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Landschap en natuur in vogelvlucht

De duinen van Kennemerland hebben een volstrekt eigen rijk-
dom aan soorten en levensgemeenschappen. Iedereen ziet dat er 
bosrijke stukken zijn en open delen waar de wind oppermachtig 
is. En hier en daar zijn er waterrijke, vaak gegraven, meertjes. 
Overal waar het duin niet verdroogd is, liggen valleien rijk aan 
duinbloemen en met bijzondere dieren.

Zichtbare verschillen in plantengroei ontstaan door overgangen 
(gradiënten) in het natuurlijke milieu. Twee van die overgangen over-
heersen in Kennemerland: de overgang van zuid naar noord (van 
kalkrijke naar kalkarme bodem) en die van west naar oost: verschil-
len in o.a. de invloed van wind, zand, zout en leeftijd van het duin 
(van jong naar oud).
De kalkrijkdom en bijbehorende rijkdom aan bloemen (en bloem-
bezoekers als insecten) maakt dat we in Kennemerland kunnen spre-
ken van het ‘rijke zuiden’ en ‘arme noorden’. Maar van een simpele 
tweedeling is geen sprake want in het noorden komen veel soorten 
in grotere aantallen voor. Door soorten als schermhavikskruid, zand-
blauwtje, duinviooltje en heidesoorten is het duin er soms even veel-
kleurig als in het zuiden. De lucht in het noorden is wat schoner 
waardoor korstmossen daar soms rijkelijk voorkomen. In de noorde-
lijke duinbossen, waar tussen de dennenaalden en mos weinig lijkt 
te groeien, is een ongekende variatie aan paddenstoelen te vinden.

Complexe natuur simpel ingedeeld
Hoe natuur wordt benaderd en ingedeeld hangt af van iemands 
achtergrond en interesse. Voor een Rus hebben de naaldbossen bij 
Schoorl wel wat weg van de Taiga, terwijl een Britse vogelaar niet 
uitgepraat raakt over de aalscholvers en nachtegalen. Een Fransman 
en een Pool buigen zich gezamenlijk over de uiterst smakelijke 
paddenstoelen in het Bergerbosch. Een Duitse plantenkenner heeft 
nog nooit van zijn leven zoveel zanddoddegras en drienervige zegge 
gezien als in dit deel van Europa.
Van de Nederlandse natuur is de natuur van het duinlandschap het 
rijkste en binnen die duinen is de variatie in de duinen van Kenne-

merland ongeëvenaard. Van gortdroge heidevelden bij Schoorl tot 
kalkrijke en natte duinvalleien in het zuiden, van bloemrijke en 
paddenstoelenrijke vochtige duinbosjes bij Bergen tot schrale oude 
duintjes met adelaarsvarens, buntgras en korstmossen bij de Zilk, 
van eeuwenoude bomen tot het piepjonge groene strand bij IJmui-
den: het is allemaal duinnatuur. Om over de duingraslanden vol 
ratelaars bij de zeedorpen als Egmond aan Zee en de mosrijke hel-
lingbossen bij Bergen en Schoorl nog maar te zwijgen.
Deze tomeloze rijkdom delen we in dit boek in, in zones en levens-
gemeenschappen. Een zone in het landschap (bijv. open duin, bos) 
is een landschappelijke eenheid die door iedereen is te onderschei-
den. Een levensgemeenschap (bijv. duinheide, duingrasland) kent 
een kenmerkende structuur (zoals begroeiing, hoogte) en eigen 
planten en dieren.

