
Eddy van der Maarel & Harry Wals = 
De duinen van Graadt van Roggen vroeger en nu
In J. Louter et al. (2007) Volop zomer. Schilderijen van Job van Graadt van Roggen, p. 91-108.



De duinen van Graadt van Roggen vroeger en nu 

Inleiding 

oe sdiJ16H ." het IMtd:sdNp 
Oe kunstenaar Job GrHdt \Qn litoc)9M htt-it ~ 
en \dli~jtn ~n ~ ~ •n (UI'ot)l ".. 

get.atef'\ tno;Ht vHk hebben .IIJO ~Net"hn 1t mikeoft 
met de zee l't'eOofpen. tflltOOf',)l de cb.l'lef\. Z011! 
in de monograflll!i' OY-!r 2ip'l lhoen tt1 ~in dit 
boek.,. wotdt ~ht~ woonde hiJ het grooat~ 
deel wn .tÎJn leven In 8etge.n en mttfUI tCtlll.,. 
hij ~ du.nen d•chtbiJ ZIJn woonpl.ut1. mtt n.ume 
de dvinen bijBergen en van dur tOt ~n hrgtn 
a.n ZH en camperduin Maar ., zijn oolc doeken 
\nln de duine-n bij Petten. bij ZOU1elande op 
Wakheren en bij Burgh·Maamsttde 01) Schouwen. 
H•j leende bO"Vendien de duinen van Z(lndVOOft en 
Bloemendaal en v.,n C.Stricum en Eg~N~nd. Hij 
heeft ook gew.rkt 0101n de kun va.n Brtt<~gnc {'n 
op het Ouitw cil<tnd ROgcn In dn OosVN' dichtbij 
het univeniteib~tildje Greif>sw&ld; ook daar kOn)Cn 
uitg~trekte open dt•inen voor en te~n~ dt'nrten• 
bonen. 
Het 6vé!( .tiC hl van utlilrlofijN\ l~tlU Jltn dAl GrMrll 
van Roggen ill llet bij?OóC:Iel gebOeld was dOOf het 
sttand en de ~r~.&miSC:he biO,.I(Je du!uen f:n dOOe llfl 
nrl}d die eenzam~ bomen tc:gen hel bewt-gen(Jc 
zand voetden . .. lêl is heellnter~unt dat In hel 
moeiem e natuvrbl"hf'et' de1e pa~sJe vooe dynamiek, 
voor bewegend und E"t\ wiJifoe, teu \I~~~ QIOtiHe 
tolgaat speten. Geaad t v;ul Roggen lOU zich hltr 
'NOl bij hebben bevot'ldenl Toch zl)el juist b!j die 
passie voot dynamiek enkele leant1f'k~n..n!)f'n tt 
mak~n en dat zullen we In de1e biJdt.tgt ook 
doen, 
Dat Graadt van Roggen 20 9'!'fasclnetrd was door 
de blonde dudlet\. met ...eelallagp Vf9ttit~ In 
allerlei tinten groen en bruin hgt oot we-l voor de 
"land want in de njd dat htj In Betgen btgot\. wil'tn 
doe du.,en bij Bergen en \'OOtal die b~ Sc:hoofi en 
....,.~open en merendHls laag begrotld Er 
kwamton enorme rturt'duiMn voor. ZIJn voortletde 
ging k~nnt'lijk uit naar de Schoort~ duinn\ want 
dit met."!ste van zijn schitderij.n tonen impr~ 
van d.e duinen OumHSt lcW<Mn hij oot W'd '" 

dt *htbii huil ~ kt~ duinen. 
~ ~~~ g..tl dan ool:: ~Je: OI« 

dt duinen v.an Ber9ff1 en idlootl 

0. dulntn ""." &Hptn en SdH>orl 
Dut d"""" lfJ" ~md ~ ~ik-1: sinds de
RomtinM b_ld. mHf pon onc;kor de iland'OKht VOO 
blolo9fn tn l.).ndbovwtundigcn gco:komcn sînc:b 
het m>dd(on r.m de 1 F ttuw O;t;:~ma i) ck C'C'UW" 

w;,Miing .,._, d• 1~ n01.1r de! Jat ~uw"'" wort 
K~n,trount: f(ICrtijcb wttd St.lo~t11'.1oWc~r 
toet! Of>9Cti<ht tn kw.:Jm <Ie vo.~:-,lft9ging ~n de 
du1ncn deflmt_i~~:f op 9'1'"S. 01nderzijtbvestigde 
Gri!"dt v.•n Roggen 7ich 1n het j:..1r 1900 in h rgecn. 
HiJ hec:h de grote vc;en<krir~gcn in dt ecr-stt h('lft 
van <k 20"' t<tuw OP <Jt voet gtV(Jigd. N.a <Jt 
Tweede WerctdoOt"log hebben er opnieuw grote 
v.:ri.'lnd«<hn9Qf'l pll~o~hgovondèr' t!n dat i.-. de pecriock~ 
cUet dol!' \Chtl)v~N ""'"dit hooftktuk hebbeo I'Yiée

<}el»a&kl 
Hl"l llqt U.l ook vue" de hal'ld om de o n twikkel•l9l>· 
gti<hl<!<'e!\ls vt~n de.c:~ du!r,t.'(l in viét ge<Je.eltel'l te 
be-\duljv&n: vllót 17SO, 1750.1900. 1900·1950M 
n.rt 1950. 

ten persoot~lljke noot 
Sommige van onze •!gen waam•m!ngen d ie we in 
on1t b iJdrage hebben I!')Qelll()(h ten dateren utt de 
I•" en 1950, 1oen we ttls Amsterdamse leden va n de 
Ntdtt1&ndst Jtogdbond voor Natuurstudie d e 
duinen op de flets en te 11oet verkenden. Oaarna 
VMrden Otllt toopbanen ons naar andere ~treten. 

Pu sinels 2001 toen de tWHde auteur zich in 
Oergen 11tstlgdt hebben we de duinen van Bergen 
tn SchOOr1 OptllfliW Y~rt~d. 

MlddM 1n de voorbereidingen. e~ncl JU"' 2006. stierf 
Hlny Wlb. Mt1. smart maar ook met eerbied en ter 
ntgtdldrttM heb llt onze bjdrage voltooid. 

St::hoortJt Duinen en Noordho~Wwh DuinreservaJt 
Dt du1ntn v"' GrNdt van Roggen. en met name 
dt du1ntn bij Sdloortz.4jn tham W'l'jd m zijd 
~ltend ('ft gc::hctd Uit een ondt'rl:~ in opdradtt 
v:,n c:M Sti<htlnl) N.tuw ""Mllic"U nNf de ~~ng 
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van het l;:m<:f)(h~•P onde' in totaal biîna 5000 
Nedertanders zijn d~ dl•inM bij $(;hoorl :tls het 
meert ;,:ult•ekkelijke va•~ 52 van tevore-n gesele<
teerde Hedert;.mdw landsdloppcn rW~-ar vorer1 
gekomen. Dl'li:Ubij wa~ geh~l o.p zaken a ls eenheid, 
intkhtlng, natuutlijkheid en historis<h karakter. 
Oot <1's men niet tq vool W;l~rde hecht a~Sn :ruikt> 
oppqwl;;~kkign <;mdnrzfl<~kir~én k.an 1'1\ell 11\ellO'n 
h<>ge waardering zeker Instemmen. 
De natuurhistorische en recreatieve betfltenis V<'n 
de duinen van Bergen en Schoor! en van Noorct • 
Ken.nemerland als geheel is welbeltl!nd en~ 
mogen ons gelukkig prijten (l;;~t wijw•:l hét gehele 
duingebied als nat\.lurrescrvnat WOf'dl behe«d. 
oe voornaamste teneineigenarcrl zijn Staa:tsb<>s
beheer. die het 1850 ha grote SW<'It~otvur· 
monument 'S<hoorbc Ooincn' beheert. en hel 
tegero.'IOOf'dig sterk op natuurbehol•d gori(hte 
Provindaal Waterleiding Bedrijf Noor(l.f.IQIIMd, 
PWN .. dat grote delen van de duinen onder 
sergen .. Egmond. Castricum. Wijk aan Zee bcht•trt 
aiS het 'Noordhollands Duinreserva\lt', met een 
grootte van 4760 ha. Ook de Vereniging Ni'lt\lur· 
m<>•~ 1,nnenten en het NoOC'd-Hollands Landschap 
bc:J:itten delen van het d uingebied,. terwijl de 
Gem~erlte Bergen eigenaar is van het ' Berger· 
bOS<h' • dat e<hter als onderdeel van het 'Noord· 
hollllnd:S Dvintesetvaat' groteodeels doordePVIN 
wordt beheerd. 
Allertei duingebieden hier zijn tot officieel natvw · 
monument YC.'I'klas~o~d, met name de ' Berger duinen', 
de dvincn vttn SchOot! en het Hargergat. Ook zijn 
beide grote (eservaten habitat- en vogelric:htlijn· 
gebied, dat wil ~eggen dat zij tevens onder de 
nawurbesd'l«mingsril;htl ijneo vru~ de Europese 
Unie vallen, voor w;)t beuefl bijzondere voqel· 
soorten en n<ltourlijkt en halfl\atuurlijke habitats .. 
dat zijn milie\Js Vl.J:n pl;;1ntc::r1 <:n d~«en. Oe reser· 
vaten maken zo deel oit van het netwerk 'Uatura 
2()1)1)'. Dit netwerk toont gelijkenis met de 
Nederlandse EcologiS~:he Hoofd Stn.Ktuur (EHS), 
maar het beSI:hermingsregime is vet!l sttenger. 
De verschillende natwrbehoorsinstatltles zijn er 
niet alk-en op uit om de bes-taande no.thnJrwaatdêt'! 
te be-houden ma.a1 streYen er ooknoornieuwe 
biOtopen en nieuwe dynamiek te docr1 <>•"~1S1aa,~. 

Drie boeken over het gobiod 
Tvlt!e fr'21ai geitlustte-erde populair-wetEnS<h~prxtlijk<.l 
h<>ekcr~ zij•~ de laatste ja ren verschenen (l'ffll c;lc 

duinen V<1n Sc.hoorl, tn onze korte beschrijving van 
de •'latuurl.ijke histor"te van de dvil\ol!n vrocgt:1 en 
nu hebOOn w·c ri.1n nok d;mkbaar gebruik gemaakt 
van deze bronnen. 
Het zijn 'De S<hoorlse Doincn' door JoMn Bos 
{1999} vetschenen tt:f' ge~etlheid van het I~ 
jarig bestaan van Staatsbosbeheer. met een schat 
aan historische gegevens over de laatste 200 îaa• 
en reproducties van ovcte prcntbriefk.lt;,rtcn en 
zelfs v;,n enke-le we-rken vttn Gra"di van Rog9cn. 
'Zwerven in de S<;hoorbe duinerl' door Frans 
Nièu'l'o'ènhuizen (2002). met histo.tlsche gegevc:-ns 
en een uitgebtelde beschrijving van de flora en 
fauna. Eerder was al verschenen ·sewoqen 
Kustlandschap- OtJinen en polders \•an Noord
Ket~nemedand' door Rolf Roos (1995). Dit boek 4 
eveneens een jubileumuitgave ter geJegenheid 
van het 7S·jarig bestaan van het PWN. 
Het beschrijft uitvoerig de ontstaansgeschiedenis 
sinds de Romeinse t ijd van het hefe dvingebied 
van Wijk aan Zee tot Camperduin met een inleiding 
over de prehistorische geschiedenis na de laatste 
IJstijd. Ook biedt het aanvullende natuurhistorische 
gtgcllt}ns 0\!er de duinen bij B-ergen en Sd'loorJ. 

