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De Kennemerduinen zijn het hart van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Van west naar oost gaat het van open duin 
via struweel naar bossen aan de binnenduinrand. Er is veel 
reliëf, er zijn heuvels en valleien. De valleien waren tot voor 
kort verdroogd, maar staan weer vol bloemen sinds in 2002 
de waterwinning ophield. Het terrein is in de Tweede We-
reldoorlog op de schop gegaan, er liggen veel bunkers en 
bij graafwerk komen munitieresten boven. Vele verzets-
mensen zijn hier gefusilleerd. Voor de oorlog was het duin 
nog particulier jachtveld en een favoriete plek van de Bloe-
mendaler Jac.P. Thijsse. Recente opgravingen brachten ak-
kers en boerderijen uit de vroege middeleeuwen aan het 
licht. Het gebied is in de laatste eeuw sterk veranderd, ook 
door de aanleg van recreatieplassen en wegen. Spontane 
bosvorming en het oprukken van struweel en gras dwingen 
tot maatregelen.

Oriëntatie vanaf de Hazenberg
Vroeger waren de Kennemerduinen (1240 ha) vanaf het Kopje 
van Bloemendaal goed te overzien. Nu het bos daar steeds 
hoger opgroeit is de Hazenberg een veel betere plek om je te 
oriënteren. Dit hoge duin dateert uit de tijd dat oude jachtre-
keningen meer hazen dan konijnen lieten zien, zo open en nat 
was het buitenduin. Het duin rond de Hazenberg is een lap-
pendeken van natuur en geschiedenis.
Naar het noordwesten richting zeereep ligt een aantal diepe 
kommen en valleien of dellen in het landschap zoals Lattendel 
en Starredel. De laatste naam verwijst naar de Starre of het 
visdiefje, een soort stern die eens in het centrale Starrevlak 
broedde. Toen lag er een ander duin dan nu: zonder vos maar 
vol meeuwen, zonder bos maar met stuivend zand, geen toe-
rist maar wel een duinmeier die toezag op de jacht en die je 
beter te vriend kon houden als je op zondag een ommetje door 
het duin wilde maken, want dat mocht pas officieel vanaf 1950.
Een opvallend element is een stuivende vallei, het Langerak, 
en een stuivend hoog duin, de Bruid van Haarlem. Deze naam 
verwijst naar de zilverachtige lokken van het zaad van wilgen-
roosjes die hier vroeger groeiden. In 2002-2003 werden de 
oude landbouwgronden in de Bruid van Haarlem van struweel 
en gras ontdaan, afgeplagd en deels weggegraven. In deze 

noordoosthoek stuift het duin het hardst maar of er een echt 
paraboolvormig stuifduin zal ontstaan is nog onduidelijk.
Net iets noordoostelijker ligt Groot Olmen: natuurontwikke-
ling en archeologisch onderzoek gingen hier hand in hand 
(zie kader). In dezelfde richting als Groot Olmen, maar dan op 
de voorgrond, ligt het Vogelmeer. Het is in 1952 gegraven in 
het Paardenkoppenvlak. De recente stijging van het grondwa-
ter heeft bomen aan de noordoever de das omgedaan. Begra-
zing door o.a. Hooglanders houdt de oevers nu open (want ze 
houden erg van riet) en voorkomt de verdere ontwikkeling van 
bos, struweel en hoog gras.
Ook zuidelijk van de Hazenberg ligt een meer, in de richting 
van de ‘Pinus mobiliensis’: de als dennenboom vermomde 
gsm-mast aan de Zeeweg. Dit Spartelmeer is oorspronkelijk 
voor de kleinere recreant gegraven. De geoorde fuut laat in 
stillere duinmeertjes een karakteristiek roepje horen. De laatste 
twee van de vier grote duinmeren uit de jaren vijftig zijn ’t Wed 
en de Oosterplas. Ze zijn onzichtbaar vanaf de Hazenberg.
Rond de Hazenberg verwijzen veel terreinnamen naar vroe-
gere landbouw. Vanaf Zandvoort kwamen de pachters tot hier 

