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Open duin, duingrasland en droge heide 

Voorbij het strand waar 
op rustige winterdagen 

zeehonden liggen, be-
ginnen de zeereep en het 

droge duin. Door de zomer-
se drukte is er hier geen ruim-

te voor broedvogels als strand-
plevier, bontbekplevier of visdief. 

De kust bij het Zwanenwater wijkt 
terug maar wordt beschermd door 

periodieke zandsuppleties voor de kust 
(aanvoer van zeezand). Dit zand ver-

plaatst zich daarna deels landinwaarts en 
houdt zo een evenwicht met de afslag in 

stand. Het huidige kustbeheer belet een na-
tuurlijke ontwikkeling met een min of meer 

open zeereep met kerven en landinwaarts slen-
ken, zoals die hier eeuwen geweest is. De droge 

duinen vlak bij zee zijn niettemin buitengewoon inte-
ressant.

De droge zeeduinen van het Zwanenwater herbergen helm-
vegetaties, duingraslanden, droge heide en op een enkele 

plaats wat bos. Een in de zomer zeer warme gemeenschap met vele 
insecten en kenmerkende duinvogels. Aan de westkant liggen iets 
kalkrijkere duinen met bloeiende pollen helmgras. Hier zorgt de 
invloed van de zee (zout en zand) voor kalk in de bodem. Vlak hier-
achter is die invloed veel minder. Hier liggen de ontkalkte duinen 
waar door jarenlange zure neerslag de kalkdeeltjes uit de bovenste 
bodemlaag zijn uitgespoeld. Deze uitloging gebeurt ook op natuur-
lijke wijze (regen is van nature zwak zuur) maar is de laatste decennia 
door luchtvervuiling versneld. Hier is een mozaïek van allerlei be-
groeiingen te vinden: op wat meer kalkhoudende plekken duinroos-
jes, dan weer duingrasland met veel eenjarige planten, mossen en 
korstmossen. Op wat oudere zure plekken is duinheide ontstaan met 
o.a. kraaiheide.
Het is een structuurrijk en mede daardoor soortenrijk landschap dat 

door luchtvervuiling en wegvallen van de konijnenstand vaak wel 
sterk is vergrast. Begrazing (niet in de zeereep direct achter het 
strand maar wel meer landinwaarts) keert deze trend gedeeltelijk. 
Juist deze achterliggende zeeduinen worden de laatste jaren inten-
siever begraasd. Zo zijn vanaf 2007 het Kieftenglop, de Hazenkamer 
en de zeeduinen ten zuiden hiervan tot en met Stelling 28 in begra-
zing genomen. Aan het begin van het seizoen worden de koeien hier 
als eerste losgelaten. Wat later in het seizoen kunnen ze ook elders 
in het terrein hun gang gaan. Meer landinwaarts springt in de droge 
duinen, hier van nature kalkarm, de uitgestrekte duinheide in het 
oog. Een opvallend verschil met de meer kalkrijke duinen bezuiden 
Bergen en Egmond is de grotere openheid, het ontbreken van duin-
doorns en ander struikgewas, behalve hier en daar wat vlier, liguster 
en heel soms de tegenwoordig zeer zeldzame jeneverbes.

Helmvegetaties (witte duinen)
Bovenop de zeereep en in of nabij stuifplekken groeien de voor de 
duinen zo kenmerkende pioniersvegetaties van open zand. Hoogop-
schietende gele bloemen van de zeemelkdistel staan tussen de helm-
planten die dankzij de constante aanvoer van enig stuifzand vol-
doende voeding krijgen en zo tot bloei komen. Naast deze soorten 
leeft hier van nature de akkerdistel en een goudgeel mosje, het groot 
duinsterretje. In aangevoerd of aangestoven, kalkrijker zand duiken 
soms de bedreigde blauwe zeedistel en de gele hoornpapaver op. 
Zeepostelein en zeeraket completeren dit gezelschap van planten die 
striemend zand en enige zout verdragen.
In de zeeduinen staan soorten paddenstoelen die je elders nauwe-
lijks ziet. Tot laat in het jaar en uitsluitend tussen de helm, soms tot 
op de zeereep, worden in het Zwanenwater duinstinkzwammen 
aangetroffen. De hoed lokt vliegen, de geur is niet om na te vertel-
len. Andere in dit milieu aangetroffen bijzonderheden zijn duin-
veldridderzwam, duinfranjehoed en groene mycena. Op plekken 
onder invloed van de zilte wind is er kans op de ruige aardtong, een 
soort die ook massaal wordt aangetroffen op (klei)zeedijken en te-
gen wat zout kan. Iets verder landinwaarts, wat verder van de invloed 
van de zee, staan de nauw verwante kleverige aardtong en slanke 
aardtong.

