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Duinbossen

Zoveel bos als tegenwoordig is er in de duinen in eeuwen niet 
geweest. Er staan berkenbosjes in de valleien, eiken- en beuken-
bossen in het binnenduin en voedselrijker bos met iepen en 
essen aan de binnenduinrand en op landgoederen. Hoe dichter 
bij zee, hoe lager de bomen. En overal staan naaldbomen. Waar 
komt al dat bos vandaan en waarom zijn er in Kennemerland 
zoveel verschillen?

Van nature groeit bos in de duinen alleen in duinvalleien en in de 
luwte van duinruggen. Toch is er nu bos te vinden op hoge duintop-
pen, in winderige open duinen en zelfs vlak bij zee. Bijna al dit bos  
is in de vorige eeuw aangeplant, bijvoorbeeld in de jaren dertig als 
werkverschaffing. De beheerders proberen deze bossen geleidelijk 
zo te beïnvloeden dat ze steeds meer op natuurlijke duinbossen gaan 
lijken. Soms is deze taak hopeloos omdat de plek echt ongeschikt is 
voor bos. In dat geval mag het bos spontaan instorten; soms wordt 
het gekapt, om plaats te maken voor andere begroeiingen of stui-
vend zand.

Duinberkenbos
In de valleien van het middenduin groeit van nature het duinberken-
bos: het belangrijkste natuurlijke bos van de duinen. Dit ijle, droge 
tot vochtige, soms zelf zeer natte berkenbos is vaak niet meer dan een 
uitgegroeid struweel met meidoorns, lage berken en ratelpopulieren, 
maar er groeien wel bijzondere planten zoals de grote keverorchis.

“De berkenboschjes in de duinen zijn als de oasen in de woestijn. Hoe heerlijk is het 
na een kwartier lang geloopen te hebben door het striemende helmgras of over 
het broos-knarsende rendiermos en hoorntjesmos weer af te dalen naar de groene 
vallei met bloemen en vogels.” 
jac p thijsse, blonde duinen, 1910

In het kalkovergangsgebied onder Bergen is in dit bos de uiterst 
zeldzame orchidee het vogelnestje te vinden: een plant zonder 
bladgroen die met behulp van bodemschimmels leeft van dood of 
verterend organisch materiaal en via de schimmeldraden suikers 
van bomen aftapt. In de oostelijke valleienreeks van de Verbrande 
Pan richting de Uilenvanger neemt het kalkgehalte van zuid naar 
noord af; daar kan een wandelaar de overgang waarnemen van het 
zuidelijke kruidenrijke bos naar een mosrijk bos met struikhei op 
kalkarmere grond.
Een variant van het duinberkenbos in deze regio is het ‘vochtig kalk-
grensbos’: een bos van berken en eiken met daaronder rond winter-
groen en het varentje addertong. Stofzaad, ook een plant zonder 
bladgroen, duikt hier soms op. Het is een van de fraaiste bostypen, 
rijk aan orchideeën, zoals heel sporadisch de bosorchis, een onder-
soort van de gevlekte orchis. Vergrassing, Amerikaanse vogelkers en 
dichtgroeien met bramen bedreigen dit bos.

Duineikenbos
Aan de binnenduinrand en op de strandwallen komt het eveneens 
natuurlijke duineikenbos voor, dat in de loop der eeuwen is ont-
staan uit het duinberkenbos. De oude eiken (‘krooneiken’) kunnen 
volhangen met sluiers van wilde kamperfoelie. De bodem is veel 
minder kruidenrijk dan in een duinberkenbos. Valse salie is er heel 
gewoon, gewone salomonszegel zeldzamer en dalkruid zeldzaam. 
Ook in dit bostype kan het stofzaad soms opduiken en het al even 
geheimzinnige slangenlook. En in een iets jongere uitvoering, een 
overgangsstadium van berkenbos naar eikenbos, kan de hele bos-
vloer van een duineikenbos in het voorjaar bedekt zijn met lelietje-
van-dalen. Ook de blauw gekleurde hyacintenbosjes horen tot dit 
overgangstype.

Abelen-kurkiepenbos
Op plekken met enige kalk in de bovengrond staat aan de binnen-
duinrand een rijk en zeldzaam bostype met abelen. Hier groeien 
maarts viooltje, muskuskruid, bosanemoon, vingerhelmbloem en 
ook de in Kennemerland sinds eeuwen volledig ingeburgerde wilde 
hyacint. Daarom spreken kenners vaak van ‘Stinsebos’, een verwij-
zing naar het voorkomen van reeds lang geleden verwilderde cul-
tuurplanten. Ook stengelloze sleutelbloem is hier een kenmer-
kende kalkminnaar. In de voedselrijkere binnenduinrandbossen 
komt de gladde iep van nature voor. Helaas moet de gladde iep ook 
in deze natuurbossen soms verplicht worden verwijderd als er ie-
penziekte is vastgesteld.
In deze relatief rijke bossen komen morielje en diverse aardsterren 
voor zoals peperbus, baretaardster, forse aardster en tepelaardster. 
Deze soorten gedijen in een open en zonnig bosmilieu met relatief 
zachte, snel verterende bladeren. Als de lucht maar schoon genoeg 
is voelen vele korstmossen zich thuis op iepen, bijv. het melig tak-
mos.

