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Broedvogelinventarisatie van Zeeveld, 1ste en 2de Vlaaye,

Kraaienveld, Dokterdrift en Dennenstrook in

1974, 1975 en 1976

Geinventariseerd door H. Vader ter reinnummers

1974 1975 1976

44 noord 44 zuid 47

Terreinbeschrijving:

Het gehele terrein ligt binnen de Gemeente Zandvoort en de oppervlakte

is 326 ha. Hiervan is ca. 3 ha. begroeid met Oostenrijkse dennenvan 8-10

m. hoog (40-50 jaar oud) en 2, 5 ha,-met Oostenrijkse dennen van 4-6 m.

hoog (20-25 jaar oud). Ruim 3 ha. is begroeid met oud bos voornamelijk

bestaande uit Zwarte Populieren en Eiken, met hier en daar een enkele

Kastanje, Vederesdoorn, Iep en Grauwe Abeel met ondergroei van Kardi-

naalsmuts, Meidoorn, Kamperfoelie en Egelantier en plaatselijk een mooie

kruidlaag.

Het struweel beslaat een oppervlakte van 1 ha. en bestaat voornamelijk uit

verwilderde tuinbegroeiingen van vroegere duinbewoners,we vinden er Sering

Jasmijn, Sneeuwbes en Bosrank, waartussen verwilderde bolgewassen.

Ongeveer 50 ha. is begroeid met Duindoorn en Liguster, voornamelijk op

de lagere delen, afgewisseld door groepjes Vlieren of een enkele Meidoorn.

Verder is er nog ca. 2,5 ha. water aanwezig in de vorm van kanalen (grens)

en een enkel poeltje in het Zeeveld.

De overige 264 ha. bestaat uit wat kalere duinen en spaarzaam begroeide

duinvlakjes. De hogere delen zijn veelal begroeid met Dauwbramen en iele

Duindoorntjes met eilandjes van Kruipwilg en Liguster.

De lagere delen en hellingen zijn begroeid met grassen, korstmossen, mossen

en Kruipend Stalkruid, hier en daar afgewisseld met kale zandplekken waarin

enige stuifkuilen voorkomen.

De agrarische aktiviteiten van de zandvoorters uit vroeger tijden zijn nog

duidelijk zichtbaar in de vorm van uitgegraven rechthoekige veldjes.

Hier werden vroeger de beroemde duinaardappelen geteeld.

De grenzen van het terrein worden gevormd in het noorden en westen door

het grensraster van de A. W. duinen, ver der Zilkerpad, Westerkanaal en

Noordoosterkanaal tot P. E. N. gebouwtje.

Het terrein behoort tot de zeeduinen met uitzondering van het noordoostelijk

deel van het terrein, genaamd Doktersdrift en Dennenstrook. Dit deel van het

terrein moet tot het middenduin gerekend worden.
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Het grootste deel van het terrein bestaat uit een hele reeks duinvlakjes die

van elkaar gescheiden worden door smalle duinruggen.

De vlaktes liggen gemiddeld op 2-4 m.+N. A. P. en de duinruggen op 12-15 m

+N. A. P. Alleen in de noordoosthoek is een hoog duin, genaamd de Stokmans-

berg die op 28 m. +N. A. P. ligt.

Van belang is nog te weten dat het terrein in het noorden gedeeltelijk grenst

aan de drukke Zandvoortselaan en in het westen aan een druk gebruikt rij-

wielpad (veel bromfietsen en loslopende honden).

Verder loopt nog door het terrein 7 km. asfalt of betonweg, 1, 5 km. met

puin en grind verhard pad en ca. 12 km. zand en graspaden.

Al deze wegen en paden worden in het broedseizoen zeer matig belopen

of bereden.

Bespreking van enige vogelsoorten.

Het zal duidelijk zijn dat de broedvogePbevolking van de N. O. hoek met zijn

bos geheel afwijkt van de rest van het terrein. Zo broeden de volgende soorten

alleen in dit deel van het terrein:Groene Specht, Grote-en Zanglijster, Gekr.

Roodstaart, Roodborst, Spotvogel, Kool
-, Pimpel -

,
Kuif- en Staartmees,

Groenling en Vink. Omdat in de N. O. hoek ook nog enige woningen staan, met

daarbij behorende tuinen waarin enige bomen en struiken groeien komen hier

ook nog enige vogelsoorten voor die in de rest van het terrein ontbreken, dit

zijn alle Turkse Tortels, Huis- en Ringmussen en de Spreeuwen.

In het Zeeveld zijn in enige diep uitgestoven zandkuilen poeltjes ontstaan,

waar nu zelfs enig riet groeit. Deze poeltjes bevatten zelfs in droge zomers

altijd nog enig water, wat voor de plaatselijke broedvogels van belang zal zijn.

Opvallend was het voorkomen van 9-10 Rietgorzen (waarvan slechts 1 paar

in rietpoel). Het biotoop van deze Rietgorzen was geheel afwijkend van wat we

van ze gewend zijn, ze broedden n. l.in vrij droge duinvlaktes die dicht begroeid

zijn met Duindoorns.

De Sprinkhaanrietzanger lijkt hard achteruit te gaan in het Zeeveld, zo.kon-

den 5- 10 j aar geleden nog een tiental paren geteld worden, nu kwam ik

niet verder dan 3-4 paar.

Flink vooruitgegaan zijn de Tapuit, R oodborsttapuit en Graspieper, terwijl de

Grasmus zich weer aan het herstellen was.

Het aantal Wulpen bleef stabiel en mag goed genoemd worden, dit zal mede

veroorzaakt worden door de rust die vooral in de broedtijd in dit gebred

heerst.
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Getallen tussen () geven de dubieuze broedparen aan.

Broedvogellijst 1974+1975+1976.

Fuut 1 paar

Wilde Eend k
"

Bergeend x
n

Patrijs 1 "

Meerkoet 1 "

Scholekster 2 "

Kievit 6-7 "

Wulp 14-16 "

Houtduif 22 "

Tortelduif 5 "

Turkse Tortel 5- 6 "

Koekoek 8 "

Groene Specht 2
"

Kuifleeuwerik 2 "

Boomleeuwerik 1 "

Veldleeuwerik 44-46 "

Boompieper 3
"

Graspieper 19“21 "

Witte Kwikst. (1) "

Winterkoning 25-29 "

Heggemus 90-94 "

Grote Lijster 1 "

Zanglijster 3 "

Merel 10-12 "

Tapuit 27-28 paar

R oodborsttapuit 12-15 "

Paapje 3-4
"

Gekr. Roodstaart 1- 2 "

Roodborst 3 "

Sprinkhaanrietzanger 3-4 "

Spotvogel 1 "

Grasmus 35-38 "

Braamsluiper (2) "

Fitis 133- 143 "

Koolmees 6 "

Pimpelmees 1 "

Kuifmees (1) "

Staartmees (1)
"

Rietgors 9- 10 "

Groenling 2- 3 "

Kneu 77-82 "

Vink 1 "

Huismus 7
"

Ringmus 1 "

Spreeuw 3
"

Ekster x
"

Vlaamse Gaai x
"

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 43 en 4 dubieuze. Het totaal

aantal broedparen bedroeg 590-636 + 5 dubieuze (excl. eenden en kraaiachtigen)

wat voor het 326 ha. grote terrein neerkomt op 1, 8-2, 0 broedparen per ha.

(excl. eenden en kraaiachtigen).