in het duin. De Paardenkoppenvallei verwijst niet naar het 
ritueel uit de bronstijd of ijzertijd, waarbij met de ter aarde 
bestelling van een dode ook vee werd begraven, maar naar een 
enkel werkdier dat hier ten onder ging. Ook wordt wel be-
weerd dat hier paardenschedels een grens vormden tussen de 
percelen. Andere agrarische namen zijn Ezelenwei, Bokken-
vlak, Lammetjeswei, Schapenkamp, Kaasvlak en als bekend-
ste: Koevlak. Zijn de namen nog onschuldig, het vele gegraaf 
in het duin was dat niet. Bij onderzoek bleek geen enkele 
duinvallei hier natuurlijk: alles is in agrarisch gebruik geweest 
en dreigde bij het omhoog komen van het grondwater te ver-
ruigen door de oude voorraad aan voedingsstoffen. Daarom 
zijn de laatste jaren veel valleien uitgegraven.

Drie zones, drie golven in de duinvorming
De Kennemerduinen zijn een open duinterrein met vergezich-
ten. Het is eenvoudig te zien dat de duinen meer met bos be-
groeid raken naarmate ze verder van de zee af liggen.
Tussen duinenrijen liggen vochtige laagtes. In de afwisseling 
van hoog en laag zit meer structuur dan je vanaf de grond 
waarneemt. Hoewel mensen een sterke invloed op het duin-
landschap hebben, kent de begroeiing een hoge mate van 
spontaniteit en natuurlijkheid. Wie vanaf het strand naar de 
binnenduinrand loopt, treft de opeenvolging van zones in de 
plantengroei die kenmerkend is voor kalkrijk duin.
Over een breedte van bijna vijf kilometer, van zee tot aan de 
binnenduinrand is er, net als in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen en Duin en Kruidberg, een oost-westzonering in de 
begroeiing. Het spel van water, zand, wind en de menselijke 
hand heeft in Zuid-Kennemerland geleid tot drie zones: bui-
tenduin, middenduin en binnenduin. Het buitenduin of zee-
duin is ruim een kilometer breed en het jongst. Het ontstond 
in de 18e en 19e eeuw. Doordat de zeereep niet gesloten was 
konden vanuit stuifkuilen aan de zeereep grote, hoefijzervor-
mige paraboolduinen ontstaan met de bijbehorende diep 
uitgestoven valleien. Oude namen verwijzen naar die open 
kust: het Schelpengat nabij restaurant Parnassia, en het Schui-
tegat waar de vissersboten (bomschuiten) bij storm doorheen 
werden gesleept. Dit deel van het duin is het meest kalkrijk om 
twee redenen: er ligt vers zand van zee met schelpresten en het 
natuurlijke proces van uitloging van kalk is nog niet zo lang 
voortgeschreden. In dit duin vinden we van nature helmvege-
taties en hellingen met dauwbraam en duindoorn aan de lij-
zijde van stuivende duinruggen. Bij begrazing door konijnen 
en vee liggen er ook soortenrijke duingraslanden. In de natte 
valleien staan bloemrijke vegetaties, zoals in het Houtglop en 
bij Peperendel.
Het meer landinwaarts gelegen middenduin is ouder en ont-
stond tussen 1300 en 1600. Grote vochtige valleien die in agra-
risch gebruik zijn geweest wisselen af met hoge, vroeger blon-
de duinen, blinkerts. Op de wat dieper ontkalkte bodems staan 
vaak fakkelgras en duinrozen. Waar struiken konden kiemen 
groeien meidoorn en kardinaalsmuts, ook duindoorn doet 
het hier goed.
Het hoge binnenduin dat tegen de bebouwing aanligt dateert 
van oorsprong van rond het jaar 1000 en is eeuwenlang hoog 
opgestoven in een ‘sandwichproces’: aan de zeezijde was er het 
ontboste en door konijnen kaalgevreten duin dat in de vorm 
van loopduinen aan kwam stuiven en aan de landzijde pro-
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beerden de bewoners van de middeleeuwse dorpen met lokale be-
bossing en helmaanplant de gigantische zandverplaatsingen te stui-
ten. Waar men succes had stoven de duinen ter plekke steeds hoger 
op. De duinen bij Bloemendaal behoren daardoor met die bij 
Schoorl tot de hoogste Nederlandse kustduinen.
Waar minder mensen woonden liep het duinzand over de landin-
waarts gelegen Oude Duinen heen tot diep in het natte achterland. 
In Kennemerland is dat vooral goed te zien ten noorden van Bak-
kum, waar lage kleine duintjes, nollen, liggen. Ook bij Bloemen-
daal ter hoogte van landgoed Lindenheuvel is dit nog zichtbaar.
Het binnenduin van Zuid-Kennemerland is grotendeels met struwe-
len of met hoog opgaand loofbos begroeid, of er staat aangeplant 
naaldbos. De landgoedbossen aan de binnenste duinzoom zijn 
grotendeels aangelegd op Jonge Duinen en zijn bijna nergens in 
West-Europa nog op deze schaal te vinden.

