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Kooibosch en Luttickduin

Kooibosch en Luttickduin (ca 55 hectare) liggen net ten noorden 
van Callantsoog op 1,5 km van zee. Door het gebied loopt de oude 
Jeweldijk. Het omvat de resten van een eendenkooi, een dichtge-
groeide kreek met moeras en hooiland. Het droge gedeelte van het 
Luttickduin met heide en enige gaspeldoorn (daterend uit de Napo-
leontische tijd) is ontsloten door paden. Het Kooibosch is zeer rijk: 
natte en vochtige natuur van eeuwenoude graslanden onder in-
vloed van kwelwater. Elders gingen deze ‘blauwgraslanden’ door ont-
watering en bemesting vrijwel verloren, maar hier liggen ze nog, 
omgeven door iepen en essenhakhout met rijke mosflora. Staats-
bosbeheer beheert het gebied sinds 1973.

Het Kooibosch –Luttickduin vormt een restant van het nollenland-
schap in de wad- en strandvlakte. De meeste nollen zijn geëgaliseerd 
en in cultuur gebracht. Tot 1536 is het Luttickduin een afzonderlijk 
eilandje geweest, toen is de Jewelpolder bedijkt en werd het Luttick-
duin verbonden met ’t Oghe (Callantsoog). Hierna volgden nog di-
verse stormvloeden maar na 1612 is het gebied blijvend bedijkt. 
Rond 1650 is de eendenkooi aangelegd, deze heeft tot ca 1830 kooi-
rechten gehad.
Het Kooibosch vormt een van de weinige locaties in het gebied waar 
het bodemreliëf intact is gebleven. Er ligt een verlande kreek met 
lokaal veengroei. Deze voormalige kreek doorsnijdt een slecht door-
latende kleilaag waaronder een brak grondwaterpakket zit. Hierdoor 
heeft in de kreek een zgn. brakke verlanding plaatsgevonden. De 
plantensoorten zilte rus, zeebies en schorrezoutgras wijzen daar ook 
op. De aanwezige vegetatie is vermoedelijk al zeer lang in hooiland-
beheer, waarbij weinig bemesting voorhanden was. 
De waarden van het gebied werden pas begin jaren 60 in het tijd-
schrift De Levende Natuur beschreven (Wartena & van Orden 1962). 
Het Kooibosch was onderdeel van het particulier eigendom van de 
Heerlijkheid Callantsoog van Prévinaire en zijn erven. Voor de jacht 
was er rond 1920 een ‘Theehuis’ waarvan een open plek in het bos 
resteert. 
In het schraalgrasland staat van oudsher een waslijst aan bijzondere 
soorten waaronder blauwe zegge, knopbies, vlozegge, vleeskleurige 
orchis, brede orchis, welriekende nachtorchis, grote keverorchis, 
kleine valeriaan, veenreukgras en bevertjes. Sinds de verwerving 

door Staatsbosbeheer is er een maaibeheer, laat in de zomer. Ook de 
huidige vegetatie is zeer divers maar een klein aantal karakteristieke 
soorten als kleine valeriaan en veenreukgras is verdwenen. Een ge-
raffineerd spel van in de bodem zakkend regenwater, afstromend 
lokaal water uit de nollen en ondergronds brak kwelwater leidt tot 
diverse mengwatertypen met een kalkrijke (te zien aan bijv. gali-
gaan) en soms brakke toets. In de verlande kreek staan brakke ver-
landingsvegetaties met o.a. ruwe bies, zegge soorten en veenmos-
sen. Bijzondere planten hier zijn zeegroene muur en 
moeraskartelblad, die op kwel wijzen. In meer door regenwater 
gevoede delen staan veenpluis en veenmossen. In open water groeit 
het vleesetende blaasjeskruid.
Gedeelten met zeer veel vlozegge, bevertjes en ruw walstro zijn te 
beschouwen als een duinblauwgrasland. Een grote bijzonderheid is 
de gevlekte orchis, die in Noord-Holland pas op Texel weer in een 
flinke populatie voorkomt, ook in een aan het duinlandschap ver-
bonden blauwgrasland bij een oude kooi, de Corverskooi.