Andere natuurlijke duinbossen
In de kalkarme duinen bij Bergen groeit een fraai sprookjesbos met 
struikhei en plaatselijk veel grijzig-groene kussens van (korst)mos-
sen. Hier is de bovengrond volledig ontkalkt of van nature kalkarm, 
waardoor er ook maar weinig kalk meer via boomwortels en blad-
strooisel ‘rondgepompt’ kan worden. Bloemplanten wijken hier 
ten gunste van mossen die de bodems in grote kussens kunnen 
bedekken. Dit natuurlijke bos lijkt meer op het berken-eikenbos 
van de armste binnenlandse zandgronden.
Ook in Bergen, maar dan op een stuk nabij de bebouwing waar de 
oude strandwal net onder de jonge duinen uitsteekt, groeit een 
ander bostype, het beuken-eikenbos. Hierin vallen vooral de tal-

rijke hulststruiken op. Ook andere soorten van oudere bossen  
zijn het duinbos aan het veroveren, zoals vingerhoedskruid, bos-
anemoon en taxus. Deze zijn doorgaans uit tuinen afkomstig maar 
wel degelijk wild. Minder onschuldige, doorgaans exotische ‘tuin-
migranten’ als mahonie en dwergmispelsoorten bezorgen beheer-
ders meer werk. Meer over het Bergerbos op pagina 192.

Aangeplante bossen
Verreweg het meeste duinbos is in de vorige eeuw aangeplant.  
Deze bossen laten zich nog niet in het schema van de natuurlijke 
duinbossen inpassen.
De naaldbossen bestaan uit de uitheemse zwarte den (twee onder-
soorten: Oostenrijkse en Corsicaanse den). Ze zijn aangeplant in 
valleien maar ook bovenop duinhellingen. Doel was van oudsher 
het tegengaan van verstuiving, werkloosheidsbestrijding en hout-
oogst. Veel naaldbos wordt omgevormd tot een meer gemengd bos 
met loofhout. Dennen op onnatuurlijke plekken zoals toppen en 
dichtbij zee gaan het op de lange duur niet redden.
Ook de meeste loofbossen zijn aangeplant. Hierbij is meestal ge-
bruik gemaakt van inheemse bomen zoals de zomereik, maar ook 
wel van uitheemse soorten zoals de Noordse esdoorn. Omdat men 
wel wist dat loofbomen meer luwte nodig hebben dan dennen zijn 
deze bossen op geschiktere plekken geplant.

Paddenstoelen in naaldbos
Paddenstoelen zijn te verdelen in twee typen. Er zijn soorten die op 
dood hout of oud blad leven, de saprofyten. Andere soorten staan 
met hun ondergrondse schimmeldraden in verbinding met bomen 
en worden mycorhiza-vormende paddestoelen genoemd – de my-
corhiza is de speciaal gevormde contactzone tussen paddenstoel en 

Bos met hyacinten Jonge bosuilen Eikenhakhout, Bergen Sperwer Bergerbos

Stofzaad Koevinkje           Bont zandoogje
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boom. Vaak staat zo’n paddenstoelensoort bij een ‘eigen’, speci-
fieke boomsoort. Mycorhiza-vormende paddestoelen zijn vaak ge-
voelig voor verzuring. Veel voorkomend in duineikenbos:  
de zeer giftige groene knolamaniet. Er zijn paddenstoelen die graag 
bij loofhout groeien, maar ook echte dennenliefhebbers.
Naaldbossen in vooral de kalkarmere duinen bieden een overlevings-
kans voor vele soorten die het in het binnenland, door verzuring, 
voor gezien houden. Bossen met grove den en een goed ontwikkelde 
ondergroei van mossen en korstmossen zijn hierbij favoriet. Er staan 
soorten als de gele ridderzwam, pagemantel, oranjegroene melk-
zwam, okerkleurige vezeltruffel, roze spijkerzwam en muisgrijze 
ridderzwam. Ook de fijnschubbige boleet staat vooral in Bergen en 
Schoorl en is elders in Nederland zeldzaam. De oorlepelzwam is vrij 
algemeen op half verteerde, begraven dennenkegels van de grove 
den. Landelijk is de oorlepelzwam sterk bedreigd. Bij Bergen en 
Schoorl groeien vermoedelijk meer dan duizend soorten padden-
stoelen waarvan een deel landelijk zeer zeldzaam is.
In dennenbossen in het noordoosten van de Amsterdamse Water-
leidingduinen groeit bijna 50 % van de paddenstoelen op het spaar-
zaam aanwezige loofhout. Aan naaldhout gebonden soorten zoals 
dennenslijmkop en koperrode spijkerzwam vormen in deze bossen 
een minderheid.

Opvallend is dat vooral in dennenbossen van kalkrijke duingedeel-
tes de parasitaire honingzwam behoorlijk huishoudt en zo open 
plekken creëert. Daarmee wordt de overgang naar een andere vege-
tatie met loofhout ingeluid. Ook de huidige naaldbossen zullen 
niet eeuwig bestaan.