Historische hoofdzaken
De Kennemerduinen zijn een rijk natuurgebied. Om dit gebied  
beter te begrijpen is een aantal historische zaken van belang. Het 
duin oogt rustig. Tot je de geschiedenis kent.
Vanouds was het duin in de eerste plaats jachtveld voor de bezitter en 
zijn zakelijke relaties. Men ging jagen zoals men nu naar de skybox of 
de golfbaan gaat. Fazanten werden op grote schaal gekweekt en los-
gelaten. Fazantenvoer heeft de flora beïnvloed, zie bijvoorbeeld het 
kenmerkende ruw parelzaad. Omwonenden hadden op basis van 
oude, soms middeleeuwse afspraken het recht om tegen vergoeding 
gewassen te verbouwen op kleine landjes in het duin, of er vee te 
weiden. Schaapskuddes trokken rond. Stroperij was streng verboden.
Vanaf het begin van de 19e eeuw kwam de landbouw in duinvalleien 
op. Geen duinvallei in de Kennemerduinen is ontkomen aan deze 
duinlandbouw (veelal aardappelteelt). In 1898 begon in de Kenne-
merduinen de duinwaterwinning, zowel vanwege de volksgezond-
heid (cholera in de 19e-eeuwse steden) als de winst voor de grond-
bezitters. De kilometerslange Winweg en de resten van het er naast 
gelegen, diepe kanaal, op zijn Frans de prise d’eau geheten, zijn het 
resultaat. De waterwinning nam toe en maakte duinlandbouw 
praktisch onmogelijk door de verregaande verdroging.
De jaren 1940-1945 zetten ook de Kennemerduinen op hun kop. Het 
werd Sperrgebiet. De Duitsers bouwden veel oorlogsbouwwerken 

en legden betonnen wegen aan. Gedenkstenen markeren plekken 
waar na 1945 lichamen van geëxecuteerde verzetsmensen zijn ge-
vonden. De Eerebegraafplaats langs de Zeeweg kwam tot stand. Een 
grote opruimactie was nodig om munitie, waaronder bommen, uit 
het duin te verwijderen. In het Peperendel werden veel explosieven 
tot ontploffing gebracht.
In de naoorlogse jaren zorgde het Hoogheemraadschap Rijnland 
ervoor dat de duinen voldoende beplant werden om verstuiving te 
voorkomen, een beheer dat terug gaat tot het begin van de 19e 
eeuw. Het resulteerde in strakke helmaanplant en een dito zeereep.
Op de golven van de naoorlogse wederopbouw kwam vanaf 1950 de 
recreatie sterk op. Bunkercomplex Schuitegat werd omgevormd tot 
tijdelijk recreatiedorp, later zijn de bunkers gesloopt of afgedekt. 
Een racecircuit verrees op een plek waar voorheen vele aardappel-
landjes lagen. De recreatieve ontsluiting als eerste Nationale Park 
in de duinen ging gepaard met wegenaanleg, het graven van diverse 
duinmeren en de aanleg van campings en speelweides zoals de 
Hazenwei. Het plantje parnassia werd logo van het Park. Na 1980 is 
de wildgroei van paden en kamperen enigszins ingedamd. Bij het 
tot stand komen van het Nationale Park Zuid-Kennemerland in 
1995 werd de toegangskaart afgeschaft en nam het bezoek aan de 
duinen verder toe.
Door vastlegging van het duin, luchtvervuiling en door het vrijwel 
verdwijnen van konijnen neemt vanaf begin jaren negentig de ver-
grassing sterk toe en zet de bosvorming door. Daarom zijn sinds-
dien veel plannen voor natuurherstel gesmeed.

