zeer bijzonder

**

Het lange, smalle, droge duin
●

” open, mosrijke duingraslanden met veel
duinroosjes, konijnen en
tapuiten

De Noordduinen, circa 400 à 500m breed, zijn de zeewering voor de
polder het Koegras en de Polder Callantsoog. Ze vormen aan de
noordzijde één geheel met de zeewerende duinen ten westen van
de Donkere Duinen (het zogenaamde PWN-stuk) en de Grafelijkheidsduinen. Het is het domein van veel graspiepers en tapuiten,
diverse duinvlinders en kustplanten. Het beheer door Landschap
Noord-Holland van deze in Europees opzicht belangrijke natuur
(het is Natura 2000 gebied), is gericht op verwijdering van puin,
woekerende begroeiing en herstel van duingraslanden.
De 14 kilometer lange duinstrook is op de meeste plaatsen smal,
soms minder dan 150m, zoals bij Callantsoog. Eind jaren 70 zijn de
duinen hier nog kunstmatig verhoogd, waardoor het oude hoge
duin ‘Seinpost’ minder dan op voorheen opvalt. De duinstrook richting Den Helder, ooit vanuit het perspectief van de Heren van Callantsoog ‘Noordduinen’ genoemd, is voor vele bewoners synoniem
met ‘de Zanddijk’. Het is een van de ‘zwakke schakels’ langs de Nederlandse kust en in 1953 nog bijna bezweken. Alleen ter plaatse van
het Botgat bij het dorp Groote Keeten zijn de duinen breder, tot zo’n
750m. Hier is ook sprake van een kustaangroei en liggen enkele
vochtige valleien (zie verder pag. 121 en verder).
Duinlandschap in vogelvlucht
Ook dit duin is geen simpele berg zand maar een verhaal met vele

bijzonder

*

” d uinvlinders

Konijn
lagen, tinten en nuances. Om de grote lijnen van de natuur in vogelvlucht te zien is het zinvol eerst naar gebieden ten noorden en ten
zuiden te kijken. De Grafelijkheidsduinen zijn net als het Zwanenwater een duin met veel hei en water, maar in de wat jongere Noordduinen is het grootste deel droog, mosrijk, vrij kaal en staat het plaatselijk vol duinroosjes. Struikhei ontbreekt vrijwel in de Noordduinen
door de minder diepe ontkalking van de veel jongere duinbodem
hier. Als de neerslag lang genoeg vat heeft op de bodem, spoelt de
kalk uit en verschijnt in het droge duin struikhei, een plantensoort

1960

1975

Op een luchtfoto uit 1960 is op de voorgrond de toren van de Kaap te zien en in het duin veel open zand in de zeeduinen; op een foto uit circa 1975 vergelijkbare
openheid en veel gegraaf rond de zeereep vanaf Falga noordwaarts.
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Door Landschap Noord-Holland zijn er veel gegevens over dit wel eens versmade strookje duin bekend (Baas en van ’t Veer, 2004, Groot, 2004). Op de
afgebeelde vegetatiekaart is te zien dat tot ruwweg
halverwege het noordelijke deel veel duinroosjes groeien. In het zuiden zijn ze verspreid aanwezig maar (nog)
niet dominant. Een sluitende verklaring voor dit verschil
is er eigenlijk niet, behalve dat bekend is dat in het zuidelijk deel meer activiteit is geweest: van de 1-daagse veldslag in 1799 tot en met militair gebruik dat in 2005 gestopt
is.
Er stuift lokaal wat zand over het hele duin, soms tot op de
weg die er onderlangs loopt. Instuivend zand in het duin
(‘overpoedering’) is onder andere goed voor duinsterretje
en duinviooltje en de parelmoervlinders die daar als rups
van leven. Plaatselijk staan door de overstuiving ook veel
dauwbramen, zoals dat vooral bekend is van de kalkrijke
duinen ten zuiden van Bergen.
Verstuiving is bij alle strandopgangen te zien, maar het
meest tussen Groote Keeten en Drooghe Weert, daar is de
zandverplaatsing zo groot dat kenners voor een raadsel
staan (zie pag. 121). In het duin is een bescheiden voorraad
zoetwater, een grondwaterbel, die nabij het Botgat graslanden en vochtige duinvalleien van kwelwater voorziet (zie
pag. 122-125). Ook voedt de grondwaterbel, net buiten het
duin, de graslanden van Mariëndal en diverse waterpartijen
bij de parkeerplaatsen: de lievelingsbiotoop van vele padden en kikkers

