterkoning 17 "

Heggemus 37 "

Merel 8 "

Tapuit 4
"

R oodborsttapuit 1 "

Paapje 10 "

Nachtegaal 2 "

Roodborst 2 "

Bosrietzanger 2 "

Grasmus 13
"

Braamsluiper 1 "

Fitis 112 "

Koolmees 4-6 "

Rietgors 22 "

Kneu 3 8 "

KI. Barmsij s (1)
"

Ringmus 1 "

Ekster x
"

VI. Gaai x
"

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 43 en 2 dubieuze. Het totaal

aantal broedparen bedroeg 382-387 + 2 dubieuze, wat voor het 138 ha. grote

terrein neerkomt op 2,8 broedparen per ha. exclusief de eenden en

kraaiachtigen.