Van de op de kaart getoonde zones spreken de meeste voor zich op 
twee na: het zeedorpenlandschap en struweel.
Zeedorpenlandschappen zijn een bijzonderheid van de kalkrijke 
vastelandsduinen dicht achter de zeereep, van Katwijk tot voorbij 
Egmond aan Zee. In een zeedorpenlandschap komen twee elemen-
ten steeds terug: een oud vissersdorp aan zee met duidelijke afwij-
kende duinvormen in de nabijheid en eeuwenlange meer en min-
der intensieve benutting van het duin waardoor het landschap kaal 
en open bleef. Duingraslanden werden bemest met alles wat de zee 
bracht (van zeewier tot zeesterren) en er was pleksgewijze bewei-
ding met een koe, paard of geit. Periodiek was er sprake van roof-
bouw en overbegrazing (zie ook pagina 56).
Struweel is een vakterm voor groepen van enkele metershoge en 
vaak doornige en besrijke struiken als duindoorn, meidoorn en 
liguster. Struweel ontstaat in het duin waar de natuurlijke ontwik-
keling voortschrijdt en de begrazingsdruk van konijnen of vee ge-
ring is. De variatie is groot, van vochtig en kalkarm struweel met 
kruipwilg en gagel (nog op een enkel plekje bij Bergen) tot droog en 
kalkrijk struweel met meidoorns en zuurbes. Struwelen zijn vooral 
opvallend aanwezig in het zuiden van Kennemerland.
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Duinen en kalkgradiënten
Wat we in het dagelijks taalgebruik duinen noemen is de meest 
reliëfrijke strook direct langs de kust. Daar liggen de jongste dui-
nen, nauwelijks anderhalve eeuw oud. De oudste zichtbare duinen 
zijn in aanleg ongeveer 1000 jaar oud en liggen helemaal landin-
waarts zoals de binnenduinrand bij Bloemendaal en de Papenberg 
bij Castricum. Voor geologen zijn dit allemaal Jonge Duinen. Recent 
treedt langs de kust weer nieuwe duinvorming op waar de zeereep 
in verstuiving raakt of waar – zoals rond de pieren – aangroei van de 
kust plaatsvindt. 
Strandwallen met de Oude Duinen liggen als een fundament onder 
de Jonge Duinen, behalve tussen Heemskerk en Egmond waar het 
Oer-IJ uitmondde en tussen Egmond en Bergen waar het Zeegat van 
Bergen lag. Het zand van de Oude Duinen bevat weinig tot zeer wei-
nig kalk: duizenden jaren regen heeft het ontkalkt.
Bij de duinvorming zijn soms oude strandwallen in het verstui-
vingsproces betrokken geraakt via menging met jong, kalkrijk duin-
zand. De grens tussen onderliggende oude en bovenliggende jonge 
duinen is vaak niet scherp. Soms ‘schemeren’ de Oude Duinen door 
het jonge duinzand. Nabij De Zilk wijzen kalkmijdende planten-
soorten zoals struikhei, heidespurrie en adelaarsvaren op de aan-
wezigheid van oud, ontkalkt duinzand.
We zien in Zuid-Kennemerland vooral Jonge Duinen van kalkrijk 
zeezand. Er zijn echter ook oudere duintjes die (met bodem en ve-
getatie) op hun plaats gebleven zijn en door de regen langzaam zijn 
ontkalkt enJonge Duinen die voornamelijk opgebouwd zijn uit 
verstoven oud en ontkalkt zand zoals de duinen langs de binnen-
duinrand tussen De Zilk en de Oranjekom. In de Amsterdamse Water-
leidingduinen bestaat de vloer van valleien soms uit Oude Duinen, 
tot in de zeeduinen toe, zodat daar verrassend kalkarme plekken 
liggen in een verder kalkrijke zeereep.
De geleidelijke overgang in kalkgehalte (kalkgradiënt) van zee naar 
binnenduin is ook ontstaan door de verschillen in tijdstip waarop 
zand is afgezet. Zand dat er al lang ligt (oostelijk) bevat door de lang-
durige uitspoeling veel minder kalk dan zand dat er nog maar kort 
ligt (meer westelijk).
De overgang in kalkgehalte van west naar oost is typisch voor Zuid-
Kennemerland. Ten noorden van het Noordzeekanaal ontbreekt deze 
overgang en liggen, zoals bij Castricum, de vaak zeer kalkrijke duin-
zanden tot aan de binnenduinrand. Tussen Egmond en Bergen ligt de 
‘kalkovergang’ (zuid-noord). Het Jonge Duin is er smal en er vond 
menging van kalkarm noordelijk zand en kalkrijker zuidelijk zand 
plaats.
Wanneer de binnenduinrand niet is vergraven voor bollenteelt of is 
bebouwd of bebost, ligt er soms een smalle strook met lage duintjes, 
nollen (zoals bij Bakkum en Egmond). Nollen zijn de laatste eeuwen 
steeds begraasd met paarden of koeien: het mientenlandschap. Het 
zijn bijna allemaal lage en kalkrijke Jonge Duinen uit de middeleeu-
wen, ontstaan door overstuiving van Oude Duinen. Alleen het Ven-
newater bij Egmond is veel dieper ontkalkt.

Ontwikkeling van zand naar bos en weer terug 
Als opgewaaid duinzand de kans krijgt om tot rust te komen, vindt 
van nature een zgn. successie plaats: kaal zand raakt begroeid en de 
vegetatie ontwikkelt zich via allerlei tussenstadia met mossen en 
grassen, kruiden via struweel tot bos. In de duinen kan het eindsta-
dium ook een duingrasland met veel buntgras zijn of, zoals achter 

de zeeduinen van Schoorl, duinheide met hier en daar een bonsai-
achtig eikje. Bosvorming krijgt geen kans vanwege de natuurlijke 
stress door zout, wind en instuivend zand. Ook door beheer (maaien 
en afvoeren) of begrazing kunnen heide en grasland in stand blijven.
In de duinen zijn de jonge stadia van de successie niet zelden rijk 
aan planten en dieren. De embryonale duinen van een aangroei-
ende kust (met biestarwegras) en de helmduinen (ook witte duinen 
genoemd) zijn nog niet zo rijk, maar zo gauw mossen en kruiden 
verschijnen neemt de rijkdom snel toe. De drogere graslanden wor-
den ook wel grijze duinen genoemd. De vochtiger delen die in de win-
ter van nature grondwater bevatten noemen we duinvalleien. Om-
dat de kust van Noord-Holland soms wat afslaat en de zeereep dan 
kan verstuiven worden duingraslanden nabij de zeereep geregeld 
overstoven met enig kalkrijk zand.
Afhankelijk van de bodemtoestand, beschutting, begrazingsdruk en 
afstand tot de zee vormen zich spontaan struwelen en ook bos. 
Natuurlijke duindoornstruwelen zijn in Zuid-Kennemerland fraai te 
zien aan de lijzijde (oostzijde) van tot rust gekomen parabooldui-
nen. Duindoorn in open vlaktes wijst daarentegen doorgaans op 
een omgewoelde bodem, aangezien duindoorns zich niet kunnen 
vestigen in onaangeroerd duinzand.
Struwelen kunnen door (wortel)parasieten, beweiding of overstui-
ving (of een combinatie daarvan) weer overgaan in duingrasland. 
Zelfs bos kan door stuivend zand teloor gaan, waarna de hele cyclus 
opnieuw kan beginnen.