Bijzondere mosflora in hooiland en moeras
In 2004 zijn bij onderzoek door Staatsbosbeheer in totaal 61 soorten 
mos aangetroffen. De veenmossen lijken zowel in oppervlak als 
soortenaantal (van 2 naar 5 soorten) te zijn toegenomen, het kalk-
minnende boompjesmos is verdwenen. Op de overgang van de ho-
ger gelegen beboste kopjesduinen naar het lagere hooiland heeft 
zich, onder permanente regenwatervoeding, lokaal een ijlere vegeta-
tie ontwikkeld, die wordt gedomineerd door gewimperd veenmos. 

Hier staan ook elzenmos en moerasbuidelmos. In 1962 vond Victor 
Westhoff goudsikkelmos tussen de vlozegge. Goudsikkelmos wordt 
gezien als een soort van natte, kalkrijke plekken, waar vaak enige 
kwel aanwezig is en staat er in 2011 nog steeds. Nieuw sinds 2004 in 
het schraalgrasland is de vondst van hartbladig puntmos, die bemes-
ting beter doorstaat dan veel andere mossen van moerassen. 

Bloemen en mossen in omringende bossen 
Het grootste deel van de bossen van het oude Kooibosch ligt op de 
wat hogere duinafzettingen, buiten het bereik van het diepere 
grondwater. Het is een droger bos van berken en eiken. Hier groeit 
plaatselijk kussentjesmos en pilzegge. 
Op de wat beter ontwaterde maar vochtige gronden staan meer 
voedselrijke bossen met gewone es en gladde iep. Een deel hiervan 
wordt geëxploiteerd als essenhakhout. Door een consequent hak-
houtbeheer ontwikkelden zich hakhoutstoven van voldoende om-
vang en ouderdom voor de vestiging van bijzondere mossoorten, 
zoals spatelmos en recht palmpjesmos. Op de grond staat hier het 
haarspitsmos. Deze combinatie van soorten treft men in Noord-
Holland verder alleen aan in het Krengenbos bij Castricum en een 
hakhoutbosje bij Heemskerk. Rond de eendenkooi in de oudere en 
deels vochtige bossen stond tot voor kort de in deze regio zeer zeld-
zame bosanemoon.

Fauna
Door zijn ligging in de Kop van Noord-Holland vlak bij zee komen er 
vele trekvogels, waarbij de bossen vooral een belangrijke rol als rust-
plaats spelen. In de winter zitten er veel houtsnippen. Enkele soorten 
buiten de broedtijd zijn groenpootruiter, sijs en witgatje. In de 
broedtijd zijn de bossen rijk met onder andere boomvalk, buizerd, 
holenduif en groene specht, incidenteel ook grauwe vliegenvanger 
en wielewaal. Van de 25 vleermuiskasten die in de bomen hangen 
worden de meeste gebruikt, o.a. door de grootoorvleermuis.

V.l.n.r.: Schorrezoutgras | Blauwe zegge | Veenpluis| 
Gevlekte orchis | Moeraskartelblad | Vlozegge | 
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De kern van het gebied bestaat uit een nat schraalgrasland, het zgn. Centrale 
hooiland, omgeven door het Kooibosch. 
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De plas van de verlaten eendenkooi is in 1947 voor het laatst uitgegraven. Er 
om heen staan fraaie essen, iepen en een bijzondere wilde vrucht: de mispel.

Op de Zoutmankaart uit ca 1660 is de net aangelegde kooi en omringende 
aanplant te zien en de rest van een doorbraak uit 1570, de Nieuw Spoelde Wiel. Gewimperd veenmos  Goudsikkelmos Hartbladig puntmos  Kussentjesmos  Spatelmos
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