Duingraslanden (grijze duinen)
Komen de duinen iets meer tot rust, is er sprake van enige humus-
vorming in de grond en van enige vraat door konijnen, dan kunnen 
duingraslanden zich ontwikkelen (ze heten wat merkwaardig ook 
wel ‘grijze’ duinen naar de grijze kleur van korstmossen die soms 
domineren). Deze duingraslanden zijn in Europa zeer zeldzaam 
maar komen in Nederland relatief vaak voor. Ze zijn plaatselijk rijk 
aan roomwitte duinroosjes en er staat er veel buntgras en schapen-
gras. Verder mossen als het heideklauwtjesmos, bleek dikkopmos 
en korstmossen als het zwarte kraakloof. In het voorjaar is het ook 
voor het oog bloemrijk door onder meer duinviooltje, schermha-
vikskruid (geel) en walstro, geel en wit. Hondsviooltje, stijve ogen-
troost en driedistel groeien op plekken die niet sterk uitdrogen. 
Hetzelfde geldt voor maanvaren en gewone vleugeltjesbloem, soor-
ten die we eerder bij de beschrijving van de valleien tegenkwamen.
Op hellingen met veel duinroosje staat ook het kalkminnende fak-
kelgras. Door verruiging met duinriet en zandzegge staat de natuur-
lijke variatie echter sterk onder druk. De soms uitgestrekte begroei-
ingen met de lage struikjes van kruipwilg zijn een aanwijzing dat 
hier vroeger valleien lagen die in het verleden met zand overstoven 
zijn. Kruipwilg kiemt namelijk in een vochtig valleimilieu maar kan 
zich in droge vegetaties ook goed handhaven.
Tussen de kruipwilgen van het Zwanenwater, soms hoog in de dui-

nen, staat een heel scala aan grote mycorrhiza-vormers – dit zijn 
paddenstoelen die ondergronds samenleven met planten (waaron-
der kruipwilg). Een kleine greep uit het grote aantal vaak bedreigde 
soorten: geringde ridderzwam, populiermelkzwam, oranjemelk-
zwam, kruipwilgrussula en de vleeskleurige vaalhoed. Ook de zoge-
naamde saprotrofe soorten (die dood materiaal afbreken) vestigen 
zich in de nabijheid van kruipwilg zoals de zeldzame kubusspoorsa-
tijnzwam, de zeer zeldzame naar gebrande suiker ruikende karamel-
satijnzwam en de eigenaardige witte koraalzwam. Deze koraalzwam 
is elders vooral bekend van lanen en loofbossen met oude bomen.
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Zandhagedis In de gevarieerde delen van het droge duin leven zandhage-
dissen. De soort houdt van beschutting, open zandige plekjes om eieren 
in af te zetten en insecten om op te jagen. Gedocumenteerde waarnemin-
gen uit het verleden zijn schaars. Om precies te zijn waren dit er drie: in de 
zomer van 1976 in de Hazenkamer en langs de Verloren Dijk in de omge-
ving van de Spionkop en in 1989 nabij de beheerderwoning. In het voor-
jaar en de zomer van 1991 deed Hans Nieuwenhuijsen onderzoek naar het 
voorkomen van zandhagedissen maar trof er geen enkele. Hoe anders is 
de situatie nu. Sinds 1998 is de landelijke populatie zandhagedissen aan-
zienlijk toegenomen. De zandhagedis is een zonaanbidder en profiteert 
van het warmer wordende klimaat. Ook in het Zwanenwater heeft de 
hagedis een stevige populatie opgebouwd, ze zit tot in vrijwel alle uithoe-
ken van het terrein. Interessant is dat de toename optreedt ondanks de 
voortgaande vergrassing van vele terreindelen. Blijkbaar zijn kleine mos-
hoekjes en open plekjes voldoende.