Graslanden achter het duin
In de overgang van duinen naar polders liggen graslanden die van 
oorsprong zeer bloem- en vogelrijk zijn. Daar is niet zoveel van over. 
Soms liggen er kleine hoekjes bij een kasteel, soms hele velden zoals 
achter het Heemskerkse Landgoed Marquette bij de Noordermaat-
weg. In Zuid-Kennemerland, waar vroeger bij Santpoort massaal 
kievitsbloemen voorkwamen, is deze rijkdom vrijwel verdwenen.  
Er zijn kansen voor herstel in het tuindersgebied tegen Elswout en 
achter het landgoed Leyduin.
Waar de waterstand hoog bleef, zien we nu in het vroege voorjaar een 
klassieke Hollandse plant als de dooiergele dotterbloem. Ooit, in de 
vroege middeleeuwen vòòr het ontstaan van de Jonge Duinen, was 
het land achter de strandwallen en Oude Duinen zeer nat. Water 
stagneerde, bij overstromingen werd klei afgezet en er ontstonden 
meren. In de laagtes lagen strandvlakten met moeras waar veen 
groeide. De naam Overveen zegt genoeg: het lag (vanuit Haarlem 
gezien) aan de overzijde van een veen. Na de middeleeuwen is het 
achterland vanaf de duinrand ontwaterd en ontgonnen. Meren zoals 
het Bergermeer en Egmondermeer werden met handelskapitaal be-
dijkt, bemalen en omgezet in grasland. Daarna was het drooggelegde 
land tot halverwege de vorige eeuw weiland. Alkmaar werd kaasstad. 
Door de openheid en rust waren deze weilanden rijke weidevogel-
gebieden vol grutto’s en kemphanen.
In Kennemerland liggen nu verspreid nog kleine natuurparels achter 
het duin. Zoals de Loterijlanden bij Bergen, de Hooge Weide bij Bak-
kum of het Limmerdie langs de A9 met dotterbloemen, bevertjes, 
dopheide en welriekende nachtorchis. Langs de Voert in de Dam-
landerpolder bij Bergen staat volop brede orchis. Waar weinig roof-
dieren kunnen komen zitten veel weidevogels tot aan de kwartel-
koning toe, bijvoorbeeld achter Marquette.
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1. Vocht
De factor ‘vocht’ verdeelt de duinplanten in vier groe-
pen: soorten van open water (bijv. kranswieren in 
bomtrechters en infiltratiekanalen), van permanent 
natte oevers (bijv. lisdodde), soorten die van het grond-
water afhankelijk zijn (zoals parnassia) en de ‘droge’ 
soorten die het met regenwater moeten redden, bijv. 
de zandpaardebloem. Enige plantjes van de meest 
open en warme bodems hebben als overlevingsstrate-
gie dat ze de verzengende zomer als zaad doorbrengen. 
Vroegeling en kandelaartje zijn eenjarige plantjes die 
in het najaar kiemen en in het vroege voorjaar bloeien 
en zaad zetten. In april op zijn mooist te zien.
Grondwater speelt een dubbelrol. Los van de gunstige 
werking van vocht op zich is de aanwezigheid van 
grondwater in de wortelzone van belang. Als het 
grondwater kalkrijk is, doet het in de toplaag van de 
bodem de verzurende werking van de regen teniet. 
Bijzondere vegetaties met veel bedreigde soorten zijn 
gebaat bij een incidentele ‘aanraking’ van het soms 
omhoog komende, kalkrijke grondwater. Al is het maar 
eens in de paar jaar. Net benoorden Bergen, waar de 
bodem kalkarm is, is daardoor een prachtige vegetatie 
met vleugeltjesbloem en honderden maanvarentjes te 
vinden.

