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Inventarisatie van het Achterste Panneland, Panneland, Graaf-

landsbergen en de 70 Bunders in 1975 en 1976

Terreinbeschrijving:

De oppervlakte van het terrein is ca. 189 ha.

Het is een sterk geaccidenteerd terrein, met van Noord tot Zuid een duinen-

rij die op 15-20 m. + N.A.P. ligt,met toppen van 19-28 m. + N.A.P. zoals

Berg van Mikwel, Doornenberg,

Blomberg, Torenberg en Berg

van Allebert.

Het terrein wordt begrensd èn

doorsneden door ca. 3 km, as-

faltweg en ca. 9 km. onverharde

paden. De asfaltwegen en een deel

van de onverharde paden (vooral de

gemarkeerde wandelroutes) worden

vooral in de weekends zeer druk

belopen. Op de laagste delen zijn

nog duidelijk de agrarische aktivi-

teiten te zien van de
vroegere

duin-

bewoners en wel in de vorm van aardappelveldjes, voornamelijk in het Panne-

land en de 70 Bunders. De voormalige aardappelveldjes in het Panneland

worden gebruikt als trapveldjes, speelweidjes of picknickveldjes.

De volgende personen namen deel aan de inventarisaties;

De grenzen worden gevormd door het Nieuwkanaal, Pannelanderweg, paarden-

pad,bosgrens van het zuidelijk deel van Panneland, bosgrens van oostelijk

deel van Zegvelderbos, Haverbaan, Oosterkanaal, Kerklaan, oostelijk grens-

raster tot pad noord van Zandgat, bosgrens tot 100 m. noord van Pannelander-

weg, Verlengde Oosterkanaal tot paardenpad, bosgrens en zuidgrens van ter-

rein 25 en betonnen toevoersloot tot Dam 4.

Het terrein behoort tot het binnenduin en ligt in 3 gemeentes t.w. ca. 34% in

Zandvoort, ca. 61% in Bloemendaal en ca. 5% in Noordwijkerhout.

VLAAMSE GAAI.

terreinnummers

1975 1976

Hr. F. Bloem 42

Hr. J. Heidweiller 40

Hr. A. Klarenberg 39 39

Hr. H. Vader 49
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De duinbezoekers mogen overal buiten de paden lopen, met uitzondering

van het grootste deel van de Graaflandsbergen die voor het publiek af-

gesloten zijn doormiddel van een afrastering.

De lage delen van het terrein liggen tussen de 4-6 m. + N. A. P.
,
hier komt

ook het meeste bos voor. Er is ca. 25 ha. oud bos, bestaande uit Eik, Beuk,

Grauwe Abeel, Iep, Es, Berk en Grove Den veelal met ondergroei van

Kardinaal smuts, Vogelkers, Vlier, Meidoorn, Kamperfoelie en Egelantier

en een mooie kruiden begroeiing, plaatselijk bestaande uit Adelaarsvaren.

Op enige plaatsen komt hakhout voor, het algemeenst in het Panneland.

Dit hakhout bestaat voor het merendeel uit Eiken, maar ook Essen met

hier en daar enige Berken en weinig ondergroei.

Al de hakhoutbossen samen hebben een oppervlakte van ca. 17 ha. en zijn

sterk verwaarloosd, waardoor weinig broedgelegenheid aanwezig is.

Plaatselijk is dit verholpen door het ophangen van nestkastjes die goed be-

zet wordenjhelaas worden deze kastjes slecht onderhouden.

Verder is nog aanwezig ca. 2 ha. dennenbos (aangeplante Oostenrijkse Den-

nen) van 3-6 m. hoog, ca. 10 ha. Duindoornvelden zeer verspreid over het

terrein en nog ca. 45 ha. struweel. Dit struweel komt voor in de vorm van

dichtbegroeide duinpannetjes met Duindoorn, Berk, Meidoorn, Kardinaalsmuts,

Eik en Vlier met ondergroei van Kamperfoelie, Kruipwilg en Egelantier,

naaar ook als dichtbegroeide hellingen met lage Grauwe Abelen en Wilgen-

bosjes waartussen enige Berken en Meidoorns en weinig ondergroei en hier

en daar een groepje Zwarte.of Balsempopulieren met hun vele gronduitlopers

De oppervlakte water is slechts ca. 2 ha. in de vorm van een deel Nieuw-

kanaai en een deel Ooster-en Verlengde Oosterkanaal, totale lengte ca. 2,5

km. De overige ca. 88 ha. is maar spaarzaam begroeid, de lagere delen

zijn veelal begroeid met grassen en mossen. De hogere delen zijn begroeid

niet Helm, Duinriet, Buntg ras, mos sen en korstmossen, met hier en daar

eilandjes van Kruipwilg en Liguster en plaatselijk enige Duinroosjes en

Dauwbramen, afgewisseld met kale zandplekken en stuifkuilen.

Het zijn deze droge, hogere en spaarzaam begroeide delen die het biotoop

v
oor de Boomleeuwerik vormen. De vele Grauwe Abelenbosjes die vaak

zeer oud zijn, bieden met hun vele holen een ideale broedplaats voor de

Gekraagde Roodstaart en de mezensoorten.
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Getallen tussen () geven de dubieuze broedparen aan.

Broedvogellijst in 1975 en 1976.

Wilde Eend x paar

Wintertaling x
"

Kuifeend x
"

Bergeend x
"

Patrijs 1-2 "

Waterhoen 1 "

Scholekster 7-8 "

Kievit 5 "

Houtsnip 4-5 "

Wulp 3 "

Houtduif 24
"

Tortelduif 7 "

Koekoek 7 "

Bosuil 2-3
"

Ransuil 1 "

Groene Specht 8 "

Gr. Bonte Specht 4-6 "

KI. Bonte Specht 1-2 "

Boomleeuwerik 11 "

Veldleeuwerik 3 "

Boompieper 13-14 "

Witte Kwikstaart 2 "

Winterkoning 34-36 "

Heggemus 40-41 "

Grote Lijster 1 "

Zanglijster 8 11

Merel 28-30 "

Tapuit 2 paar

Gekr. Roodstaart 31-33 "

Nachtegaal 26-28 "

Roodborst 30 "

Zwartkop 1 "

Tuinfluiter 1 "

Grasmus 8 "

Braamsluiper 4-5 "

Fitis 130-136 "

Tjiftjaf 2 "

Fluiter 1 "

Gr. Vliegenvanger 1 "

Koolmees 54-55 "

Pimpelmees 30-33
"

Glanskopmees 12-13 "

Staartmees 4-5 "

Boomkruiper 5 "

Geelgors 1 "

Groenling 3 "

Kneu 14 "

KI, Barmsijs (1) "

Vink 13-15 "

Ringmus 15-17 "

Spreeuw 38-45 "

Zwarte Kraai x
"

Ekster x
"

VI. Gaai x
"

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 53 en 1 dubieuze.

Het totaal aantal broedparen (exclusief eenden en kraaiachtigen) bedroeg

641-683 broedparen, wat voor het 189 ha. grote terrein neerkomt op

3,4-3,6 broedparen per ha.


