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1. INLEIDING

Dit rapport geeft de resultaten van het inventarisatieproject van autochtoon
genenmateriaal van houtige gewassen in de Nederlandse kustduinen.
Het veldwerk hiervoor is verricht in 1994. Daarnaast komen aspecten aan

de orde van behoud en toepassing van autochtoon genenmateriaal.
Het onderzoek maakt deel uit van de verderop genoemde deelprojecten
I en 2 van 'Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken'.

1. Í. Genetische verarming
Een groot aantal autochtone plante- en diersoorten staan in ons land sterk in
de verdrukking. Van een aantal soorten is zelfs oorspronkelijk inheems
genenmateriaal al verdwenen, of er bestaan slechts relictpopulaties van.
De dynamiek van onze maatschappij en de voortgaande schaalvergioting
van het landschap hangen daar direkt mee samen. Van de ca. 100 inheemse
boom- en struiksoorten (de braamsoorten niet meegerekend) is bijna de helft
zeldzaaÍt lol zeer zeldzaam. Van de andere helft zijn vele soorten als autoch-
toon genenmateriaal regionaal verdwenen of bedreigd.
Steeds meer wordt de genetische diversiteit onderkend als van wezenlijk
belang, zowel in economische als in ecologische zin.
De intemationale politieke erkenning blijkt onder meer uit het Verdrag van
Bem (1979) inzake de bescherming van de in het wild levende planten en
dieren en van het natuurlijke milieu in Europa, het Verdrag van Rio de
Janeiro (1992) over de biologische diversiteit en het Verdrag van Helsinki
(1993). In 1990 is een resolutie ondertekend van de Confórence ministérielle
pour la Protection des Forëts en Europe. Hiermee verplichten de Europese
landen zich tot bescherming van het genenkapitaal van de bosbomen.

1.2. Programma Genetische kwalitèit
In 1991 is in opdracht van het Informatie en Kennis Centrum (IKC
Natuurbeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
een project Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken gestart, waar-
onder een landelijke inventarisatie van de nog bestaande genenbronnen. Het
Project Genetische Kwaliteit inheemse bomen en struiken komt voort uit het
Uitvoeringsprogramma Meerjarenplan Bosbouw l99O-1994 (UP-MBP) en
het Natuurbeleidsplan (NBP). Daarin zijn een aantal wensen geuit die nader
onderzoek behoeven: aktiepunt 16 'Produktie van struikvormende soorten'
en nr 34 'Ilheems genetisch materiaal'uit het UP-MBP en project 31 uit het
NBP'Aktieprograrnma genetisch kapitaal'.

1.3. Overzicht deelprojecten
Door het IKC Natuurbeheer zijn drie deelprojecten geformuleerd, op basis
van de behoefte naar beschikbaarheid van Nederlandse herkomsten en de
bescherming van waardevol genetisch materiaal:
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Deelproject 1: Bepaling waarden genenbronnen en bescherming.
Een deel van deze studie, met het karakter van een wetenschappelijke
probleemverkenning is door het Instituut voor Bos- en Natuurbeheer reeds
afgerond (H.M. Heybroek, 1992).ln een tweede fase zal een inventarisatie
plaats vinden naar specifieke maatregelen die voor bescherming en beheer
wenselijk zijn. Een aanzet- hierloe is het rapport 'Randvoorwaarden en knel-
punten bij behoud en toepasing van inheems genenmateriaal' (N.C.M.
Maes, 1993). In hoofdstuk 4 'Knelpunten en aanbevelingen' komen enkele
aspecten toegespitst op de duinen aan de orde.

Deelproject 2: Inventarisatie en aanwijzen van objecten met waardevol
uitgangsmateriaal.

Het onderhavige rapport over de kustduinen valt onder deelproject 2.
Frrder zijn inventarisaties afgerond van Oost-Twente, Rivierengebied
(Gelderse Poort), Zuid-Limburg en de Achterhoek rond Winterswijk. Voorts
is door het IKC Natuurbeheer in samenwerking met de Dienst Landinrichting
en Beheer Landbouwgronden een inventarisatie uitgevoerd van het West-
Nederlands poldergebied en, in samenwerking met Natuurmonumenten,
Noord-Drenthe. In 1995 is onderzoek gestart in Midden- en Noord-Limburg
en in West- en Midden-Brabant eveneens een samenwerking van het IKC
Natuurbeheer en de Dienst LBL.

Deelproject 3: Registratie van Genenbronnen.
Op basis van de resultaten van deelproject 2 zal een strategie worden bepaald
om de registratie van zaad- en stekbronnen per soort aktueel te houden en
ontwikkelingen te verwerken. Daamaast wordt een strategie uitgezet om
genoemde genenbronnen op termijn duurzaam veilig te stellen.

De bovenstaande deelprojecten zijn in de periode 1991-1995 uitgevoerd.

Het onderzoek van de kustduinen
Het onderzoek naar groeiplaatsen van autochtone houtige gewassen in de
kustduinen is verricht in opdracht van het Informatie- en Kennis Cenfum
(IKC Natuurbeheer, Ministerie LNV). De uitvoering vond plaats door het
Ekologisch Adviesburo Maes. Het project is vanuit het IKC begeleid door
Ing. G. Grimberg.
Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van informatie van het
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland,
het Waterleidingbedrijf Noord-Holland. M. Boot, E. van den Dool en
C. Rövekamp adviseerden bij de computerverwerking van de veldgegevens.
Het Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterleidingmaatschappijen,
Waterschap Walcheren en hovinciale Landschappen stelden welwillend
hun terreinen voor het onderzoek beschikbaar.
Waardevolle gegevens werden verstrekt door Q. Slings (Noordhollands



Deelproject: Inventorisolie inheems genenmoleriqol in de kustduinen

Duinreservaat), D. van der Laan (Instituut voor Oecologisch Onderzoek,
Weevers'Duin), J. Otten (Meijendel), G. de Bruyn (Leiden), H. Doing
(Amsterdam), R. Roos (Castricum), A. van Haperen (Staatsbosbeheer

Zeeland) en oud-beheerders van Meijendel de Hr. A. Kraaij en van het
Noordhollands Duinreservaat de FIr. E" Blok.



Genetische kwoliteil inheemse bomen en skuiken

1q)
.l

',n
r siJ

.§

.§

,\)
dt
lo
28

§

§

o

o 1974

Í
.-..o. ...

1'§77

o
TOGEN-':-

1978

Figuur 1-a inventarisatieoverzicht met ligging van de deellocaties
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2. OPZET EN WERKWIJZE

2. 1. lnventarisatiegebied
Het inventarisatiegebied omvat de Nederlandse kustduinen, exclusief de.
Waddeneilanden, vanaf Texel tot aan Cadzand bij de Belgische grens. Het
gebied betreft in hoofdzaak de Jonge Duinen: geaccidenteerd duinterrein,
duinvalleien en binnenduinen voor zover daar een duinkarakter aanwezig is.
Het oude strandwallenlandschap is vrijwel buiten beschouwing gebleven.
Binnen dit duingebied zijn een aantal representatieve deelgebieden gekozen:
duinen bij het Zwanewater, het duingebied tussen Schoorl en Wijk aan Zee,
de Heerenduinen, Meijendel, Vooms duin, de duinen van Westerschouwen en
Walcheren en bij Cadzand. ln totaal werden 121 deellocaties geïnventariseerd.

figuur 1 Duindoornvegetatie en helm achter de zeereep
(Dombu rg)

2.2.Ge'i nventa ri seerde soorten
In principe zijn alle soorten houtige gewassen opgenomen, die als autochtoon
aangemerkt kunnen worden. De bramen zijn, op een enkele uitzondering na,
niet op soortsnaam gebracht. Ze zijn merendeels als Rubus spec. vermeld in
de vegetatieopnamen. De naamgeving van de plantesoorten is in overeen-
stemming met het Botanisch Basisregister (Centraal Bureau voor de
Statistiek, 1993), tenzij anders vermeld (zie bij hoofdstuk 2.7.).

2.3. De begrippen autochtoon en inheems
Rond de begrippen inleems (of indigeen) en autochtoon bestaat discussie.
ln dit rapport wordt de definitie van Heybroek aangehouden (Heybroek, 1992):
plantmateriaal dat zich sinds de ijstijd ter plekke altijd slechts natuurluk heeft
verjongd, of kunstmatig is verjongd met strikt lokaal oorspronkelijk mater!
aal. De begrippen 'oorspronkelijk inheems' (of oorspronkelijk indigeen) en
'autochtoon' zijn als synoniemen te gebruiken.
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Daamaast bestaat de term 'spontaan', die betrekking heeft op planten die
zich op natuurlijke wijze generatief of vegetatief verspreid hebben.
Dergelijke planten k[nnen autochtoon zijn, maar ook uitheems. Spontane
verjonging van autochtoon plantmateriaal is uit oogpunt van genenbehoud
extra interessant.
De in het kader van dit rapport behandelde boom- en struiksoorten zijn uitslui-
tend als autochtoon gedefiniëerde planten. Bomen en struiken die als soort in
Nederland fuIeems zijn, maar uit een andere klimaatszone of geologische regio
ingevoerd zijn, vallen hier dus buiten. Anderzijds kan plantmateriaal uit aan-
grenzende gebieden van België en Duitsland, dat aan genoemde criteria vol-
doet, wel als autochtoon beschouwd worden. (Heybroek 1992, en Maes 1993).

2.4. Criteria
Het opnemen van een boom of struik in de inventarisatie wordt gemotiveerd
aan de hand van een aantal criteria. Als belangrijkste criteria kunnen
genoemd worden:

Criteria die de boom of struik zelf betreffen:
1. Het gaat om wilde soorten, ondersoorten of variëteiten, gesn cultivars.
2. Het betreft oude bomen of oud hakhout.
3. De boom of stnrik maakt een natuurlijke en niet-aangeplante indruk

(niet in rijen geplant).

Criteria die de groeiplaats betreffen:
4. De standplaats ligt binnen het natuurlijke verspreidingsgebied

van de soort.
5. De groeiplaats (bos, houtwal, duinstruweel e.d.) staat aangegeven

op de topografische kaarten uit 1830-1850 (1:50.000).
6. De groeiplaats stemt ecologisch overeen met de natuurlijke standplaats

van de soort, en maakt ook overigens een natuurlijke indruk.
7. In de boom-, struik- of kruidlaag komen soorten voor die indicatief

zijn voor oude bosplaatsen of houtwallen.
8. In de omgeving komt de soort op meerdere vergelijkbare

groeiplaatsen voor.

figuren 2/3 Valkenisse huidige typografische kaart (links) en typograÍische kaart ca 1850 (recht,
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Deze criteria hoeven niet altijd tegelijk op te gaan. Op verarmde plaatsen
bijvoorbeeld kunnen indicatieve kruiden ontbreken. Er is niet altijd sprake
van oude exemplaren of van oud hakhout. De criteria dienen ook in samen-
hang met elkaar gebruikt te worden.
Aanvullende informatie over de herkomst of voorgeschiedenis kan verkregen
worden uit archieven of gesprekken met mensen ter plaatse. Ook kan archeo-
logisch en palaeobotanisch onderzoek interessante gegevens opleveren. In de
praktijk is diepgaand taxonomisch en historisch onderzoek meestal niet aan
de orde.
In het algemeen komen autochtone bomen en sffuiken voor op oude bos-
plaatsen, in oude hakhoutbosjes, overhoeken, houtwallen, veekeringen, grub-
ben, graften, steilhellingen, oud duinstruweel en langs meanderende, onver-
graven beeklopen. In bepaalde gevallen komen ook jongere groeiplaatsen in
aanmerking zoals recent gevormd duin e.d., vooral als er oudere groeiplaat-
sen in de omgeving voorkomen van waaruit soorten zich kunnen verspreiden.