2. Kalk
De sleutelfactor kalk is belangrijk, mede omdat het 
verzuring van de bodem beperkt en een gevarieerde 
plantengroei mogelijk maakt. Daar komt nog bij dat 
kalk in de bodem ook goed is voor het bodemleven. Is 
kalk aanwezig, dan worden resten van planten en die-
ren veel sneller afgebroken en komen de weinige voe-
dingsstoffen beschikbaar. Als kalk ontbreekt hoopt 
organisch materiaal op en kan veel sneller humus 
ontstaan wat in het duin de groei van struiken en bos in 
de hand werkt.
In het algemeen is het zuiden bloemrijker, vaak hangt 

dat samen met kalkrijkdom. Men hoeft geen bioloog te 
zijn om te zien dat alleen in het noorden veel hei groeit 
en in het voorjaar felgele brem langs de paden staat, 
terwijl in het zuiden de meidoorns en kardinaalsmuts 
ruim aanwezig zijn. Ook in grote delen van het Noord-
hollands Duinreservaat is het kalkgehalte sinds de 
duinvorming zo hoog, dat van echte ontkalking door 
regen nog geen sprake is. Daarom vinden we daar 
vrijwel overal de kenmerkende kalkminnende dauw-
braam. Er zijn ook planten die speciaal in het over-
gangsgebied tussen Egmond en Bergen voorkomen. 
Daar staan bijzonderheden als rozenkransje en de 
orchidee het vogelnestje.

3. Bodem
Dode planten (‘het strooisel’) worden door het bodem-
leven afgebroken. Eerst tot humus, daarna tot de 
bouwstoffen waar ze ooit zelf van werden gemaakt: 
voedingstoffen als nitraat en fosfaat.
In de zeer kalkrijke, zuidelijke naaldbossen verloopt de 
afbraak van strooisel zo snel dat humusvorming veel 
minder uitgesproken is. Het strooisel komt weer snel 
als voedingstoffen beschikbaar, waardoor gemakkelijk 
verruiging kan optreden. Veel varens, wilgenroosjes en 
ook brandnetels bepalen dan het beeld. Ook het kalk-
rijke open duin is bijzonder humusarm. Alleen in 
vochtige valleien, in oude duingraslanden en onderaan 
hellingen komen humuslagen van betekenis voor.
Als de bodem niet zuur is, kan de afbraak zo snel gaan 
dat er weinig verteerde planten in de bodem overblij-
ven. In oude bossen op zure grond, zoals in het kalk-
arme Schoorl of in de eikenbossen van de Zilk, heeft 
zich echter een humuslaag gevormd die het plantendek 
voor te grote uitdroging behoedt. Spontane bosverjon-
ging (diverse dennen, berk en zomereik) maar ook de 
hier algemene dennenorchis is van die humuslaag 
afhankelijk.

 4. Voedselrijkdom
Van nature is het duin een voedselarm milieu (zie o.a. 
het hoofdstuk over landbouw in de duinen en waarom 
deze mislukte). Dat klinkt onplezierig, maar voor de 
meeste wilde planten is dit geen bezwaar. Ze hebben 
bescheiden eisen en zijn aangepast aan armelijke 
omstandigheden. Armere grond gaat vaak samen met 
veel soorten planten en dieren.
In het duin nemen plekken die van nature wat voedsel-
rijker zijn een bijzondere plaats in doordat er net weer 
andere soorten verschijnen. Een korte opsomming:

•  plaatsen waar plantenresten en humus onder invloed 
van inwaaiend kalkrijk zand snel worden afgebroken 
tot voedingsstoffen; dauwbraam verschijnt; hier is de 
natuurlijke groeiplaats van akkerdistel

•  plekken waar tijdelijke ‘beekjes’ langs duinhellingen 
onderaan plantenresten afzetten (zgn. ‘hellingvoetaf-
zetting’); abelen kunnen er kiemen

•  plekken waar aanspoelsel in de zeereep waait; zeera-
ket duikt hier op

•  konijnenlatrines: de hopen keutels waaromheen 
stikstofminnende soorten als fijne kervel en reigers-
bek kunnen groeien

•  slaapplekken van grote groepen vogels. Vogelkolo-
nies van de aalscholver verrijken de omgeving fors. 
Vlier en brandnetel gaat het daar voor de wind.

•  stikstofbinders als duindoorn en els ‘lekken’ naar de 
omgeving.

5. Zout
Het effect van de zilte wind in het duin is eenvoudig 
zichtbaar: de ziltige zeewind kan bladeren en bloemen 
makkelijk verdrogen. In de zeeduinen zijn de mei-
doorns na een storm in de zomer veel vroeger in de 
herfsttooi dan in het binnenduin. Bomen die in de 
zeewind staan verliezen aan de windzijde hun blad, 
terwijl ze aan de landzijde doorgroeien: scheve ‘divi-
divi’ boompjes zijn dan het gevolg.