Karamelsatijnzwam  Kruipwilgrussula  Witte koraalzwam  Zeeduinchampignon

Duinstinkzwam

Bronmos  Zandblauwtje  Stekelbrem  Muizenoortje en drienervige zegge
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de duinen door begrazing is er geen ommekeer. Ook de wulp is vanaf 
1996 (20 paar) langzaam in aantal gedaald en sinds 2006 als broedvo-
gel verdwenen. Een gecombineerd gevolg van de vos, het dichtgroei-
en van het duin en verdwijnen van foerageergebied in de directe 
omgeving van het Zwanenwater. Bovendien hebben recreanten een 
verstorend effect.
Voor de bergeend die vroeger massaal in het Zwanenwater broedde 
zijn de aantallen de laatste 20 jaar stabiel maar laag (5-18 paar). Naast 
de redenen die voor de tapuit gelden speelt predatie door de vos en 
soms ook de havik een rol. Vossen graven nesten met eieren en jon-
gen uit. Daarbij wordt ook nog wel eens de op het nest broedende 
bergeend het slachtoffer. Jongen werden tussen 1999 en 2009 niet 
gezien, wel in 2010. De scholekster is sinds 1981 sterk afgenomen 
(van 32 paar naar 1 paar in 2010). Eieren en jongen vallen vaak ten 
prooi aan de vos en door vergrassing is er minder broedbiotoop. 
Ook de holenduif zakte na 1997 in.
Tegenover deze negatieve trends staat de spectaculaire toename van 
de graspieper vanaf 1993 (6 paar) met als piekjaar 2005 met 158 paar. 
Dicht gras (helm, duinriet) doet deze soort juist goed en de vos kan 
de nesten minder gemakkelijk vinden. Vanaf 2005 zijn er wat lagere 
aantallen, mogelijk door uitbreiding van de begraasde oppervlakte 
in de zeeduinen, wat op 50 ha het gras heeft teruggedrongen. Ten-
slotte: de roodborsttapuit is vanaf 1995 in aantal verzesvoudigd (van 

5 naar 30 paar in 2004). Sindsdien is de soort stabiel met jaarlijks 
rond de 25 broedparen. Ze zijn vaak op topjes van struiken te zien. 
Het verruigen van de duinen met meer struweel heeft deze soort 
vleugels gegeven, wat ook een landelijk beeld is.

Droge heide
In het oostelijke deel van het Zwanenwater liggen uitgestrekte hei-
debegroeiingen met kraai- en struikheide. Dit zijn plekken waar 
geen verstuiving meer optreedt en waar het kalkgehalte in de top-
laag zeer laag is geworden door de jarenlange neerslag die kalk op-
lost. Op de wat koelere noordhellingen komt naast kraaihei veel 
gewone eikvaren voor met op de grond veel mossoorten, zoals 
pluimstaartmos en thujamos tussen het hier zeer algemene 
bronsmos. Op de meest droge plaatsen staat veel struikheide, afge-
wisseld met buntgras, schapengras en (korst)mossen zoals het ren-
diermos varkenspootje. Op vochtige plekken groeit vooral dophei-
de, soms gemengd met kraaiheide en hier en daar stekelbrem. Deze 
vegetatie gaat over in die van vochtige, zwak zure duinvalleien.

Voor 1950 kwamen de opvallende struiken van de jeneverbes in verschillende 
duingebieden voor, o.a. de duinen van Schoorl en Bergen, het Noordhollands 
Duinreservaat en de Kennemerduinen. Na 1950 was de soort vrijwel alleen 
nog te vinden op de Waddeneilanden (Texel en Vlieland). In het Zwanenwater 
is de soort present met vier exemplaren, naast enkele in de duinen bij Sint 
Maartenszee. Jeneverbes lijkt thuis te horen in het landschap van de zeer sterk 
stuivende duinen, eeuwenlang aanwezig langs de gehele kust maar nu zeld-
zaam.

Konijnen 
Nadat het veertigjarige konijnenconflict tussen duinmeiers en Zij-
pers in 1722 was beslecht (zie pag. 58) werden er zoveel mogelijk 
konijnen weggevangen in het gehele gebied ten westen van de Zij-
perzeedijk tussen Petten (de Spreeuwendijk) en Callantsoog (Zuid-
schinkeldijk) ten behoeve van ‘volkomen securiteit van die van de 
Zijpe’. Daarna was er gedurende meer dan 200 jaar weinig overlast 
van konijnen. Pas in 1933 constateerde Rijkswaterstaat dat in de 
voorgaande drie jaar de duinen zwaar te lijden hadden van de vele 
konijnen. Hierop werd de N.V. Zwanenwater verzocht om de popula-
tie weer terug te brengen naar het meer aanvaardbare niveau van 
tien jaar daarvoor. Voor jachtopziener van Honschooten aanleiding 