die geen kalk verdraagt maar een zure, voedselarme bodem op prijs
stelt. In de Noordduinen is het duin te jong, te vaak vergraven (zeewering, oorlog van 1799, bunkeraanleg, militaire oefeningen) en te
recent opgestoven om volledig te ontkalken door de zure neerslag.
Ook de grote hoeveelheid duinroosjes, die van enige kalk in de
grond houden, weerspiegelt de relatieve jeugd van dit landschap. En
wat de Noordduinen ook bijzonder maakt: het is weinig vergrast
door de elders vaak fatale mix van luchtvervuiling en een te lage
konijnenstand. De kleine knager doet het hier volgens konijnenkenner Ton Leentvaar geweldig (ca 3 à 4000 dieren) en daardoor
effecten van luchtvervuiling (extra grasgroei) teniet. De vos die hier
ook leeft roomt de aantallen af maar heeft geen zichtbaar effect op
de konijnenstand. De konijnen zelf hebben wel een dominante
invloed op de natuur, zowel de flora als de overige fauna.
Helmduin
Bos
Buntgras- en schapengrasduin
Duinheide
Voedselrijk grasland
Duinstruweel
Duinroos
Kruipwilgstuwelen
Natte duinvalleien
Voormalige vuilnisbelt
Water

Zeldzame vogels als deze Daurische klauwier, die neerstreek op rimpelrozen bij de oude vuilnisbelt, duiken regelmatig in de Noordduinen op, dat trekt, via de
tamtam van vogelkijkend Nederland, een schare vogelspotters. Op de achtergrond de zgn. ‘kantinebunker’.
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Falga
De huidige veldnaam
Falga herinnert aan de
Franse batterij ‘Du Falga’
die werd aangelegd in
1812 en 1813. Fort du
Falga lag vlakbij de huidige strandopgang. Het
had een bewapening van
kanonnen en mortieren
en was een kort leven
De enige kaart uit ca 1812 waarop het oude fort
beschoren. Na de afFalga staat (links onder).
tocht van de Franse
troepen gaf de commandant van de Stelling van Den Helder, admiraal Verhuell, bevel om het kruitmagazijn van het fort op 2 december
1813 op te blazen. Niet uitgesloten is dat er nog sporen in de grond
zitten. Alle Franse namen verdwenen uit de regio, behalve die van
Louis Marie Joseph Maximilien Caffarelli du Falga , geboren in 1756
op het Italiaanse kasteel Falga, de naamgever van het fort uit 1812.
Tijdens de mobilisatie in 1939 bouwden de Nederlanders de Batterij
Falga, die in de oorlog werd opgevolgd door ‘Marineseezielbatterie
Falga’ van het Duitse bezettingsleger. Vervolgens kreeg het schietterrein van de 932ste afdeling luchtdoelartillerie van de Koninklijke
Luchtmacht in 1951 de naam ‘Falga’. NAVO-oefeningen in de regio en
met name in ‘Schietpark’ het Botgat gingen door tot in de jaren 90
van de vorige eeuw. Alleen de aanduiding van een strandopgang en
een naam van het duin ter hoogte van de voormalige ‘Kleine Keet’
bleven.
De Tweede Wereldoorlog
Met meer dan 300 bunkers tussen Callantsoog en Huisduinen, de
meeste onder het zand, is de laatste wereldoorlog nog duidelijk
aanwezig. Elke duintop met een vlakke bovenkant is ‘verdacht’,
d.w.z. er kan een bunker onder zitten, zoals te zien langs de Duinroosvallei. Bovengronds liggen ook bunkers die zoals de ‘kantinebunker’. Mijnenvelden en ondergrondse gangenstelsels zijn verdwenen. Ter hoogte van de oude vuilnisbelt bevond zich Batterij Falga en
boven op het duin bij strandgang de Zandloper lag Batterij Zanddijk,
beide met uitgebreide ‘bunkerdorpen’. Er stonden tot 60 meter
hoge radarsystemen met radiozendstations in de duinen tussen
Duinoord en Julianadorp, voor het signaleren van de aanvliegende
Engelse RAF toestellen.
Veldnamen en strandopgangen
Vele strandopgangen en kleine paadjes kronkelen door het gebied
dat waarschijnlijk tot het drukste van ons land behoort, gerekend
naar aantallen recreanten per hectare. Sommige namen van
strandopgangen verwijzen terug naar oude historie, zoals ‘Voordijk’
(naar de lage dijk die het Oogmergat, ontstaan in 1570, afsloot) en
‘Falga’. Andere zoals ‘Drooghe Weert’ zijn een echo van een droger

