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Duingraslanden

Achter de zeereep heersen harde, zoutige wind en stuivend zand. 
Daardoor en door intensieve konijnenbegrazing ontstaat een 
schakering van open zandige stukjes, kruidenvegetaties, mosbe-
groeiingen en lage bosjes van kruipwilg. Deze hele schakering 
noemen we ‘duingrasland’. 

Erg veel bloemen
Duingraslanden variëren van bloemrijk tot ogenschijnlijk eentonig 
(of vol mossen) – soms slechts enkele centimeters hoog, soms 
hoog opgaand met gras en dauwbramen. Sommige graslanden zijn 
eeuwenoud, andere slechts een tiental jaren. Duingraslanden be-
horen tot de rijkste vegetaties van Nederland. 
Duingraslanden zijn droger en meestal wat ouder dan de bloemrijke 
vegetaties in de vochtige valleien. Ze kunnen behalve op hellingen 
ook op valleibodems voorkomen als de grondwaterstand is gedaald. 
Duingraslanden kunnen ontstaan door begrazing van ruigere plekken 
vol duindoorn, maar ook door langzame opeenvolging van open zand 
naar mos met kleine plantjes naar een meer gesloten plantendek dat 
door konijnen kort wordt gehouden. Ze zitten vol sprinkhanen,  
vlinders en andere insecten. Rijke duingraslanden liggen ook aan de 
binnenduinrand van Noord-Kennemerland: het mientenlandschap.
Graslanden in het duin lijken totaal niet op de donkergroene en 
eenvormige weiden in strak ingericht polderland, maar zijn bijna 
eindeloos gevarieerd. Met kleine paardenbloemen, leeuwentand-
soorten, vleugeltjesbloem of walstro. Met wilde viooltjes of fakkel-
gras. Vaak met het geel van duinkruiskruid of het bescheiden roze 
van reigersbekjes. Vroeg in het voorjaar zien we in kalkrijke graslan-
den zeldzame soorten als voorjaarszegge en voorjaarsganzerik.
Zuidhellingen zijn open en begroeid met planten die de hitte goed 
kunnen weerstaan zoals muurpeper en het korstmos zomersneeuw 

of die de hitte vermijden door vroeg in het voorjaar te bloeien zoals 
ruw vergeet-mij-nietje of lathyruswikke. Noordhellingen zijn mild 
van klimaat en relatief vochtig met veel mossen zoals duinklauwtjes-
mos en kruiden als nachtsilene, maanvarentje en tijm. Samen met 
de kalkgraslanden uit Zuid-Limburg zijn duingraslanden het meest 
soortenrijke vegetatietype van Nederland.
Er zijn verschillen tussen noord en zuid, oost en west. In Zuid-Ken-
nemerland staat de kleine pimpernel op grazige duinhellingen, 
terwijl in het noorden walstrobremraap zeer algemeen is. 
Speciaal voor de duingraslanden rond Wijk aan Zee is het orchidee-
tje hondskruid, terwijl bij alle zeedorpen nachtsilene in de avond 
haar bloemen uitstalt. Op noordhellingen van duinruggen komt een 
soortenrijk duingrasland voor met een vochtiger en humusrijker 
milieu waarin eikvaren, maanvaren, rond wintergroen en bosaard-
bei gedijen en het elegante pluimstaartmos. 
Het zgn. duinpaardenbloemgrasland in het Noordhollands Duinre-
servaat komt hier meer dan waar ook ter wereld voor in droge val-
leien bijvoorbeeld bij Heemskerk en Castricum. Je herkent het aan 
de kleine paardenbloemsoorten, grote tijm en muizenoortje. Ook 
het zeer kenmerkende zandviooltje doet het hier goed. 
In andere, vaak iets vochtige duingraslanden groeien naast de riet-
orchis en het reukgras ook het even bedreigde als tere bevertjesgras. 
Alleen in Noord-Kennemerland groeien verfbrem en piramidezene-
groen.
Meer naar het oosten van het open duin en richting Egmond is het 
bodemmateriaal iets minder kalkrijk en komen in het duingrasland 
naast veel duinroosjes meer mossen en korstmossen voor.  
Bij Bergen verschijnen ook heideplanten. Hier, in het kalkovergangs-
gebied, staat het rozenkransje met de enige zeer grote populatie 
van ons land.