De kaart en de bosjes van Thijsse
In 1940 tekende Jac. P Thijsse, onderwijzer en natuurkenner uit  
Bloemendaal, met de wat onvaste hand van een oudere man op een 
kaart van de Kennemerduinen oude veldnamen als ‘Kraansveld’ in. 
Of eigenaren als ‘Erven van Vliet’. Aan de verspreiding van namen en 
opmerkingen is af te lezen welke actieradius hij had: heel veel namen 
en waarderingen ter hoogte van Bloemendaal. Een enkele vondst  
van verder weg zoals nabij het in de laatste decennia sterk gegroeide 
Kennemerstrand: ‘Biestarwegras’ staat er bijna onleesbaar, een bij-
zonderheid langs de vastelandskust.
De belangrijkste natuurwaarden zijn rood en met groen tekende hij 
in waar bos stond. Deze vroege combinatie van vegetatiekartering 
(groen) en natuurwaardering (rood) was niet alleen een neerslag van 
zijn kennis en ideeën over het duin, het vormde onderdeel van de al 
vanaf ca 1930 daterende discussie over een Nationaal Park in de duinen. 
Zo’n park kreeg pas na de dood van Thijsse (1945) onder leiding van 
directeur Roderkerk gestalte, in klein formaat en niet geheel volgens 
Thijsse’s inzichten. De Haarlemse Courant van 20 september 1950: 
“Thijsse had gesuggereerd om enkele stukken duin die een zeldzame beplanting 
hebben of bijzondere vogels huisvesten uit te rasteren. Roderkerk zag dat anders en 
vond een nieuwe oplossing (..) prikkeldraad is taboe. De terreindelen die een bijzon-
dere bescherming behoeven zullen niet op het padennet worden aangesloten. De 
bezoekers worden alleen op wegen en paden toegelaten. (..) Op het moment van 
aankoop was er dertig kilometer weg in het duin maar dat vond Roderkerk te weinig 
en er zou een flinke uitbreiding moeten volgen, zodat de bezoekers overal kunnen 
komen. Er zullen ook veel ingangen komen. Aan de Zeeweg minstens twee, een bij 
het Kopje en achter de begraafplaats bij Bleek en Berg.”
Thijsse was de man van bloemen en hun vrienden, de vlinders.  
Hij was ook een man van zijn tijd. In de periode van duinbebossing 
en vastlegging van stuivend zand was hij hier in de geest van zijn tijd 
een fervent voorstander van. Ook toppen in de Kennemerduinen zijn 
met Corsicaanse en Oostenrijkse dennen beplant. Deze door wind en 
gebrek aan voeding geteisterde bosjes zijn nu een saluut aan deze 
grondlegger van de Nederlandse natuurbescherming. Ze heten te-
genwoordig wel ‘Thijssebosjes’. Ze blijven gespaard behalve als het 
bos geen toekomst blijkt te hebben. De fervente voorstander van 
bosaanplant was in zijn levensavond in 1943 uiteindelijk minder blij 
met het dennenbos: “Prachtige duinvormen werden verborgen, mooie duin-
roosjeshellingen bedekt en vernietigd.”