Overzicht van het hoofrh'Wk 
INt: 2ulleo nu eerst het huidige duinl.lndsdtap v.:~n 
S<tloorl en Bergtln kort bes<htijveo. onge\'eer in de 
m;,u: v;)n deteil d ie Graadt van Roggen meertt1l 
la.t~l :tien. dat wilzeggen op het niveav van 
vegeW\i C}fn<)~il'li~ke•~ met de daarbij behorende 
vogels en z:oogdh~ren, en met af en toe een 
opmerk.ing ove.- af2oodedljke soorten. 
Vervolgcm galln we in Of) de bewogen geS~:h iec:le· 
nis Vi'ln het gebied, d ie ll:ich C1Ver duizenden jar'-?fl 
uitstrekt '-?fl die: in gtote lijnen bekend is uit 
g«~logisch. PbiOOI)c:)tanlsc:h en historisch onder
zoek. Voor een meer ge<fewmeerde beschrijving 
en bronvermeldingen ~lwijU.:r\ we naar het bock 
van Rolf Roos. 
Ten slotte besteden we MnOOtc:ht <:~.{In de~ verhouding 
tussen mens en duin in de loop or.tr' de géSChledenis 
en staan we stil bij de vrt~t~9 hoe dè duinen van 
Graadt van Roggen in de toekomst beheer<t 
kunnen worden en vanuit ~lk.e verschilft n<te 
ge:dchtspunten dat zou kunnen. 



oe- duinen van 8efgen en Schoor! in 
vogelvlucht 

Ov•!·ulclu 
\led ~z~rs VIn dl1 bod. tullen he l hvldftJe duin 
la~ bij 8trg.., tn Schootl•nl~rmat• kW~nun 

~" wt btQ•nnen dillom tM1 "" katte ~u wan 
de I1Yid9' \oltuttJt, WM om •ltf••nt treft is de 
omv-.ng v.wt hc1 mln of "'Hf onrgHtoord~ a!thlm 
n•et ~ •~ dult'il•nd~~ V~ Ymperduin • 
~ &angos lw!1 w~ 10'n 1 tm nMr hrgen Mn 
Zee en ov. ."_, ~ ~ htlh ~ d1 V .,eet b het 
duoill09'blld 4..,. ol...n fi'IIHI bft"':"d TM l\lden 
..,.." dt (WW'91l.Nft .,_ 0. ~~ b4 hrgEn is 
PW1 t'IOg HM 4 bit ftMt lO""'Nf Mn 1..-; ~ rijn 

• d...wafn •id noo ~,' ""' blttd. Mt1 ~ 
in de SctloottJit Otoll!l"'ltft lwft ~ ...-en&ang Jopen en 
fifl:wn - q"" dtft op ... verh.tfde ~-.., 
get\.., ~ Mft 0'0tf Wf"Witfle aM I .. ~ 

typen .tCW'IÓf' bebouwing t• Mfl 
Stll<~bll u b tNa CJMft v•n drl ~~ .- vootgmck 
ht•ktork .... lt (De www t14luutUMI.nl); 
Ah>. ueiMd ~ 'Chchap, uitgf!Wd:11!' kiOf on 

ru.kfl)()$~n. '""frdw\ v•ll•ltn. he:ldewldtn en 
Hn ,;Jit bc:oroctdc tlhwnclul.nrand. liet ,",.. 1-. 
1Hf b•""'" .,,.. <t~•rdoor 9fOG:It or M-d«, in J...,i 
~n J••• blc'Mr•t ct. OOnMnOf'Ctlk; in ht t tand leo.lc!n 
Z~nd~h..en. oraefbi;ton tt1 gru~prM.; 
brotdgd!led v~tn d~ gtoene '9f(ht, hOYtsnip en 
n•ch tzwatUW'. 

Lanc:tuh.a"l""... 
StuffdulntM 
Op dt to1>09r•~ ~~n en 09 de~ en 
~tn ... ." ..... ~ 11111\ tt zien dit bb't.de 
......,. nog stH$ f!tf\ ONngri,k ~~ 
~ ~ 0. ~""' "".wmlurtenctt 
dWMn ,., votenc»M t J C<od mc1 ....... 

WAMt~ "'" QAt Uftd ~ bli.,n Hf1 
"'"'" ",...... .. Ofldlti dtM....,.. dtte bklndfo 
durn.n t. ._. tChNn bloglo..ct. ~ntomplex 
..,.,. tnHr dM ..., WltttMt h I a lilt lU groot,. 
Odegen tM OOOCWdni vt~n de SchoOf1w :zaw.g. 
t.o.b bli~k1 un hH SC:h00tl1t: ~ Vif'ldt'lii""M nog 
~ ~tf'l topogr•f.che har1 • ., 1~ C.f~ 
beek~ op patint 1. • d41'1ot SMUlt rdM'It "MI 
de 9'01• •• ,~ \ll•f~ 'bfll'lll:ttU' , eh" 
hondt«::.,..r g.elvdwn •lOV w.rtn, Gf,l.xlt wan 
~OVOM wm door dt blonde diJIMn van de tH
reep en~ t:tuitdulmm r~•"'t'AA!'!rd cm h octt lh7• 

~rrw..l lll brdd gt'tlf.ttht. rio bljoooebri'ld het 
tch!Werij tf9ebe•td 00' pe.g. 14-' 
lbam. tijn d.71) 'tlilfdu•nttlo op pltkkf'n w•• 
het zand niet met• ~t('fk bewffgt. btgrotid rMt 
rnossef\ kontrn01wn .n g.~ die t1N tttnd wast· 
lc:t9!Jt!!", Oncltt 6t 9r1s~ h htt buiiiQHl~o heel 
kAr,,kt .. ~t.- Vt>rder lcomtn !Mfldttn m•l Ufulk.· 
hel, k rlt~lhtodt en kruipwilg YOCM Ook in de bjd 
v•n Gril•d1 -" ~ moetC!'n « tulke lage 
bt-gtoeilng~ 1rt dorlt.(ofe tinten ri.n 9f'W"Il 
getuige Wf'toC:Modf W Wlf\ liJn Khildfnfl!" (lfb. 
~ lH en 1•1) Voorot OOt'f1 ~ r•Jft de 
tilipU4 ., dot ~~\tiPU't ~ • a g 111: : ten. 
""" l!OP09"1fild'le t'WIIIIItft dt.;odtft op hun """ 
td'INne begroeiing en ~ • hoogtt v.tn de dl,i&. 
~biJ:: bCttddf'ttOOtiiNorbt~ 
de "SdiOOI'hche .... .,._ A.I9U:f0rp. 6t 'JNn 
8attsblir« b.t H.ltgM Mn lft tf'l • 'bt-attt ,...,... 
bij cl<~ ... - Do....",.- zl)> 
hier ru.m ~ • • Nlrlnft dt hoo91• cbntoppen 
V<IR Hitdetto~nct. dr.:~ IIOQ<en t~ de bi~ 
dUotltJnd aan iHI Lil" t~ met -~bos -Het VogdnH o" 
Het •• cM oonk•nt """dit (OfnPict4 ttn noorden 
v<Jn htt 'll;letne OM.rClnvetd' ~tn 'Vogtlmeet' 
h gttgrii\IM rn de bf.glnJ111rt"n1K0 l-ltt heeft een 
orllllge vonn en •r k ten (!ll.,..dlt urtgespaard. 
waardoor het tnel oogt ~tl • ~ n.tuurliJ'- dui"" 
I'N!f'r. Oe oevel'l, 1n ~t I.M.-gin ~-.cl moet ttn 
~~·dt • bKI':hl~II'C~fl dOOf W.ntN 1964-
"'"-dftllnldrii'M ctwergpldrlt~n w•en WNUigd. 
woor .. lb gevolg vo~n dt "t~rtnl('~tf•'9' door de daar 
br .. ·~ .... ~i1~1999 
~ Wlollbij de Olloi*\...,dc!n afg!tth<IIP( 

met llls 9"d9 d.t1 dwtfec>' -' ll(h Cf """' 
hebbom ga n\J9d. o A. eh dl'~;., tn hl'! 
-..od. --Op~ ~"f'Wdc:· Wfrt~in~ 
twlgs: de-blonde~ d .. ....,, ~ -n 
~ en "Veter ~ wondtn.,...."'"'" Uit• 
gt!Slfct:w ht«< ..... ro.n ~CtoM tW die OOk ....." dit 
Waddoetwti.Mtdfn 1111'""""'- Dt g,ouhll! tt\oll.lltn 
heîct.o ...-.n woln d• ~.-w. hot.,,~ 
veld', ...n WHnti~tn "'"dl<: M.wl.lwtg en ~ 
W1terboM.Icte' ten oosten dNn'.." Op dèt.e 
hoeiden komM spont•~n bétkM en lknncn op. 



ln®dohn, 1:12:3. 
IIOI.MnMP, ~ l 4;f1 tfi'TI(J:)II,j 
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Het 'Buizerdvtak' met \'COl htidt ten IIOOtefe•l 
va n Bergen aan Zee is ontdaan v;:.n een uit de 
oorlogstijd stammende sinteiOOttn en heeft het 
oude reliëf terug; daar wordt nv gegr~:.1~,:d. Heiden 
komen in Nederland u itsh.Jitend op k;:~lk.tume za•l<J. 
gronden voor: dat ts zo in het b innenland en in de 
kustd uinen. Dit btengt ons even op de OOkende 
ka.lkgrens d ie de duineon van het kt~lkttrmc 'Woddcn· 
d istrl<l' scheld t van de kalkrijke d u inen van het 
'Dulndistrkt'. Deze g rens is in feite een grill ig ~r· 

lopend grensgebied en dat gebied ligt pted~ bij 
Bergen. gP-mklde!d 1 km noordelijk tot ca. 3 km 
zuidelijk van de weg naar Bergen aan Zee. Het 
bekende gebled 'Oe Verbrand.e Pa n' ligt vrij~l 

geheel in dit overgangsgebied van kalkrijk naar 
lcll lka rm. Aan de zeereep is het overgangsgebi«< 
wel ee.-. kilometet o f zes van noord ~~ tvic.t Ten 
zu iden daar weer w.n vind.qn wq dCJ k:Jtkriji:e d uinen 
waarin de zeer~~ 3 to t 10% u il dlk lum · 
carborwilt bcst<J(It. Zie h ietO\•er ven:ter· Roos (1995). 
VOQrotd in dé bloeitijd va n de struikhei is d it land · 
schap gelie rd. In de2e zone en ook meer n~~r 

binn13n komen p lei:ket'l met nog <'Jndere s:ttu iken 
voor. van d~e is de de.uwbraam van'M?'ge d~ 
vrvchten he t best bekend. 

Ou(lwaflelen en str<mdv/akten 
Ook komen h ier en da<W open du invalleien met 
een rijke en bijzondere flora voor · ook wt!er deel-s 
~fgegr.,ven • bijVQ<.>ri)eeld de 'Pirol.,vl.,kte' tussen 
Bergen en SChoorl en de 'Pyrol::wal!cl' bij Hargen 
{zie foto pag 109). Del e wOf'dt meestal ' Pirolav:altei' 
genoemd, 2odat we een ' Pirola\ilakte' en een 
'Pirolavallel' hebben. De plant waarnaar belde 
plekken zijn genoemd heet echter ' Pyrola rotuod i· 
folia' , het ro ndblad ig winterg roen. 
rn de zeeduinen is ook gegraven tussen S<hoorl 
aan Zee en Bergen aan Zee waar de zeereep Is 
onderbroken en waar land inwaarts zich 'De Kerf 
uitwekt met in aansluiting de afgeplagde en 
daardoor vernatte ' Parnassiavallei'. Hier zijn 
spontaan zoutplanten opgekomen zoo.ls schorren· 
ktuld en zeeaster; meer naar binnen toe ontwikkett 
ziet. een d uinvalleivegetat ie. In de vloed merken. 
d ie na een storm in de slvfter worden afgezet 
komen cypische vtoedmertp lanten tot ontwiki:~ 

1ing, zoals de strandbiet · waarschijnlijk de VQOt· 
o uder van o nze suikerb iet! Als gevolg van d~ ~r· 

stvlvlf\g van de bestaande lage kalkarme d uinen 
met lcalkhoudend strandzand ontstonden h ier 
tevens kleinschalige overgangen tussen kalkrijke 
~kalkarme bodem, WaM sommige plantensoorten 
.~:idl optimaal kunnen ontwikkelen. 
Oe ereatle va n d it nieuwe milieu heeft geleid tQl 
een vertljking van de fl ora en fauna; er zijn in 
de 'S<:hoortse Duinen· nieuwe soorten p lanten, 
pl)d<Jestoere,, en ke \•ers \lerschenen, ZO'W'CI in de 
vallei als op de opgestoven lage duintjes. Oo k 
b roedt fN de bontbetpfe\lier, een typische strMd· 
vogel, 
Gfaadt van Roggen, d ie o nder meer het strollnd 
b ij C~mrx:t~:luin sd~i lderde (afb. pc)9. 113), zou 
st.~lltg no'lat d 1l ''ieuwe landschap zijn getogen 
om er te ~hUderen! 