Insecten
Veel bloemen betekent veel insecten, waaronder enkele sterk be-
dreigde vlinders: in Zuid-Kennemerland de aardbeivlinder die eitjes 
afzet op dauwbraam, in het noorden kommavlinders en heivlinders 
die van schrale vegetaties met buntgras en fijn schapengras houden. 
Verfbrem is gastheer voor enkele zeldzame wantsen. Veel duinplan-
ten kennen insecten die alleen van hen leven zoals oorsilene, wond-
klaver, tijm en muizenoortje. In de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen zijn snortikker en locomotiefje bijzondere sprinkhanen in 
gebieden waar ook wat hei zit, het zeldzame knopsprietje zit in be-
graasde vegetatie.
Hoewel de flora van duingraslanden op peil lijkt te blijven, gaat de 
fauna hard achteruit. Daarvoor zijn twee redenen aan te voeren. De 
eerste is dat zandige opwarmplekjes en nestplekjes door versnippe-
ring en bosvorming steeds verder uit elkaar komen te liggen. Daar-
door worden grote populaties opgedeeld in kleine, die veel kwets-
baarder zijn en gemakkelijk uitsterven; de ‘opengevallen’ plekken 

en plekjes raken moeilijker opnieuw be-
woond. Ook door het wegvallen van begra-
zing heeft de oorspronkelijke duinfauna het 
moeilijk: het grasland wordt eenvormig, 
allerlei hogere grassen, duinriet, helm of 
zandzegge gaan domineren. Een komma-
vlinder bijvoorbeeld heeft een gevarieerd 
grasland nodig: rijkere, open vegetaties met 
nectarplanten als knoopkruid, duinkruis-

kruid en slangenkruid, naast grassen die in een warme zandige  
bodem groeien als plaats voor de eitjes.

Ontstaan en vergaan van duingraslanden
Wanneer door verstuiving of konijnengraverij kaal zand ontstaat 

komt hier eerst een open vegetatie met duinsterretjes en zgn. win-
terannuellen: planten die in het najaar kiemen, in het voorjaar 
bloeien en in de zomer afgestorven zijn, in de duinen bijvoorbeeld 
kandelaartje en ruw vergeet-mij-nietje. Later sluit de vegetatie zich 
en gaan duinsterretjes domineren. Tapijten van het mos groot duin-
sterretje zijn in niet te kalkarme duinen kenmerkend voor open 
zand dat zich stabiliseert. Deze tapijten zijn rijk aan kenmerkende 
paddenstoelen zoals verschillende soorten aardsterren en stuifbal-
len. Recent is een nieuw paddenstoeltje ontdekt dat samenleeft met 
duinsterretjes, Octospora neerlandica, treffend gedoopt als ‘sterretjes-
mosschijfje’. Niet zeldzaam in onze duinen en verder alleen op de 
Canarische eilanden.
In de jonge duinsterretjesmatten kunnen zich duinklauwtjesmos, 
gaffeltandmos, gewone veldbies en veldbeemdgras vestigen. Na 
enkele jaren ontstaat hieruit een duingrasland met plantensoorten 
als fijn schapengras en geel walstro, inclusief de daarop parasiteren-
de walstrobremraap.
De rol van het konijn bleek de laatste decennia cruciaal. Na het door 
ziektes wegvallen van deze kleine grote grazer zijn graslanden ten 
prooi gevallen aan een aantal negatieve ontwikkelingen: vergras-
sing, verruiging en verstruiking – mede door de vermestende wer-
king van luchtvervuiling. Beheerders dachten eerst dat de natuur-
lijke voedselarmoede en de heftige kustomstandigheden deze 
ontwikkelingen in toom konden houden. Nu is duidelijk dat voor 
instandhouding van duingraslanden beheer nodig is. Men kan 
maaien, begrazen of eventueel branden. Maaien kan echter alleen 
maar op min of meer vlakke of lichtglooiende delen en die zijn er 
in de duinen niet zoveel. Beweiding van het duin, in de vorige eeuw 
bijna overal gestaakt, is recent weer toegenomen: begrazing door 
(weinig) koeien, paarden, schapen of geiten doet veel duinen goed.

Duingrasland met knopbies en verfbrem   Konijn      Kaboutermutswasplaat

Kommavlinder

     Zeedorpenflora met onder andere bitterkruidbremraap             Zandblauwtje         Voorjaarszegge