Archeologische vondsten in Groot Olmen: een kijkje in de 
vroegste middeleeuwen
Onder de vijf kilometer brede duinstrook van nu ligt een oud land-
schap – inclusief nederzettingen en boerderijen. Dat weten we door-
dat archeologen in de laatste decennia, overal waar in Kennemerland 
in het duin wordt gegraven, sporen vinden. Ook in de Kennemerdui-
nen is een belangrijke opgraving gedaan: het gebied Groot Olmen in 
2006. Die locatie maakte duidelijk dat er ook na de Romeinse tijd veel 
mensen in het duingebied woonden. West-Nederland was toen alles-
behalve ontvolkt, zoals het idee eerder was. Het duingebied bleef 
druk bewoond totdat na 800 n.Chr. de grote zandverstuivingen be-
gonnen die ons huidige duinlandschap tot stand hebben gebracht.
In Groot Olmen zijn in de bodem fragmenten van botten, natuur-
steen en aardewerk gevonden. Het aardewerk was afkomstig uit het 
Rijnland en de Eifel. Boerderijen bleken er als eilanden in een deels 
stuivend landschap te liggen. Aan ploegsporen in de bodem is zicht-
baar waar akkertjes lagen. Ook karrensporen en pootafdrukken van 
koeien kwamen aan het licht. De oudste vondsten komen uit de 
periode van 475 tot 525. Naast slachtafval van vee werden onder meer 
ook geweifragmenten van edelherten aangetroffen. Andere vondsten 
stammen uit de vroege achtste eeuw (700-750).
Plattegronden van meer dan tien boerderijen met erfgreppels, stook-
plaatsen en een waterput zijn gereconstrueerd. Eén gebouw bleek 
tien meter lang en vijf meter breed. Op een andere plek stond een 
woonstalhuis van ongeveer vijf bij twintig meter met een afvalkuil en 
een waterput. Rond deze boerderij zijn aardewerkfragmenten en 
ijzeren voorwerpen gevonden waaronder een klein zwaard,  
enkele messen en nagels. Het toont een inkijkje in het dagelijkse 
leven ten tijde van de komst van de eerste evangeliepredikers in 
West-Nederland. Zie ook pagina 42.

Gezicht op ’t Wed met watertoren (voor Thijsse ‘het grafmonument voor de 
duinen’), nu van cultuurhistorisch belang

Panorama het Grote Vlak
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De moeizame terugkeer van het water
Alle laagtes in het duin zijn van nature vochtig, met een grote variatie 
aan planten. Tussen 1898 en 2002 werden de Kennemer duinen echter 
letter lijk leeg gezo gen. De strijd daarover is niet iets van de laatste 
twintig jaar. Al ver voor de oorlog kende ons land actievoerders.
Jac. P. Thijsse schrijft in De Groene Amsterdammer van 29 december 
1928 “Het is alweer niet te gelooven maar toch volkomen waar, de Haarlemsche 
wist de beschikking te verkrijgen over een kilometers lange strook midden door 
het Kennemer duin, om daar oppervlakkig water af te zuigen en zij is daarmee 
voort gegaan tot op heden (…) In 1909 hebben de Heidemaatschappij en Profes-
sor Dubois twee belangrijke rapporten uitgebracht over dit funest bedrijf en den 
goeden en welgemeenden raad gegeven, om toch ook het water op te halen uit 
diepere lagen, maar alles zonder baat. Wij hebben nu dertig jaar lang de ver-
woesting van het Kennemer duin kunnen gadeslaan. (..) De kanalenrij van de 
waterleiding wordt thans aan beide zijden begeleid door stervende en afgestorven 
berkenbosschen, door kleurlooze gras- en mosvlakten (..) het aantal planten-
soorten blijft daar nog altijd beneden de helft van het aantal voor 1898, toen 
sommige duinen in dit gebied tot op den top begroeid waren met viooltjes en 
eereprijs, met maanvarentjes en zelfs met het zeldzame orchideetje Herminium 
en in de valleien groeiden Wintergroen en Parnassia tot vlak bij Overveen.”
In 1943 is Thijsse optimistischer: “Thans is een plan in bewerking om het 
water uit de Lek naar de duinen te brengen. Den Haag gaat dat ook doen. Het 
Provinciaal Waterbedrijf van Noordholland roept het IJsselmeer te hulp, Leiden 
handelt heel listig en pompt het water, dat door de Wetering uit zijn duinen 
vloeit, bijtijds weer terug naar een nieuw geschapen duinmeer, dat ’s winters 
boordevol komt te staan en ’s zomers via de kanalen van de “oude waterlei-
ding” weer wordt verbruikt. (...) Het ziet er dus met de toekomst van de duinen 
zeer hoopvol uit. Van de oude installaties zal met eenige wijziging wel veel 
kunnen worden behouden. De grondwaterstand gaat stijgen, ofschoon het niet 