2.5. Veldwerk en rappoftage
Binnen het inventarisatiegebied zijn representatieve groeipiaatsen van
autochtone bomen en struiken vastgesteld. Voorafgaand aan de veldinventari-
satie zijn met behulp van de topografische kaart 1850, schaal 1:50.000, en de
huidige stafkaarten oude bosplaatsen, houtwallen en struwelen opgespoord.
Aanvullende informatie uit bodemkaarten, geomorfologische kaarten en
beschikbare informatie over flora en vegetatie vorrnen een tweede selectiefil-
ter bij de uiteindelijke keuze van de te bezoeken groeiplaatsen. Een algehele
gebiedsdekkende kartering was binnen het kader van dit onderzoek niet
mogelijk, mede ook door de tijdsduur van een dergelijk project.

Van een groeiplàats die aan een aantal van de hierboven genoemde criteria
voldoet, wordt een beschrijving gegeven van het betreffende landschappelijk
element (samenstelling en aard van een duinsEuweel of bos), de beheers-
vorm, eventuele groeiplaatsproblemen, de indicatieve kruidesoorten van oude
groeiplaatsen, het vegetatietype (volgens de typologie van Van der Werf,
1991 of van Westhoff en den Held, 1969) en een globale aanduiding van de
geomorfologie en bodem (zie veldformulier).
De bomen en struiken zijn opgenomen volgens de zgn. Tansleyschaal met
zonodig vermelding van autochtoon karakter, omtrek, hoogte, bloei of
vruchtzetting en verjonging. Indicatieve kruidesoorten voor oude bosplaatsen
en houtwallen zln vastgesteld op grond van de soortenlijst van M.A. Hermy,
met enkele aanvullingen (zie bijlage 3). In het algemeen is er één veldbezoek
per groeipiaats gebracht. In enkele gevallen was ten behoeve van nacontrole
op vruchten, een aanvullend bezoek noodzakelijk.

Waaq zinvol zijn foto's of dia's gemaakt en is herbariummateriaal verzameld
om de inventarisatie inzichtelijk en controleerbaar te maken.
Herbariummateriaal is van belang om later nadeterminaties en vergelijkend
taxonomisch onderzoek te kunnen verrichten. Het herbarium wordt onderge-
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bracht bij het herbarium van de Landbouwuniversiteit in Wageningen.
Behalve bij kleinere particuliere eigendommen, zoals bij houtwallen en per-
ceelsscheidingen vaak het geval is, is de eigendomssituatie vermeld.
De in deze rapportage opgenomen soorten zijn alle in het veld bestudeerd en
(na)gedetermineerd. In bestaande inventarisatierapporten blijken te veel
onzorgvuldigheden en verwarring te bestaan bij geslachten als Betula, Rosa,
Salix, Tilia, Ulmus, Crataegus en Prunus. Zorgvuldige determinatie geeft
vaak.al een indicatie of de boom of struik is aangeplant danwel tot de wilde
flora gerekend kan worden.

De rapportage is zó opgezeÍdat deze gemakkelijk gebruikt kan worden bij
algemenere registratie van genenbronnen en oogstprojecten.
De registratie van de gegevens is verricht met behulp van het software-pro-
gramma Filemaker Pro 2. 1.

De volledige basisgegevens, bestaande uit de inventarisatieformulieren en
groeiplaatsaanduidingen op topografische kaarten 1: 10.000 , zïjn aanwezig
op het IKC- Natuurbeheer te Wageningen en het Ekologisch Adviesburo
Maes te Utrecht.

Oogst van plantmateriaal
Voor zaad- en stekwinning zijn zo mogelijk aanwijzigingen gegeven.
Als richtlijn voor zaad- of stekwinning wordt uitgegaan van minimumpopula-
ties van ca. 30 exemplaren. Sommige zeldzame soorten komen alleen nog
verspreid in kleine aantallen voor. Binnen een beperkt regionaal gebied kun-
nen de verspreid voorkomende individuen noodgedwongen als één populatie
worden opgevat. Bij zeer zeld.zame soorten zoals de Steeliep of Viltroos
(Rosa tomentosa) zijn in ons land geen minimumpopulaties meer voorhan-
den. Voor die soorten is het van belang om zo mogelijk groeiplaatsen over
de grens erbij te betrekken.

figuur 4 Duinen bij Castricum. Wilde liguster en stuifzand
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lnventarisatieformulier inheemse bomen struiken
Ekologisch Adviesburo Maes. Achter Chrenburo 2. 3511 JJ utrechr
Eronnén, Meenvijkselaan 27,6564 BS H. Land;tichting waaÍrEÍnsl

Nurnmer:,

Locatietu:

KaaÍbladnÍ

CoöÍdinaten:

Provincie:

Regio:

Cremeente:

ryCrehuchc
Locade:

Oppervl:

Eigendom:

ContactpeÍs;

landsch.elem:

Geomodologie:

Vegetalietype:

Bodem: HydÍologie:

BeheeÍ:

BijzondeÍh:

Motivatie:

Aantal Soorl B S II Inh Verj Oogst Fl-Fr Hoog lh
rllx ntax

OrÈ
Sern

Kruidlaag Bosindicatorl
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Toelichting op het formulier

Iedere groeiplaats van een boom of struik die als autochtoon genenmateriaal
aangemerkt kan worden, is gedefinieërd door het nummer van de opname en
het locatienummer- [n het Nummer is de datum van de waameming opgenomen.
De coördinaten duiden op een centraal punt in de opname. Voor bijzonder-
heden wordt de exacte plaats aangegeven op topografische kaarten 1:10.000.
Deze zijn opgenomen in een afzonderlijke rapportage. De waarnemer en
degene die de soort heeft gedetermineerd worden met afkortingen aangegeven.
Behalve bij kleinere particuliere eigendommen, zoals bij houtwallen en per-
ceelsgrenzen vaak het geval is, is de eigendomssituatie vermeld. De vegeta-
tietypen zijn volgens van der Werf ( 1991) voor zover het bossen betreft, voor
sEuwelen is Westhoff en Den Held (1969) aangehouden. Onder motivatie
worden kort de belangrijkste redenen genoemd waarom de groeiplaats is
opgenomen.
De soorten bomen (B) en struiken (S) zijn benoemd volgens het Botanisch
Basisregister, tenzij anders vermeld. Het aantal exemplaren is soms ingevuld
of in de opname verwerkt volgens de zgn. Tansleyschaal: | - zeer zeldzaam,
1 exemplaar; 2 - schaars of zeldzaam verspreid voorkomend; 3 - hier en
daar; 4: plaatselijk frequent; 6: lokaal zeer veel; 7 = zeer veel; 8: co-
dominant; 9 : dominant.
Indien de plant is verzameld voor herbarium (H) is dit vermeld. De autoch-
tonie (Inh) is aangegeven met a: grote mate van zekerheid, b: vrij waar-
schijnlijk en c: mogelijk, p : aangeplant.
Ten behoeve van oogst van zaden en stekken ziin gegevens vermeld waaronder
de aanwezigheid van bloemen of vruchten: fl/fr (florerend/fructificerend) en
de bereikbaarheid (oogstmogelijkheid) van de boom of struik. De code +
geeft aan dat er enige oogst mogelijk is, ++ redelijke oogst, +++ veel materi-
aal oogstbaar en gemakkelijke bereikbaar.
Een aantal kenmerken wordt facultatief ingevuld, o.a. de hoogte (H) en
omtrek (Omtr) van de soort. .

De indicatieve kruiden voor oude bosplaatsen, houtwallen en struwelen
(Bosindicator) zun vastgesteld op grond van de soortenlijst van Hermy,
met enkele aanvullingen (zie bijlage 3).

14
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Latijnse naam

2.7. Naamlijst inheemse bomen en struiken
Hieronder volgt een naamlijst met afkortingen van alle inheemse bomen en
struiken in Nederland. De bramen zijn vrijwel alle buiten beschouwing gela-
ten. De naamgeving is volgens het Botanisch Basisregister (1993) behoudens
de wilgen, rozen en meidooms. De wilgen zijn volgens Meikle (1984), de
rozen volgens de Flora Europaea en de meidooms volgens Lippert (ln:
Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-europa, 1994)
De soorten met + zijn bij het onderzoek als autochtone boom of struik in de
duinen aangetroffen. Indien met ? aangegeven bestaat er twijfel.

afkorting Nederlandse naam

Acer campestre
Acer pseudoplatanus*?
Alnus glutinosa*

Crataegus x media
Crataegus monogyna*
Crataegus curvisepala
(syn. C.calycina en C.rosiformis)
Crataegus x macrocarpa
Cytisus scoparius*
Daphne mezereum
Empetrum nigrum*
Erica cinerea
Erica scoparius
Erica tetralixx
Evonymus europaeus*
Fagus sylvatica*?
Fraxinus excelsior*
Genista anglicax
Genista germanica
Genista pilosa*

Spaanse aak of Veldesdoom
Gewone esdoorr
Zwarte els
Vr'ifie els of Grauwe e1s

Zuurbes
Ruwe berk
Zachte berk
Karpatenberk
Ruwe berk x Zachte berk
Struikhei
Haagbeuk
Bosrank
Gele komoelje
Rode kornoelje
Hazelaar
Eenstijlige x Koraalmeidoom

Tweestijlige x Koraalmeidoorn
Brem
Rood peperboompje
Kraaiheide
Rode dophei
Bezemdophei
Gewone dophei
Wilde kardin aalsmuts
Beuk
Gewone es

Stekelbrem
Duitse brem
Kruipbrem

acer cam
acer pse
ahusglu

comusan
corylave
crata*he
craïalae
crata*me
cÍatamon
cratacur

crata*ma
cytissco
daphnmez
empe$dg
ericacin
ericasco
ericatet
evonyeur
fagussyl
fraxiexc
genisang
genisger
genispil
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Genista tinctoria*
Hedera hetx*
Hippophae rhamnoidesx
IIex aquifolium
Juuiperus communis*
Ligustrum vulgare*
Lonicera periclymenum*
Lonicera xylosteum
Malus sylvestris
Mespilus germanica
Myrica gale
Pinus sylvestris
Populus canescens+?

Populus nigra*?
Populus tremula*
Prunus avium
Prunus padus*
Prunus spinosa
Pytus pyraster

Quercus petraea*?