6. Wind
Wind is de aanblazer van het onmisbare verstuiven. 
Zonder verstuiving geen verjonging van de duinbodem. 
Kenmerkende planten van stuivend duin zijn helm en 
zandzegge, die met lange wortelstokken het zand kolo-
niseren. Door uitstuiven van de – vaak wat ontkalkte – 
toplaag komen kalkrijkere bodems weer bloot te liggen. 
In het zuiden van de Amsterdamse Waterleidingduinen 
is het kalkgehalte ook dichtbij zee vrij laag. Na een peri-
ode van stabilisatie verschijnt op de hoge koppen eerst 
buntgras tussen de dauwbraam. Daarna wordt dauw-
braam minder talrijk, de vegetatie met buntgras wordt 
steeds mosrijker en er komen kale plekken die uiteinde-
lijk tot stuifketels uitgroeien. Als verstuiving lang door-
zet wordt het grondwater bereikt en kunnen vochtmin-
nende planten zich opnieuw vestigen in de zo ontstane 
secundaire duinvallei.
Lichte overpoedering met kalkrijk zand houdt open 
begroeiingen in stand. In het zuiden gaat het om duin-
graslanden waarin dauwbraam domineert. In het kalk-
overgangsgebied zijn er soorten als het rozenkransje en 
het duinroosje, die duidelijk baat hebben bij een laagje 
zand op zijn tijd. In het noorden bloeit struikheide extra 
op als er zand tussen de struikjes neerkomt.
Langs de stranden vindt zandaanvoer plaats die door 
zandsuppleties op zee nog toeneemt. Spontaan verjon-
gende duinen vinden we op enkele plekken bij Bergen 
en Heemkerk. Elders in Kennemerland zijn verstuivings-
projecten in gang gezet door oude bodems weg te gra-
ven, bos te ruimen en het duin te openen: bijvoorbeeld 
het Baaknolgebied in Schoorl en de Bruid van Haarlem 
ter hoogte van Bloemendaal.

7. Zuid of noord
In het zomerhalfjaar staan zuidhellingen bloot aan 
rechtstreeks invallende zonnestralen. Net op de bodem 
kan het opwarmen tot meer dan 60 graden. Vooral 
warmteminnende insecten vinden daar hun heil tussen 

Tien oorzaken voor een rijkdom aan bloemen

een zandige en open vegetatie met droogteverdragende 
grassen zoals buntgras. Noordhellingen moeten het 
doen met het ‘noorderlicht’: het zonlicht valt hier alleen 
als strijklicht op de bodem. Ze hebben hierdoor een veel 
milder microklimaat: ze zijn mosrijk en vaak begroeid 
met kruipwilg, kraaiheide (noordelijk van Egmond) en 
eikvaren. Bloemen zoals rond wintergroen en bosaard-
bei die elders vooral in vochtige valleibodems voorko-
men, zijn tot hoog op noordhellingen te vinden. Bijzon-
dere mossen zijn hier rozetmos en pluimstaartmos.

8. Verstoring
Voorbeelden van verstoring zijn betreding door recrean-
ten en het vergraven van bodems. Ook een milde vorm 
van recreatie kan al een flink effect sorteren. Zo is een 
vindplaats van een ultra zeldzaam korstmos – bleke 
peperkorst – verloren gegaan door klauteren in een 
boom. Betreding van het duin leidt tot beschadiging van 
de vegetatie en, langs paden, tot verdichting van de 
bodem. In ernstige gevallen gaat het vegetatiedek verlo-
ren en kan het duin gaan verstuiven.
Verstoring van de oorspronkelijke duinbodem is op 
grote schaal opgetreden. Grootste verstoringen waren 
de ontginningen in de 19e eeuw, bebossing in de 20e 
eeuw en vergraving voor oorlogshandelingen, zandwin-
ning en waterwinning. Kleinschalige en incidentele 
verstoring of vergraving kent een positieve keerzijde: 
speelweitjes geven ruimte voor soorten van open terrei-
nen zoals de kleine ereprijs (in Koningshof). Langs 
ruiterpaden zitten in de ‘spatzone’ van het zand vaak 
bijzondere paddenstoelen, in Zuid-Kennemerland 
plantensoorten als rode aardbeispinazie en doornappel. 
En de blauwe bloemen van het slangenkruid zijn ner-
gens zo goed te zien als in waterwinduinen waar regel-
matig gegraven wordt. Ze staan ook langs fietspaden in 
heel Kennemerland. Paden in het kalkarme duin ken-
nen ook een ‘spatzone’: fietsers laten de knisperende 

schelpen opspringen en de extra kalk zorgt voor meer 
bloemen langs de paden zoals ratelaars.

9. Jong of oud
Een vegetatie bestaat uit algen, (korst)mossen, kruiden 
(waaronder biologen ook de grassen rekenen), struiken 
en bomen. Op een kale bodem verschijnen doorgaans 
eerst algen, dan mossen en kruiden, wat later de struiken 
en pas veel later de echte bomen. Dit verschijnsel, succes-
sie, treedt op vele manieren op in het duin. Het verloop 
van de successie is maar ten dele voorspelbaar. Vanuit 
een kalkrijk beginstadium van duinsterretje en zanddod-
degras kunnen verschillende graslandtypen ontstaan, 
waarvan er maar één (het zgn. buntgrasduin) een eindsta-
dium vormt. Als de ontwikkeling lang genoeg duurt 
ontstaat in het binnenduin van nature een duineikenbos.