verwacht kan worden, dat de toestand van vóór 1850 zal worden hersteld. Is 
ook niet noodig. Met de stijging van een paar meter kan het landschap weer in 
vollen fleur komen.”
Die paar meter stijging is er gekomen, maar wel een halve eeuw 
later. In 2002 is de waterwinning in de Kennemerduinen gestopt na 
veel discussie, aangejaagd door o.a. Stichting Duinbehoud. Bestrij-
ding van verdroging was hard nodig voor de natuur. De waterwin-
ningen waren aan modernisering toe en de nieuwe waterfabriek 
van pwn in Heemskerk was een goed en goedkoper alternatief. Spe-
ciale maatregelen tegen grondwateroverlast in de binnenduinrand 
namen onrust bij bewoners weg. Het stoppen met de waterwinning 
was een doorbraak in het duinbeheer.
Sindsdien stijgt het waterpeil, na een totale daling van ruwweg twee 
meter met een variatie van enkele decimeters vlak bij de kust tot 
drie meter bij de voormalige winningen. Het grondwater is nu, 
zeven jaar na het beëindigen van de waterwinning, weer één tot 
anderhalve meter hoger. Ruwweg kun je stellen dat waterwinning 
voor 75% de oorzaak was van de verdroging in de Kennemerduinen. 
De rest komt van duinbossen (vooral naaldbossen verdampen veel 
water) en drainage van buiten: het Noordzeekanaal, bemaling van 
polders en woonwijken, afzanding aan de duinrand en kustafslag.
Omdat het niet haalbaar is de oorsponkelijke 19e-eeuwse valleibo-
dems weer binnen het bereik van grondwater laten komen, is lokaal 
een halve meter grond afgeplagd – waarmee ook de te voedselrijke 
bovenlaag verdween. Daardoor kregen kenmerkende duinplanten 
als slanke gentiaan, watermunt en rode ogentroost nieuwe kansen. 
Parnassia en rietorchis zijn weer algemeen. In de nazomer zet de 
kattenstaart de toon. Duinvalleien met glinsterend natte  plekken in 
de winter zijn weer gewoon.

Houtglop
Net als duinvalleien op de Waddeneilanden draagt deze vallei de 
naam glop. Volgens sommigen komt dit van ‘geloop’ ofwel een pad 
tussen twee duinen door, in het geval van het Houtglop wellicht een 
doorgang in de zeereep. Het Houtglop is een natte duinvallei net ach-
ter de zeereep en kent al sinds begin jaren ’90 een reeks herstelmaat-
regelen. Het is een legendarische plek voor orchideeënliefhebbers, 
met grote muggenorchis (tot ca 1960) en honingorchis (tot ca 1950). 
Het Houtglop oogt met de konikpaarden en het meertje heel natuur-
lijk, maar is twee keer vergraven om de humusrijke grond te verwij-
deren en het grondwater weer te bereiken. Tot voor kort werd het in 
de nazomer gemaaid om struweel terug te dringen. Dwars er door-
heen liggen twee rijtjes bomkraters. Bij het plaggen kwam veel mu-
nitie omhoog. Behalve slanke duingentiaan en parnassia staat hier 
addertong. Mede door het warmere klimaat verscheen rond het jaar 
2000 bitterling, een geel gentiaantje. Vanuit het hoge duin aan de 
oostzijde komt kwel omhoog wat zich ter plekke weerspiegelt in het 
voorkomen van de moeraswespenorchis.