Quercus robur*
Quercus x rösacea
Rhamnus catharticu s 

*
Rharnnus frangula*
Ribes nigrumx
Ribes rubrumx
fubes spicatum
Ribe s uva-crispa*
Rosa agrestis
Rosa andegavensis
Rosa arvensis
Rosa blondaeana
Rosa caesia*?
Rosa canina*
Rosa corymbifera*
Rosa elliptica+?
Rosa micrantha*?
Rosa nitidula*
Rosa obtusifota*
Rosa pimpinellifolia*
Rosa pseudoscabriuscula
Rosa rubiginosa*
Rosa sherardiix
Rosa tomentosa*
Rosa subcanina*?
Rosa subcollina

genistin
hederhel
hipporha
ilex aqu
junipcom
ligusvul
lonicper
lonicxyl
malussyl
mespiger
myricgal
pinussyl
popul*ca

populnig
popultre
prunuavi
prunupad
prunuspi
pFuspyr
quercpet
quercrob
querc*ro
rhamncat
rhamnfra
ribesnig
ribesrub
ribesspi
ribes.uva
ro§a agr
rosa and
tosa arv
rosa blo
ro§a cae
rosa can
ro§a cor
rosa ell
rosa mtc
rosa nit
rosa obt
rosa pim
rosa pse
rosa rub
rosa she

rosa tom
rosa sca

rosa sco

Verfbrem
Klimop
Duindoorn
Hulst
Jeneverbes
Wilde líguster
Wilde kamperfoelie
Rode kamperfoe lie
Appel
Mispel
Wilde gagel
Grove den
Grauwe abeel (Witte abeel x Ratel-
populier)
Zwarte populier
Ratelpopu lier of Esp
Zo€te kers
Vogelkers
Sleedoorn
(wilde) Peer
Wintereik
Zomereik
Wintereik x Zomereik

'W'egedoom
Sporkehout of Vuilboom
Zwarte bes
Aalbes
Tïosbes
Kruisbes
Kraagroos
(Hondsrozengroep)
Bosroos
(Hondsrozengroep)
Behaarde struweelroos
Hondsroos
Heggeroos
(Egelantiergroep)
Kleinbloemige roos
(Hondsrozengroep)
(Hondsrozengroep)

Duinroosje
(Viltrozengroep)
Egelantier
(Viltrozengroep)
\tltroos
(Struweelrozengroep)
(Struweelrozengroep)
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Rosa vosagiaca*?
Rubus caesius*
Rubus idaeus*?
Rubus sp.*
Rubus ulmifolia*
Satix alba*
Salix aurita
Salix caprea*
Salix cinerea ssp cinereas
Salix cirerea ssp oleifoliax
(synoniem Salix afocinerea)
Salix fragitis*
Salix x multinervis*?
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix repens*
(Salix repens ssp. argentea)*
(Salix repens ssp. repens)*
Salix x rheichardtii*
Salix x rubens*
Salix x sericansx?
Salix x smithiana*
Salix triandra
Salix viminalis
Sambucus nigra*
Sambucus racemom

Íosa vos
rubuscae
rubusida
rubu§ sp
rubusulm
salixalb
salixaur
salixcap
salixcin
salixole

salixfra
salix+mu
salixpen
salixpur
salixrep '

salix*rh
salix*rb
salixxse
salix*sm
salixtri
salixvim
sambunig
samburac

Kale struweelroos
Dauwbraam
Framboos

Koebraam
Schietwilg
Geoorde wilg
Boswilg
Grauwe wilg
Rossige wilg

Kraakwilg
Geoorde wilg x Grauwe wilg
Laurierwilg

. Bittere wilg
Kruipwilg

Boswilg x Grauwe wilg
Schietwilg x Kraakwilg
Boswilg x Katwilg
Katwilg x Grauwe wilg
Amandelwilg
Katwilg
Gewone vlier
I rosvlreÍ
BitterzoetSolanum dulcamara* solandul

(Solanum dulcamara litorale; Duinbitterzoet)
Sorbus aucuparia* sorbuauc
Taxus baccata taxusbac
Tilia cordata tiliacor
Tilia platyphyllos tiliapla

Ulex europaeus* ulex eur
Ulmus glabra ulmusgla
(Lllmus glabra var. cornuta)
Ulmus Iaevis
Ulmus minor*
Vaccinium x intermedium
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium uliginosum
Viburnum lantana
Vibumum opulus*
Viscum album

ulmuslae
ulmusmin
vaccixin
vaccimyr
vaccivit
vacciuli
viburlan
viburopu
viscualb

Gaspeldoorn
Ruwe iep of Bergiep

Steeliep of Fladderiep
Gladde iep of Veldiep
Blauwe x Rode bosbes

Blauwe bosbes
Rode bosbes
Rijsbes
Wollige sneeuwbal
Gelderse roos
Maretak
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figuur 5 Rossige wilg (Salix cinerea ssp oleiÍolia)
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Deelproiecl: lnveniorlsotie inheems genenmoterioo in de kustduinen

3. HET INVENTARISATIEGEBIED VAN DE KUSTDUINEN

3.1. Geomorfologie en bodem
De kustduinen behoren tot onze meest dynamische landschappen. In feite
zijn de duinen nog steeds volop in beweging door de werking van stromin-
gen, wind en plantengroei: processen van zandaanvoer en afslag door zees-

Eomen, duinvorming, erosie en ,egetaiieont*ikkeling. Deels is de dynamiek
door de mens verminderd, met name ten aanzien van de zandverstuiving en
duinverplaatsing landinwaarts. In het algemeen heeft er in de duinen weinig
bodemvorming plaats gevonden, het duinzand is weinig humeus. Plaatselijk
is er enige humusvorming bij aanwezige vegetatie, met name bij struwelen.
Op bosplaatsen in de binnenduinen en binnenduinrand kan er een duidelijker
profiel ontwikkeld zijn.

H.Doing (1988) onderscheidt drie hoofdlandschappen bij de duinen: het
strandwallenlandschap (met strandwallen en strandvlakten; ook wel de Oude
Duinen genoemd), duinlandschap (Jonge Duinen) en waddenlandschap.
Het onderzoek heeft in hoofdzaak betrekking op het 'duinlandschap' .

Het duinlandschap kunnen we onderverdelen in een strand (en zeereep), de
zeeduinen, de middenduinen en de binnenduinen: elke zóne met een specieke
vegetatie. De nog verder landinwaarts gelegen oude strandvlakten en strand-
wallen zijn merendeels cultuurland geworden. H. Doing (1988) heeft op
vegetatiekundige grondslag een verdere verhjning uitgewerkt voor de duinen,
die in het kader van dit onderzoek buiten beschouwing blijft.
Omdat de duinen landinwaarts ouder zijn dan de jonger gevormde langs het
strand, zijn die door uitloging kalkarmer. Hierdoor ontstaan verschillen in de
plantengroei. Bovendien is er.in de zeeduinen en middenduinen vaak meer
bijmenging van 'jong'kalkrijk zand. Er bestaan in de duinen plaatselijk grote
verschillen in hoogten, die deels bepaald worden door de windrichting en
deels door menselijk handelen in het verleden. Bij de overigens smalle
afslagkust bij Zoutelande ligt de hoogste top van het Deltagebied van 45
meter hoog. Elders zijn er toppen van meer dan 50 meter. Plaatselijk kunnen
er brede duinen van 4 tot 6 kilometer ontstaan, zoals bij Haamstede, op
Voome, Bloemendaal en bij Bergen. Brede duinen ontstaan door aangroei
zoals bij Voome, of als er in de jonge duinen oude strandwallen zijn opgeno-
men zoals bij Wassenaar en Bloemendaal. Bij hoek van Holland is het duin
nog geen 100 meter breed en tussen Camperduin en Petten ontbreekt het
duin zelfs over grote lengte.
Ook de .waterhuishouding zorgt voor de nodige variatie in de duinen: vochti-
ge duinvalleien, natuurlijke- en kunstmatige waterplassen en zeldzamer duin-
beekjes (duinrellen). Op Walcheren en Schouwen is een vrij vlakke strook
van verstoven duintjes ontstaan in de binnenduinen: de vroongronden.
Vergelijkbare situaties worden bij Castricum en Egmond 'mienten' genoemd.
Behalve bodemverschillen in de gradiënt loodrecht op de kust, zijn er aan-
zienlijke verschillen in eigenschappen van het duin in ons land van noord
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naar zuid. Ten noorden van Bergen zijn de duinen aanzienlijk arÍner aan
mineralen en kalkarmer, wat direct aaÍl de vegetatie te zien is. Plaatselijk
grenzen de westelijke uitlopers van het Hollands-Utrechts veengebied aan het
kustgebied.

Duinvorming van een omvang zoals langs de kust van Nederland, België,
Noord-Frankrijk en Denemarken, is op grotere schaal in Europa en zelfs op
wereldschaal, vrij uniek. Het ontstaan ervan hangt samen met het terugtrek-
ken van het ijs en stijging van de zeespiegel na de laatste tstijd. In het late
Atlanticum en Subboreaal, ca. 5000 d 4A0O jaar geleden, moet de eerste vor-
ming van strandwallen en duinen zijn begonnen. De perioden van duinvor-
ming werden nu en dan onderbroken door overstromingen. Na een periode
van kustafkalving in en na de Romeinse tijd is rond ca. 1000 na Chr. de vor-
ming van Jonge Duinen begonnen. Plaatselijk, zoals op Voome, is dit proces
nog steeds gaande. Door vastlegging van de zeereep door menselijke ingre-
pen sinds de eerste helft van de 19e eeuw is grotendeels aan de vorming van
de jonge duinen een halt toegeroepen. Van de oude strandwallen en duinen
ztn restanten bewaard gebleven in de strook tussen Den Haag en Alkmaar.

3.2. Geschiedenis van grondgebÍuik
De oudste vondsten van menselijke bewoning in de duinstreek dateren uit het
neolithicum, 5500-4500 jaar geleden. De sporen zijn gevonden op de oude
sfrandwallen tussen de monding van Rijn en Maas. Jongere vondsten uit de
steenttd en vroege bronstijd zijn ook noordelijk aangetroffen. In de late
bronsstijd en ijzertijd lijkt het gehele kustgebied van Haamstede tot Texel
bewoond. Bewoning uit de Romeinse tijd is vooral aangetroffen bij de mon-
dingen van Schelde, Maas en Rijn en bij Schoorl. Daartussen moet de bewo-
ning spaarzaam zijn geweest. Na een periode van afname van de bewoning
vanwege overstromingen in de 3e eeuw, neemt de bevolking vanaf de vroege
middeleeuwen, tenminste vanaf de 7e en 8e eeuw, \ryeer toe. In de late mid-
deleeuwen is de gehele kustlijn bewoond. Reconstructie van de bewonings-
geschiedenis wordt aanzienlijk bemoeilijkt door de vele overstromingen en
overstuivingen in het verleden.
Gesteld kan worden dat de menselijke akriviteiten in de duinen tot in de 19e

eeuw kleinschalig van aard waren. Er waren eeuwenlang kleine landbouwbe-
drijven verspreid in de duinvalleien. Toch waren er tal van aktiviteiten in de
duinen die een behoorlijke invloed hadden op de plaatselijke vegetatie en
stuifprocessen: de jacht, zandwinning, winning van struikhout en hakhout,
commerciële konijnenteelt en begrazing van vee. De strandwallen van het
oude duinlandschap werden intensief benut en ontbost en later vanaf de 17e

eeuw gewaardeerd als vestigingsplaats voor buitenplaatsen. Grotere verande-
ringen komen in de 2e helft van de 19e eeuw en 20e eeuw met de duinbebos-
sing, drinlwaterwinning en recreatie. Uitbreiding van woongebieden in de
duinen is in Nederland beperkt gebleven, in tegenstelling tot België waar
groie oppervlakte duingebied daardoor verloren ging. Wel zijn er in ons land
grote delen van de oude duinen afgezand ten behoeve van de bloembollen-
teelt, naar schatting 7000 ha (mededeiing Q. Slings).
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Na ca. 1950 is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurbe-
heersaspecten van de duinen. Een aantal duingebieden is aangekocht en
veiliggesteld door Natuurbeschermingsorganisaties en Staatsbosbeheer.
Ook de verschillende duinwaterwinbedrijven hebben thans professionele
natuurbeheerstaken en onderzoekstaken. Natuurbescherming is daarbij in
feite als bedrijfsdoelstelling gekozen.
De laatste jaren zijn er op grotere schaaI natuurontwikkelingsexperimenten
van de grond gekomen waaronder begrazing met paarden en koeien, omvor-
ming van naaldhout naar looftroutbos en struweel, aanplant van bomen en
struiken, verwijdering van exoten, herstel van stuivend zand en het maken
van duinplassen en vochtige duinvalleitjes. Vanwege de enorm toegenomen
recreatiedruk worden oplossingen gezocht voor te grote betredingsdruk en
vernieling van kwetsbare vegetaties.