Duinfauna in beweging
De in de nacht roepende rugstreeppadden komen algemeen voor in
de Noordduinen en de laatste jaren wordt ook de blauwvleugelsprinkhaan regelmatig gezien. De padden trekken jaarlijks van duin
naar polder, evenals de kleine watersalamander. Er liggen paddentunnels onder de weg bij Duinoord en tussen strandopgangen Julianabeach en Zandloper om verkeersslachtoffers te beperken.
Nabij Callantsoog is de smalle zeereep ‘vergrast’: er domineren
soorten als helm en zandzegge. De graspieper kan hier goed mee uit
de voeten, maar veel vlinders en andere duinvogels houden meer
van open, half stuivend en mosrijk duin. Dit landschap, vanaf
Groote Keeten noordwaarts tot Duinoord, is het laatste Nederlandse bolwerk van tapuiten (zie ook pag. 32). De meeste dieren zitten
nabij het Botgat, maar er is een tweede concentratie van tapuiten
tussen strandopgang Zandloper (waar ook wat stuifkuilen zijn) en
de strandslag bij Falga. Meer noordwaarts liggen teveel paadjes en
laat de schuwe vogel het grotendeels afweten. Een groot deel van de
tapuiten is gevangen en geringd om inzicht te krijgen in hun overleving en verspreiding. In dit duingebied worden met steun van Europa maatregelen genomen om de tapuitenstand te bevorderen
door vergroting van de hoeveelheid leefgebied door terugdringing

Net als de tapuit is de roodborsttapuit een echte duinvogel. De roodborsttapuit verraadt zich makkelijk door een geluid van tikkende stenen.
verruiging, voorlichting en behoud van de rust.
Het open, niet verruigde duinlandschap weerspiegelt zich in de
broedvogels. In het noordelijke, Helderse deel van de Zanddijk
blijken naast tapuit ook andere karakteristieke duinvogels als