Duim;truweleo en duinbossen 
De duin~en beslaan thans het groQtstq opper· 
vlak. Van dicht bij zee tot~"" 00 hinnér)duinrand 
zijn d tt vooral dennenbossen. m_,vr het 
' Bergerbosch' en bo»en in ' De Ved:Kfu'ldl'! Pan• 
en l<'lngs de Duinweg van Berget't naar Schoorl 
best:t~m uit loofbos.. Ze>meteik, berk. lijsterbes 



_- en aM~ de b innenduinfl\lnd ook beUic zijn hier 
de dominante boomiootten. Oe fra3h. te boom 
IS de ~óm(:reili;,, dit wel 1000 jaar oud kan worden. 
"' het wlndt!t' lfl'l! ~n ~tiJI1verxje mille" van de du irlèn 
~lenze dergolljkt ~ftiJden e-ch ter bij lange na 
niet Niquwcnhuiretn noemt een l"*"iicl van 100 
jaa!' d ie bereikt word t In het r uldoost<:lijk deel van 
de ' 5choor1Ut Oulnen· en In ·oe verbrand~ Pa n'. 
Oude eiken nun wol ttns los In het landschap 
met een korte sttm tn totn btede kroon en voot 
een ~ho blootatleQd wonelstchcl. 
Behalve bomen komen~ op veel P'~~mn 
struiken VOO(. ~ na.~ vllet, rlrnpelt005 • ni<et 
OOtl>ptonkelljk lnhtH'li en btem. fen andere 
inge...oerde SOOtt n Oe A!Mrita.Jnoçe vogeOcets. 
die zkh Ktlttr •k MI'\ lnvasi;Hoorl gedraagt en 
lid\ MOmt uit!:H'1-Ich. ook '" bos.wn en hekten. 
Het t<t91• cc d9t ~ il erop gericht de 
v.ort gehHt kwijt tt rltM., 
De den'Mnbot.Mn ~ '-*': de inheemse (#Olie 

den. "' ook uit do Ooftenrijtse den, eet~ v~t 
vom de cw.no den tn oh de-rde de zeedeft. In het 
boelt v•n N ~iztn won:len ~dene 
andere s.oorttn Gen eon nog andere naaldbomen 
boproktf'l dicl 611ie zijn oonol'plant in de du inen 
v;Jn Bergc:n <"'! Schoort. Mtt name de g rove den 
vinden 'M', noot #!IS do l"OIT'Ie(tik.. vêtak geTsoleerd in 
~~ d uif\ ioOfn) ~h 'vll~odtn' In de heide, net zoals 
die op de v etuwe en In Orttne o p de hei te zien is 
(de flfb. f.W~'!.J 131). Ook komen op geéxponeerde 
p&ckket) 'wind bomen' voor, bomen dio .,"n de 
wlndzljdo n(,lCli\'M .,,, OoYOI(J van de u itdroging 
door de wtnd en tkh voom<~m•lijk ;a<tn d4 lijzïjd4 
ontwikkelen. V!l)iUi.and~ dennen en tneidoOtns, 
die t@Qen de wind be\tdnd zijo, worden vM k to t 
wir.d bool.e,n ~tll'ound. Gto;,dt vt'll'l Rog!Jen kende 
dit venchljn"l!l en ~ft hot v..sto~· 
Aan de rld'ltlng van dtlt ftt\l1Jd191!! Otltwlk.t.ding 
k.an de hHnende wln(llkhtotiQ WOI~n afgtlcid, 
bij 01'1$ 1.\1~ Aan Zn! WOfch ~te Wwloecf nQ9 
voersterkt dOOl htt doof de wind n ;~ ca ~ 
tout· Wit'sprlf • ~'nUl Wlndbomi!n kotYIM oot 
long< do OomM ..... 
0r dl!nnen~-.n WOtdrr:n waak gHotmd o.n hel 
bJoedef'l Yoln HiCilMnl ~koort~ ;roals de 
grote Ww.t ~ dot ZWJrte ~ ~ het VO«· 

kOn'len van uldume OtcNdeeen. In de·~ 
Duinen' geldt dit in ht1 blj-zondef voor de dennen
Orchls.. Du• toOn vindet'l we 1100ral in de o udefe 
i>o)sen . 

oe vet'br.ande "~" 
In de d u inen ten l"lctt:n.v.n Bet~. in he1 .al 
meer genocmde grcmsgebltd tunen kalkarm f!'O 
kalk1ijk, vinden wen~ t nkele ve(lel.j tl<:typc'!fl d ie 
In de 'Schoorlse Oulntn' ~ehtel o f nagenoeg ont· 
breken Op nog 111ij opon d vlnon. vooral meer 
naar :zee Vinden Wfl 1\.tl lo~nMmdt dvins:trvWèel 
mel strufken als d ulndoo• n, vUtr en meidoom : 
op ee-n enkel sch ildtrij v1n Gtlftdt va n Roggen 
(<Jfb P<"9 129) vind jo i•" dnt o p een struweel lijkt . 
E~ tm<.ter kl'lr~Jt terMietc type djn de d uimoor 
begroeiingen d•e voor~ In de 'Wlmmcnummer 
Dum~· ~Ie he U1ngen btdekkc:n. Wc-er een .,nclcr 
type dat In •oe v..-t:w.,'lde P.,n· en moor na<~t h4t 
ZUJóen In de btnnf!.ndulnen voortomt k ~t duin
grasLand. HO dkhle \lt'9tlcttle l"nrt v~n.chil~ 
gr~ toeh~öen~ ~ zools 
echt wa.ktto. oe llltste twft a.ncbtho,puypen zijn 
WIOt'ZOVH W! welen n~l door Gr..-.cft "-' Jtoo9en 
werbHtd. 
"De VHbrande P•n· h ~ ~ dM bljZOI"'def tot 
M ~ 54)(HkL Zo httft de dkhter ttc:m'IM 
Gorter~ gE!'I cc lid.~ huk ~tut.- nog ,,O&Cfs, 
()ol: IS het ltlau1d:t p!O@'kd'lllft VAn Rtj~ 
(192&) over de geobot.tnle van ~ te-rger dvinen 

Oen " ... ,..,.. 1tu, 

~l!oo. US • oiOO '""' (~ 

.. 



96 

!] lOtendeels Mn d it gebied gewijd . Tenslotte heeft 
de grote vegetatielt\lndige Victor Wcsthoff een 
stud ie Wl" ' 0<: Verbrllnde Plln' gern~S.,kt. ~arner) 
met M!ek Hoffmann (Hoffmann & Westhoff 1951), 
waarin de veranderingen sirnis de tijd ViJn 
Bijhouwer • ond~r métr' dOOf' 00 \'C!f(froging • 
W'Ordcn be-$(hrew:n. E~n wr1 de >!even beekten 
die ter r•:.gédachteois aan westhoffIn door hem 
ge-lie fde natuurgebleden zijn geplaatst staat in 
·oe verbrA•lde P.:tn· aan de verbrande Panweg 
(.tie S(hamir\èe 2003). Een I:Rjzonderheld die we 
nog ku.nneo toevoegen is dat Rolf Roos (1 m) niet 
nlleen hel genoemde boek over de duinen van 
Nootd·Kétulemetland heeft geschreven, maar ook 
een 60<umentalre heeft gemaakt over Victor 
WesthoH wa-arin deze l ijn visie geef1 op het na
oorl09~ n.otuvrbeheer, deels 'op lokatie' gefilmd 
in ·ee Verbrande Par1'. 

Duinbeken 
Een ~tstc bijZOO(Iet element viOrdt gevormd 
door de dvinbc::lttf\ stroomp;es d ie avetal uit de 
duinen ;:. tvlocien naar de iJ(hterli9gende poldets 
en die ooit een g~l ef9en fl<>n• haddc:n. Als 
landsthapselt?mcnt 1:ijn ~ n(>!J mc.:u eon paar 
bewaard gebleven. b ijvoOfbeEkl d~ ' Roosslo<>t' 
in de 'Oamlander pold~r" ten zuiden vbn he t 
'8ergerbosc:h' e-n de tx-ek. in het ' H11rgergot". 
Gratldt Viln Roggen wns kennclijk. geOOcid door 
het Hargergat want hij h(>i?ft versd'leidenq 
sd'lilderijen van de beek en de tlcht4?Jiigg<.-nde 
stuifduinen gemaakt (afb. p<lg. 49). In het dóiP 
BE!f'gen zijn nog ove.ral restanten van beekjes te 
vi11den: deels lopen zij via ondergrondse: bl•iz:c:n. 

Wegranden 
Ten slotte is er nog een helemaal aan de (Uituo r 
gebonden vegetat ie. en wel de fraa ie bloemrijke 
~f'Oelingen In de meer voedselrijke en kalk· 
h<>udende wegtandert waar veel wandelaars en 
fietsen: in de tomef van genieten. 
v.~ 1\ui1 dl1 glo~lale beeld van de duinen anno 2006 
z1.1llen we nu. alweer in vogeMucht. door de 
g~mhièdenis gaarl. 

Ontwikkelingsge.schiedenis van de 
duinen van S<hoorl en Bergen 

Dtl ~riodo tot 1150: v•n duin tot Wildemis 

Het Oudé Duinhtndschap 
We kunnen de meer gedetailleerde ges(hied· 
S(hrijving van de 'Xhoorlse Duinen' omstrooks 
1750 laten beginnen omdat toen versdlillende 
meer wetensc:happelijk. getinte r;:.pport~n (JVCr de 
toestand in de do inc:n VCI"$(henen en de eer:~t c: 

grootsc:hiJiige behe.,-UJ1i1tt tr(..'9c!en werden voor~ 

gesteld. De toosta:nd was toen dio'plor;alx:l, d;,t wil 
zeggen dat de duinen oV4tr orote o rJPI!rvl-l1kton 
onbegroeid waren ~n er omvungrîjk.C dOd· 
verstuivingen voorkwamen die aanwezige b01sen 
en landerijen en zelfs de dorpen <~dlter d~ duinen 
bed.reigden. Ook elders in HoOfd· en Zu~·Holland 
waren d uinen in beweging. 
Om te begtijpen w at er gaande was. moeten \W 

echter veel verder terug in de ges(hiedenis.. Tot in 
de periode 1000 • 1200 werd ons land geflankeerd 
door een brede duinstrook met veela l lage duinen 
die op .str~J\dwallen waren g evormd. strandwallen 
die 94!«heiden waren door duinvalleien, de voor· 
mallge strandvlakten. Dit zogenaamde 'Oude 
Duinlandsdlap•, ook wel 'Oude Duinen' genoemd, 
is in fasen Olltstaan vanaf ca. SOOO jaar geleden. 
Op veN<heidêne plaatsen. bijvoorbeeld ten zuiden 
van hel huidige Betgen en bij IJmuidenwaren 
<tcze duinen onderbroken door zeegaten en rivier
m<>ndingen. die V()Or een deel later weer d icht· 
st<M:O. t iet ·avde Ouinl&ndsd\ap' strekte zich aan 
de ene k"nt veel verder lMdlnwaarts u it. Oelen 
v;:~n Ui1geC!Sl en Alkmaar liggen op de oudste wal 
en Castritom qn 1-J(!-i!OO op eeo joogere. Bij Sergen 
bevond zk h een wan<twal d ie haaks op de vorige 
stnmdwt~lk'fl nood. Het 'Bet'QE!f'bos(h' ligt erop en 
grote delen VM het dorp Be-gen. Aan de andere 
kant~ de z:eerec:lp toen éérl t ot t\OJee km verder 
in z~. Rolf Roos beeld t hl ' Bewogen ltustland· 
schap' op pag. 50 een kaart af. d ie een goed beeld 
geeft v<~n de SitviHie in Noord ·Kennemerland. 
Oe oude duinen waret'o ~anvankel ijk vooral 
begroetel met struweel en plaatselijk. met bos. 
fr1 het stf\Nteel was duindoom ~n b~l;mgrijke 

soort en dat is n<>g steeds 20, maar ook jenever· 
bes. d ie nu vlijwel ve-rdwenen is. Oms.treeli:s het 
bc!)in v;,n O•'IZe jaartell in9 n<~m de bewoning op de 
hogeredeten Vlln de 'Oude Duinen' to(! en WfJrd 



op vrij grote .cfl••l •ll.lc.w.bouw bedreve11 en vee 
gewold Toen ti;dtm dt ~riode van de volk.s-
\lel"h ul.dn!)tf\ de bc!Yotklng tltdelljk Jtfnam r.aakte 
het duin weer meer ~roelcl. overal kwam bos 
tot ontWikkeling, mtt vooral eiken en beoken en 
in do vochtigt duinvJcllelen eln n on C:S\t!n. Sinds 
tte r1egervte r~uw, do tijd vnn de graven van 
Frieslan d. ndm tlc menselljkt druk op de duinen 
weer toe en wtrd ~trids mur bos gek.cl.pt. Door 
ontwatering t n ontgiMing van de VH"ngrondqn 
achter de duinen lc.tn dt gtondwate-rstand in de 
mftr n Ht ztt gtfogtn duinen gedaald zijn. 