Nature de la région
Als we de natuur van de Kennemerduinen overzien blijkt ongeveer 
de helft van de Nederlandse flora, in totaal ca 1500 soorten, hier te 
groeien. Ongeveer zeventig vogelsoorten broeden er regelmatig. 
Hier memoreren we alleen enkele specialiteiten.
In de duinen van heel Zuid-Kennemerland treffen we langs steil-
randjes van zandpaden een speciaal mosje, het groot klokhoedje; 
in duingrasland groeien kleine pimpernel en duinsalomonszegel. 
Regelmatig duikt de bokkenorchis op die zich steeds noordelijker 
manifesteert. 

Ook de fauna heeft in Zuid-Kennemerland kenmerkende elemen-
ten. De aardbeivlinder vliegt hier en niet ten noorden van het ka-
naal. In de Kennemerduinen laten enkele speciale dieren zich goed 
zien. De hazelworm, waarschijnlijk door iemand uitgezet, oogt als 
een slang maar is een hagedis zonder poten en hier pas in de jaren 
negentig van de vorige eeuw ontdekt. Dit reptiel neemt hier de 
laatste jaren toe in aantal, net als de zandhagedis. De aanwezigheid 
van de wijngaardslak – volgens sommigen zeer smakelijk – geldt als 
een ‘garden escape’ uit kloostertuinen.
Onder de vogels zijn er de laatste tientallen jaren veel veranderingen. 
Door het oprukken van struwelen zijn er meer nachtegalen, braam-
sluipers en grasmussen. Blauwborst en grauwe gans verschenen. 
Ook bossoorten als de kleine bonte specht en boomklever gaat het 
goed. Sinds 2007 zit er weer een enkele grauwe klauwier. De nacht-
zwaluw was in de jaren zeventig met negen paar aanwezig, verdween 
daarna en dook in 2008 weer op. Er is ook een naar lijstje van ver-
dwenen soorten. De wulp kende rond 1975 nog ongeveer vijftien 
broedparen en zat uiteindelijk nog in één rustig hoekje duin totdat 
ook daar vos en te veel recreatie het dier verdreven. Paapje, tapuit, 
visdiefje en drie soorten meeuwen verdwenen als broedvogel.

Grotere wilde zoogdieren
In de Kennemerduinen leven vossen, reeën, damherten, konijnen, 
hazen en sinds een jaar of tien ook de boommarter. Hermelijnen 
zijn een grote zeldzaamheid geworden. Konijnen zijn er vanaf de 
12e eeuw, ingevoerd uit Zuid-Europa. In de middeleeuwen werd de 
konijnenstand ook hier hoog gehouden ten behoeve van de jacht. 
In de 17e eeuw probeerde men de duinen te depopuleren omdat de 
konijnen teveel schade toebrachten.

Een zwerm spreeuwen strijkt neer in het Houtglop.Historische duinen (circa 1970) met de klok mee: nabij ‘t Wed | Niet vergraste duingraslanden | Vogelmeer | Een ‘Thijssebosje’ en kruipwilgstruiken in de sneeuw

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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Thijsse had weinig op met konijnen: “Een alleraardigst dier, een onder-
houdende stoffage van het landschap, een allerinteressantste levensgeschiede-
nis vol schilderachtige momenten, een geriefelijk jachtobject, een lekker boutje, 
een bruikbaar velletje en bovendien een dier met een groot vermenigvuldi-
gingsvermogen. Maar juist daarom kunnen wij het in onze duinen volstrekt 
niet dulden. Wanneer wij echt mooi, rijk begroeide duinen willen hebben, dan 
moeten de konijnen worden uitgeroeid.”
Dat uitroeien is nooit door mensenhand gelukt maar wel bijna door 
twee geïmporteerde ziekten: myxomatose in de jaren zestig en zeven-
tig en het vhs-virus rond 1990. Tegenwoordig zijn we blij met elk 
konijn omdat ze het dichtgroeien van het open duin tegengaan en de 
plantengroei gevarieerd houden. Zijn er veel konijnen dan zien we 
kort beknabbelde weitjes met veel mos en lage, rondom geschoren 
bosjes kruipwilg. Kiemplanten van bomen en struiken krijgen geen 
kans.