3.3. Geschiedenis van aanplant in de duinen.
Omdat de aanplant van bomen en struiken in het verleden een zeer grote
invloed hebben op de huidige vegetatie, wordt er hier uitvoerig op ingegaan.
De oudste aanplant in de duinen heeft te maken gehad met de verspreide
kleine landbouwbedrijfjes en de strijd tegen het stuifzand. Landbouw en stui-
vend zand waren elkaars vijanden. Door houtoogst en houtroof uit de duinen,
beweiding van vee en konijnenfokkerijen werden de zandverstuivingen ech-
ter in de hand gewerkt. Mogelijk spelen klimatologische oorzaken mede een
rol. In de l5e eeuw bestonden er reeds verordeningen om helm aan te plan-
ten. De meeste boerenbedrijfjes zijn thans uit de duinen verdwenen, maar
vaak herinneren erfplantrelicten er nog aan: fruitbomen, iepen, paardekas-
tanjes, een heg, een meidoom of sering. Interessant zijn archiefgegevens van
het Haagse Bos die informatie geven over aanplant van soorten in de l6e eeuw
en soms ook herkomsten vermelden (Buis, i985): eiken uit Huybergen, beuken
uit het Gooierbos en de Haarlemmerhóut, populieren uit Loosduinen, iepen uit
Vlaanderen en Utrecht en linden uit Brugge. Tussen 1526 en 1529 werden

o.m. 4600 populieren geplant, in 1533

60.000 stuks, in 1552 180.000 stuks,

in 1558 158.000 elzen en van 1554 tot
1557 meer dan 1400 eiken.
Verge iijkbare meldingen bestaan er
van de Haarlernmerhout. De indruk
bestaat dat het plantmateriaal nog wel
vanuit een beperkte regio afkomstig
was.

Een vroeg voorbeeld van bosaanplant
in de duinen is het Rampenbos uit de
17e eeuw bij Bergen. Vanaf de late
18e eeuw komt er meer belangstel-
ling voor bebossing van de duinen.

figuur 6 Oud eikenhout, Bergen.
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Het hiema volgend overzicht is grotendeels ontleend aan de studie van
Wiegman en Kolb-Bolhuis (1961) en Van Steijn (1933). Een pionier was A.P.
Twent die omstreeks 1785 proeven deed in de oude duinen met aanplant van
I[aliaanse populier, wilg, masten, dennen, eiken, beuken, iepen en abelen
(Buis, 1985). In 1787 worden in de duinen van Schoorl eiken, berken en kat-
wilgen geplant. In 1797 wordt door de Commissie van Superintendentie een
inventarisatierapport opgesteld van onder meer de toen aanwezige boomsoor-
ten in de duinen. Genoemd worden: berk, abeel, eik, spar, Grove den, popu-
lier, wilg en els. In de binnenduinen bij Groet stonden eiken, berken en
iepen. Vermeld wordt in de rapportage dat er bij Haarlem bosàanleg heeft
plaats gevonden, en dat de bossen van berk, abeel en liguster zich voortplan-
ten door bezaaiing en wortelopslag. In de late 18e eeuw worden verscheidene
proeven met dennenbezaaiingen genomen. Ook in Frankrijk zijn rond 1800
gunstige resultaten geboekt met duinbebossing. Rond 1830 worden in de dui-
nen van Schoorl en Meijendel proeven genomen met het uitzaaien van den-
nen, berken en eiken. In Schoorl worden ook Gewone es, Amerikaanse noot
(Zwarte walnoot?), populier, wilg, Robinia en brem aangeplant. }Jlet zaad,
daarvan was afkomstig uit Franlrijk, Brussel, Goeree en uit eigen omgeving.
In Meijendel werden rond 1830 de reeds bestaande duinvalleien Meijendel,
Bierlap en Kijfhoek ontgonnen tot landbouwgronden. Daarbij werd Grove
den, eik, berk en Witte paardekastanje geplant, naast heggen en houtwallen
met o.m. els, populier en wilg. Er werd ook een proef opgezet met Witte
moerbeien.
Rond 1860 verleent de regering opdracht voor duinbebossingsproeven bij
Schoorl, Katwijk, Wassenaar, Scheveningen en op Schouwen. Het ging daar-
bij men name om Grove den, Oostenrijkse den, Zeeden en (Zomer)eik.
In 1868 werden de proeven gestaakt. Interessant is dat er heideplaggen wer-
den aangevoerd uit Epe op de Veluwe. Frederik van Eeden noemt in 1875
boomhoogten van 3, 4 en 5 meter voor de dennenbossen van Schoorl. In een
rapport uit 1890 over de bebossing in Nederland (Blijdenstein en Brants,
1890) wordt onder meer vermeld: 4O ha bos bij Schoorl, een beplanting van
eik en 2-jarig verspeende plukdennen in de Heerenduinen bij Velzen, eiken-,
elzen-en essen-hakhoutbosjes; een ca. ulO-jarig grove dennenbos bij
Castricum; Canadese popels, Zwarte populieren en wilgesoorten in het
Naaldenveld en Groot Bentveld bij Aerdenhout; van ca. 1840 de walbeplan-
tingen van kluitdennen en Canadese populieren bij de bouwhoeve in
Meijendel en eiken, berken en dennenbossen in de omringende vlakten en
heuvels; Grove dennenbeplanting bij Wassenaar (lees: Scheveningen) in het
Koningsbos. In 1881 zijn van staatswege Grove dennen aangeplant bij
Overveen. Er werden proeven genomen met Oosteffijkse en Corsicaanse
dennen. In 1885 wordt bij Den Haag op laaggelegen terreinen looftrout
geplant, daarna op hogere duinen Oostenrijkse en Corsicaanse dennen.
In 1894 wordt de bebossing van het Schoorlse duin voortgezet door de
Heidemij en vanaf 1899 onder het Staatsbosbeheer. Aangeplant zijn Bergden,
verschillende variëteiten van de Zwarte den, Pinus contorta, Sitkaspar en
Picea- en Abiessoorten. Als loofhout werd gebruikt: Zomerelk, Haagbeuk,
Ratelpopulier, Tamme kastanje, Amerikaanse ek, Zwarte els, Beuk,
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Paardekastanje, Abeel, Amerikaanse vogelkers, Gewone lijsterbes, Eenstijlige
meidoorn, Zuurbes, Egelantier en Gewone esdoom. Van de 19e eeuw tot
1950 ligt de nadruk van de duinbebossing op naaldhout. Loofhout komt,
behalve voor de brandsihgels en windsingels, pas na de eerste omloop in aan-
merking.
Tot ca 1940 is duinbebebossing vooral opgezet als een combinatie van vast-
legging van het duin en houtteelt. De mogelijkheid van werkverschaffrng
speelde daarbij een belangrijke rol. Na 1945 wordt de duinbebossing op
kleine schaal hervat, deels om de oorlogsschade te herstellen.

Geschiedenis van beplantingen in het Noordhollands Duinreservaat
Uitvoerig onderzocht is door Wiegman en Kolb-Bolhuis (1961) de geschiede-
nis van de duinbebossing in het gebied van het Noordhollands Duinreservaat.
In dit duingebied speelt de drinkwaterwinning sedert 1919, zandvastlegging
en recreatie vooral sedert 1950 een belangrijke rol. Daarmee is het gebied als
voorbeeld interessant genoeg.
Het gebied van de Provincale Waterleidingduinen strekte zich toen uit over
Bergen, Egmond, Bakkum, Castricum, Heemskerk en Wijk aarr Zee meÍ ca
2803 ha open duin, 1429 ha bos, 410 ha bouw- en grasland en 204 ha overi-
ge. Bij de aanleg van duinbos gebruikte men, voor zover mogelijk, liefst zaad
van geselecteerde moederbomen uit eigen terrein. In verband met stuifgevaar
wordt geen kaalkap toegepast, maar uitkap, waarbij een onderbeplanting of
onderzaaiing wordt toegepast. Op die manier wilde het PWN een meer
natuurlijk loofhoutbos ontwikkelen met Zomereik, berk en esdoom.

Aanplantingen tot ca 1950 in het NHD

Naaldhoutsoorten in opstanden
Onder Oostendjkse- en Corsicaanse den is onderbeplanting toegepast van
Zomereik, Moseik, Amerikaanse eik, Witte abeel, Witte els, Gewone
esdoom, Beuk, Zilverspar, Bergden, Witte spar (Picea glauca), Sitkaspar,
Vogelkers, Amerikaanse vogelkers, Eenstijlige meidoorn en Gewone vlier.
De Corsicaanse dennen worden ook gemengd met Zomereik en Gewone
esdoom. De Grove den is wel gemengd met Zomereik en onderbeplant met
Beuk, Gewone esdoom, Noorse esdoom, Amerikaanse vogelkers, Lijsterbes,
Witte els, Douglas, Zilverspar, Beuk, Oosteffijkse den, Witte spar en
Si&aspar. Minder algemeen aangeplant is de Zeeden, Bergden (ook gemengd
met Duindoorn), Zilverspar (als onderbeplanting), Reuzen zilverspar (Abies
grandis; in binnenduin), Abies concolor (in het binnenduin, gemengd met
Goudlork en Populus x Canadensis 'Serotina' en een onderbeplanting van
Lijsterbes, Witte abeel en Bittere wilg, Chamaecyparis lawnsoniana, Oosterse
levensboom, Goudlork (gemengd met Witte els, Zwarte eis, Amerikaanse eik
en Sitkaspar), Fijnspar (gemengd met Amerikaanse vogelkers, Witte els,
Gewone vlier), Witte spar (Gemengd met Fijnspar, Blauwe spar (Picea pun-
gens cv. 'Glauca'), Sitkaspar en Witte els), Picea pungens (de Blauwspar),
Si&aspar (gemengd met Goudlork, Witte els, Lijsterbes en Amerikaanse
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vogelkers), Servische spar (Picea omorica) (gemengd met Amerikaanse
vogeikers, Noorse esdoorn, Gewone esdoom, en Lijsterbes), Douglas (ook
als onderetage van de Grbve den).
LooÍhoutsoorten in opstanden
De belangrijkste loofbomen die bij de duinbebossingen van de PWN zijn
gebruikt zijn: Noorse esdoom, Gewone esdoom, Witte paardekastanje,

ZwarÍe els, Witte els, Ruwe berk, Zachte berk, Eenstijlige meidoom, Beuk,
Gewone es, Pluimes, wilde Appel, Canadapopulier, Ratelpopulier, Vogelkers,
Amerikaanse vogelkers, Moseik, Zomereik, Amerikaanse eik, Wegedoorn,
Valse acacia en Gladde iep. Zeldzamer en buiten het gebied van Bakkum,
Castricum en Heemskerk zijn nog toegepast: Vederesdoorn, Hemelboom,
Haagbeuk, Tamme kastanje, Hazelaar, Peer, Meelbes, Sorbus intermedia en

'Winterlinde. Als ondergoei en in menging zijn gebruikt Zomereik, Moseik,
Amerikaanse eik, berk, els, Amerikaanse vogelkers, Vogelkers, Gewone es,

populier, Lariks, Spar (Picea sp.), Zilverspar (Abies sp.), Eenstijlige mei-
doom, Douglas, Westerse levensboom, Gewone zilverspar (Abies alba),
Gewone vlier, Sering, Robinia, Wilde liguster, Zwarte els, Beuk, Lijsterbes,
Gewone esdoorn, Zeeden
Bij de Ruwe berk wordt ook onderbeplanting van Wilde liguster toegepast.
De Ruwe berk is gekweekt uit zaad van eigen selectiebomen en uit zaad

afkomstig van kwekerijen uit Zundert. Dit laatste bevat steeds een percentage
Zachte berk De Eenstijlige meidoom is zeer veel aangeplant, als menging in
loofhoutopstanden en als onderbeplanting onder oude Grauwe abeel en