Begin v"n tt.t ~ OvinkmduNp 
Vervolgem ;, r..c Oude Oumlan<kchap ewér een 
periode \lilll"' 100 )Mr 'I'OIIedlo '<lefandefd. filc>OS 
(1"5} be1d'vrjf1 de'llt Wt~1ngen in dtie fasen. 
()rmtr~ het fMt tOOO moe1~ dc!ze ctu!Mft al 
~ijk VMf begr••ng hetlben vredoren M deels 
D;n gaan ~uhlen. 7\Mtn 1000 tt~ 1)00 K de v«· 
Stuiriog c..tt.Mtrol..-1 IOC9ii'~ Dit wordt 
behatw, md de lrwto4d "*"' de mens ool: in verband 
gebradlt mtt de akllf van de l.Hduinen en und· 
aanvoer ak geYOig van H-n IOf!f'\llft'\e van het aan· 
tal stormen tn de lcrieht ervan, Intussen w as het 
konijn, woNnd'l.jnliJk ~lmporte«d uit Zuid--Europa. 
in de Neck!fl,andso duinen btl,and. Dat was ener· 
zijels "" bfon van vltts d ie werd geëxploiteerd 
door deze d ttrtn in omheinde delen van het duin 

'waranden'· tt houden. Ko nijnen waren VOOf de 
lokvlo bcvol\ino vnn bclttng, mMr ook winst· 
gevend voOf" do l!'lnd M ren dfe op het konijn 
)a.{l9tk:'n. AndQfll;ds k.wi.tmen hier en daar te'A"el 
konijnen V'QOt', wa.~Hdoor het d uin 9 ing vernui~n. 

rw..rh *' .,. Iu• 
Waatwhl1nlijk mfde: door dfl' whade a:~n b"9"048iing 
cm duinbodem triden il'tfdert vt'I'Stuiving'"n op. 
die lektden tot Hn I'N<Nde b~ in de vorming ~n 
de~ Ouirwn. Dit duurde..,.... 1.100 tot 1600. 
Toen zijn dt grote Plf.lboolduirwn. 'blinteru', 
~n door Mt uit'Jt\lfwn VMJ windkuilen. Door 
aan~ v•n hdm f'ft ~~werden 
cksm van het du.n WMf ".-u~legd. Et rijn tien· 
taiiM rfgf!'k en rf9êllng.ft Mieend uit dele nJd. 
die in HO btl.,~riJk ~ ...oor de SUlten van 
Hol~nd door de 8f~l.e jufl\t P• uhn M~ula (1605} 
Zijn s~mt!r\gev•t: 'fl'laca~ e-nde ordonr\il('lci@n op 
't stuc:k van dt WilderNUen' 
Die gaan Q1'1def •nee• 0\'~• dê helm;wnplant.. hoet 

houden""" kon•jncn, ~ldlng en jMtrt.. 
lnterei~l k d.1t Merull v,tn wildernis spreekt en 
daarmee bedoelt natuunerrein, Wllllr geen lönó
bovw werd be(:trt't'en. Ui l~• werd n~ van 'woeste 
grond' 9MPrcWten. 
Vervolgens gaat htt tv:s~ 1150 en 1850 woor ... .,.,.. 
zienlijk meer stui~n. WMrlthijnlljk dOOf g(:inler\$1· 
\'eerde konijnenteelt en overbeweiding met v«. 
8ovcndic::n i" het ll\ dezo peflode Vll.:lk abn()(maal 
d roog geW(:oeit. 
Al me t al was er van Cle 'Oude Du inen• weinig 
"'~- o'lf!t. Alleen bljlergtn wiiit dt unda.vwoer 
m.nder was en de bti<:hfrtnlng ltgtn het optuk· 
k«''de- zand beter, k Hn dHI vitl het oude land~ 
v h.ap bewa.oud ~~~'en. H1er k tt~n groot deel 
van het dorp Iergen ~ tn bow!ndlen ligt 
het 'BerQ!!!fboM:h'. ~ MdiB ... ., Sirnenste:l
l.ng dan 2000 }NI geltdtn. op de '()ucle DuinM'. 

De perlotie JJSO.rJOO: v~n wfldt•nfl M-NitUttlg 

duin; do--
oe Ht"Ste phnMn voor HI>Mslng 
Nadat ef .al s•ndl de Mtddeftt.u~n maatregeten 
zijn uitgevaardigd om dt v.n:tuMng tegen te 
gaan en de duinen uit hun {t.,.t van 'Wik:lemis' 
tetug te brengen, komt htl duinbeheer in de 
tweede helft van de 18t " uw op gang doordat 
in deze tijd van dt Vtfllchting de opkomende 
natuuf\vetenschap zich ormee gor:~ t bemoeien . 
Daarover is uitvoerig boricht In de dissenat~ Vl)n 
J. A. van Steijn (1933). d o lotort directeur van 
Staatsbosbeheer. 04t Motlöndsche Maatschappij der 
Wetemchappcm. Oi)Q4."f;cht In 1752 en ge'Yestigd te 
Ha<Jrlem, schrt"cf in 1161 Hn pt'ijsvrHg uit; 
"Welke rijn de bcl)10 Mickttltfl, om onze Landen. 
wo hQO!J4!n 011, l.t~.agc-n, .tk nur rijnen a~aM ten 
ITK'(").\e voordt'tk: aan te le9;enr 
0c prîj)winn;n..w WM Joh.nr'lle'l k FrMKq qn 

s.:ru~ (1729-1112). art\. lît~•tor t"O 'eç!Qf '" 
de natuurt•b hktor.e Nn de ~ Unlvetsiteit. 
oe duinen W«dHI uftdruklcftjjk binnen Mze 
defmie wan 'ontt IM'M:ttn' bwlfoU.tf\. ISHicN-y 
<Xht he-t "voordehg' do dulntf\. althans de niet zo 
hoge. tf! ber-"'llll'n • nlfl't ~;tnten ~ • met 
"Sparre., oenne-. f!n P)'nbofnen'. lowet lerkhey 
ab ~" .1ndere tnz.el'ldtr, W. van Hil.ef\ die In 
het bllz:6ndc:r dvinbobosdng btrklnMI\, gew:!f"' 
n;,nwijzigen voor grond~kii\Q . In 1773 volgt 
een tweede ptlj~'lfbltQ. d l" In he• bUrondcf de 

., 
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dvinb<:hos\ing beueft: ~w-etke Boomen, Heesters 
en Planten zyn er, bc*li'ilven den Helm (Arurtdo 
Arer1.SJia) en de•l Sleedoom (Ptunus sylvesttis). 
de-.velke op de zandduinen ter weeringen der 
Zitnëvcrstui ~>'inge k:ur,nen gt!:J)Iaot .... -orderl ?"" 
Men waagt zich a f wat bedoeld wordt met 
' Pru•lUS sylvestris', een oude naam voor de VOOf'· 

loper van de pruim,. die n iet in de dl•incn VQOr• 
komt end~ sleedoom (PrunV) spinn:~~) ~enmin. 
Van Steijn ~mt M n dM ht l hier Offl duindoorn 
(Hippopha~ rh<~mnoitl r») g:li'll. Bêtkhey zerldl 
opnieuw een r t~pP<)r't met voomeii-en In onder het 
~llx.'tck<'neMt rnotto "Ter weet'lng van 't ver· 
stuivend zand -z~k. krl•îd ~n plan1 in 'I \•&deda.nd". 
Had men zkh d~;.u;;~<Jn gcha..Jd~n. dan zouden de 
du inen. maar ook onzt b innen iaom e zandgtonden 
er heel ai'Kiers u itgezien hebben! Ber"khey notmt 
!lentallen plantensoorten IX1' zone in het du in · 
gebied en gebruikt~~ vele L..1 tijn~: rl.ttrnen zoals we 
die oog kennen. zoals zand-zegge (Ct'lre-x ;)ronarla). 
D1e Latijnse namen waren in zwl.'ng gckomtr' (I(>Or 
het werk van de grote natourhîstori·ws en $~te
f"f\iiltkusCarl Linnaeus. d ie in 1735 in H;:uderwijk 
wa~ gepromoveerd en enkele jaren in Neder ltmd 
doorbracht. Hij kende de duinen goed ~n heeft 
later de techn iek van helmaanplant in Zw~(loet'' 

ingevoerd. Hij was ln 1739 medeoprich ter van de 
beroemde Zweedse Akademie van Wetenschapp'-!n. 
d~ w~r •nodel stond voor o.m. de Hollandsdw 
MaatsdMJ)J>ii óef Werensdlappen. 
De Mattts<Mpplj schreef nog verscheidene n ieuwe 
prij~vrt1gc.:-n u it. ~\kele daarvan spedaal ger icht op 
de duinen. Als •n3;.lttcgelcn t egen het stuiven van 
zand worden vf(>t-l he t 1>1a•nen van helm en van 
struiken 9enocmc:1. t<nvtl irmeernse als u itheemse, 
in de bvit~nduiner-. hel zaa~1l van bomen, met 
name dennen. en het <tompl;,nten van bos In de 
midden- en binrM.>ndt•inqn vi.tt bolöaanplan t. Er 
kwamen edlter nog ~iniu onder?:~klnge.n en 
ex.perimenten op gang. 

De eerste bebossingen 
"'het begin van de 19e eeuw kwam het duin
beheer pas goed op gang. Kennel ijk mo<!st e<:r'H 
de staat W(l(den aangemoedigd om ieh te ond<:f· 
nemet~. En dat gebeurde door het imtèllen van 
een 'Commissie van Superintendentic'. In t798· 
1799 verscheen een bl'l(lngrijk taJ)P()(I van deze 
Commhsie over 'de stAI!It del duinen', en t:Net de 
'vruchtbaannaking' van de duinen, m'-!t ondC~r 

m-eer al.'nbevellngen over hq t vastltqQetl vaf'l de 
dui1le1l door middel \'"" het neerf.e9gen van takkew 
I:I0$!'1?n ~n stro en h~ <~<mpl.imt•~ van helm, het 
\ft':r\'lijderen """ 00 kon ijrwn en de per(eelsgewijze 
ontginning. De grote man In deze (Ommi:ssic wn$ 
de 54Kf'et<'ltis J<~n Kom (176S.1849), hoogk'faar in 
de l ;,mdhl•ishmJdkvn.de en dq h u tdkunde te 
Uvecht. Velen_ onder wie Kops 2t-lf. deden proeven 
~n namen een kijkje in de duinen biJ Bordeaux. 
w aat uitgebreide dennenbossen voortomen. 
In 1821 werd eindelijk eeo begin gemaakt met de 
bebossing van de duinen b ij Sl:hoorl, op i-nitiittid 
van Mr. D. T. Gevers, ref~rendaris b ij de R""d wm 
State. Nieuwenhuiun (2002) vertelt da~r mqer 
over. Gevers -zaaide en plantte onder ;;.ndcm do 
inheemse grove den en de uit ck F1nr~e (luir,er"• 
afkomstige zeeden. Mede al~ g~lg van \lanhou· 
dende droogte en veel w ind zijn deze pogingc::n 
op niets u itgelopen. 