om het geweer wat vaker ter hand te nemen om, zo schrijft hij in een 
jaarverslag, voor een ‘goede konijnenstand’ te zorgen.
Vanaf 1955 kon het geweer weer in de kast. Myxomatose, een virale 
ziekte die in 1952 in Frankrijk opzettelijk was geïntroduceerd om de 
konijnenstand te verkleinen, had via overbrenging door muggen, 
vlooien en andere bloedzuigende insecten in drie jaar tijd het Zwa-
nenwater bereikt. De konijnen stierven bij bosjes. In de loop der 
jaren raakten konijnen immuun en langzaam herstelde de populatie 
zich. In de jaren 70 was er weer sprake van een goede konijnenstand 
in het Zwanenwater hoewel myxomatose soms nog hard kon toe-
slaan. In 1987 was er van die populatie nog maar 20 à 25% over. In-
middels was de vos gearriveerd, die hierbij mogelijk van invloed is 
geweest. Van duinvossen is uit onderzoek bekend dat het voedsel 
voor 90% uit konijnen bestaat. Kort daarna diende zich een nieuwe 
virale ziekte aan. Hierbij ging het om het Viraal Haemorrhagisch 
Syndroom (VHS), een besmettelijke en agressieve ziekte waarvan de 
oorsprong in China ligt. Vermoedelijk is de ziekte met een aantal 
ingevoerde Angorakonijnen in Europa binnengekomen. De eerste 
uitbraak in Nederland was in 1990 in de duinen van Meijendel en 
nog in hetzelfde jaar was het raak in het Zwanenwater. Het dodelijke 
virus veroorzaakt inwendige bloedingen die leiden tot bloed in de 
longen en ontsteking van lever en milt. Aan de buitenkant is niet te 
zien dat het konijn ziek is. Als een populatie besmet is met VHS leidt 
dit tot zeer lage dichtheden.
Werden konijnen in het verleden vooral gezien als schadelijk, tegen-
woordig zijn zij de bondgenoot van de beheerder. Een lage konij-
nendichtheid heeft grote gevolgen voor flora en fauna. Konijnen 
houden het duin open en gevarieerd. Mede door afname van de 
konijnenstand in het Zwanenwater vergrassen en verruigen de dui-
nen en verdwijnen kenmerkende duinvogels. Pogingen om deze 
trend te keren hebben maar weinig succes. In 2006 groef Rijkswater-
staat in IJmuiden een groot deel van het zogenaamde Middensluisei-
land-West af voor de passage voor grote zeeschepen. Toen bleek dat 
er op dit eiland een groep konijnen leefde (ca 100 dieren) werd in 
overleg met Natuurmonumenten besloten om 60 van deze konijnen 
te verhuizen naar het Zwanenwater. Dit om de kleine lokale popula-
tie een positieve impuls te geven. Door kleurcodes, oormerken en 
elektronische zenders zijn deze konijnen langdurig gevolgd. Alle 
goede bedoelingen ten spijt bleef het gewenste resultaat uit. De 
ingevoerde konijnen bleken vooral een welkome aanvulling op het 
menu van vos, havik en buizerd. Na een jaar was er geen enkele ver-
betering zichtbaar en tot op de dag van vandaag is, anders dan in de 
Noordduinen (zie pag. 114), de konijnenpopulatie in het Zwanenwa-
ter klein.
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Vogels van het open duin
Insectenetende vogelsoorten als roodborsttapuit, sprinkhaanzanger 
en tapuit horen in het open duin thuis. In een stil en zandig duin met 
lage predatiedruk van vos en roofvogels broeden van oudsher schol-
ekster en wulp (en heel soms ook de velduil). Hoe is dat in het Zwa-
nenwater? Wat zijn de verschillen tussen de vroegere en de huidige 
situatie? En wat lijken de belangrijkste oorzaken voor de veranderin-
gen?
Bijna alle in kolonies broedende soorten zijn uit het zeeduin verdwe-
nen. Lang geleden waren dat de visdiefjes, relatief recent verdwenen 
zilvermeeuw, stormmeeuw en kleine mantelmeeuw, alle drie door 
de vos, hoewel er in 1998 nog een eierenzoeker werd betrapt met 98 
meeuweneieren in een weekendtas. Bij nader onderzoek bleek hij 
een hele meeuwenkolonie geruimd te hebben. De tapuit is sinds 
eind jaren 90 sterk in aantal afgenomen: van 28 paar in 1998 naar 1 
paar in 2010, wat wordt toegeschreven aan de lage konijnenstand en 
het verdwijnen van geschikte nestgelegenheid (holen) en de minder 
open duinstructuur. Ondanks het herstel van openheid in delen van 

Toen er nog overal konijnen in het duin zaten broedden bergeenden ook veel in 
de holen.
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