Van vossen zijn bij opgravingen resten gevonden van voor onze jaar-
telling. Door sterke bejaging verdwenen ze in de 15e eeuw. In 1968 
dook in de omgeving van Haarlem een klein groepje vossen op: een 
nieuwe populatie. De natuurlijke oorsprong wordt betwist want vol-
gens Jan Verdel, de toenmalige jachtopziener, had de eerste vos die 
Roderkerk schoot een hondenhalsbandje om. Het was destijds mode 
om een vosje als huisdier te hebben, maar ze werden nooit zindelijk.
Na enige jaren afschot besloten duinbeheerders in 1976 tot terug-
houdendheid met de jacht op vossen. Zo kon deze soort zich weer 
snel verspreiden. In elke vierkante kilometer zit er wel één. Vossen 
hebben geen gevolgen gehad voor de konijnenstand maar worden 
wel verantwoordelijk gehouden voor de negatieve trends bij grond-
broeders als meeuwen. En elk nadeel heeft ook hier zijn voordeel. 
Waar in andere natuurgebieden ganzen te veel toenemen blijft hun 
aantal in de Kennemerduinen binnen de perken.

Reeën waren eeuwenlang sporadisch aanwezig. Nu zijn er een paar 
honderd. Ook zwerven er tientallen damherten rond, die ooit zijn 
ontsnapt uit een hertenkamp in het Spinnekoppenvlak of door 
Roderkerk zijn uitgezet. Hoewel iedereen regelmatig een hertje kan 
zien hebben ze geen impact op het vele gras en de extra bomen van 
de laatste jaren. De aantallen zijn daarvoor te laag. De hertenstand 
wordt niettemin ingeperkt om geen juridische problemen te krij-
gen door auto-ongelukken. Mocht een dier in het vrije veld sterven 
dan is de rondzwervende zeearend er in de winter als de kippen bij.

Natuurbeheer: een gevarieerd pakket
Is het waterprobleem in de Kennemerduinen opgelost, een heel 
rijtje andere zaken ligt nog op tafel. Er is de Amerikaanse vogelkers, 
die zonder intensieve bestrijding het halve duin in kan nemen. Er 
zijn de zeer sterke vergrassing en verstruiking door vroegere land-

bouw, er is vastlegging van zand en luchtvervuiling. Als antwoord 
kiest de natuurbeheerder voor een gevarieerd pakket. Bovenaan de 
lijst staat verstuiving: waar mogelijk opnieuw toelaten, liefst vanuit 
de zeereep. Tweede staat het afgraven van te voedselrijke bodems 
(indien betaalbaar), gevolgd door gedeeltelijke omvorming van 
naaldbos tot natuurlijk duinbos. Bij de uitvoering van al deze maat-
regelen in een duinterrein let men er tegenwoordig ook op of er 
archeologische vindplaatsen liggen.
Grootschalige begrazing met paarden en runderen tegen vergras-
sing met duinriet is ingezet op een gebied van in totaal 2200 hec-
tare. Het aantal grazers hangt af van de konijnenstand. Per dag 
vreten driehonderd konijnen evenveel als een volwassen koe. 

Zie www.duinenenmensen.nl voor films over natuurherstel van 
de duinen en over archeologie.

Topografische kaart ca 1905: weinig bebossing, intacte landgoederen zone, grote valleien in landbouwkundig gebruik en een lange waterwinweg langs de Prise d’eau.

Kleine delen van de Kennemerduinen zijn afgesloten voor publiek.  Bitterling; recent verschenen in vochtige duinvalleien.

Duintoppen met naaldbomen zijn kenmerkend voor Zuid-Kennemerland.
Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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