Verspreid door het duin liggen diverse resten van bunkers.
gedeelte in het Koegras ter hoogte van Julianadorp, waar nu een
nieuwbouwwijk ligt. Hier treffen we het zeldzame bilzekruid. Bij
Julianadorp wordt de strandopgang ook ‘Julianabeach’ genoemd,
hier is tot diep in de nacht bier en strandvertier.
Op noordhellingen nabij strandopgang de Zandloper (een naam die
verwijst naar vroegere verstuivingen) groeien fraaie vegetaties met
eikvaren en kraaiheide. Hier komt ook de exotische nieuwkomer het
bezemkruiskruid, die in Kennemerland al een gewone verschijning
is geworden, voor. Strandslag Duinoord had rond 1920 een rustiek
theehuis, nu een steakhouse.
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Een vuilnisbelt met verrassingen Tussen Falga en Duinoord is een oude, langgerekte duinvallei volgestort en afgedekt met afval uit Den Helder. Het veel groenere aanzien verraadt de geschiedenis. Op de oude vuilnisbelt staan vlier, riet, duinriet, zandhaver en ook wat meidoorn. In het voorjaar is er de fleurige bloei van
allerlei bollenafval. In de wat ruigere vegetatie broeden hier andere vogels dan normaal in het droge duin als rietgors en bosrietzanger. Rond en op de vuilnisbelt
veel witbloeiende pijlkruidkers, een bloem van langs rivierdijken die hier met afdekmateriaal terecht is gekomen. Er staat ook Perzische bereklauw en knikkende
distel, waarop veel puttertjes afkomen. Vervuild grondwater dat uit de vuilnisbelt kan lekken is een punt van zorg voor het nabijgelegen Mariëndal dat gevoed
wordt met duinwater.
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roodborsttapuit en kneu zich goed of redelijk te
handhaven. Enkele andere broedvogels zijn
bergeend, holenduif, graspieper, witte kwikstaart en grasmus. Ter hoogte van de Zandloper
broedt een kleine groep kauwen in konijnenholen.
Twee andere bewoners van open duin, namelijk
patrijs en wulp, vergaat het minder goed. Voor
de wulp ontbreekt rust in het duin en voedsel in
de polder. Patrijzen leven en broeden in afnemende aantallen in het noordelijk zandgebied van de
Zijperpolder tot aan Den Helder, inclusief het duingebied ten noorden van Petten.
In de vogeltrektijd komen miljoenen vogels van meer
dan 100 verschillende soorten voorbij. Van algemene
vinken tot zeldzaamheden als de sperwergrasmus. Voor
trekvogels is dit gebied van grote waarde. Er zijn tellingen tot enkele duizenden vogels per uur in de tweede
helft van oktober. In sommige jaren zitten er veel beflijsters die hier in april en mei verblijven om voedsel te zoeken voor ze verder vliegen.
Witte en grijze duinen
Aan de zeezijde, in de ‘witte duinen’ of ‘helmduinen’ gaat
het om een vegetatie met kleine plekken open zand,
soms biestarwegras (nabij het strand), helm en Rode Lijst
soorten als de warmteminnende zeewolfsmelk (met
meer dan 600 exemplaren direct zuidelijk van strandopgang Drooghe Weert) en blauwe zeedistel. Met name
op plaatsen waar instuiven kunstmatig in stand gehouden wordt door werkzaamheden aan strandopblauwe zeedistel
gangen lijkt de laatste soort
stand te houden. De
zeewolfsmelk
Blauwe zeedistel blauwe zeedistel was vroeger mogelijk talrijker
Zeewolfsmelk
en wordt nu ‘gemonitord’, door vrijwilligers.
Recent is ook gele hoornpapaver aangetroffen ter
hoogte van Falga.
Voorbij de witte duinen liggen meer landinwaarts de ‘grijze duinen’.
Het is een wat saaie term voor vaak bloem- en (korst)mosrijke dui-

Zeewolfsmelk
nen, bedacht door de Deense duinkenner E. Warming in 1895 en
genoemd naar het buntgras en de vele (vaak grijze) korstmossen. Na
een regenbui is dit duin niet grijs maar frisgroen van de mossen die
zich hebben volgezogen, in sommige jaren met een paarse gloed

van duinviooltjes, in hoogzomer zacht roze van het bloeiende buntgras en in de nazomer strogeel van dor gras en late bloemen. In de
Noordduinen zijn 18 soorten korstmossen gevonden, waaronder
diverse soorten rendiermos en bekertjesmos. In deze, ook in Europees verband, belangrijke en zeldzame duingraslanden komen ook
andere kenmerkende planten voor, zoals duinroosje, hondsviooltje,
muizenoortje en mannetjesereprijs. Op kalkrijker plekken staat ook
wat fakkelgras. Voor dit type duin is het van belang dat lichte overstuiving kan plaatsvinden vanuit de zeereep. Begrazing door konijnen houdt de vegetatie behalve kort ook in beweging: een vegetatie
met buntgras kan door graven of betreding weer gaan stuiven en dan
kan de cyclus opnieuw beginnen . Duingraslanden en de duinroosjeshellingen zijn over een relatief grote oppervlakte te vinden in de
Noordduinen.
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Kleine parelmoervlinder
Grote parelmoervlinder
Duinparelmoervlinder
Kommavlinder
Bruin blauwtje

Waarnemingen
2004-2008

Opvallende paddenstoelen zoals deze ruwe aardster, die leeft van ondergestoven en verterend plantenmateriaal, kunnen in het zand opduiken.