Bosdieren
Aangeplante en spontane bossen ontwikkelen hun eigen rijkdom-
men. Loofbossen in de duinen zijn rijk aan ongewervelde dieren, 
zoals landslakken, nachtvlinders en kevers.
Enkele vlinders van meer natuurlijke, open duinbossen en bosran-
den zijn eikenpage, de bedreigde bruine eikenpage (zie pagina 109) 
en ook glasvleugelpijlstaart. Ook de minder zeldzame soorten als 
landkaartje, oranjetipje, bont zandoogje en de gehakkelde aurelia 
hebben zich in en rond bossen gevestigd. In 2006 heeft ook het 
vlindertje het koevinkje de sprong vanuit Zuid-Kennemerland over 
het Noordzeekanaal met succes volbracht.
Nu duinbossen ouder worden zijn er meer holtes voor vleermuizen, 
zoals de rosse vleermuis. Met het ouder worden van de bomen ko-
men vogelsoorten van oudere loofbossen, zoals boomklever, 
glanskop, kleine bonte specht en appelvink meer voor.
Roofvogels waren in de kuststreek van oudsher schaars door gebrek 
aan bos. Anderhalve eeuw geleden was er in de uitgestrekte, open 
en vochtige duinen eerder een grauwe kiekendief dan een havik te 

verwachten. Slechts hier en daar zaten er toen torenvalken en sper-
wers. Na een grote uitstervingsgolf onder roofvogels door nu ver-
boden landbouwgiffen als ddt in de jaren ‘60, is er de laatste dertig 
jaar een spectaculaire opmars te zien van roofvogels die konden 
profiteren van de inmiddels oudere bossen. De eerste nieuwe vesti-
gingen van sperwer eind jaren ’70, buizerd en havik eind jaren ’80 
kwamen uit het stille, voor het publiek afgesloten Kraansvlak bij 
Overveen, waar ze niet werden vervolgd. Nu broeden havik, buizerd 
en sperwer tegenwoordig bijna overal en komen tot diep in de 
polder en tussen bebouwing jagen. Mede door deze roofvogels is 
de boomvalk als broedvogel uit het duin verdwenen; een zeldzame 
nieuwkomer onder de roofvogels is de wespendief. Het succes van 
de roofvogels ging ten koste van soorten als kraaien, eksters, zwar-
te en groene specht en ransuil. Ook de vogels van het open duin als 
wulp, holenduif, patrijs en fazant worden door roofvogels niet 
versmaad. Bosuilen blijven goed op peil.

Bosbeheer een lastig verhaal
Bossen zijn vaak het resultaat van aanplant. De bodem is daarbij 
omgespit. Niet alle bosplanters uit de vorige eeuwen vroegen zich 
af of de plaatsen waar zij het bos plantten van nature wel geschikt 
zouden zijn voor bosgroei. Het ging ze vaak om vastlegging van 
stuifzand en werkgelegenheid, minder om houtproductie en al 
helemaal niet om natuurwaarden. Daardoor staat veel dennenbos 

nu nog op een ‘verkeerde’ plek. Het heeft in de meeste gevallen 
geen zin om te proberen om hier een natuurlijke bosontwikkeling 
op gang te brengen. De beheerder heeft dan drie opties: 1. De na-
tuur z’n gang laten gaan, waardoor het bos langzaam instort en 
plaats maakt voor een ruigte of een struweel. 2. Het bos kappen om 
op die plaats een natuurlijker ontwikkeling te bevorderen zoals een 
stuivend duin. 3. Het bos in stand houden met aanplant van nieu-
we bomen. Dit laatste is een optie als het publiek sterk aan een bos 
gehecht is of om cultuurhistorische redenen. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de dennenbossen die in de Kennemerduinen bovenop 
de duintoppen zijn aangeplant om het reliëf te accentueren en die 
wel ‘Thijssebosjes’ worden genoemd.
Op meer natuurlijke groeiplaatsen vormen beheerders aangeplant 
bos om tot een bos dat meer en meer gaat lijken op de weinige 
natuurlijke duinbossen: open bossen met een rijke vegetatie. De 
omvorming gebeurt door het pleksgwijs kappen van bomen. Daar-
door vallen er gaten in het oude kronendak en opslag van jonge, bij 
voorkeur inheemse, bomen wordt mogelijk. Ook laat men dood 
hout staan en liggen wat voor veel insecten, paddenstoelen, mos-
sen en korstmossen, maar ook voor vogels van levensbelang is. 
Grote grazers als paarden en koeien worden al vanaf de jaren tach-
tig ingezet voor de omvorming van bos, recent ook wisenten. Het 
doel is het in stand houden van openheid en het maken van vloei-
ende overgangen naar het open duin.

Luchtfoto naaldbos Lepstukken, idem maar infrarood; opname toont aangetast perceel door honingzwam (lichte deel)         Honingzwam Bos met hyacinthen, Heemskerk Hellingbos met rood peperboompje, Koningshof  Starreberg Kraansvlak, 1986
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