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Duinheide  

Wie door Kennemerland naar het noorden fietst kan op zeker 
moment, bij het passeren van de Zeeweg onder Bergen, ruiken 
dat het landschap is veranderd. Dat is het moment dat het duin 
naar noordelijke toendra en Waddeneilanden is gaan geuren.  
De donkergroene kraaiheide is de bron van deze geur. Kraaiheide 
weerspiegelt de zure en kalkarme bodems. Heidevelden zijn het 
visitekaartje van de Schoorlse Duinen. Ongeveer 10% van de 
Schoorlse Duinen en de aangrenzende duinen van Bergen is  
heide, in totaal meer dan 200 hectare. Maar ook plaatselijk in  
het zuiden, van Bakkum tot voorbij Vogelenzang, siert heide het 
landschap op oudere gedeeltes met een ontkalkte bodem.

De kustheide behoort tot de meest natuurlijke heide van Nederland. 
Duinheiden ontstaan als het zand niet meer stuift en de bovenste 
centimeters van de bodem ontkalken en oppervlakkig verzuren  
onder invloed van de neerslag. In kalkrijke duinen ten zuiden van 
Bergen duurt dit lang en vinden we heideveldjes vooral in de oudste 
binnenduinen. In kalkarme duinen kan al na enkele tientallen jaren 
verzuring optreden en vinden we duinheiden van pal achter de 
zeereep tot aan de binnenduinrand. In duinheiden staat dopheide 
op natte plekken, kraaiheide op iets vochtiger plekken en struik-
heide op droge plekken. Waar het kalkgehalte niet hoger is dan  
0,5 % is het duinmilieu geschikt voor de in augustus bloeiende 
struikheide. Dat is het geval van Camperduin in het noorden tot  
in het kalkovergangsgebied bij de Verbrande Pan in Bergen, waar 
tussen struikheide ook het kalkminnende duinroosje voorkomt.
Omdat vlak bij zee zoute wind domineert en ook de bodem te arm is 
voor bosgroei, kan duinheide daar vrij lang in stand blijven. Maar 
zonder begrazing door konijnen of met vee gaan op termijn overal 

bomen en struiken domineren of, vooral als gevolg van luchtvervui-
ling, diverse grassen.
In de bodem van heidevelden op de wat vochtiger noordhellingen 
en westhellingen vindt enige humusophoping plaats. Plantenresten 
worden slecht afgebroken bij weinig kalk in de bodem. Daar kan de 
eikvaren groeien, bij Schoorl en Bergen ook de dennenorchis in 
dikke lagen met mos. In natte gedeelten van kalkarme duinvalleien 
vormt zich een laag organisch materiaal. Daar kunnen gewone dop-
hei, kruipwilg en veenmossen zich uitbreiden, vaak vergezeld van de 
fijne gele bloemetjes van tormentil. Als zo’n vallei droger wordt 
komt kraaiheide weer sterk op de voorgrond. Stekelbrem en honds-
viooltje geven wat kleur aan de groene zee van kraaihei. 
Zo lang duinheiden nog niet volledig ontkalkt zijn, kunnen er plaat-
selijk nog mannetjesereprijs, welriekende nachtorchis (vroeger bij 
Schoorl) en het zeer zeldzame heidekartelblad in voorkomen. Wan-
neer de ontkalking compleet is en plekjes met kaal zand zijn verdwe-

nen, verdwijnen deze 
soorten. Een lichte over-
poedering met zand uit de 
zeereep is vaak gunstig. 
Rond wintergroen en 
klein wintergroen duiken 
regelmatig op in vochtige 
duinheiden. Van de pad-
denstoelen kan de be-
dreigde heideknotszwam 
opvallend talrijk zijn.