De tijd van Staring en van Eeden 
lil de jaten ISSO werd e-en nieuwe poging onder· 
nomen door Wioand C. H. St aring (1808· 1877), de: 
beke.ode geoloog. bodemkundige en landbovw· 
kundige. In zijn standaardwerk over de boden• v.~m 
Nederland (1856-1860) legde h ij u it hoc: men de 
dv inen via bêbosslng kon ontginnen. In late~ 
ge~<hrUten ging hij erop door tot de regering hem 
in 1863 opdra(ht gaf proeven te nemen. 
Oif? vo•·rdcn onder meer in de du inen bij Schoor l 
p iMt) met de inheemse grove den. Net al:s eerder 
zijn ook d~:r:e proeven in de meeste duingebieden 
mi~l•kt.. maar n iet In de duinen bij Schoorl! 
Uit een koortje dat Nieuwenhuil.en toon t blijkt 
d;n op e-en ticntt~l JJ!eHer\ nog steeds aanplant 
u it de tijd v;,r1 Sl~ting te vloden is. Maar nog 
steeds waren deze dt•in~n groteodeels kaal en 
beweegl ijk. 
TO<h was nu d~ "'lycmtt'le aandacht op het 
probleem van de stuivende dvinen gevestigd. Nu 
g ing ook Freder ik Willem v;,n Eedeo (1819·1901) • 
niet te verwaren met de l ittr;)tOr. d ie ziJn zoon 
was· zich ermee bemOêi~l\, Hij kende de duinen 
goed, zoals bleek ~• it de in 1868 gepubliceerde 
studie o~r d-!! duine' ' e•l bossen van Kennemer· 
land en hij h~d ook uitgesproken ideeên over 
d uinbepl<1nling. HIJ pub l i(eerde in 1869 een 
overxîcht van geS<:hïk.tc:: 50Qttc::-n • en n i c::t t~llcen 
bomen! Die beschrijvingen zijn met andere 
gesc:hriften later samengevat In het boek 'O•lkrui(J' 



~n feden 1886).. d;Jt ttn ttvw later een facsimile 
herdruk beleefde. 
OOk de dt.~ lnen ond~r SCI'Ioo'l hOO hlj bezocht. 
Nieuv.<ellhubtn hlllt uit d Ol t boek de volgendo 
p<110~age Ovt'r dcH duinen u n: "Een uitgestrekte 
kale, witte be•g•ug mt~l ~t!f!de stoute omtrekken. 
zooder e~;:1llgt pli l'lt. zondtr ~n gr\lmhevtje 
zelfs. li:e1l tandg letsjetr, wo~~arop glj h ulvc(lg zijt 
dert voet te zetten, En (Ondom u Nets dan barre 
wih:le!nls."' Van Eedcn W6S 0\le,lgens geen YOOf· 
stanefer van m.osk'!le ~Htnplcmt van dennen omdat 
in dicht dtnnenbo' •I Me onderhout V('rcfwijnt; 
in plaan ~.f!ofVM\ motA. een me~lv01n loof· 
bomen wo1dtn g.bruikt. 
oe ~ljdlge van ~ w.-s ed'lter n.iet aneen 
landbOt,M.''Ic~ig getnwro)('tf<l. Hij ~ vooral 
een popt.llittwtot v•n dt boWn~ ~ ttn rw-tuur
~f'Mf. Zo~ N, hc:t begrip nat\IIM~ 
f'I"'IO"'Lmel\t In ,...,... NnlltdinSJ _,. de ....,..-tiging 
v;tn het 'httcbf.r9f'M"'Ud" bii Apeklocwn. Zoals 
Van Steijn ~ ldveef VM Etden het volgeiode 
(W@( de "S<hooftse Dulntn": ·K~ de-.ze hooge 
heu·Jfts IMt houtgtwM bedc*t worden, ~n zouden 
lij aan ct. vl4kt~n belere bc1Ct'lt.~tting verleencn, 
de vochtig h.td """ lucht tn bodotf'l'l vermee(de(et'l 
en ..an hout lehr niet on.bctl.tngr1jlte 1j'C)()(del~n 

ge~~W~. Dan !M!fd<:n de dvtnen voorzeker nog 
t~.lll Khoon~r ton ,ch !lder~Khtlge• en tlet e•' 
zij ni~ts meer te ~mchen over." Van Eeden 
kond~ tevens do l~'Q9roaido doltri var, de duh'cn 
e-n pr..,_ ond., mfllf ho t Rc,gct bO<ch 111( een 
uniek dvlnbos. 
Oodanll.s d-e ltriHM.he gc:tl.ridf!'li 0\'t=• bebos~ing, 
kwa•n de 'ontginning' ven de d ui!"Mèn toch &n een 
kleine iliOQMvt:n•~lltng toen de Nederlandse 
Heide M-. .. tsc~pfj In 18'94 aan de slag g ing: 
hoge tot~PM •m \t•lte ~<~•lllng4!'n we• den af9f!\'lakt, 
er werd ~t OPOC'I:M'"'ht en er werden enkele 
soortE'il Oen en oo~ toot~t geplant. Er werden 
Oolc wegen •engelie9<f. 

0. pMode ffJOO. fJ$0:"'" di.Httllb ,..,.~,. 
"_ 

Sr..ts"oslbl•ltft Of)fiC!tl<.ht 
Otn,treett, 1900 w•) ..- we4dwaat het Hn en 
«''let op 9'119 gekomt(l w.at betreft het Vast· 
leggen van de duinen. n\Mr lwt lancfschap van de 
'Schoottuo 01,1l.n~n· Al~ 9@~1 waJ nog steeds heel 
!taal, Oe t~raflscl'le kaart van het gebied uit 

1908(zi~pag. 108) sprMkl boik~nl lnt\J5sen 
had het net ~l<hte 'ta~~ub<J"bcheer het béhee( 
OWf hqt gtt~ed vln de ' Heidt MiJ' overgenomen 
cm nu werd er M9onnen ~ QlOOb<hiiJige uit· 
breidingen VM de Mt"')t!VIIU~u bt!bos~lngen. 

Om:nt~:ekç 19 30 was hil bosOI't"4I.OI ong eve-tr zo 
groot als nu. Alleen de bett)4ming bij dq Hi'lr'!'Jt'!rpiM 
{afb. pag. 170) j, lcrt\ lil tor .flAn d<l be-pla.nle opper· 
vlakte toegevoegd. 11'1 IOIAal ll nu ongeveer de 
helft vt~~n de ·schoCHI>e:t Dulnl!u' bt!bo~t. Oe g root· 
ste _,,~."l~n wotdM In Md•g gotnomen door de 
:t'Wafte de-n, de grovt 6tn ~n do ~omereik.. 

kl de geschiedschrijving vtn ~ "Schoorlse Duinen' 
Ugt het ac<ent vuk op dt btboul"9. Het vast· 
~gen en ten nutte tN.ten v1n z:o'n groot «t'aal 
aan •onvruchtbare', wot"e gtond w.s oot ttn 

pu~statie v•tl ~ MNI er Zijn nog drie andere 
aaMtelten Of\nowftbld •n dt:M ptriodt: die het 
duin als: n.nwtt,.te Wpbton l'lotbbtn benut 
~nn.ng. watfof'Wif'rin,g tn fto'Nbe. 

Zdnd- M Willf'HWfnnln9 
Oe zandvttin.ning hMh YOOt'~ lOt in de 
Middeleeu•Nen lOfl\ inwontrs v~n k l'loorl wtj 
:r.and uit de dlJinen konckn N ltn, Oot bofren uit 
de Of'l"'ge\11ng kondtn und om niet verkrrjge.n. 
zowel In de duinen blf SchoCM'I ab bij Bergeon, 
Het boekje Oude Anskl'lttn von BffgfH"' {Mooy, 
Jettema & Leyscn 1969) toont op p èlllgina 79 "" 
2Andafgravlng, tOtl\ Z.andg11goheten. aan het 
begin van de Z\vn rte Wt-g • d f! 11't'f9 d1e in het 
vetlengde van de 8 rMI.tan dt duinen ingaat bij 
de hukJîge sklheUh\0. Een bo.r uh Serg-en is bezig 
een wagen vol te sd'leppen. In hotzelfde boekje 
zien Vl.+e op pagina 130 dat tf v;tn ongevt'« 1918 
tot 1940 zand werd \'lrtocht bij boerderij "'e 
F'ansc.hm.an'. Voot 2S ctnt kon e.n boer een fhnl::e 
kar vullen. 
Bij c.amp.erduln bleet l'ltt und hJ.n ~om 
geschikt te zijn YOOt dt kafut.Hn· ..., gJasindUSll'ic 
deze grOC>tSd\atigt ifgrJ'Wht is r. dt ja.ren ~· 
tig van df' vorige H\M wrcHt ~~ en 
gemodeiHfd tor Hf'l NU. dtMnvfllft. de 'Pirolr ........ -..-.~-z.andmenne<1 
&ag bij Hatgetl (Zie p.g. 109 en pag. Hl). w.wr de 
Hatger Beek uit het ctuln Jtrootnt; hier h he-t 
Hat gergat ontstun_ Otu r•na.vinn ing di• onder 
beheer van Staaabosbl"""' "_••ts vond hqvft de 
Staat aard ig wat Inkomsten ve~hlft. Zit htt bOI!k 
van Bos (1999) voor dttl ils. 
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Ook de wC)tcrwinning in de duinen heeft zijn oor
sprong in h~t pre-iodustriêle tijdperk. Onder htt 
enorme, hoge duinmassief bevindt zkh een grottt 
zoetwaten•oorraad, die rust op een basis van ;.:out 
water dat zwaarder is. Bij gemlddel<le r1eersl~{l in 
de kuststrook komt er fflH-1 wah~J binnen d.on er 
w~rdampt eo onder natuurliJke omw~ndighq<.h;:n 
\lloeît heel wat •overtollig' watet nMr zee ('fl naar 
het achtertand af. vandMr ook nne duinbeken die 
er vroeger ove-r1:1l wottu::n in Noord-Kenncmerfand. 
Natuurlijk W<lfêl' de~ duinv;~lfci<::n, d<: lti<J!)t<:n 
achter dt 2rr:uwp • n de u ît!)(lstoven vlakten in 
die tijd na~. in elk gev<tl in de winter, omdat h~t 

groodwater hoger stond d tm het bodernoppervl<:tk.. 
Ef z.ijn ~11elijkc: vçrhtlltn c:n foto'1 over sc;h;)i'ts· 
tochten in de duiMn, even&l$ prad'lbgc L<.<~(hrij · 

vingen van de flora e-n fauna van alle nane duln
vt~llcicn io de 'Schoorlse Duinen' en 'Oe Verbande 

Pan·. Eet~ deel d~t~rvnn i~ s01m1mgevat in het boek 
\'~:tn Roos. 
Nrt 1019 dus voor de hand deze gtote zoetwater· 
voorrll.'ld t(l ~nvtten. Oe eenvoudigste vorm van 
W<Jter.vinning was het slaan van een put e•' op d le 
wijze werden vroeger vele hulshoud eM d lfect van 
water voetzien. In de jaren 1880 begon 11\ Noord· 
Kennemertand de industriële waterw inning doot 
het graven van grote kullen in de dumen en h-et 
leegpompen daarvan. Zo VfE.td~n btjvoofbeeld 
Zaandam en Alk.maar van watervoorzten. In Zvld· 
Kennemerland was de waterwinning toen a l dertig 
jaar op veelgrotere schaal aan de gang. Al 1n 18S1 
bt?goo de Amstcn:f<tmst NV Dvinw<:~ter~Maatsd\appij 
m~t het pompen vn.n w1Her d::tt w~rd aangevoerd 
vi :~ eer1 ~tebel van kanalen naar ~en ve~~mel

bekken, de Oranjekom bij VOgetenU!rl!J. Het bekken 
bestaat nog st~ds. Het \V<'Iter •Nerd met behulp van 



l:andfitten ge.zl..liwfd en door~ ~-m 
een gietiji'C:tt-n ~ing naar Am«enlam ~pt. 
De duuK"n van HOOI'd-K~ wtf'dtn prM 
op grotete schul becrokken bij de wftff\llltMino 
~ 1920 toen de f'f<MI'Ki•~ W•t~~"'SS 
HOOidt.oa.nd,. de fiWN. ~d ~d\L ~ boe-t 
wan R.Qoo\. ebt ook het een en~ OWf' Wfttf· 
winning vetmektt. twa.tn utt UH' gelege:L"'cld van 
het 7$-i<W'.g bestaan >~an de I'WN en ~~ 
na-n..rijk ~~ a.an dit aspect Win...."~. 
Ook h~ ~n .unvankeijlt kaN~ 909'~ 
en Wf!td het W<ltH dal hier in uiuttoomdt weg
gepOmPt naar de wat.ergebrul\cn l<tttf gébfulltt 
men vacuompompm en n.a 1980 word' ~r\'t 
met krachtige logt"~ ~terpom~ 
ge9Laatst in rHksen putum U:ttln<t.t•1k wordt~~ 
water naar drie hoo~tatiorn gt'YOetd•u•n
waar het wordt Qedistribuf<c1d. (et'! 10'n ~t.!lon 
ligt aan dl' noordoottgr~"""'" he' 
'NoordhoiiMds Ouinr~rv;-,.: 1' 03r\ de eetdM 
genOoM!ode Zwötrlr:l W'!) h ij de Dultlw~ tn 8etg.n 
Noord. Hit'r lïgt oot; een 31Mtt sutlon van dt 
'Ailrna.arsd!c Waterleldlntf', da' cJoo• de PWN b. 
overgenom('n, 
Toen voor.d ~de Twt:c:df:l W~•tld<>Otlog het 
wo~~ tQrvc:rhrui't 70 t!~rlr toenl\m d;n de WJ1tt· 
V()(l(({l~d in he~ (ftJln g ing sJinken, lt begonnen 
met de irlfiluatie var! ge2ul~efd water. ttfit uit 
de Rlj•l, l<lltet vh he t II~S4'Imet'lt. Het grootste v1n 
twee infilh:.ticrgêbiedell ligt biJ casttlcuM, Op 
de1e w l:jze it ~en etnde gemaakt .a.an de ~~nzien· 
lijke daling van de grondwatentand In de dulntn 
en het vetdto~n van de duhwallelen, 

Rll(re~rie komt op 
Tenslotte kwam in deze periode nog een hul 
ander soon gebruik van de duinen tot ontwlkk• 
llng, namelijk recreatie. In het begin wartn het 
schlld~t en schri~n en welgenelde miMIIQn v~n 
natuur ~!" tllst, di<e 70ffl~J~Ac~mtlt~ in"" om 
BefQet\ dOOI'bra<hten, Vtleo vin hen .tijn ntf'fr;te
streken in de dotpen lah(oli d~ duinen, liJ h~bbt!n 
met rume Bergen ~akt tot een natlort3al 
bi!tend cultuurcenttum. 
Totn na de Eeme weteldoorlog de wtlvNn 
to@:nam., uokken oot n~ me-er menten uh de 
middenld•s)ot NIM duin en \-trand. In de ltatCH·e 
jaren >~an & bosaanplant wetden ook stMdi rnt4f' 

wtgen aangelegd • groteondMk met de Kho()l 
en dez:e wt'«kn OfX19 netd ..oor het ~ 

(t k.w.mtn stft'ds meer ~ndel· en ~ en 
.,.... \0001'~""9èf' M fWI de OOf1o9 namen toe-
f"ii"'tM f'f'l r«JHtle In hel gebloed H'1"19f0te vluocht. 