Zomereik. De Eenstijlige meidoorn is op de kwekerij Bakkum uit eigen zaad

gekweekt. Van de Gewone es is een vermelding daÍ deze aan het eind van de

19e eeuw als hakhout werd geëxploiteerd bij Castricum. De wilde Appel is

ingevoerd uit Hongarije. De bij het onderzoek aangetroffen Appelbomen ble-
ken echter geen zuivere wilde Appels. De Ratelpopulier is in kleine groepen

aangeplant in het binnenduin. Vogelkerszaad is uit eigen terrein gewonnen en

opgekweekt. HeÍ zaad van de Zomereik werd op eigen terrein gewonnen van

op stam- en kroonvorm geselecteerde bomen. De Gladde iep is vrijwel uit-
sluitend gebruikt voor laanbeplantingen.
Houtsingels
De breedte van singels variëert van 50 meter in de buitenduinen tot 6 meter
in de binnenduinen. Vroeger werden er ook wel naaldhoutsingels toegepast,
later voornamelijk singels met loofhout. De singels dienen vooral als wind-
scherm, als brandscherm en visuele afscherming van monotoon naaldbos.
Er is gebruik gemaakt van: Duindoorn, Bittere wilg, Salix acutifolius, Salix
daphnoides, Schietwilg (Salix alba en Salix alba var. caerulea), Boswilg,
Zwarte populier (Populus nigra en Populus nigra 'typica'), Kruipwilg, Salix
x smithiana, Katwilg, (en nog enige andere variëteiten en kruisingen van
Salix), Witte abeel, Grauwe abeel, Ontariopopulier (Populus candicans),
Westamerikaanse balsempopulier (Populus trichocarpa) en Populus x beroli-
nensis, Canadapopulier (de cv's: 'Brabantica', 'Serotina', 'Serotina erecta',
'Gelrica','Marilandica','Regenerata' en'Robusta'), Populus deltoides
subsp. missouriensis), Eenstijlige meidoom, Wilde liguster, Rosa sp. (o.a. uit
de Rosa canina-groep), Rosa g.lauca (synoniem R. rubrifolia), Duinroosje,
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Rimpelroos, Vogelkers, Wilde kardinaalsmuts, Gewone vlier, Spaanse aak,
Gewone sering, Olijfwilg (Elaeagnus angustifolia), Sleedoom, Boxdoom
(Lycium barbarum), Amerikaanse vogelkers, Prunus mahaleb, Tamarix galli-
ca, Ribes americanum, Zuurbes, en Westerse netelboom (Celtis occidentalis).
Vele soorten kunnen een hoge leeftijd bereiken. Enkele sooÍen zijn slechts
sporadisch gebruikt zoals: Amerikaans krenteboompje (Amelanchier lamarc-
kii), Màonia aquifolia, Myricaria germanica, Rhododendron sp. en Spirea
sp. De houtige gewassen zijn meestal in mengingen gebruikt in de singels.
Van de duindoom is behalve de inheemse variëteit, ook zaad uit de Balkan en
Griekenland, van Hippophae rhamnoides var. salicifolia toegepast. De Wilde
liguster is in alle soorten singels aangeplant en gezaaid tussen eikenbezaaiin-
gen. In de oude berkenbossen in Heemskerk vormt hij een dichte onderbe-
groeiing. De Wilde liguster is veel gekweekt op de kwekerij Bakkum.
De ZwarÍe populier werd vroeger veel in duinen aangeplant. In 1937 is zaad
gewonnen in eigen terrein. De uitzaaiing leverde echter weinig resultaat.
De Hondroos (s.1.) en de Egelantier zijn in grote hoeveelheden gebruikt in de
buitensingels en in het binnenduin waar ze in groepjes geplant werden. Het
duinroosje is in grote hoeveelheden door het PWN gekweekt. Gewone vlier
en Bittere wilg werd geplant op de delfgaten van konijnenholen, waarbij ech-
ter alleen de Bittere wilg aansloeg. De Kruipwilg is in grote hoeveelheden
gekweekt op kwekerij Noordveld (bij Castricum). De Gelderse roos is
gebruikt voor schermsingels in het binnenduin en voor onderbeplanting.
De soort is gekweekt op kwekerij Bakkum.

Beplantingen na 1950
Na de tweede wereldoorlog werd enerzijds de duinbebossing voortgezet,
anderzijds moest de oorlogsschade hersteld worden. In Schoorl werden
beplantingen uitgevoerd met o.m. Gewone esdoorn, Noorse esdoorn,
Amerikaanse vogelkers, Wilde lijsterbes, Gewone vlier, Tamme kastanje,
Wilde liguster en berk.
In enkele duingebieden zijn na ca. 1960 onder invloed van de vegetatiekunde
beplantingen uitgevoerd op plantensociologische grondslag, met name in
Meijendel, later ook in het Noordhollands Duinreservaat. De
Duinwaterleiding van 's-Gravenhage (sedert 1990 het NV Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland) en het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland
hebben eigen kwekerijen opgezet die grotendeels uit eigen terrein zaden en
stekken oogsten. Daarbij zijn vooral de eik en berk als boomsoorten gebruikt,
naast struiken als Eenstijlige meidoom, Wilde liguster, Duindoom, Wilde
kardinaalsmuts, Hondsroos s.1., Kruipwilg, Dauwbraam. Op andere plaatsen
ook wel minder algemene of buiten de duinen voorkomende soorten als
Wegedoom, Zuurbes, Rode komoelje, Gelderse roos, Egelantier en Duinroos
(Westhoff & Otto, 1958; Sloet van Oldenruitenborch, 1976). Uit recreatief
oogmerk is ook Ratelpopulier, Zeeden, Boksdoorn, Abeel, Kurkiep,
Vogelkers e.d. aanbevolen.
Voorstellen zijn gedaan om uit oogpunt van verrijking van het plantensorti-
ment uit te gaan van vicariënde plantengezelschappen uit Noord-Amerika en
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Azië. Ook is aanbevolen om bos- en struweelsoorten te gebruiken uit nog
redelijk nabij gelegen streken als de Ardennen, de Duitse middelgebergten,
de Zuidelijke Jura en Donaulanden (Westhoff, 1952). Te denken valt dan aan
soorten als Rode kamperfoelie, Gele kornoelje, Wilde dwergmispel
(Cotoneaster integerrimus), Bergroos (Rosa glauca), Pluimes of. Celtis.
Diverse soorten uit deze categorie komen we nu en dan ook tegen in de dui-
nen. Westhoff (1952) geeft een lijst van aangeplante en verwilderde exoten in
de binnenduinrand in afnemende presentie: Witte paardekastanje, Zomerlinde
(bedoeld is in hoofdzaak Hollandse linde), Noorse esdoom, Sneeuwbes,
Boerenjasmijn, Haagliguster, Rode kamperfoelie, Tamme kastanje,
Amerikaanse eik, Grove den, Zwarte den, Robinia, Fijnspar, Ribes sangui-
neum, Rubus laciniatus, Ruwe iep, Mahonia aquifolium, Amelanchier laevis
f. villosa, Thujopsis dolabrata, Chamaecyparis nootkatensis, Diervilla japoni-
ca, Dwergmispel, Staphyllea pinnata (Pimpernoot) en Gele komoelje.
Op vele plaatsen langs de kust zijn diverse wilgesoorten aangeplant, o.m.
bij Castricum en langs het Breede Water op Voome (Hofker en Van Rijsinge,
1934). Daamaast zijn veel wilgen spontaan opgeslagen op natte plaatsen.
Ongetwijfeld hebben de beplantingen daarbij ook als zaadbron gefungeerd.

Een langere geschiedenis kent met name het oude strandwallenlandschap.
Behalve landbouwbedrijven ontstonden hier buitenplaatsen en villawijken.
Daarbij werd volop geplant zowel uit oogpunt van bosbouw als park- en
tuinaanleg. Vanuit de binnenduinen zijn allerlei houtige gewassen verwilderd
zoals Rode kamperfoelie, Mahonia, Taxus, Hulst, Aalbes, Wollige sneeuwbal
en Sneeuwbes. De Wollige sneeuwbal komt op een 17e eeuws schilderij van
Van Ruijsdael voor, en was wellicht toen al in de duinen aanwezig.
G, Pelletier noemt de Kaneelroos (Rosa majalis of Rosa cinnamomea) in
1610 voor duinen zonder nadere groeiplaats.

Het resultaat van ca. 200 jaar duinbebossing en helmaanplant is dat het jonge
duin vrijwel geheel is vastgelegd. Stuivend duin is nagenoeg verdwenen.
Thans bestaat het bos ten noorden van Bergen en het bos tussen Vogelenzang
en Noordwijk, hoofdzakelijk uit naaldhout. Tussen Bergen en Wijk is het bos
zeer gemengd, terwijl het gebied ten zuiden van IJmuiden (de Herenduinen,
Duin en Kruidberg, Kennemerduinen alsmede de Amsterdamse en Haagse
Waterleidingduinen) met overwegend loofhoutbossen is bezet (Wiegman en
Kolb-Bolhuis, 1961). Daamaast zijn er uit oogpunt van landschappelijk
schoon, recreatie en natuur vele bomen en struiken aangeplant. Ofschoon
vele bomen en sffuiken van de aanplantprojecten in het verleden zijn
geoogst, weggeconcureerd of anderszins verdwenen, treffen op allerlei plaat
sen genoemde soorten aan. Deels zijn ze duidelijk als aanplant herkenbaar en
deels zijn ze vermengd met de natuurlijke vegetatie.

3.4. De kustduinen als bron van autochtone bomen en struiken.
Uit de geschiedenis van de aanplant van de duinen blijkt dat met name in de
afgelopen anderhalve eeuw, en in beperkte mate al vanaf de latere middel-
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eeuwen, vele boom- en struiksoorten van elders zun aangevoerd. Tot de
17e eeuw kwam het plantmateriaal nog uit een beperkt herkomstgebied, maar
later van steeds verder weg. Daarrnee is het oppervlak aan meer of minder
oorspronkelijke duinvegetatie aanzienlijk verminderd in de loop van de tijd.
Met name de huidige duinbossen zijn arm aan autochtone bomen en struiken.
Over het algemeen hebben de struwelen wel in belangrijke mate een oor-
spronkelijke samenstelling. Ten behoeve van de zandvastlegging is er echter
ook een grote oppervlakte duinstruweel kunstmatig aangeplant. Wel is daar-
bij veel gebruik gemaakt van plantmateriaal uit de duinen zelf.

Hoe de duinen, nog niet door mensen beïnvloed, er uitgezien hebben is niet
in detail bekend. Bewoning en landbouw sedert ca. 5000 jaar geleden gaat

bovendien gepaard met grote morfologische veranderingen van het duinland-
schap. Verondersteld wordt dat na ca. 500 tot 1000 na Chr. in het oude duin-
landschap en op de oude strandwallen plaatselijk Eiken-Beukenbossen aan-
wezig waren (o.a. Zagwijn 1972 en Kuijper 1993). Het eeuwenoude eiken-
hakhout is daarvan vermoedelijk nog een restant. Met de latere vorming van
het Jonge Duinlandschap nam de oppervlakte struweel enorÍn toe.

Het meest gevarieerd zijn de duinen die niet al te jong zijn, maar ook niet te
sterk uitgeloogd. De pas gevormde duinen worden gekoloniseerd door stru-
weelsoorten met pionierkarakter met als eerste de Duindoom. Al snel daarna
volgen soorten als Gewone vlier, Wilde liguster, Dauwbraam, Duinroosje,
Bitterzoet, Kruipwilg en Egelantier. Als een duinstrook wat stabieler wordt
ontstaat er enige bodemvorming die geschikt is voor nieuwe migranten als
Eenstijlige meidoom, Gelderse roos, Wegedoorn, Wilde kamperfoelie, Wilde
kardinaalsmuts, Viltroos, en Hondsrozen. In zulke soortenruke begroeiingen
leggen de Duindoom en de Gewone Vlier langzamerhand het loodje en ster-
ven af. Grote verschillen in begroeiing zijn te zien tussen de noord- en zuid-
hellingen. De beschutte, meer schaduwrUke noordhellingen zijn het soorten-
rukst. De zuidhellingen vertonen meer dynamiek en verstuiving. Dieren kun-
nen een grote invloed hebben op de struweelontwikkeling. Vooral konijnen
en vroeger (en thans weer in toenemende mate) koeien en paarden kunnen
'struweel- en bosontwikkeling sterk afremmen.