10. Begraasd of onbegraasd
Elke natuurlijke begroeiing staat bloot aan een legertje 
planteneters. De meeste zijn klein en onzichtbaar, zoals 
de aaltjes die ondergronds aan wortels vreten en zo 
bijvoorbeeld over het lot van helm en duindoorn be-
schikken. Bekendere planteneters zijn de rupsen van 
stippelmotten met hun spinsels op kardinaalsmuts en 
de zebrarupsen die het duinkruiskruid kunnen ontblade-
ren. Ook sprinkhanen komen met veel soorten en in 
grote aantallen voor en vreten heel wat planten weg. Zo 
leven het spitskopje en de duinsabelsprinkhaan in het 
zeeduin. Als het gaat om grote planteneters spreken we 
van ‘begrazing’, bij de kleintjes heet het ‘vraat’. De klein-
ste onder de grotere grazers is het konijn, dat een sleu-
telrol vervult in de duinen als er voldoende van deze 
potente beestjes in het duin zijn.
Begrazing door vee was nabij zeedorpen in kalkrijke 
duinen en vanuit de dorpen en wegen aan de binnen-
duinrand vroeger zeer algemeen. Ook bij Schoorl graas-
de tot 1900 het vee tot diep in het duin. 

boven Muizenoortje | Tijm | Voorjaarsganzerik | Zandblauwtje | Echt duizendguldenkruid | Kuifhyacint | Bosaardbei | Zeewinde | Spaanse ruiter       onder Aardkastanje | Teer guichelheil | Kruisbladgentiaan | Gele hoornpapaver | Kuifhyacint | Bosaardbei | Aardbeispinazie
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Trend bij boomleeuwerik in Noordhollands Duinreservaat ten 
opzichte van 1988 (is 100%). In 1988 waren er 8 territoria per 
1000 hectare. De hoofdoorzaak is onbekend. De toename is in Schoorl begonnen. 
Gegevens: PWN. 
Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia 0
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Foto:
Dick Hoogenboom 20E

Trend bij bosrietzanger in Noordhollands Duinreservaat ten 
opzichte van 1988 (is 100%). In 1988 waren er 24 territoria per 
1000 hectare. De oorzaak van de schommelingen in de populatie ligt vermoedelijk
in het winterkwartier of trekroutes.
Gegevens: PWN
Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia
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Foto:
Tom Kruissink 20 E

Trend bij buizerd in Noordhollands Duinreservaat ten 
opzichte van 1988 (is 100%). In 1988 was er 1territoria per 
1000 hectare.  De vermoedelijke hoofdoorzaak is herstel na vermindering pesticidegebruik 
in landbouw.
Gegevens: PWN. 

Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia
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Foto:
Harm Niesen ?E

Trend bij �uiter in Noordhollands Duinreservaat ten 
opzichte van 1988 (is 100%). In 1988 waren er 8 territoria per 
1000 hectare.  De vermoedelijke hoofdoorzaak van de trend is veranderingen 
in het leefgebied in Afrika.
Gegevens: PWN.
 Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia
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Eric van Poppel     ? E

Trend bij wulp in Noordhollands Duinreservaat ten 
opzichte van 1988 (is 100%). In 1988 waren er 11 territoria per 
1000 hectare. De vermoedelijke hoofdoorzaken van de trend zijn de vos, het dichtgroeien 
van het duin en recreatie. 
Gegevens: PWN.
 Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia

Vogels in enkele landschappen
Broedvogels van stranden en openingen in de dynamische zeereep 
zijn al langer verdwenen of sterk tot zeer sterk achteruitgegaan. 
Dit geldt voor bontbekplevier, strandplevier, scholekster, diverse 
sterns en meeuwen en is het gevolg van onnatuurlijkheid van de 
kust en forse recreatiedruk. De mysterieuze griel, een soort van 
open zandgrond, verdween in 1935 uit Zuid-Kennemerland en in 
1952 uit de omgeving van Bergen.
Soorten van open duingebied als tapuit en veldleeuwerik zijn 
afgenomen door vergrassing van schrale, korte vegetaties. Boven-
dien zijn bodembroeders kwetsbaar voor recreatie en voor preda-
tie door vos en roofvogels, vooral grote soorten op droge bodem 
zoals wulp, patrijs en meeuwen. Bij de bergeend en tapuit speelt 
ook het verdwijnen van konijnenholen, waarin ze broeden. 
Vogels van struwelen zijn stabiel of toegenomen, zoals te zien bij 
nachtegaal, grasmus, goudvink en roodborsttapuit. De grauwe 
klauwier keert aarzelend terug.
Gemengd nieuws uit het bos. Soorten van open en schraal bos als 
gekraagde roodstaart en groene specht zijn afgenomen. De laatste 
foerageert veel op mieren in het open duin en is daar kwetsbaar 
voor predatie – en door vergrassing zijn mieren moeilijker te vin-
den. Kwetsbaar voor predatie door roofvogels zijn ook middel-
grote bosvogels zoals zwarte specht, maar ook sperwer, boom-
valk, bosuil, ekster en zwarte kraai zijn wellicht afgenomen door 
de toename van grote roofvogels als havik en buizerd. Soorten van 
gesloten en structuurrijk bos (zwartkop, kleine bonte specht, 
appelvink, glanskop) zijn toegenomen.
Moerasvogels als rietzanger en blauwborst zijn toegenomen in de 
loop van de jaren negentig door ecologische herinrichting van 
infiltratievelden en zijn daarna ook daarbuiten in duinvalleien 
gaan broeden. Ook de roerdomp gaat vooruit. Ganzen zijn veel 
meer gaan broeden in waterwingebieden en bij plassen maar boe-
ken door de vos een gering broedresultaat. Omdat ganzen gemak-
kelijk twintig jaar oud worden is een beperkt broedsucces toch 
genoeg om de populatie op peil te houden of te laten groeien.