0. ~ '~ t..c duin llh Altuwl'l!sH· 
VNr M iJIJ l'llirtouw:t tUJde: I~ 

N•ruu~ M n.JtvvrontwiH'C'Iing 
W4S dt ~ ~" Hn ~ ridt Ql"'tWitt derd 
91bf'u~ 'I.,_ dt du.,..,_ na "" ~ penode Y<'lr'l 
VOOfb«tîding d:w d.l.v.,.n VOOI'Olfç;ng heeft in 
dtlt ptnodt ttn Oll'1l.lg ~U9'C•OiÓI!'il nn 
hootdzolktl•j• pruik V;Jn hel duin voor nutl~ 
Zittn N*r "" b.:lh.vf ...., het dUJn omwiJk- van 
dt natuur 
Ottt onu:l~g vinden we allerHOt terug in ctn 
duurZMntr gtbruik Viln de n.:~twrfijkC' hu1pbro~ 
ntn, 0t winning vo1n t.!)nd is helcm.,.:~t $WP9I:D:l 
•n ct. winning Viln Wil'ter is ni~t m!Xlt' 70 sc:h.t~ddijk 

voor dt nOltuur omdat de voorraad .coct wo.ntt 
door lnfilttattt ,tt'\'ds word t ti\JI'Igc!'ll\lld. 
Voot w•t bt'rtft de 'Xhoorlse Duinen•, di<' vrij 
totganktlljk lijn ·dat wilzeggen op ~rh.:~rde 

Wt9fn tn f)fldtn ·wordt d• rec;r~;,rtie hrttr.rtijk rn 
hguuthjt in gO«<e banen geleid . Een wijd vcrt3kl 
notwtrk. van w<~nckl·, li"'b . tcrn.:ir•fi(lt'S· en ftritf:f'· 
podtn is Nngtolcgd en bcklimmin9 vt~n duintop· 
pon wordt gol~id. Het Otant;al re<:re~nten noomt 
tot, ook door dt week, en het wordt mo(!il ijk<.:r 
om van htt duinland~ap te genieten zond \'1 
mtn5on tt : ion, De vvrontrcinj.ging dóo• l•(lr)(leti 
dio worden uitgelo1t"'n is ~neC"ns een groeiend 
problttm 
Hen 'Noon;lhoUtmds Duinre!lll•tvMI', hc: t :.r,dère 
orot e gebtHt, is alleen toegankelijk met een 
ta.glngsbowijs. Hier zijn nog geen IQVl(!~ voor 
I'I'W)untoinbi.k.ing uit9('tct . Al mct " ' i~ de retteö~ tic 
oncttf <Ontrolt, maon .,.t lig\ in ck3 lijn Ól~r vet'• 

wathtfng d•t bii IOC'f~mr:orlde a.antál&e.n rea~aruen 
do ~~tCMing een probleem gaat vormen, met 
nomc 'lOOf vogeh d-e op de gtond btoeden. 
Wat IM!treft de bosbouw: dt: 01'nSlag vat~ lal'ld· 
gtbNik nur natuufbe.hHr vindt h~r zijn beslag 
doordat ~und wordt in de opstanden met didn 
~",__. dcnnenborncn. n34ldbomen YVOrden 
~~ door loofbomen. oe oude-re derv"~en· 
bo!;MO htbbtn edrtt!C' hun ~9!-n ~;an;t.M 
en c:hlfmt ont'W'ikktld en rollen mee nnt wonten 
9t~lM. 
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Het natuurbeheer in engere zin. met n~me h~\ 

bchcr<.,on vtul kof'te vegetatie, 1~ In volle gang. 
Duinvalleien worden gem<'<'id enlot hcgr.-msd, 
dichtgegfoelde valleien worden geschoond, heide 
wordt van opslag ontdaan. Ook zijn lailgteo v~?rder 
~fgegravc:n om het afeaal a<t.o n<ttte duinva.tle-ien 
te ve-rgtoten. Vetder z.ijn in december 1999 in de 
'Schoorlse Duinen' ad'lt rtuiflw ilen 'gere;::.ctiwx>rc:l' 
door vegetilt ie en bodem WC'!J te hblc:n. Oe ()rlt· 
wik.k.d in9 W(Kdt i<t<trlijb ge•o'CIIgd. Dat heet leger)· 
woord;g •moraitodi)Q' hoe....•el &t eigenlijk iets 
<1ndQr~ is., n::~ll'léliJk het volgen van poterH!êfe 
s<f\l){lelijke Of'l~wikkellngen en het waarschuwen 
Vlln de veraf'ltwootde4iJke II"Lita•~tles als schade 
inc:lerdi!vd optrec::c.tt. I-Joe dM oot, het is goed dat 
St;a;,\sb0$bchocr di t ~x:p~r1ment laat volgen. 
Hier gaan we vl)r) f'la tuvmeheet ovet In natuur· 
CHTtwikkéling. Af~r's & Slin.gs (2005) besChlljven 
het project in ttn t'lrtik~ in het tijdK.'Iuifl. ' Natufil'. 

Oe Kerf 
Ht: t lllo:'o:)t }llo:'~W~Uit;ti l t: l t<llU\II I.M ilwill,ll,d i l l~l)lltO:Oi~'1. 

in de duinen van Bergen en S<hoorl h ' De: Kerf' . 
Dit project in de dl•inqn V<~n Stilatsbosbc:hccr 
wordt mede gedragen door Rijkswaterstaat en het 
Hoogheemraadschap Holland:s Noorderkwartier, 
d ie verantwoordelijk zijn voor de kustverdediging. 
Ook de Stichting Duinbe-houd en de PWN doen 
mee. Op de plaats van ' De Kerf' was de z"" in d~ 
afgelopen eeuw al drie maal door de duinenrij 
hetn gebtoken. Gezien de hoogte van de achter
liggec,de duinen was er toen en is er ook nu geen 
gevaar VOOf c.alamiteiten. Toch is het doorgraven 
van de zeereep iem bijzonders. Het is de Hollandse 
v~trèld op l;ij•' k'Qp: de 2eewiHing niet ... erstetkt 
m;,tu d<.>Qflxokeo! ' De Keff' h al vanaf de start 
nalion.-.al bekend, mede doof de vele reclame 
VQOf het project. 
Er is ovc:r 'De K~rf· vtel oepubttc::eerd, zowel In 
meer t~lgemcnc: z:in ~Is in Mtvurhistorisd'l opzk ht. 
In het boekje ' De Kerf vcrtx-elcf (Anon. 2003). 
wordt het project 'De Kerf' <~h 'cultuvfCilJad' 
gepresenteerd. Hier wis~n n.atuurbèsd,fijving tf'l 
gedichten elkaar af. Ac:htergrondbeschoowingen 
en beschrijvingen van de geomorfoklgie en 
ontwikkeling va n de tlora worden gegeVl.!n door 
Atens et al. {2003), Ha ring & Arens (2004) ('n 
Klezebrlnk (2004). 
Om ' De Kerf• open te houden m()('ten wel regcl
matig stormen optreden. De '3'!f~<! jilre•~ was dat 

ook zo. m.:t.ar do l;,;)tst<: ja• en is de verstvh•ing qn 
instroom van zout \\latEf n j('t QPtim<tal en boven
dten worden op hel .strilrtd duintjes gt'VOrmd. die 
de 'in9<an9' v<an 'Oe Kerf' dreigen .,f te $luiten. 
De vr~ i$ of er opnieuw moet e-n worden lnge· 
grepen of dat de natuur het kit van deze slufter 
z<al bep~len . 

BetekMI$ van de dulflen van Be.tgen en Schoor/ 
Af met a l zijn de duinef'l va•~ Berge!'\ en Schoort 
een uitgestrekt natuurlijk aandoend gebied dat 
zeer geliefd i~ bij de bewoners en duizenden 
bezoekers va n verder weg, in het bijzonder ook. bij 
kunstenaars. Het biedt thans e-en zeer afwisselend 
landschapsbeeld met e-en gtote rijkdom aan tloril 
en fauna. Het boek van Roos presenteert ondet 
meet de volgende d jfers: 

Nootdhoflands Schoorfse 

vaatpl.amen 
Duinreservaat 

763 
WoofYo'' Rode 1 1j ~t ~oorte" 

Bu,edvogels 
waarvan Rode lljst soorten 

., 
119 
10 

Duinen 
419 ,. 
85 
8 

Dit ~:ijr1 groté aantallen. Dit geldt in het bijzonder 
voor de 'Rodq lijst $<>Or'tcn', dát 2Jjn sOotteo d ie 
om ~n of andmé fêdM b~dreigd worden en 
t-xtrt' ~.anOO<ht behOeven. Het 'Noordhollands 
Duinreservaat' i:s twee m;,t~l ~o groot ;,b dt:: 
'Schoorb4! Duinen' en heeft bovendien vele 
plilntensooflqn wrl k3fkfij kc duil\en. die in de 
'Schoorhe Duinen' vrijw~l ontbr~kcn. Omgoe:k.l•èfd 
k.omen ~meeste soorten van de noOtd~lijke k<tllo:· 
atme duinen ook voor in het no(Kcf~ijke d~l var\ 
het ' Noordhollands Duimeserva.at'. O"t veridaart 
het vetschil in rijkdom aan pla ntensoorten en 
\'oor a l ooJt aan 'flode lijst worten', W<1t betrvtt 
de broedvogels is het verschil minder groot. Dit 
komt doOidat geschikte broedplaatsen voor vogels 
,.ooral bepaald worden door de structuur en lok.<lle 
su uctuurval1atie van de begroeiing en de lilnd· 
$(h~ppélijke vemheidenheid is in de 'Schoorlse! 
Duinen· wijv~l even groot. 