Duingrasland met bevertjes      Duinroosjes     Sterretjesmosschijfje Muurpeper              Vleugeltjesbloem     Bevertjes
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Duinviooltjes, zandviooltjes, parelmoervlinders
Liefhebbers van violen kunnen in de duingraslanden van Kenne-
merland hun hart ophalen. Er zijn verschillende wilde violen: 
maarts viooltje, ruig viooltje, hondsviooltje, bleeksporig bosviool-
tje en het zandviooltje zijn blauwpaars of blauwviolet, soms wit. In 
recent weer herstelde duinakkertjes komt ook het akkerviooltje 
weer talrijk voor. De opvallendste vertegenwoordiger in het duin-
grasland is het veelkleurige duinviooltje. Het duinviooltje lijkt een 
plantje dat maar nauwelijks tegen het klimaat van het gortdroge 
duin is opgewassen, maar haar bloei bewijst het tegendeel. Het 
ecologische geheim bevindt zich ondergronds: de wortelstok gaat 
over in een penwortel die wel tot een meter diep reikt. Zo diep in 
het zand is zelfs in een hete zomer nog vocht te vinden.
Al vrij dicht achter de zeereep steken duinviooltjes hun bloemetjes 
de lucht in. Ook in het middenduin doen ze het goed als de bodem 
maar open en niet verzuurd is, rijkelijk in het voorjaar, vaak met een 
toegift in de herfst.
Het duinviooltje doet haar naam eer aan: in West-Europa is ze tot de 
kust beperkt. Landinwaarts in Noord-Holland groeit ze soms langs 
spoorwegen die met duinzand zijn aangelegd. Zo is het gesleep met 
zand vanaf de zanderijen aan de binnenduinrand richting binnen-
land tot op heden te volgen.
Een andere ‘duinviool’, het zandviooltje, is een specialiteit van Ken-
nemerland. Het wordt ook door ervaren plantenkenners vaak over 
het hoofd gezien. De uitbundigheid van het duinviooltje is het in-
getogen zandviooltje vreemd. Het zandviooltje heeft kleine, spade-
vormige bladeren (als schoppenaas) en bloeit vooral eind april. 
Haar lichtblauwe bloempjes laten bovendien in droge periodes 
regelmatig verstek gaan. Zandviooltje kiemt in de overgang van 
vochtig naar droog in jonge duinvalleien, in duingraslanden en in 
kaal zand.
Het zandviooltje houdt zich precies aan de Kennemer kalkgrens bij 
Bergen. In het kalkarme noorden groeit het alleen op plekken waar 

plaatselijk wat meer kalk in de grond zit, bijvoorbeeld als gevolg van 
aanvoer van schelpmateriaal met de wind. De meeste zandviooltjes 
groeien in het duinpaardenbloemgrasland van het Noordhollands 
Duinreservaat. Ook in de Wimmenummerduinen zijn ze veel te 
vinden. Ten zuiden van het Noordzeekanaal komt de soort even-
eens voor, bijv. in de Kennemerduinen, de Luchterduinen en het 
Rozenwaterveld nabij Zandvoort.
Veel vlinders zijn aan viooltjes gebonden. Rupsjes van diverse parel-
moervlinders hebben een voorkeur voor duinviooltjes die in het 
kale zand groeien; ze eten de jonge blaadjes en uitlopende bloem-
knoppen. Volwassen vlinders halen hun voedsel, nectar, bij voor-
keur uit ruigere duinplanten zoals het geelbloeiende duinkruis-

kruid en blauwrode slangenkruid. 
Het Noordhollands Duinreservaat is 
het laatste bolwerk van de duinpa-
relmoervlinder die landelijk, maar 
ook hier, erg achteruitgegaan is. Met 
de kleine parelmoervlinder gaat het 
redelijk goed. Er zijn ook de nodige 
soorten uit de duinen van Kenne-
merland verdwenen. In de begraas-
de duinen bij Zandvoort en Wijk aan 

Zee leefde de in ons land uitgestorven veldparelmoervlinder.  
In natte duinvalleien kwamen de zilveren maan en de grote parel-
moervlinder voor. De grootste zeldzaamheid was de moerasparel-
moervlinder die vroeger bij Egmond-Binnen boven natte duinval-
leien met blauwe knoop vloog. Alleen een enkele pol blauwe knoop 
resteert.

Vogels van het open duin
De meeste vogels van het open duin broeden en zoeken hun voed-
sel op de grond of vlak erboven. Bij paapje, roodborsttapuit en  
tapuit zijn plekken met zand en een lage, soortenrijke vegetatie 