boomleeuwerik
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Foto:
Tom Kruissink   20 E

Trend bij graspieper in Noordhollands Duinreservaat ten 
opzichte van 1988 (is 100%). In 1988 waren er 35 territoria per 
1000 hectare. De vermoedelijke hoofdoorzaak van de trend is de vergrassing
van zeeduinen. ( * betekent geen gegevens )
Gegevens: PWN. 
Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia
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Foto:
20E Dick Hoogenboom

Trend bij veldleeuwerik in Noordhollands Duinreservaat ten 
opzichte van 1988 (is 100%). In 1988 waren er 10 territoria per 
1000 hectare.  De vermoedelijke hoofdoorzaak van deze trend is de vergrassing. 
( * betekent geen gegevens)
Gegevens: PWN. 
Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia
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Foto:
Tom Kruissink  20 E

Trend bij nijlgans in Noordhollands Duinreservaat ten 
opzichte van 1988. In 1988 waren er nog geen territoria. 
De succesvolle vestiging van een exoot.
Gegevens: PWN.
 Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia
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Foto:
Tom Kruissink  20 E

Trend bij patrijs in Noordhollands Duinreservaat ten 
opzichte van 1988 (is 100%). In 1988 waren er 11 territoria per 
1000 hectare.  De vermoedelijke hoofdoorzaak van deze trend is het verdwijnen van 
duinlandjes en mogelijk ook vergrassing en predatie.
Gegevens: PWN. 
Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia
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Foto:
Tom Kruissink 20 E

Trend bij tapuit in Noordhollands Duinreservaat ten 
opzichte van 1988 (is 100%). In 1988 waren er 34 territoria per 
1000 hectare.  De vermoedelijke hoofdoorzaak van deze trend is 
de achteruitgang van de konijnenpopulatie.
Gegevens: PWN. 
Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia

patrijs

tapuit

wulp

trends bij enkele soorten broedvogels 

in het noordhollands duinreservaat

Trends bij enkele broedvogels in het noordhollands duinreservaat. 
Het ijkjaar is 1988 (100%). Per soort staat het aantal territoria per 1000 hec-
tare in 1988 vermeld en de belangrijkste redenen voor de trend.  
(* = geen gegevens) 

Boomleeuwerik  (8)  De toename is in Schoorl begonnen, mogelijke oor-
zaak meer struweel.
Bosrietzanger (24) Schommelingen door veranderingen in het Afrikaanse 
winterkwartier of trekroutes.
Buizerd  (1) Vermindering pesticidengebruik in de landbouw, en toename 
van broedgelegenheid door extra bos gaven de soort vleugels.
Fluiter (8) Oorzaak: veranderingen in het leefgebied in Afrika.
Graspieper (35) Vergrassing van zeeduinen doet deze soort goed. 
Nijlgans (0)  De succesvolle vestiging in bos, wei en landgoed van een 
concurrentiekrachtige nieuwkomer (exoot).
Patrijs (11) Achteruit door het verdwijnen van duinlandjes en mogelijk ook 
vergrassing en predatie.
Tapuit (34) De achteruitgang van de konijnenstand, minder open duin en 
zandige plekken met mos en laag gras.
Veldleeuwerik  (10) Vergrassing werkt negatief. 
Wulp (11) Negatief voor deze soort zijn de vos, het dichtgroeien van het 
duin, meer roofvogels en recreatie. 
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blauwborst bosuil wespendief

bergeend aalscholver ijsvogel

appelvink paapje waterral

geelgors havik sperwer

braamsluiper grauwe gans roodborst tapuit

nachtegaal boomklever kleine mantelmeeuw
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3.1.1 Konijnenstand in Egmond en Bergen vanaf 1979 tot 2005
Gemiddeld aantal konijnen per traject in Bergen en Egmond-Zuid
Methode: 8x in het voorjaar en 8x in het najaar wordt na 
zonsondergang met een auto met groot licht een vaste route 
gereden, en alle konijnen, die in de koplampen waargenomen 
worden, worden geteld. De route is verdeeld in secties van het 
type bos, open duin en afwisselend.
Bron: PWN  
Beeld: Van Wijngaarden © Natuurmedia