Duinviooltjes hebben verrassend diepe wortels waardoor ze in kruikdroog
duin kunnen bloeien. De rupsen van parelmoervlinder leven op deze plantjes.

noordduinen

Vanaf linksboven met de klok mee: bruin blauwtje, grote parelmoervlinder, duinparelmoervlinder, kleine
parelmoervlinder. Meer over de kommavlinder op pag. 142.

kleine parelmoervlinder
Vlinders van duingraslanden
grote parelmoervlinder
Het open duinlandschap is duinparelmoervlinder
niet alleen leefgebied voor konijnen en
kommavlinder
tapuiten maar ook van diverse
graslandvlinders, zoals de duinparelbruin blauw
moervlinder en de kleine parelmoervlinder. Deze Rode Lijstsoorten
komen betrekkelijk veel voor in de Noordduinen en zijn afhankelijk
van viooltjes als waardplant voor de rupsen. De rijkste vlindergebieden liggen in zuidelijke duinkommen en droge duinvalleien tussen
de strandslagen Falga en Groote Keeten. Net als in het duin van heel
Nederland zijn de trends van aantal soorten en aantallen vlinders
overwegend negatief.
Sinds 1995 zijn in totaal 25 soorten dagvlinders waargenomen waarvan de helft geen specifieke relatie met het duinmilieu heeft. Tussen
2004 en 2007 zijn kaartjes gemaakt van de verspreiding van deze
duinsoorten van de Rode Lijst. Ernstig bedreigd (eb) is de grote parelmoervlinder, een zeer zeldzame soort die alleen nog voorkomt op de
Waddeneilanden en de Hoge Veluwe. Hij is als zwerver alleen aangetroffen in het noordelijk deel van de Noordduinen en plant zich hier
zo goed als zeker niet voort. Tot de bedreigde soorten (be) behoren
de duinparelmoervlinder en kommavlinder, beide in kleine aantallen aangetroffen. De kommavlinder is een klein vlindertje behorend
tot de ‘dikkopjes’. Waardplanten voor de rupsen zijn kleine polletjes
van schapengras; soms ook andere grassen, zoals buntgras en struisgras. In de duinen van de Noordkop is de kommavlinder alleen te
zien in de Grafelijkheidsduinen. Goed gaat het met de kleine parelmoervlinder. Het is een soort van de categorie ‘kwetsbaar’ (kw) en
wordt door het gehele gebied waargenomen. In de ‘lichtste’ categorie: gevoelig (ge) vallen bruin blauwtje en heivlinder. De eerste soort
houdt van droge, zandige, open, kruidenrijke en schrale graslanden,
in Nederland is dat vooral in de duinen. Waardplanten voor het

bruin blauwtje zijn diverse soorten ooievaarsbekjes zoals reigersbekje en zachte ooievaarsbek. De heivlinder houdt van meer dan
alleen droge heide. Deze soort kan ook droge, zgn. heischrale graslanden, stuifzanden en open duinen waarderen. In de Noordduinen
is het een van de meer algemene soorten dagvlinders.

Duinvlinders (met Rode Lijst) Overige vlinders
Bont zandoogje

Argusvlinder

Bruin blauwtje (ge) 

Atalanta

Bruin zandoogje

Boomblauwtje

Duinparelmoervlinder (be) 

Citroenvlinder

Groentje

Dagpauwoog

Grote parelmoervlinder (eb) 

Distelvlinder

Heivlinder (ge) 

Gehakkelde aurelia

Hooibeestje

Kleine vos

Icarusblauwtje

Groot koolwitje

Kleine parelmoervlinder (kw) 

Klein koolwitje

Kleine vuurvlinder

Klein geaderd witje

Kommavlinder (be) 

Landkaartje
Zwartsprietdikkopje
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duinroosvegetaties, omdat deze een goede bescherming bieden.
Het soms massaal voorkomen van de rozenkever in mei is ook in
het voordeel van de insectenetende tapuit.

Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater (2011) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam

komen er om aan te knabbelen.
De aangroei is niet goed verklaarbaar al is er theorie ter verklaring.
Het proces is, getuige een continue reeks van jaarlijkse waarnemingen van Rijkswaterstaat, gelijkmatig verlopen. Door zandsuppleties
vanaf 1990 is de aangroei niet toegenomen, de aangroei betreft
‘gewoon’ zand uit zee en niet het vaak bruinere en zwaardere suppletiezand. Een nieuwe gedachte, die overigens nog moet worden
bewezen, is dat er zuidwaarts bij alle complexen van strandtenten
en -huisjes op het strand zeer veel aanstuivend zand wordt weggeschoven (anders zouden de bouwwerken en opgangen er in verdwijnen) dat noordwaarts weer op de kust wordt afgezet.
Hoogte boven NAP (m)

<0

De Kaap

5
10
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0

500 meter

ddij
k

voormalig lanceerplatform

Zanddijk

voormalig schietterrein

Noo

De zeereep van Groote Keeten: forse aangroei
De zeereep, de eerste duinenrij moest als waterkering vooral veiligheid bieden en werd om die reden strak beheerd. Stuivend zand
werd zo veel mogelijk vastgelegd, de vrije ontwikkeling gesmoord.
Bij Groote Keeten in de kop van Noord-Holland gaat het al 40-50
jaar anders toe. Het is één van de weinige plekken langs de Hollandse kust, waar natuurlijke kustaangroei plaatsvindt: een natuurlijk
gekerfde zeereep.
Groote Keeten (of liever de voorloper ervan: het Dubbelduin) vormde de noordrand van het voormalige Waddeneiland Callantsoog. De
kust sloeg af, was sterk erosief, zeker ook na de verankering van het
eiland door middel van ‘schinkeldijken’ aan meer landinwaarts
gelegen dijken. Op het strand bij Groote Keeten werden rond 1960
en 1970 regelmatig stukken van oude klei- en wierdijken van de
voormalige oost(!)zijde van het voormalige eiland blootgelegd. Ook
uit 1704 (blootliggende graven en fundament kerk, sporen van akkers) en 1750 komen dergelijke meldingen.
In 1953 brak de zeewering tijdens de storm door, waardoor het achterliggende Botgat volstroomde. In 1954 werd landinwaarts een
nooddijk aangelegd in het duin, de huidige oostgrens van het lage
gebied bij het Botgat.
Vanaf die tijd en in ieder geval vanaf 1965, als Rijkswaterstaat begint
met meten, komt er onafgebroken zand binnen waaien. Over een
kustvak van een paar kilometer (tussen paal 8 en 10) stuift het zand
nu al tientallen jaren aan, waardoor de duinenrij van slechts enkele
meters inmiddels is uitgegroeid tot een respectabele duinrug. De
hoogte verdubbelde van 6 naar 13 meter en zeewaarts groeide het
duin in 40 jaar met 50 meter aan.
In de loop van de tijd zijn stuifkuilen en openingen ontstaan: een
natuurlijke, gekerfde zeereep, die langzaam maar zeker steeds grilliger en hoger werd. De klassieke zeereep als ‘zanddijk’ veranderde
in een dynamische overgang van zee naar land, compleet met paraboolvormige openingen.
Landinwaarts stuiven van zand zorgt voor vitalere helm en een lichte overstuiving van de achterliggende duinen. Aan de zeezijde ontstaan nieuwe duintjes, mede dankzij de extra aanvoer van zand voor
de kust.
Bij gelijkblijvende processen zal deze vroeger zo zwakke schakel op
den duur vanzelf “op kracht” komen. Voor kenners en liefhebbers
van verstuiving ligt hier een aardkundig monument van grote allure. Embryonale duinen met biestarwegras op het strand: de hazen

strandslag Groote Keeten
ijk

Duinroos en rozenkevertje

In 2008 werd door Sipke Gonggrijp een bijzondere rozensoort nabij Julianadorp gevonden: een schijnhondsroos (Rosa subcanina), een roos die zich overigens makkelijk laat verwarren met de meer algemene hondsroos, die hier ook
regelmatig staat.

