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     Het boek is een uitgave van 
uitgeverij NatuurMedia, het 
eenmansbedrijf van de 65-jarige 
bioloog en ondernemer Rolf Roos, 
dat sinds kort op ongeveer een 
steenworp afstand vanaf de Kwade 
Hoek is gevestigd. Bloeiende 
duinen is al Roos’ vijfde boek over 
duingebieden. Eerder publiceerde 
hij bijvoorbeeld over de Noord-
Hollandse kuststrook en over die 
Texel. Het onderscheidende van de 
jongste uitgave is dat deze het hele 
Nederlandse kustduinlandschap 
bevat.

    “Ik wilde de hele kust doen: van 
het Zwin in het zuidwesten tot 
Rottumeroog in het noordoosten. 
Vijfentwintig gebieden. De flora 
staat centraal. Leer honderd 
duinplanten en begrijp het duin. 
Verder komen ook de kleine dieren 
aan bod die afhankelijk zijn van 
de flora, zoals bijen en vlinders”, 
vertelt Roos over de inhoud van het 
prachtige lees-, kijk- en bladerboek 
met 240 pagina’s, honderden 
foto’s, botanische illustraties 
en overzichtelijke geografische 
kaartjes.

    Het boek is een coproductie. 
Rolf Roos: “Ik laat kenners 
en beheerders meedenken en 
meeschrijven om het bijzondere, 
het eigene van elk gebied zo goed 
mogelijk te beschrijven. Dit is 
geen plaatjesboek, al bevat het veel 
foto’s en andere illustraties, maar 
een boek met veel informatie. Een 
boek met ruggengraat, dat goed 
te volgen is voor iedereen die 
geïnteresseerd is.”

     Diversiteit 
  Wat heel duidelijk naar voren komt 
in Bloeiende duinen is de enorme 
diversiteit van het Nederlandse 
kustlandschap. Bij een vluchtige 
kennismaking oogt het eenvormig: 
overal strand met daarachter een 
brede of smalle strook duinen. 
Maar als je er rondloopt ontvouwen 
zich volkomen verschillende 
werelden: Vlieland en Meijendel 
zijn totaal verschillend.

    Naast de diversiteit is de dynamiek 
van het duinlandschap opvallend. 
Niet voor niets vat Rolf Roos de 
Nederlandse duingebieden samen 
als ‘het landschap van de eeuwige 
jeugd’. “Die lange kuststrook is 
het mooiste natuurgebied van 
Nederland.”

    Op Goeree heb je lage 
kopjesduinen - in tegenstelling tot 
de vijftig meter hoge duinen bij 
Schoorl - en een duingebied als 
de Kwade Hoek, dat zich volgens 
de samensteller van het boek 
qua dynamiek kan meten met de 
Waddeneilanden. De brede en deels 
groene stranden van de Kwade 
Hoek doen soms denken aan die 
van Schiermonnikoog.

    “De Kwade Hoek is open naar 
de zee en groeit aan. Je kunt 
er verdwalen en natte voeten 
krijgen. Het is een wild gebied. De 
West-, Middel- en Oostduinen, 
het oude hart van het Goereese 
duinlandschap, zijn heel anders 
van karakter. Hier groeien andere 
en ook heel bijzondere planten, 
zoals bevertjes, harlekijn en de 
veldgentiaan, die bijna uitgestorven 
is. Een enorme rijkdom aan flora.”

     Herfstschroeforchis 
  Ook het zandwallengebied van de 
Kleistee is beschreven in Bloeiende 
duinen. Evenals de zandplaten in 
de Grevelingen, zoals Hompelvoet 
en de Veermansplaat, die rijk zijn 
aan bloemen als ratelaar, rolklaver 
en moeraswerpenorchis. De 
herfstschroeforchis, die ook in de 
Westduinen groeit en bloeit, is er in 
onwaarschijnlijke hoeveelheden te 
zien. “Die platen in de Grevelingen 
zien er niet uit als duinen, maar 
qua vegetatie zou je ze duinvalleien 
kunnen noemen.”

    Wie al vijf boeken over de 
Nederlandse duinen heeft 
gepubliceerd en ideeën heeft 
voor nog eens twee boeken - over 
duinen op schilderijen en over 
geheime plekken in de duinen 
- moet wel gek zijn van die type 
natuurgebied. Bij Rolf Roos is dat 

Dicht duinstruweel, droog duingrasland, brakke 
moerassen, schorren, stranden, aangroeiende 
helmduinen en primaire duintjes. In duingebied 
de Kwade Hoek op Goeree zijn minimaal zes 
leefgemeenschappen te zien. Binnendringend zeewater 
en een zoetwaterbel zorgen voor een heel gevarieerde 
flora, met soms prachtige namen als rode ogentroost, 
aardbeiklaver en zilte zegge. De Kwade Hoek is een van 
de gebieden die zijn beschreven en verbeeld in het boek 
Bloeiende duinen, dat begin maart is verschenen.