geliefd. Daarnaast dienen ook wat kruipwilgen aanwezig te zijn, die 
als broedplaats of als uitkijkpost worden gebruikt. De grotere wulp, 
patrijs en fazant zoeken hun voedsel bij voorkeur op de grond langs 
de randen van struikjes. Bergeend, holenduif en tapuit, drie van de 
meest kenmerkende broedvogels van het open duin, broeden uit-
sluitend in konijnenholen.
In het verleden waren wulp, griel, tapuit, bergeend, veldleeuwerik 
en paapje op veel plekken aanwezig. De griel was gebonden aan 
woestijnachtige binnenduinlandschappen met zeer veel konijnen. 
Alle andere soorten zijn vrijwel verdwenen door een combinatie 
van recreatie, predatie en dichtgroeien en daardoor eenvormiger 
worden van het landschap. Het paapje, liefhebber van kou en nat-
tigheid, mogelijk ook door klimaatverandering. De veldleeuwerik 
laat zich in het open duin nog maar sporadisch horen.
De roodborsttapuit is de grote overwinnaar in het buitenduin, sa-
men met andere struweelsoorten als grasmus en vele graspiepers 
die ook in een sterk vergrast duin goed aan hun trekken komen.
Eén van de grootste veranderingen is het verdwijnen van broeden-
de meeuwen. Vroeger waren er grote kolonies van op de grond 
broedende zilvermeeuwen en stormmeeuwen in het duin te vin-
den. Vooral door de vos zijn deze soorten uitgeweken naar daken 
(bijv. in Alkmaar) en eilandjes. Veldnamen als Starrevlak (in de 
Kennemerduinen en bij Egmond) verwijzen naar de ‘starre’, ofwel 
het visdiefje dat hier ooit broedde.

Het mientenlandschap aan de duinvoet
Tussen Bakkum en Egmond aan den Hoef liggen aan de oostzijde 
van het duin uitgestrekte grazige terreinen: het mientenlandschap, 
ca. 250 ha. Soms zijn het lage duintjes (nollen) waar een enkele koe 
graast. De lagere delen zijn vaak als akker of bollenland in gebruik 
geweest. Hier liggen binnenduingraslanden: oude, deels ontkalkte 
en deels afgevlakte duinterreinen die één ding gemeen hebben: 
een rijke flora en fauna als resultaat van bescheiden beweiding.

Bij Egmond-Binnen ligt Het Vennewater, waarschijnlijk rond het 
jaar 1000 opgestoven. Van oorsprong was het kalkrijk, maar eeu-
wenlange ontkalking door de regen heeft er in de oudste duinkop-
jes voor gezorgd dat de bodem tot 80 cm diep geen kalk meer bevat.
Er zijn vochtiger delen met brede orchis, harlekijn en (tot 1991) ook 
veldgentiaan. De verspreiding van de harlekijn is deels verbonden 
aan een Schulpweg waarover eeuwen geleden schelpmateriaal 
richting de overslag bij de abdij werd vervoerd. Naast harlekijn ver-
raadt ook de grassoort bevertjes de lokale kalkrijkdom als gevolg 
van gemorst schelpmateriaal.
Grondwater uit de duinen komt in deze terreinen omhoog. Juist als 
dit kalkrijke kwelwater in contact komt met zure, ontkalkte duin-
tjes ontstaan zogenaamde blauwgraslanden met o.a. blauwe 
knoop, veenpluis en verfbrem.
In het woord ‘mient’ (gemeenschappelijke weidegrond) komt het 
vroegere gebruik naar voren. Boeren langs de duinrand benutten 
vroeger deze duinterreinen. Vooral vroeg in het seizoen, als de 
polders nog te nat waren of tijdens de vroeger veel tragere hergroei 
van de poldergraslanden na het hooien.
De namen van de afzonderlijke terreinen vertellen ieder voor zich 
een verhaal. Zoals ‘de Bleek’ ter hoogte van het oude buurtschap 
Rinnegom: nu graslanden en verlaten akkers, vroeger in gebruik 
voor het bleken van wasgoed. Nergens in ons land komen zoveel 
blauwe bremrapen voor als hier. Ook de zeldzame aardaker is hier 
te vinden.
Het Koningsbos is aan het begin van de 19e eeuw genoemd naar 
Willem I. Dit duingebied bij Bakkum strekt zich uit ten oosten van 
de Heereweg en laat nog iets van de middeleeuwse situatie zien, 
toen lage duintjes tot kilometers ver in de huidige polder te vinden 
waren. Het zeldzame knolbeemdgras, ruw gierstgras en aardkastanje 
zijn hier enkele van de Rode Lijstsoorten.
Op lage duintjes groeien meer dan 100 soorten paddenstoelen. 
Weidekringzwammen groeien geheel in stijl in heksenkringen 
tussen de paars bloeiende tijm. Er groeien ook veel soorten kleur-
rijke wasplaten.

Op www.duinenenmensen.nl documentaire Vier verhalen  
over één km2 (met o.a. de duingraslanden bij Castricum) en een clip:  
‘de parasolzwam’.

Duinparelmoervlinder
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