0. duinen van G.raad t van Rogge-n 
tussen tuin en wildemis 
Al "'Ct el vor~ tk' "'S<hOOf'h.t Duwlen' en hl!'t 
'Noordhotlanch Oui:nreservaat' s.I'M'n een II'OOt' 

Nedtrland~ begrippl.'n groot, ofw'"elend n.a tvur· 
oeb~ m~ eon Clnor~ veNcheldtnhtid ililn 
planton M dleten. Deze 'biodNcnîttil' i~ in de 
e~nte plaats een gevolg V<~n de Vtll ltt lle In bodem· 
gflteldhek:J, met n<)me k~lkgeh.tllt tn 9rond• 
w•terit•nd. VerOef wordt de: biolog~ variatie 
bepaltd doof de v.niatie in bo6tmgtbruTk. 4!'fl 

behMr v..-. ~ ~ Geen wondtr <SM hel 
grCIII<J tftf popAak k bij •eae••w• 
In Mn)1uititlg op deM kM~idt ..., dit duinen 
v•n ~tget' en Schooft stellen we de waag .an de 
ordf dÎé! a.l werd .-.geleid: hot tn()(tten we de- re-latie 
lU$Mn mf!FIS en natu~ begrijpen 4ln ten plaats 
gtvtn In het moderne natuurbcheel7 
Op d ie vraag bestaan verschillende Bulwoorden en 
het h goed d.wr even bij stil te 'te~tt n. Oe extreme 
iM'ItwOOrden zijn al aangegeven In bcwcnstaancle 
li1d wiJ naar Van ckof MiHf• l 2002. Htt ene uiterste 
IJ~ il' het duingebied mee i!flt ~hJke betn
'<ltotdingM en pogingen om de •n.tuur" naar onze 
Nnd tt zetten en te wrlr;wletl ~unt ben •fs een 
woun vMt groot:sc:halig ~ t'lrt .ndtrt uiteme 
is d.ot Jt door de 'natwr' "...., 'dyftamlsdf te 
miktn er een wilderni~ van ltunt n\lkton, U ten 
we 6t verschillende kanten aan de relatie mens • 
N luur In de duinen nog t"ens OP ten 1ljtje zetten. 
Eiuwinla"9 zijn de dvi~n v•n 04!fge~n en Schoort 
~n lncltre duingebieden " geweld ig 'dynamisch' 

vewttn tn Zft'f' ~rs begroeid. ook ~I waren 
dt "'""-• in de 1n)('iding" ~tste levens-
9M10tnld\appm altf111 '~ tt~ unwe~ 
0.:« tOtQncf was in bdOI"'!))j~ e m~te het gevolg 
-..n CN9fuploitatie qn de ct...~ Oot elden in 
de we,.klzijn ~&.ire \.W,fduintn ontstun. 
op dtztffde wijz_~ ~n <:kiek In de~fdt bjd. 
VOOt'btekl~n zifn (!q duinM aan dt Oostzeekust 
biJ DMd g, die h(ole cletilltf'lbOS.~tn bedelven. hc.'t 
t nol(nc tlvin Rèl)ierg Mile l.n NoOtd Jutlanct en de 
rnoblo'- duinen van de beroemeSt (oto Ool'lano in 
l uid Sponjc. ont:st;~an in de 11"' HUW als gevotg 
van boi:koap, bromd c::n o~bewe&dln~. Deze en 
~~re ).\'uifduinm word~ bHCht~ in he1 
bol't OVrtt ck duintn van ~ wtf'ead v.,. Van der ...... ""30. .. 1991). 
4ndtn <l.n in de gc:uoemde oev•llcn in Pok-t\ 
Den.MMkm e-n ~nie l i jn de duinen v.;m Sergen 

M Sdtoofi door alkdei ma.att~ te trttftf\, 
in he1 botlOOdel ~ 9rot~ y;mge-. '* Ab ~ do-onoo:tn weed hel dulngfbitd in 
de eentc hc:lh "·"" de twintigste HUW lnttf'l~iv t 
gc:ëxplo.teerd en ~cl~~...,. QP. TMn f!Ch ter 
de econom~)(:h~;~ en maaucM ppelljke ontwikk~ling 
van ons 18ud verder toenam werd de nood7t'lnk v"ri 
cxplol t~tdt kleiner en de bd'loc::hl" ~nn tOCieOtle 
g roter. 

Klitnielct mr~ng 
Een f'ft'Sie s~ In de ootwikke-ling vfin de n.tuur
~ wü het beYtraren van natwr 
gebi«<e• • om dH wik- van de Ntvul' met h.ww 
ptM!ten""' cNf'en. Oe nati.AK~e 
w~ ~I In öe tweede helft van de negtt'Uitnde 
eeuw (lt)gekon'len. Ok- ontwikkeling was me<je tt 
danken !Win de 910te Indruk d ie de duinen mi.1vkten 
op de natuufbéKhermers va n het een1e uur, if) 
het biJzoudet F. W. van Eedoen en Ja<:. P. Thljsse. 
Oe 'Mluurwaarden' van de d uinen wcrdo!'tl 
•llereellt twcrkMC:t in de rijkdom aan Pklnttn· 
en die-ISOOf1f" en de concentratie wn lt'ldl•me 
soorten. lbngzMDe~hand nam de aarw."ltc:li,tc w 
grote ~&ek van het duinmilieu stft'Cft l't'l'da 
.-f, NI\Ntt•k In de HtSte plaats doof dt brlbouang. 
maar ooli:: door natul.rijke su«e'lSie. dt ocwolg.tng 
v<tn veuetaUetypen van lage. open btgroeling vla 
st1vwt!et n""' bcM. Dit proc~ C}N't Of'lmlcklellijk 
van SUilt 70Che~ het milieu rustiger wordt. Het lt'idt 
er vanlelfsprckcnd toe d.at levensgemoensch,,ppen 
van open duinmilleus verctwijrwn. Oct4:1 ~uu:e~.~;e 

in dt) dulnN'I werd. vooral in cle buurt van )ledehjke 
<oncerw•Ues f'n lndustrieten~~ nog bevo•derd 
door de ckpcxJtJe Vilft stibtofverbindOn~n In het 
duin. Dtt ~ngen tomen il dt ~ 
wnht N ~of ~rretend nof.,. 
.,_bbtn htu.lfde groei~det"endt tffe<t op 
p iO'Inten Ik ltwm:mest. 

EcoJog/'$!M rtJfOJUrtJ~ 
Als •tftetlt op de afn;~mc """de cJ ive1'51teh In de 
d u inen moo' ooit in andere land~op,>en 

~gonnen dt natu-urbeheerders in do jtlt~ l970 
mt-1 'l:(otogkdw rest auratie'. Dit wretd snel een zo 
popvt•lre t~k van wetenschap dat tr i'l ~lg 

intt'!tn.nlon.Mt tijcbdwiften voor werdtn opguid•L 
OndH" rtitM.II'ItJe wordt dMI 'flef'U.IMI hel hiNtdien 
van liewe16gtme.~d>evetlot"tn gHn. •Is 
gevolg Yin ~•nc:f.etiugen in het mlhW of In het 
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f<~ndoebruik. Oie verdwijnende levensgemeen4 

schappen waréf' vrijw~ a lt ijd 'hltlfnntuutlijk'. 
d.w.z. dat zij onder menselijke invloed verkeren, 
xa<~h bij\•oorf.>çeld be•AA?id of gemaaid grasland 
en hakho ut.. maar ziCh ver(ler OP n(1tuvr'lijke wijze 
kunrwn on twikkelen en vaak 2eer soortenrijk zijn. 
Flestauratie wordt dan bijvoorbeeld beteikt door 
kunstmatig de g rondwatei"SUUnd te herstetlen o f 
d~ voed$elrijk ge•worden bovenste bodemlaag te 
verwijderen,. zoal-s met het plaggen van de heide 
"' eeiJ\vcnl.,ng gebeurt,. zij he t vroeger met een 
i'm.tcrc:: be<,iQeling" n.omc:-tijk om er met mest akker· 
grOnd van te m~ken. 

In de dvinen g<J.o t het vooral om duinvalleien 
met een korte soortenrijke vegetatie dte door ver· 
d roging, vcrmossing o f ~ruiging hun b ijzondere 
soorten zijn kwijtgeraakt. Hier geschiedt herstel 
door het verhogen van de waterstand via infiltratie 
of verminderde wateronttrekking dan wel door 
het afgraven van de bodem tot het g rondwater 
weer •Nordt bereikt . Een a ndere \•orm van duin· 
restauratie is het terugdringen van opkamend 
struweel en daarmu het hetslei vi!ll d uing tasland 
vla begra2lng door grote gta2etS. 

E«lloglsche renovatie 
Een vo lgende s1ap ir\ het mooeme nat uvrbeheer 
is ·~ologisd'le reoov$tie', vernieuwing. d~t wil 
2eggen he l hei'Scheppc•) of t elfs het scheppen var) 
nievwc milic-vs op pi<Jkkc:n w.;ll;lr die th.an$ ni11t 
meer voof1(omen. Ondt>r h4!t Wl<HWel von 'nieuwe 
natwr' iS !)ij~()li::>Ctld 'Ot Ked' ges<h.tpcn • 
geschept k<:l~t men wel zeggen • en wordt op al~rlei 

plel(k('n het duin ~er a.~n het stuiven gebracht. 
~ ' Stkhting Duinbehoud' p ropageert de ~nleg 

van n ieuv.-e nawur in het kustgebied en heeft 
een website "wwvt.nîeowenatlJur.nl ' in het 5even 
geroepen. Oe al genoemde ·P}•rolavaUei' en 
'Buizerd\•lak' worden met ·oe Kerf' als 'nieuwe 
n.atuur' projecten in de duinen van eergen en 
Sdloort vermeld. 
Een d rastisch voorbeeld \•an zu lke projecten ~nden 
we sinds kort In de duinen bij de 'Tjalkshoek' bi) 
Hargen aan zee. waar een flink stuk dennet~bos 
va n drc.a drie ha met bodem en al ls gerooid om 
het onder1iggeode zand weer t e laten stuiven. 
Dit project heeft twee aspecten van modern 
natu~onbdleer d ie men voor een go<td bcgfip 
v~n det beheer moet v~ten. Ten eei'$U: is dit et(~ 
2ogena.amd (OmpensaUeproje<L Toen tn het 

najaM van 2002 de d uinen b ij Ptn<m door het 
~I009hC!emriK\dschap Holla.nds Noorderkwartier 
moesten WOfclen versterkt met e.xt •1:1 ao:tnd 9;;~f dit 
schade aan de be~ta~nde d uinbégioeii•lg. Volg~ns 
de Europese rege&geving moest die schade word~ 
gec:ompe0$Cerd, t \lento'.t'el in een ander ge-bied. 
Dllt wt!rd dus hc::t project 'Tjillkshoek'. Het andefe 
aspect Is dat het wèrk niet door hqt l-loo9heem· 
raadschap werd uitgevoerd •naar duoteen <1<tn

nemlngs· en u ansporabe(lrijf c:1t'lt m~t g root 
materieel de du1rlen te lijf is gegaan. 
Wanneer bestaande levellSQeél'teen:sd'll!<ppen zoals 
bossen. met na de aanpla.nt onnvlkJcelde nntuu.r· 
waarden, bijvoorbeeld .l.ls vogelb,-oedpl3;)l;$, <Jis 
milieu voor zeldzame pla nten, eo vooral al~ 
recreatiegebied, op de2e wîjze WQr(Jen OP{Itotferd, 
kun~n detgelijke ingtt!f~ ornust en verontwaar· 
diging b ij de plaatsel1jke bevolkif'\9 oproepen, 
zoals in het geval van het 'Ore•ltS·fJiese Woud' 
waar zelfs een s1id'o1int"J in het leven it gmoopen 
met 10 .000 sympath isanten om e-et~ vergelijkbare 
rlgouteu2e on twikkeling va•l nieuwe natum een 
hall toe te roepen. Ook in de:: d vin.en ~tuiten tulke 
projecten op ven:e1. 
De deone nboS!en in de 'Sdloorl~ Duinen' :djn 
oodertvssen zo oud en blologism waardev<>t dat 
2ij r1ie1 zo maar t vnnen wot c:ten ven1ié ti!)d om 
plaats le maken voor 'nll!t\lur l ijke' levc::-n$9c::meen
sd\appcn .. E<·:,, van de to l de verbedding sprekél\de 
~Qftqn dic, bijdr;,gen t<>t de n.ah•lJrW;.t<lrdc, i:; de 
dennenorchi:s. E<hter, dez:~ soort is in ons lond ''iet 
oorspronkèlijk int1ettns rnMr i s hit• ;,Is neoohyl • 
nieuwkomer · in 1880 verschenen in de denncn4 

bossen. WMrsc:hij nlijk <1fkomstig uit de denncn--
boswn van de MicldC!n-Evro~se gebe.r9ten 
(Westhoff 1959; Kommei et al. 1999). Wat vQ(J( de 
ene natuurbeschermer een prachtige .aanwirut in 
onze duin~n beteken t is voor de a nder een exoot. 
Daarmee wiflen wc zeggen d;)t je over het <:ol'n· 
plexe vra.lgstuk van goed natuurbeheer n iet met 
•oneliners' kunt d is«Jssiëren. 
Het invoeren va n grote grazers dat al even wetd 
genoemd als maatregel om het dichtgroeien met 
struweel en bosopslag tegen te gaan h«ft sinds 
de jaren negentig \l<ln de vorige eeuw oot<. c::et\ 
symbolisc:he betekenis in de opvattingen o~• 
natuurbeheEr d ie we met het ~1wtelwoord 
•wil(!~rnis' kunnen k&raklefi'óeren. Ovef de<!e 
opvatting is een vethitte d iscussie ontstaan. 
die Is began~~en met het beheer van de Oost· 



A'I.Ot<~t~p~~ ffl <lle d..'lnk.IIJ ~vele a fgevuutde 
()f~inér<;" tw-rt\it.llldt!lijk hwt n-euM he-eft gehaakt 
Jeril (1997: VttD i 8u;sink 200 1), de voornal!mt te 
IOOfVIKht•t v.," do 'wltdernlH heorie', meent dat 
:Ie o n!Wikkenng Yi!ll'l dt oostva.arderspl.assen het 
;tandaard'IOOC'bi~ld v~n 'nicw~ ~tuur', of rneer 
)red es 'wlldernl'' b . Het wildt: rllb.karakter wordt 
:IM voornamelijk. bepa~kl doordat het beheer va n 
1e1 reservaat tot een minimum wordt terug· 
~ebradlt en de lnQO'IOctd~ QJote grazers he t 
TroefaslondSoC:hnp openhouden. Zoals bekend is 
~t gebied~ vogfll r~••t VMI internation<tlo 
!lllure. 0 • t;ugg~ht wOfdt gtwek:t d\lt dit ~ 
"109 in betekt:nk tOfnMm.t ·zo brOE-dt ct nv de 
reearend doold.l ~ mem er niet langer in9fi!ipt. 
riet KIM Yön et'f\ wiadt!rnr5 met grote gra;zen G 
net Yttl bt.woure Nn do mJn ~ten ook 
~duu~Mis tijnerdoot ~ 
oen. 