Egmond Zuid
Bergen

Trends bij zoogdieren
Het konijn was vroeger een algemene verschijning in het duin.  
Diverse ziektes brachten de konijnenstand rond 1990 op een diepte-
punt, sindsdien treedt uiterst langzaam herstel op.
Na het dieptepunt van twintig jaar geleden vertoont het konijn een 
licht herstel in Zuid-Kennemerland en tussen Bakkum en Egmond. 
In de Amsterdamse Waterleidingduinen zitten er plaatselijk veel, 
vooral in de vanaf 1992 begraasde gebieden Zeeveld, Westhoek en 
Paardenkerkhof. De stand is lokaal hoger dan medio jaren tachtig 
van de vorige eeuw.
Eén van de zoogdieren op de Rode lijst van bedreigde soorten in de 
duinen is het damhert: in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
leeft de grootste populatie van ons land. Ook de bedreigde water-
spitsmuis is hier te vinden.
Tenslotte zitten in heel Kennemerland veel vleermuizen zoals wa-
tervleermuis, de fors uitgevallen laatvlieger en de algemene dwerg-
vleermuis. Vleermuizen nemen toe in aantallen en in aantal soor-
ten, door de aanwezigheid van bunkers (voor overwintering) en 
ouder bos (holtes als zomerverblijf). Bijzonder zijn meervleermuis, 
grootoorvleermuis, baardvleermuis en franjestaart. In het Noord-
hollands Duinreservaat worden in de winter rond de 200 dieren van 
diverse soorten in bunkers aangetroffen, in Duin en Kruidberg een 
vergelijkbaar aantal.

Konijnenstand bij Egmond en Bergen-Zuid vanaf 1979. Te zien is het gemid-
deld aantal konijnen per telling. In het voorjaar en in het najaar wordt acht 
keer na zonsondergang met een auto met groot licht een vaste route gereden.  
Alle konijnen die in de koplampen waargenomen worden, worden geteld.  
De route is verdeeld in secties: type bos, open duin en ‘afwisselend’. 
Onder: meervleermuis

Links: zeldzame opname van hermelijn in winterkleed nabij Camperduin, Schoorlse duinen. Nog geen veertig jaar geleden waren ze zo algemeen dat ze sterk 
bejaagd werden, nu is een ontmoeting een zeldzaam toeval. De soort onderscheidt zich van de veel kleinere wezel door de zwarte staartpunt.
Rechts: eerste foto van een boommarter in Zuid-Kennemerland.

Reeën, Amsterdamse Waterleidingduinen Vos

Vossen zijn overal aanwezig, ook op het platteland, maar in de dui-
nen lijken ze na 1990 in aantal afgenomen. Als oorzaak wordt de 
lagere konijnenstand gezien. Ook het aantal jongen per nest is  
kleiner. 
Wellicht nog schuwer dan de vos zijn een viertal roofdieren van de 
familie van de marterachtigen: hermelijn, wezel, bunzing en 
boommarter. De das ontbreekt in de duinen. Pas in het Gooi is deze 
present en het is niet waarschijnlijk dat de das de drukke randstad 
zeewaarts door kan komen. Hoewel: het is de boommarter wel 
gelukt. Wie een vaalwitte fret (een gedomesticeerde bunzing) te-
genkomt: die is ontsnapt. Vroeger werd er mee gejaagd. Fretten 
duiken de konijnenholen in en de konijnen schieten er dan uit. 
Van de kleine wilde marters is de hermelijn in de duinen altijd de 
meest zichtbare geweest. Vooral in de sneeuwrijke winters was een 
hermelijn in zijn spierwitte wintervacht met zwarte staartpunt een 
klassiek duintafereel. Bij de hermelijn fluctueerde de stand niet zo 
sterk als  bij het wezeltje. In tegenstelling tot de muizenetende 
wezel had de “harmel” vroeger altijd meer dan genoeg konijnen 
om van te leven en zat met honderden exemplaren in het duin.  

De aantallen van de slanke wezel, die in staat is om muizenholen 
binnen te dringen, gaat op en neer met de stand van veldmuis en 
bosmuis. Tegenwoordig is de hermelijn een echte zeldzaamheid.  
Er zijn bijna geen konijnen meer en met de komst van de vos 
heeft hij er een geduchte concurrent bijgekregen. Wezeltjes zie  
je ook overdag wel eens wegduiken of onverhoeds een pad over-
steken.
De veel grotere bunzing vertoont ook aantalsschommelingen maar 
van de oorzaken is nog minder bekend dan van de andere marters. 
In de tijd van de jacht is het altijd de zeldzaamste marterachtige in 
de duinen geweest. Vermoedelijk heeft hij stuivertje gewisseld met 
de hermelijn en zijn er nu meer dan vroeger. Tenslotte heeft het 
duin er een zeldzame marter bijgekregen: de boommarter. Eerst 
bereikte deze vanuit het oosten Zuid-Kennemerland in de jaren ’80 
van de vorige eeuw en is deze eeuw ook in Noord-Kennemerland 
present. Deze grotere boombewoner doet zich te goed aan eieren, 
vogels en weet ook eekhoorns te pakken, wat de stand aan pluim-
staarten mogelijk geen goed doet. Meer en ouder bos geeft de 
boommarter de wind in de rug.

 

Zie www.duinenenmensen.nl voor eerste filmopnames van  
een boommarter bij Castricum (in een leeg buizerdnest) en de clip 
Grootoorvleermuizen bij ‘Kijk-Uit’.

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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