Heidefauna bij Schoorl
In mierenrijke duinen leeft de mierenleeuw, een insect waarvan de 
larve prachtige kegelvormige kuiltjes graaft, zich in de bodem ver-
stopt en prooien verorbert die naar beneden komen rollen. Graaf-
wespen zoals de rupsendoder maken in het zand holletjes om daar 
hun prooi, voorzien van een eitje, in te begraven. De larve uit het 
eitje eet het prooidier van binnenuit leeg. 
Van de vlinders zien we overdag veel icarusblauwtjes. Heidevlinders 
en kommavlinders zijn zeldzamer. In het Mariavlak, Frederiksveld  
en Groot Ganzenveld (in de broedtijd afgesloten) broeden typische  
heidevogels zoals de nachtzwaluw. De kenmerkende ratel is alleen  
‘s nachts te horen. Dat is ook het moment waarop deze soort zich 
voedt met grote insecten, voornamelijk nachtvlinders. De nachtzwa-
luw is een veeleisende soort. Hij houdt van kleinschalige heideterrei-
nen met open en zandige plekken afgewisseld met enkele berken of 
dennen. Bovendien is deze grondbroeder gevoelig voor recreanten. 
Dat deze ‘geitenmelker’ (de vogel werd van illegaal melken verdacht) 
niet strikt aan hei is gebonden maar halfopen landschap ook kan 

waarderen, blijkt wel uit broedgevallen rond 1955 bij de Papenberg bij 
Castricum en nog tot in de jaren tachtig nabij de Kruisberg te Heems-
kerk. Andere kenmerkende soorten in het open heidelandschap 
met verspreide bomen zijn boomleeuwerik en roodborsttapuit. 
Nadat de Mariaweg voor bezoekers werd afgesloten in het broedsei-
zoen zijn deze soorten meer dan voorheen tot broeden gekomen, 
terwijl de nachtzwaluw zich hier lijkt te handhaven en mogelijk 
sinds 2008 toeneemt. Maar het paapje is ook hier verdwenen.

Veranderingen en beheer
Gebieden als het Schoorlse Frederiksveld, waar tot voor kort een 
enkele jeneverbes stond, kennen niet het intensieve heidebeheer 
met schapenbegrazing zoals op de Veluwe. Van begrazing is in de 
Schoorlse Duinen alleen vòòr de bebossingperiode (voor 1870)  
sprake geweest.
Vergrassing en bosuitbreiding door uitzaaiing zijn de belangrijkste 
bedreigingen voor duinheide. Zandzegge en helm kunnen profiteren 
van de verhoogde aanvoer van stikstof (via luchtvervuiling) en gaan 
domineren – helm meestal in een weinig vitale, sprieterige vorm. 
Zandzegge is in bijna elke duinheide aanwezig, maar kan zich soms 
sterk uitbreiden ten koste van andere soorten. Wanneer duinheide 
niet begraasd wordt, kunnen zandzegge en andere grasssoorten zo-
als duinriet zich sterk uitbreiden. Deze soorten drukken weinig con-
currentiekrachtige planten als tormentil en mannetjesereprijs weg. 
Ook mossen, korstmossen en paddenstoelen gaan dan achteruit.
Begrazen met vee is de oudste vorm van gebruik van duinheiden en 
waarschijnlijk ook de beste. Ongeveer 1 koe per 10 hectare is genoeg. 
Het gaat om een subtiele hoeveelheid begrazing want bij hogere 
veebezetting gaat de hei verloren en kunnen waterrijke plekken wor-
den vertrapt.

Een zuidelijk heitje
Helemaal in het zuiden van de Amsterdamse Waterleidingduinen 
liggen bij Sasbergen en Langeveld enkele hectaren droge heide: een 
mozaïek van struikhei, korstmossen en andere kalkmijdende planten 
zoals pilzegge en zandblauwtje. Deze hei staat op diep ontkalkt en 
spierwit zand van de oude strandwal die hier nooit door jong duinzand 
is overstoven. Drentse heideschapen graasden hier tussen 1992-2007 
het hele jaar, sinds 2008 alleen nog van najaar tot zomer (vijftig dieren 
op 110 ha). Doel van deze begrazing is om de bloei van struikhei  te 
bevorderen en daarmee bijen en vlinders als bruin blauwtje en hei-
vlinder een plek te geven. Opslag van Amerikaanse vogelkers en ver-
grassing met zandzegge zijn door de schapen sterk teruggedrongen.
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