In een nog latere fase van vegetatieontwikkeling, vooral in de binnenduinen,
komen Zomereik, ZachÍe berk en Gladde iep aan bod, waardoor er een echt
boskarakter kan ontstaan. Verondersteld kan worden dat veel oorpronkelijk
genenmateriaal van de Zomereik en in mindere mate van Zachte berk
bewaard is gebleven door eeuwenlang hakhoutbeheer, waarbij de stoven
gebleven zijn. Berken hebben zich ook plaatselijk spontaan uitgezaaid en zijn
tot bos of struweel uitgegroeid. Echt natuurlijk bos is in het kustgebied niet
meer aanwezig. Wel hebben zich plaatselijk spontane bosontwikkelingen
voorgedaan. Een fraai voorbeeld van ruimtelijke overgangen van struweel
naar bos is te zien langs het Quackjeswater bij Oostvoome waar, naast oude
Zomereiken, metershoge en deels afstervende polsdikke rozenstruiken in de
meidoorns hangen. Dicht langs de kust worden Eenstijlige meidooms, Zachte
berken en Zomereiken door de wind beteugeld en geschoren tot soms won-
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derlijke bonsai-achtige windvormen.
De soortenrijkdom is in het algemeen voor een belangrijk deel te danken aan
de kalkrijkdom van het duinzand, veroorzaakt door verweerde zeeschelpen,
en allerlei overgangsmilieu's naar kalkarmere, drogere- of nattere plekken.
Op waterrijke en vochtige plaatsen komt struweel voor van Zachte berk,
Karpatenberk, Kruipwilg, Grauwe wilg en Rossige wilg.
Vanwege de kalkrijkdom is hei duinmilieu in een aantal opzichten vergelijk-
baar met de mergelbodems van Zuid-Limburg en deels met kalkhoudende
oeverwallen langs de grote rivieren. Sommige soorten zun in beide florage-
bieden te vinden zoals de Zuurbes, Egelantier, Viltroos (Rosa tomentosa) en
Wilde liguster.

Een andere oorzaak van de soortenrijkdom is gelegen in de verschillen tussen
de duinen ten noorden van Bergen en de zuidelijke. De grens tussen het
floristische Duindistrict en Waddendistrict ligt bij Bergen: In de kalkarme
noordelijke duinen neemt de Zachte berk in belang toe en de Duindoom
wordt er schaars. Kleine houtige gewassen als Struikhei, Dophei, Kraaihei en
Stekelbrem zijn zuidelijker nauwelijks te vinden. Ten zuiden van Bergen zien
we juist kalkminnende soorten als Berijpte viltroos (Rosa sherardii),
Wegedoorn, Egelantier en Duindoorn opduiken. Nog zuidelijker bij Goeree
en langs de Zeeuwse kust komt de Koebraam voor aan de noordgrens van
haar areaal. De Berijpte viltroos (Rosa sherardii) bereikt in de duinen van
Noord-Holland juist zijn zuidgrens. Overigens zijn er binnen het Duindistrict
en Waddendistrict aanzienlijke regionale verschiilen in het kalkgehalte van
het moedermateriaal, deels ook ontstaan door uitloging in de loop van de tijd.
Behalve door de abiotische verschillen binnen de duinen wordt de variatie
nog veroorzaakt door de mens. Niet overal is sprake van dezelfde voorge-
schiedenis in benutting en gebruik van de duinen. Ook daardoor zijn ver-
schillen in vegetatieontwikkeling ontstaan.

figuur 7 Zuurbes (Berberis Vulgaris)
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3.5. Korte karakteristiek van de ge'inventa riseerde gebieden.
1. Omgeving Zwanewater
2. Omgeving Bergen en Schoorl
3. Omgeving Castricum
4. Kennemerduinen
5. Wassenaarse duinen
6. Voorne
7. Haamstede en omgeving
8. Duinen van Walcheren
9. Duinen bij Cadzand

l. Pettemerduinen en Zwanewater
Het Zwanewater is in de l7e eeuw ontstaan na de opbouw van een nieuwe
zeereep.

Vanwege de kalkarme duinbodem komen hier vegetaties voor met
Struikheide, Gewone dopheide en Stekelbrem. Als boreale soort treffen we
de Kraaiheide aan. Verspreid in kleine aantallen komen kalkminners als
Duindoorn, Duinroosje, Hondsrozen en Bramesoorten voor, maar nauwelijks
struweelvormend. Grote oppervlakten worden ingenomen door gras- en
korstmosrijke heidevegetaties. Algemeen zijn de bosjes van Zachte berk
(mogelijk deels Karpatenberk) en Grauwe wilg, veelal als randbegroeiing van
duinplassen. Vanwege het ontbreken van duinwaterwinning en waterontrek-
king is het gebied van het Zwanewater rijk aan zoete waterplassen en vochti-
ge duinvalleien. Enkele duintoppen in deze tamelijke smalle duinstrook rei-
ken tot ca. 20 meter. Aanplant van bos heeft hier weinig plaats gevonden.

2. Duinen bij Bergen en Schoorl.
De duinen bij Schoorl en Bergen hebben plaatselijk een breedte van 4 à 5
kilometer. Ze zijn sterk geaccidenteerd met in de middenduinen verscheidene
toppen van meer dan 30 meter hoogte en in de binnenduinen zelfs meer dan
50 meter. De duinen zijn hier vrij droog, wat deels door de bebossing met
naaldbos wordt veroorzaakt. In Bergen bevindt zich ook een pompstation.

De duinen behoren hier grotendeels
tot de kalkarme duinen en gaan ten
zuiden van Bergen over in een zoge-
naamd kalkovergangsgebied.
Dit overgangsgebied is zeer rijk aan
struweelvormende soorten waaronder
de zeldzame Berijpte viltroos (Rosa

sherardii), Duinroosje, Zuurbes,
Wegedoom, Wilde kardinaalsmuts en
Egelantier. Voor de Zuurbes ligt hier
waarschUnlUk de meest noordelijke
groeiplaats (mededeling Q. Slings).
Op twee plaatsen komt de in de dui-
nen bijna uitgestorven Jeneverbes
voor. Het zUn de enige bekende

figuur 8 Berijpte viltroos (Rosa sherardii)
Bergen aan Zee
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exemplaren in de kustduinen buiten de Waddeneilanden. Vroeger was de
Jeneverbes algemener in de duinen. Meer noordelijk van Bergen liggen hei-
deterreinen. De duinen van Bergen en Schoorl kennen al een lange traditie
van duinbebossing. Meer dan de helft van het duingebied is thans bebost,
meest met naaldhout. De eerste pogingen dateren uit de l7e en 18e eeuw.
Daamaast bestaat er een groot gebied, met name ten westen van Bergen, met
eeuwenoud hakhout van Zomereik. Deze eikenbossen en sffuwelen zijn soms
gemengd met Zachte berk, Ruwe berk, Wilde kamperfoelie en Eenstijlige
meidoom. Vermoedelijk betreft het hier grotendeels autochtoon materiaal van
de Zomereik. De eikestobben kunnen hier een grote omvang hebben en vor-
men een kring van kleinere bomen, vermoedelUk ontstaan door overstuiving.
Een apart aspect bieden de begroeiingen meÍ ZachÍe berk, die mogelijk hier
de ondersoort 'Karpatenberk' (Betula pubescens ssp. Carpatica) betreft. Deze
berk komt vooral voor in de lagere, soms natte, duinvalleien. Op vochtige
plaatsen komt hij samen voor met Grauwe wilg en Gelderse roos. Een
opmerkelijk nat berkenbos staat bij Bergen aan Zee rnel onder andere
Vogenestje (Neottia nidus-avis) in de kruidlaag.
De binnenduinen, deels bestaande uit steile hellingen, zijn al vroeg (vermoe-
delijk 16e en begin 17e eeuw) beplant met Grauwe abeel, Beuk, Zomereik
en Gladde iep. Deels betreft het hier oude buitenplaatsen, zoals het Oude Hof
van Bergen, en mogelijk zijn het deels nog voortzettingen van oudere bos-
plaatsen. Door hun ouderdom maken deze bossen een natuurlijke indruk en
zijn plaatselijk rijk aan allerlei struiksoorten als Kruisbes, Aalbes, Wilde kar-
dinaalsmuts, Klimop, Hulst en Bitterzoet. De scheiding tussen autochtoon,
spontaan uitgezaaid en aangeplant is hier niet gemakkelijk aan te brengen.

Duinen bij Castricum
Het duingebied tussen Egmond en Wijk aan Zee heeft een breedte van 2 tot 4
kilometer. Over het algemeen betreft het vrij lage duinen. Plaatselijk, zoals
het Koepelduin, de Papenberg en ten westen van Noorddorp liggen massie-

ven van 20 tot meer dan 30 meter.
Rondom Egmond zijn nog vrij veel
kleinere agrarische percelen in het
duin. Behoudens een paar kleine
infiltratiegebieden in het
Noordhollands Duinreservaat, is het
duingebied vrij droog en behoort tot
de kalkrijke duinen. Het noordelijk

. deel wordt gerekend tot het kalkover-
gangsgebied. Bij Wrjk aan Zee en bij
Egmond liggen fraaie voorbeelden
van'zeedorpenlandschap'. Deze
vroeger vanuit de dorpen beweide
duingebieden zijn bijzonder rijk aan
sfuweelvormende soorten met name
Rozesoorten, Wegedoom, Eenstijlige
meidoorn, Gelderse roos, Gewone
vlier en Zuurbes. In het duingebied

figuur 9 Oude knoteik te Castricum.
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bij Castricum heeft veel duinbebossing plaats gevonden. Plaatselijk is bij
verjonging ouder eikehakhout, veelal op hellinkjes, gespaard. Een bijzonder
milieu biedt het natte gebied grenzend aan de binnenduinen bij Heemskerk.
Op deze natte zavelbodems is vanouds de Gewone es en in mindere mate
Zwarte els als hakhout geëxploiteerd. De eeuwenoude hakhoutstoven kunnen
vermoedelijk als autochtoon plantmateriaal beschouwd worden. Tussen de
essenstoven komen onder meer Zwxle bes en Bitterzoet voor. Voorbeelden
zUn het Krengenbosch, de Luytenakkers en delen van het kasteelbos
Marquette. Vermoedelijk zal de exploitatie van het essenhakhout vanuit kas-
teel Marquette ter hand genomen zijn. In de duinen van het Noordhollands
Duinreservaat zijn vrij veel sEuweelvormende soorten aangeplant. Binnen
eigen kwekerij is daarbij veel gebruik gemaakt van ter plaatse geoogst zaad-
en stekmateriaal. Als siergewassen zijn in het verleden ook veel niet-inheem-
se gewassen toegepast.

Kennemerduinen.
Van de Kennemerduinen is alleen het noordelijk bosrijke deel bekeken.
Het beteft hier deels oude duinbosplaatsen. Het bos bestaat onder meer uit
Zomereik, Zachte betk, Eenstijlige meidoorn, Aalbes, Kruisbes (hier alge-
meen) en Wilde kamperfoelie. De Zomereiken zijn oude restanten van voor-
malig hakhout en als autochtoon op te vatten.