Handwerk aan de duinen is verleden tijd. Waar mogelijjk stuift het duin met extra zand dat op de kust is afgezet. Tot op het strand liggen nu weer stuifduintjes.

Voo
rd

Rond de Duinroosvallei
In de Noordduinen groeien veel duinroosjes (Rosa pimpinellifolia) en
er is ten noorden van strandopgang de Zandloper een fraaie laagte
naar genoemd. Het duinroosje is veel kleiner dan de hier ook veel
voorkomende rimpelroos. Het bloeit met betrekkelijk kleine,
roomwitte bloemen en heeft als enige wilde rozensoort zwarte
bottels. Vergeleken met de rimpelroos groeit het duinroosje in veel
opener structuren, is niet zo robuust en wordt kort gehouden door
de konijnen. Het dwergstruikje wordt daardoor maximaal 20 tot
30 cm hoog.
Duinroosjes treden, als een duin zich ontwikkelt, pas na vele tientallen jaren op de voorgrond. Ze groeien bij voorkeur op oude, vaak
overstoven, humuslagen. Diep onder die humus zit enige kalk dat
het duinroosje met lange wortels bereikt. In de loop van de 20e
eeuw heeft het duinroosje zich vrij sterk uitgebreid in de zwak kalkhoudende delen van de duinen bij Bergen, Callantsoog en bij Den
Helder. Vaak vindt ook een lichte bekalking plaats door lichte overstuiving zoals bij Drooghe Weert in het duin is te zien. De meeste
duinrooshellingen in ons land zijn sterk vergrast en groeien hoog
uit als konijnen ontbreken. Behalve met begrazing door konijnen
kan het opvallend kleine formaat hier te maken hebben met de
smalle duinen en daardoor met een grote invloed van zeewind.
De hoge tapuitenstand is mede aan het duinroosje te danken. Tapuiten hebben soms een voorkeur voor nestelen in holen tussen

Rimpelrozen bedreigen de Noordduinen
Verruiging heeft in dit landschap de paradoxale vorm van een andere rozensoort, de rimpelroos (Rosa rugosa). Van juni tot september
getooid met grote, tot 9 cm brede bloemen, roze of purperrood,
zelden wit. De rimpelroos wordt niet alleen gewaardeerd om zijn
bloemen en fris glanzende bladeren die al in april uitlopen, maar
ook om de grote, oranjerode bottels in het najaar. De bottels kunnen niet alleen gebruikt worden voor de bereiding van jam maar
zijn vooral een bron van voedsel voor verschillende dieren, zoals
groenlingen. Vossen eten de rijpe bottels en vossenkeutels in het
najaar zijn gedeeltelijk oranjegeel van het vruchtvlees, zo worden
de zaden van de rimpelroos
makkelijk verspreid door
deze ‘carnivoor’.
Rimpelroos is uit Oost-Azië
afkomstige exoot. De plant
is voor het vastleggen van
stuifzand aangeplant langs
paden en wegen tussen Den
Helder en Callantsoog, maar
heeft zich ver buiten deze
aanplant verspreid. Het is
een krachtig groeiende
struik die woekert op een
gebied ter grootte van inmiddels ruim 10 voetbalvelden (6-7 ha): lokaal een
bedreiging voor de open
vegetaties van de Noorddui- Rimpelroos
nen. Door de krachtige ondergrondse uitlopers vormen zich ondoordringbare complexen
waardoor er weinig ruimte voor andere duinplanten overblijft. Er
zijn experimenten gaande om de soort te verwijderen.

Helm
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De ontwikkeling van de duinenrij bij het Botgat laat zien dat er langzamerhand
kleine, paraboolachtige vormen ontstaan. Zie ook grafiek op pag.124.

Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/