Goedereede

    Door Kees Van Rixoort

  ‘De duinen, 
het mooiste 
natuurgebied 
van Nederland’  

zeker het geval. “Duinen vormen 
een ruim landschap, dat vrijheid 
geeft. Nederland is vol, maar de 
duinen zijn leeg. Dat is een enorme 
kwaliteit. De variatie, die heel groot 
is, kun je lezen in het landschap.”
    Bijvoorbeeld door Bloeiende 
duinen aan te schaffen. Het boek 

kost 39,50 en is verkrijgbaar bij de boekhandel, onder andere in Ouddorp 
en Middelharnis, en via www.natuurmedia.nl. En door de gebieden te 
verkennen. Dat kan ook via een van de wandelingen die in combinatie 
met het boek zijn ontwikkeld. Op Goeree zijn er wandelingen uitgezet op 
de Kleistee en in de Oost- en Middelduinen en de Kwade Hoek. Lezers 
van Eilanden-Nieuws kunnen de volgende URL gebruiken om toegang te 
krijgen tot de wandelingen:  
www.duinenenmensen.nl/10-hotspotwandelingen-voor-iedereen/   

Ondernemer en bioloog Rolf 
Roos schreef het boek 

Bloeiende Duinen.

Het boek bevat het hele Nederlandse kustduin-
landschap. Foto: Ronald van Wijk

 Achtergrond   
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 De laatste jaren is bij het kankeronderzoek gebleken, dat onze darmflora een 
grote rol speelt bij de afweer van ziekteverwekkers. Nu was al bekend dat 
melkzuurbacteriën zich ontwikkelen ten koste van vele andere bacteriën. Dat 
komt ook te pas bij de bereiding van yoghurt en bijvoorbeeld zuurkool. Tijdens de 
gisting en/of rijping van dergelijke voedingsmiddelen zorgen de melkzuurbacteriën 
voor een zuivering van hun naaste omgeving, o.m. door het verlagen van de 
zuurgraad en de productie van antistoffen, zoals organische zuren. In die verzuurde 
flora kunnen vele andere microben, waaronder de ziekteverwekkers, niet meer 
leven. Blijkbaar speelt een dergelijk proces zich ook af in ons maagdarmkanaal. 
Het gebruik van karnemelk, yoghurt, zuurkool en dgl. kunnen dus een gunstige 
uitwerking hebben op de honderden soorten bacteriën die zich in ons lichaam 
bevinden. De ingenomen hoeveelheid melkzuurbacteriën moet dan wel de 
(lange) reis door maag en darmen kunnen doorstaan en de van nature aanwezige 
melkzuurbacteriën niet tegenwerken. Zonder u te vermoeien met het verschil 
tussen links- of rechtsdraaiende yoghurt: aanbevolen wordt rechtsdraaiende 
yoghurt. 

 Waarom yoghurt?   
 Waarom wordt ons juist een dagelijkse portie yoghurt 
aanbevolen ter voorkoming van kanker? Hoe werkt dat dan in 
je binnenste?   

 Reviewgekte   

 Zo geeft Annelies de 
bushalte in het centrum 
van Middelharnis het 
maximale aantal van vijf 
sterren: “Bushalte in R-NET 
huisstijl: bushokje, fietsenrek, 
reizigersinformatiepaneel.” 
Het strand Vrijheidsduinpad 
is door ruim vijftig mensen 
beoordeeld. Pepijn geeft vijf 
sterren en schrijft: “Graven 
graven graven!” Detlef schrijft 
over het strand: “Zeer eenzaam 
op sommige plaatsen. Maar 
verder leuk.”

    Ook kerken ontkomen niet 
aan het strenge oordeel van 
de reviewers. Zo krijgt een 
gereformeerde kerk drie 
sterren van Oswald, die geeft 
als toelichting onder andere: 

“Kerk had verwarming en ringleiding, 
wat prettig was.” De Aldi in Oude-
Tonge krijgt gemiddeld vier sterren. 
Tom geeft drie sterren en zegt “Lekker 
goedkoop”. Marlene geeft vier sterren 
en zegt: “Lekker dichtbij”. Dat is nuttig 
om te weten als je twijfelt naar welke 
supermarkt je zult gaan...

    Het gemeentehuis in Middelharnis is 
door veel mensen beoordeeld en krijgt 
gemiddeld 3,9 sterren. Leon geeft vijf 
sterren en zegt: “Snel geholpen.” Ook 
voetbalclubs worden beoordeeld. 
Zo geeft iemand één ster en zet 
erbij: “Slechte scheids”. Luke geeft de 
milieustraat één ster, omdat die op 
maandag gesloten is: “Wat een onzin”.

    De lijst kan eindeloos worden aangevuld. 
Nul sterren voor iedereen die een zinloze 
review schrijft.   

 Voor veel mensen is het onzichtbaar, maar op het 
eiland worden volop sterren uitgedeeld. Niet fysiek, 
maar online. Google geeft bij een zoekresultaat 
bovenaan weer hoeveel sterren een  kerk, bushokje, 
winkel of strand  krijgt. Over vrijwel alles op Goeree-
Overflakkee heeft er wel iemand een mening gegeven. 