Meijendel en duinen bij Katwijk
Het duingebied tussen Katwijk aan den Rijn en Scheveningen is 2 tot 4 kilo-
meter breed. Het duin is sterk geaccidenteerd met hoogten tot 46 meter bij
Duinrel. Het duingebied is sterk beinvloed door waterinfiltratie. Het meer
landinwaarts gelegen duin is weinig vergraven. Hier komt plaatselijk geva-
rieerd struweel voor en duingrasland met verspreide struikgroepen.
Opmerkelijk zijn enkele oude voormalige landbouw-enclaves met bijbeho-
rende bebossing die door wegvallen van de bedrijfsvoering een meer natuur-
lijk karakter hebben gekregen: Meijendel, Kijftroek en Bierlap. Bij Meijendel
is plaatselijk zeer oud voormalig eikehakhout bewaard gebleven. In de
Bierlap.(Kousenpan) komt tot bomen uitgegroeid hakhout van Zachte- en

Ruwe berk voor, dat sinds het begin van deze eeuw niet meer is gekapt.
Opvallend is hier ook opgaand bos.van oude Zomereik, Beuk, Grauwe abeel
en diverse kleinere bomen en struiken. Plaatselijk is in de laatste decennia
veel aan houtige gewassen ingeplant op vegetatiekundige grondslag. Er is
daarbij meest gebruik gemaakt van ter plaatse geoogste zaden en stekken.
Het duingebied tussen Katwijk en Scheveningen is rijk aan allerlei struweel-
vormende soorten als Zuurbes, Wegedoorn, Wilde kardinaalsmuts, Egelantier,
Duinroosje (ook massaal aangeplant), Hondsrozen, Wilde kamperfoelie. Bij
Katwijk is een fraai voorbeeld te zien van 'zeedorpenlandschap ' . Op nattere
plaatsen, deels voormalige afwateringen, komen oude exemplaren van de
Vogelkers (Prunus padus) voor zoals bij Bierlap en Kijfhoek. Op enkele plek-
f,en zijn enorme sluiers van de Bosrank uitgegroeid. De Bosrank is hier niet
oorspronkelijk.
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figuur '10 Duinheuvel bij Heemstede. Op
grond de vroongronden.

Voorne
Het Voornse duin behoort tot de meest ongerepte duingebieden van ons land.
Naar verhouding is het duin hier weinig beïnvloed door duinbebossing en
waterwinning. Er komt nog vrij veel schoon zoet water aan de oppervlakte
waarbU zich een buzondere vegetatie heeft ontwikkeld. Het duin is plaatse-
Iijk bijzonder breed tot ca. 4 kilometer. De duinen zijn over het algemeen
laag, 3 tot 5 meter met een enkele uitschieter van l2 of 13 meter. Door de
aanwas van een nieuwe duinstrook in deze eeuw nog, is de vegetatiesucces-
sie hier volop in beweging. De Heveringen, met kopjesduinen en vroegere
tuinderijen met heggen en houtwallen, is vermoedelijk rond 1200 ontstaan
(Boot en Van Dorp, 1986). Mogelijk bestond de Heveringen al eerder maar is
later overstoven (Hofker en Van Rijsinge, 1934). De daarop aansluitende
strook van streepduinen, is vermoedelijk tussen 1200 en 1600 ontstaan.
Het Boschduin dateert van vóór 1570 en is ontstaan tegen de oude Noord-
dijk, waarbij het toenmalige gors met zand werd overdekt. Daaropvolgend is
vrij snel een hoge duinrichel ontstaan, waarvan nu de Branddijk nog getuigt.
In de oudere duinen komen zeer soortenrijke struwelen met veel
Rozesoorten, Zuurbes, Wegedoom, Wilde kardinaalsmuts en andere voor.
Zeer bïjzonder is de vegetatie rondom het Quackjeswater, een natuurlijke
duinplas, waar sfuweel langzamerhand overgaat in bos van Zomereik,
Eenstijlige meidoom en metershoge Hondsrozen. In het noordelijk deel van
dit is een zeer oud broekbos van Grauwe wilg en Zwarte els en fraaie onder-
groei met onder meer Zwarte bes. Het Quackjeswater moet tenminste in de

17e eeuw al bestaan hebben. Het is een van de oudste natuurlijke duinplassen
in ons land, mogelijk in oorsprong een afgesloten zeegat of zwin.
Ten noorden van Voorne ligt het natuurreservaat 'de Kleine Beer'. Dit terrein
met relatief jong struweel en bos is met name rijk aan wilgesoorten, waaron-
der de Rossige wilg. Een bijzonderheid hier is de aanwezigheid van
Duindoom in drassig milieu tussen wilgestruiken.

Duinen van Westerschouwen
Vooral ten westen van
Haamstede is het duin zeer
breed tot ca. 6 kilometer.
Noordelijk naar Renesse toe
wordt het duin smaller tot min-
der dan 100 meter. De duinen
zijn sterk geaccidenteerd en zijn
tot meer dan 35 meter hoog.
Tussen Renesse en Haamstede
ligt het gebied van de zoge-
naamde Vroongronden, een vlak
binnenduingebied met voorna-
melijk grasland. In oorsprong
was dit een kleinschalig land-
bouwgebied. Van belang zijn
hier vooral de houtwallen en
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kleine bosjes, deels ook broekbos. Aangenomen mag worden dat in deze
houtwallen en overhoekjes nog oorspronkelijke bomen en struiken voorko-
men, waaronder Zwarte els, Schietwilg, Bitterzoet, Zwarte bes en Aalbes.
Fraai aaneengesloten duinstruweel komt onder meer voor in de
Verklikkerduinen. Plaatselijk zijn er duinplassen met wilgenbegroeiing waar-
onder weer de Rossige wilg.
Het zuidelijk deel van de Schouwense duinen is grotendeels bebost met
naaldhout.

De duinen van Walcheren
De duinen van Walcheren zijn bijzonder smal van 100 tot 500 meter.
Bij Oostkapelle zijn ze breder tot ca. 1000 ó 1500 meter. De zuidelijke duinen
bij Zoutelande en Valkenisse zijn 30 tót 40 meter hoog. De noordelijke bij
Oostkapelle zijn beduidend lager, tot maximaal 23 meter. Bij Oostkapelle is
een pompstation.
Het duinstruweel is fraai ontwikkeld en soortenrijk. Met name zijn er veel
rozesoorten. Een apart aspect van Vy'alcheren zijn de oude beboste binnendui-
nen. Ten dele betreft het opgaand bos van Zomereik, Abeel, Gewone es,
Esdoom en Iepen. Opvallend is het oud struweel van door de wind vlakge-
schoren en overstoven Zomereiken. Het type van opgaand bos is vooral bij
de Manteling goed te zien. Bij Domburg is het struweeltype bijzonder fraai
en over grote oppervlakte ontwikkeld.

De duinen bij Cadzand.
De westkant van Zeeuws-Vlaanderen heeft slechts weinig duin. Het mooiste
shrk maakt onderdeel uit van natuurggbied 't Zwin, met een rozenrijk stru-
weel. Hier komt onder meer de Viltroos (Rosa tomentosa) voor. Naar de bin-
nenduinrand gaat de vegetatie plaatseluk over in wilgenstruweel onder
invloed van het zoete kwelwater.
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f iguur 11

4. KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

Algemeen
Uit de inventarisatie blijkt dat de kustduinen zeer rijk zijn aan soorten
autochtone inheemse houtige gewassen, met name sffuweelvormende soor-
ten. Het belang is vooral zo groot omdat buiten de duinen struweelvegetaties
bijzonder schaars zijn. Voor bepaalde soorten bieden de kustduinen het enige
of vrijwel enige milieu zoals Duinroosje, Duindoom, Duinbitterzoet,
Bedauwde viltroos (Rosa sherardii) en de Karpatenberk. Enkele soorten
komen verder vrijwel alleen in Zuid-Limburg voor zoals Zuurbes, Wilde
liguster, Viltroos (Rosa tomentosa). Sommige soorten zijn elders in
Nederland vrU zeldzaam en hebben in de duinen een optimum zoals Wilde
kardinaalsmuts, Wegedoorn, Egelantieq Heggeroos en Rosa obtusifolia. Voor
autochtone Zomereik, Eenstijlige meidoom en ZachÍe berk vormen de duinen
een belangrijk bron. Verder kunnen als bijzondere soorten voor de duinen

nog worden genoemd de Jeneverbes,
de Verfbrem, de Gaspeldoom en de
Rossige wilg. De Kraaiheide groeit
bij Egmond aan de zuidgrens van
zijn verspreiding. De Koebraam
bereikt op Goeree (verder niet bij het
onderzoek betrokken) de noordgrens

, van zijn areaal.
De soortenrijkdom van de kustduinen
hangt vooral samen met de aanwezig-
heid van $ote oppervlakten kalkhou-
dend duinzand naast allerlei overgan-
gen naar kalkarme en meer of minder
vochtige milieu's. De diversiteit
wordt nog bevorderd door de aanwe-
zigheid van alle stadia van successie.Karpatenberk (Betula pubescens ssp.

ca rpatica)

Zeldzame soorten
Ondanks dat het duinmilieu grote oppervlakten inneemt, zijn er, naast karak-
teristieke algemeeà voorkomende soorten, soorten die zeer schaars zijn.
Zo is de Jeneverbes op enkele exemplaren na in het Noord-Hollandse duin,
bijna uitgestorven. Vroeger kwam de Jeneverbes op verscheidene plaatsen
voor tot in Zeeland. Van de Kale- en de Behaarde struweelroos, Rosa tomen-
tosa en Rosa sherardii komen slechts enkele groeiplaatsen voor. De op twee
plaatsen gevonden Rosa elliptica is mogelijk nieuw voor de Nederlandse
flora. Groeiplaatsen van autochtone wilgesoorten als Schietwilg, Bindwilg,
Kraakwilg, Geoorde wilg, Amandelwilg en Rossige wilg zijn schaars.
In kleine aantallen zijn aangetroffen onder meer de Verfbrem, Gaspeldoom,
Vogelkers en Zwafie bes. Somrnige soorten zijn in de duinen als geheel
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figuur 12 Jeneverbes bij Bergen aan Zee. ln de duinen
bijna uitgestorven.

algemeen maar plaatselijk schaars
zoals de Zuurbes, Wilde kardinaals-
muts, Wegedoom, Stmikhei, Grauwe
wilg. Gelderse roos en Duinroosje.
Van een aantal soorten kunnen we
veronderstellen dat ze als autochtone
bomen en struiken reeds uit het duin,
gebied zijn verdwenen of nagenoeg
verdwenen zoals de Grove den,
Zomer- en Winterlinde, Beuk,
Steeliep. Haagbeuk, Taxus en moge-
lijk ook Zwarte populier.
In het hoofdstuk over de geschiede-
nis van het grondgebruik en de aan-
planl (3.2 en 3.3.) is al aangegeven
waardoor natuurlijke- en halfhatuur-
lijke vegetaties over grote oppervlak-
te duingebied zijn verdwenen. Met

name voor de vochtgebonden soorten is het areaal klein geworden.
Weliswaar is er door infiltratie vrij veel wateroppervlak teruggekomen, maar
de herkomst van de spontaan gevestigde soorten is merendeels onbekend.
Een soort als Jeneverbes is vermoedelijk door kap en door het terugdringen
van de zandverstuiving en begrazing vrijwel verdwenen. Sommige soorten
zijn van nature schaars omdat ze aan de grens van hun areaal zitten, zoals de
Koebraam en de Kraaihei. Andere soorten zijn gebonden aan kalkarme of
juist kalkhoudende duinen. Dit verklaart de zeldzaamheid van Stmikhei ten
zuiden van Castricum of van de Rosa sherardii in de noordelijke duinen.
Het oude duinlandschap staat het langst onder cultuurdruk vanwege het land
bouwkundig gebruik, aanleg van buitenplaatsen, bosbouw e.d. Hierdoor is
het natuurlijke duinbos nagenoeg verdwenen. Enkele voorbeelden van het
Duin-Eikenbos zijn hier en daar bewaard gebleven. De Zomereik is nog vrij
veel aanwezig in de vorm van voormalig hakhout. Het is eigenlijk uniek dat
er nog zoveel oorspronkelijk genenmateriaal van de Zomereik in de duinen
bestaat. Deze eiken zijn ook interessant als uitgangsmateriaal voor allerlei
selectiedoeleinden. Autochtoon plantmateriaal van de ZachÍe- en Ruwe berk
en de Eenstijlige meidoorn is vaak lastig te traceren vanwege de vele aan-
plantingen van deze soorten, die bovendien geen hoge leeftijden bereiken.
Dat zelfde geldt voor soorten van opgaand bos als Gladde iep, Zwarte popu,
lier, Gewone es en Zwarte els: soorten van het Abelen-Iepenbos, Essen-
Iepenbos en Elzen- (Essen-) broekbos. Voorbeelden van oud opgaand bos
zien we in het Bergerbos, Meijendel en de Manteling bij Domburg.
Vermoedelijk komt er langs de kust in de oude duinen nog veel oorspronke-
lijk inheemse Gladde iep voor. Door mengingen met aangeplante Gladde iep,
zijn dergelijke populaties niet gemakkelijk vast te stellen.
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figuur 13 Begrazing in de duinen. Een koe gaat de
Duindoorn niet uit de weg.