M'NgtÜMf bij de ~Wf NC&IW 

Tegt:n df:,~e met ~ ftPfop.i~ theoriE- en 
jq loepaç't•ng ft'IIM m dt Oostva.owdenplauen is 
ne. een tn .a.t~Cl« l~ebfJ(ht. Het gt>bie-d is ont· 
\ldiU'I tJi t cultuurl•nd. SoYtnd~ wordt d-e w<)ter· 
nand gcMegulttrd. Het "Mide' gt'dr;,9 v.:~.n de 
grazers Is maar schljn. Ot mtf'ls h ~I dgg.tlijk 
bettotbn biJ de rtgulat1e van de popuialies 
gra zers. fn de grote grutr'S tijn hQI'!rn<Ja l nie t 
l'lllkl: he t ko nlkpoard Is Mn g«<om~ti(eerd PMrd, 
11fst ammeling v~n de vitgO$tOrven wik;ic;: t.nrp.:~n, 
het he<krund keen tttU!)gtfokt~ oorm •~"~ he t 
edelhert is welh:woor wild"'''" r1iN vartzelf in Cle 
OOSivaardcnplimcn tert<l'lt gckoo1en. 
11Qe dit oot lij, de gro1e gr•tc'l zijn heel populöir 
geworden ah lns:trvment in het nt~tuu~"'*· 
De 9ctdomestkMf<kt Sd'lot\0 hoogi."Jr"'dl!r ~ het 
even~ Sc:houe Ci.otkwtey tb\ hOren daar 001e biJ. 
~deze tundet"M et'lf)Hidt'!fl worden ook gebruikt 
Wl cf~ne ~ tinnenl.ort wordt ook 
de wil«~~. ..,.. oonpront.•••k• maar uitgestorven 
nter in Europ~,. dit WM'IU!t op liJd .,.. chrentuinen 
biowaatdet:x~tlttn";; tolt. nge.zetr. 
een begtaZingMI!ptri~ rn "" afgE'r.merd 
duJngebi«t bij <M!rwcn. Hltt wikte k.ar .. kte.. v;;,n 
deze d•••n ft'IC'WI~' w. m~l een korrenje zout 
nemen wanr z:• zijn al gewend <Nn schrikdraad. 
#Js gra.zcts llunMn zt: f(hltr nuttig zijn omd.rt 
ze towel gr.s oten ol-. lnopJIC'f'l ~ ' lr\Jikff"l var"' 
houtige 9"w:t<;(41n, 

In de duinHrliJn d•t SÓOft gr.:tn In het biizonck'r 
welkom nu het konljt\ dot wl~ de hele gew;hie
denls van d• ' Jonqe Ouln~n· he•Hffi"'9emaakl. 
als g r:.:ter vrlj~l Is weggtvaU.tn aiJ gevolg V<'l" 

e pidemiSChe ziekten Gr1ren v,'N'I di t type h<d)bè•' 
o c>k het voordeel bovc" or\.tC l.tnd bouwhukdleren 
d<)t ;r:e in 1>rindpc~ h(ll jaar rc>nd In 1'\.tt terrein 
lwnnen bhj'o'f'O. 
De rnees1e t~aruutlW!heerdtrs v~n duingebiedt.'fl 
be>C,;ho uW(tr\ g rote graze11 als rol.o~ tid got'd'-:opc:: 
'rnaain\adllneS' • ln elk gev1l goedloP'I!r dt'n l!'nd · 
bc>uwhulsdieten dit ook vntc 'NOI'dcn in9fxtl • 
m.a.ar veten geiO\'tn ttvem dot mi,!\ hct il"t\\~rtf'l 
va.n de~ grazen het Wrldemi~tr.attcr v~n he1 
ondf!l'h.tv~ 1\i.tuurterttin wordt '<'tf'9rooL 
Dtt Den we arls Hn romtntil<he dwiling. Er is niet 
.. ~~een lu'ruet op de onrtirl~ opt.nting """'' 
hel oettarah« van dt grote graten. mHr oot OP 
hun effectt-.te;t In htt Ntwr~. Er komen 
,.tHCts tMH wa.at'tWfrir.gen tn r~ OWC'I' 

dt! ~ljlce ir'!vlotd op~.,. pfolfltEn- vn 
diorsoorten en het bt9etll'le tfft<t op hfl tervs
dtingen v~n duiMtruWHI. 
Het enltroui.l.ilvnt 'tOOf ct. nlt'Wwt natuur doot 
v.'l.alt gtèibaltfletd ~n. Er Is ook veel rt'<l.lme 
~kt In het prop~gtren v'" ni•u~ no.tt\lur. 
zo zijn aan het ptoft<t 'Dt Kerf' al heel w<:~t w Ptt· 
ltn leven g-ewijd . Enktt .. citaten uit het bo~?-jl? 
·oe Ke• ( ve•bê~ld' Qi'Vin dit a111n: """stukje o t"r
naluur w i•t.r de ''illuul'bel...,ino ZCC'r intens k;:.n 
zijn", en "de vciWaciHingtn t ijn op s~ct;xtlltti rq 
Wtj2e waargemar~kt." l:ldf"rs leun~ "Oud(' 
d uinen ~den voor het etn\ in hondt:rdtn jtlren 
'~ bedat met ~n und. Hierdoor rei:ode de 
bezoek~ elg+nlljk even ttn.tg in dt tijd n;);)t de 
g•ootse.h.allge vemulving~ die de S<troorbe 
durnen 0011 vormdtn.· tn •1n adembenemend 
tempo Mbben bCh In de af~n vijf ja;n 
n~ viak hoog gtwilrdftrck. JOOrt~n weten 
te vestl9fn ... Ook ekltn wor6tn 'nievwe RiltUUf" 
projecten in dt duinen bt;l t.M. In .." Pf*<:i bij 
2.arndvoon hebben ·~ijlt> ot'fbf(httn 
vrij 'SP!~' en b ~ duin• 9t'(NPtn alSOf het 
OO.rtoot gt•ooidc: ~bol dood~ lijf\. 
Mrt ios gt:rnatltel•1k in tt liM dat Mt Wftf' laten 
stuiven van de ctuwn de lancltcl'wl~lllb diver$i~ 
teit verhoogt Hl QMn mUott~ oplevert. die als 
~lg """de voort'Kht1jdendll! .tuec~le .djr'l 
verdwenen. OOk het unlegoen van slufters dr~t 
bij to t d ie variatie. Oe Ovefheld. met twtJr!C' het 
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'Rijksinstituut voor Kust en Zee' ontwikkelt deze 
nieuwe aanpak in het duinbeheer onder de noemer 
'dynamisch kustbeheer'. Maar al deze activiteiten 
hebben weinig of niets te maken met oernatuur. 
Stuifduinen zijn in het huidige Europa vrijwel altijd 
met voorafgaande overexploitatie verbonden. Op 
die manier kun je nieuw gemaakte stuifduinen 
ook zien als een bijdrage tot het bewaren van 
cultureel erfgoed: 'Zo sprongen onze voorouders 
vroeger om met de duinen.' 
Er zijn nog meer kanttekeningen te maken bij het 
moderne natuurbeheer. Zo vraagt de Leidse duin
bioloog Gerrit Jan de Bruyn {2002) zich af: "Hoe 
komt het toch dat in ons kleine overbevolkte land
je zoveel energie gestoken wordt in het opruimen 
van de laatste restjes enigszins natuurlijk gebied 
omdat ze eigenlijk nog natuurlijker hadden moe
ten zijn?" Ook de 'Stichting Duinbehoud' 
worstelt met het dilemma 'tuin of wildernis'. 
Van Vliet {2003) heeft namens de Stichting - onder 
de wat misleidende titel 'Duin of dierentuin' - een 
intermediair standpunt ingenomen: "Natuurlijke 
processen bevorderen is goed, als het maar geen 
'modegril' is, en als bestaande waardevolle eco
systemen in de duinen, zoals dennenbossen met 
orchideeën, niet onder de bulldozer verdwijnen. H 

Meer kritische of in elk geval genuanceerde op
vattingen vinden we in het boekje 'Natuur
bescherming tussen tuin en wildernis' {van der 
Maarel 2002). Daar was het al wat oudere maar 
nog steeds actuele boekje 'Nieuwe natuur' van 
Tracy Metz {1995). Metz heeft ook 'De Kerf' 
bezocht en zegt daarvan onder meer dat het 
'een illustratie van deze zucht naar w ildernis' is. 
De meergenoemde professor Victor Westhoff, 
grondlegger van het naoorlogse natuurbeheer 
{zie Van der Windt 1995 voor een overzicht), heeft 
dit beeldend omschreven als 'schaakspel met de 
natuur' {Westhoff 1949). Onder dezelfde titel 
heeft Rolt Roos {1996) een documentaire over de 
betekenis van Westhoff gemaakt, die voor onze 
bijdrage de bijzondere betekenis heeft dat zowel 
de 'Wimmenummer Duinen' als 'De Verbrande 
Pan' er fraai in worden getoond. Westhoff laat 
zich zeer kritisch uit over de nieuwe natuur en 
noemt de terugkeer naar wi ldernis ronduit een 
hersenschim. Zoals Westhoff aangaf en Van der 
Maarel {2002) en anderen dat herhaald hebben, 
heeft deze 'terug naar de natuur' filosofie oneven
redig veel invloed gehad op het overheidsbeleid 

inzake natuurbeheer ten koste van de aandacht 
voor de soortenrijke halfnatuurlijke levens
gemeenschappen. 

Naar een evenwichtig natuurbeheer 
Thans lijken we echter op weg te zijn naar een 
meer evenwichtige opvatting waarin klassiek 
beheer van het halfnatuurlijke landschap en 
natuurontwikkeling ieder hun plaats hebben. 
Ook voor de duinen geldt het grote belang van de 
voortzetting van het klassieke natuurbeheer van 
ons soortenrijke halfnatuurlijke duinlandschap, 
terwijl we tevens pleiten voor ecologische restau
ratie en natuurontwikkeling in de duinen. in het 
bijzonder de verjonging van het landschap zoals 
die al plaats vindt in de duinen van Bergen en 
Schoor!. 
Mede uit waardering voor het werk van Job 
Graadt van Roggen besluiten we met een tweetal 
suggesties voor verdere uitbreiding van pionier
milieus door middel van: 
1. Geleidelijke vervanging van de naa ldbossen in 

de dichtbij zee gelegen zone ten westen van 
'Zwarte Blink', 'Mariavlakte', 'Frederiksveld' en 
'Groote Ganzenveld' door blonde duinen en 
heiden, zodat daar een prachtig open zeeduin
landschap ontstaat. 

2. Restauratie van de 'Hargerplas' zodat deze 
weer de al lure krijgt van vroeger. 

Door deze maatregelen zou vrijwel het gehele 
zeewaartse gedeelte van de 'Schoorlse Duinen' de 
weidsheid en dynamiek terugkrijgen zoals die in 
de jonge jaren van Graadt van Roggen te vinden 
waren. 
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