Aanbevelingen
Een belangrijke basis voor behoud van inheemse houtige gewassen is het
behoud van de grote oppervlakte duin dat ons land rijk is. Een gelukkige
omstandigheid is dat het grootste gedeelte van de kustduinen in handen is
van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale landschappen,
Waterwinbedrijven en Waterschappen. Kleinere beheerders, waaronder parti-
culieren, hebben vaak minder mogelijkïeden voor extra beheerstaken,, zodat
steun van de overheid nodig is.
Behoud van de totale duinoppervlakte of zo mogelijk vergroting ervan is voor
het genenbehoud van fundamenteel belang. Omdat de druk op het duin voor
bebouwing en recreatie groot is, blijft dit een aandachtspunt. Van de in toraal
45.000 hectare duingebied aan de Nederlandse kust heeft nog slechts 12.000
hectare een wettelijke bescherming. Gezien ook de schade die de duinen jaar-
lijks oplopen, is uitbreiding van het wettelUk beschermde oppervlak urgent.
Behoud van de nog aanwezige natuurlijke natte duinvalleien en kwelplekken,
zoals op Voome en bij het Zwanewater is een voorwaarde voor de soorten die
aan water gebonden zijn, zoals de Zwarte els, Wilgesoorten en Zwarte bes.
Kennis en onderzoek
Beheersplannen dienen mede afgestemd te zijn op de aanwezige autochtone
houtige gewassen. lnformatie daarover is schaars en zou uitgebreid moeten
worden. Aanvullende inventarisaties zijn nodig om een meer compleet over-
zicht te verkrijgen. De kennis over de oorspronkelijk inheemse flora kan ver-
diept worden met palaeobotanisch onderzoek en inveniarisatie van de aan,
plantgegevens uit het verleden. Hier ligt in feite nog een heel onderzoeksveld
braak. Voor soorten als de Gladde iep, Gewone es, Beuk, Zwarte populier,
Eenstijlige meidöorn, Zachte berk en de rozen is meer inzicht in de aanplant-

geschiedenis belangrijk.
Begrazing
Met name te hoge begrazingsdruk
van hoefdieren kan plaatselijk funest
zijn voor een soort als Wilde kardi-
naalsmuts. Meer inzicht in de effek-
ten van van uitgezette planteneters en
hun voedselplanten is van belang.
Reeën spelen plaatselijk een rol,
maar komen tot nu in vrij geringe
aantal voor, of ontbreken. In enkele
duingebieden zijn reeën in het verle-
den uitgezet. Bij konijnen gaat het
ook om inzicht in de relaties met hun
predatoren, jachtbeheer en myxoma-
tose om goede beheerskeuzen te
maken. In het algemeen is begrazing
op zich genomen voor vrijwel geen
plantesoort echt bedreigend.
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Aanplant en herintroductie
Aanplant van autochtone houtige gewassen kan het beste plaats vinden buiten
de waardevolle en meest natuurlijke duinvegetaties. Te denken valt aan aan-
plant als onderdeel van natuurontwikkeling of omvormingsbeheer. Ook
beplantingen van autochtoon plantmateriaal op recreatieplaatsen zUn nuttig,
om daarmee zaadbomen voor de toekomst te krijgen. Herintroductie van
soorten die zeldzaam zijn geworden of zijn verdwenen is aan te bevelen.
Van belang is om bij aanplant rekening te houden met de natuurlijke ver-
spreiding van soorten binnen het duingebied ter plaatse. Uiteraard dient
autochtoon plantmateriaal uit de duinen zelf geoogst te worden. In veel
duingebieden werd dat al langer gedaan.
Waar autochtone bomen of struiken verloren dreigen te gaan is oogst van
zaden of stekken geboden. Verdwijnen van soorten of populaties vindt zijn
oorzaak in gewijzigd beheer of bestemming, maar ook in natuurlijke vegeta-
tiesuccessie. Het duinstruweel is vuurtdurend aan dynamiek en ontwikkeling
onderhevig en kan overgaan tot stuivend zand, duingrasland ofjuist naar bos.
In alle gevallen zullen er bepaalde struiksoorten verdwunen, wat op zich
geen bezwaar is.
Exotenbestrijding
Bestrijding van exoten heeft in het algemeen weinig zin, tenzij bewust als
omvormingsbeheer. Plaatselijk zouden grote oppervlakten naaldhout omge-
vormd kunnen worden tot duinstruweel. Behoud van delen van naaldhoutbos
is ook aan te bevelen als er bijzondere plantesoorten in de kruidlaag voorko-
men en uit oogpunt van cultuurhistorie. Ook voor de toékomst is het een
belang om iets van de geschiedenis van de duinbossing vanaf de 18e eeuw
te bewaren. In bepaalde gevallen valt rigoureuze bestrijding van de
Amerikaanse vogelkers, die sterk kan gaan domineren, te overwegen.
Natuurontwikkeling
Gebleken is dat onder bepaalde voorwaarden interessante nieuwe duinstru-
welen kunnen ontstaan. Gebieden als de Westerplas op Schiermonnikoog,
de Schotsman op Waicheren en het Breede water op Voorne hebben binnen
enkele decennia soortenrijke struwelen opgeleverd. Met name besdragende
struiken als rozen, Koebraam, Duindoorn en Eenstijlige meidoom versprei-
den zich via vogels vrij snel. De herkomst van deze struiken is echter onbe-
kend. Bewust inbrengen van autochtone zaadbronnen is daarom zinvol,
Keuze voor natuurontwikkelingsprojecten in de nabijheid van bestaande
autochtone genenbronnen, en daarme zaadbronnen, heeft altijd de voorkeur.
Van belang is dat er op meer plaatsen in de duinen stuivend zand wordt geac-
cepteerd en bevorderd. De plaatskeuze van dergelijko stuifzanden kan ook
funest zijn voor bepaalde boom- en struiksoorten die een beperkte versprei-
ding hebben. Goed ontwikkelde duinbossen, waarbij al een paar honderd jaar
of meer bodemvorming heeft plaats gevonden dienen van overstuiving gewij-
waard te blijven.
Aanwijzing struweelreservaten
Hét is aan te bevelen om belangrijke spen duinstruwelen en duinbossen,
vanwege autochtone houtige gewassen, aan te wijzen en extra te beschermen
als een soort duinarchief. Die extra aandacht kan gericht zijn op de natuur-
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lijke grondwaterstand, betreding en begrazing; bufferzones en onderzoek.
Te denken valt onder meer aan terreinen bij Bergen, Castricum, Katwijk,
Wassenaar, Voome, Haamstede e.n Cadzand. Een nadere selectie kan plaats
vinden op grond van de natuurlijkheid van het sfiuweel, de oppervlakte en
het voorkomen van bijzondere soorten.
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5. OVERZICHT VAN DE AUTOCHTONE BOOM. EN
STRUIKSOORTEN IN DE KUSTDUINEN

Algemeen
Hierna volgt een bespreking van de autochtone boom en struiksoorten die
bij het inventarisatieproject van de kustduinen zijn aangetroffen. Omdat het
onderzoek niet gebiedsdekkend is, kan hier geen volledig beeld van de

betreffende soorten geschetst worden. De Braamsoorten zijn beperkt behan-
deld. Per soort wordt het autochtone karakter besproken, de globale versprei-
ding binnen het onderzochte gebied en zonodig knelpunten en aanbevelingen.

Acer campestre (Spaanse aak of Veldesdoorn)
De Spaanse aak is waarschijnlijk geen inheemse soort in de duinen, maar is
daar al lang aangeplant. David de Gorter noemt de soort in 1781 voor de
Haarlemmerhout en het Haagse Bos. Ook recent is de soort vrij veel toege-
past. Vooral in de binnenduinrand komen hier en daar oude exemplaren voor
zoals bij Domburg.

figuur 14 Zeer oud esdoornhakhout bij Heemstede.

Acer pseudoplatanus (Gewone
esdoorn)
Ook de Gewone esdoórn is verrnoe-
delijk niet (meer) inheems in de dui-
nen. Zeker in de 17e eeuw is de soort
aangeplant in de binnenduinrand.
Mogelijk uit de l7e eeuw dateert het
oude esdoornhakhout dat op diverse
plaatsen aanwezig is. zoals bij
Haamstede en Bergen. Nog tot voor
kort is er veel esdoom uitgezaaid in
de duinen, onder meer bij Bergen en
Castricum. Daarbij is ook gebruik
gemaakt van zaad dat in eigen terrein
is verzameld. Anderzijds verjongt de
esdoom zich soms zo goed dat hij
bestreden wordt zoals in Mei jendel

(mededeling A. Kraaij). Omdat in de bodem ook fossiel stuifmeel van de
Gewone esdoom is gevonden is aanwezigheid van autochtoon plantmateriaal
niet geheel uitgesloten. Vermoedelijk verspreid de Gewone esdoom zich
gemakkelijk langs de grote rivieren. De rivieren zijn in feite een belangrijke
migratiecorridor voor het duingebied (mededeling H.Doing).
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Alnus glutinosa (Zwarte els)
De ZwarÍe els komt als oud hakhout op enkele plaatsen voor op natte plaat-
sen van de oude strandvlakten en is daar vermoedelijk autochtoon (Wiegman
en Kolb-Bolhuis, 1961). Fossiel materiaal van vóór 1200 is gevonden in
veenlagen tussen Benweld en Noordwijk (Kuijper, 1993). Waarschijnlijk is,
dat voor de oudere hakhoutbosjes genenmateriaal uit de betreffende regio is
gebruikt. In de aangrenzende veenweidegebieden met name van Zuid-
Holland, komen nog veel autochtone elzen voor, in elzenbroekbos en als hak-
houtstoven op de polderkades. Oud hakhout is onder meer aangetroffen bij
Heemskerk, Bergen, Oost-Voorne en Haamstede. Bij Haamstede en Renesse
wordt de ZwarÍe els al vóór de 17e eeuw gebruikt als beplanting op perceel-
scheidingen op de vroongronden: de zogenaamde elzenmeten. Elzenmeten
zijn ontginningen van de lager gelegen oude strandvlakten door middel van
begreppelingen. Elders werden andere termen gebezigd. Vergelijkbaar is de
aanplant van Zwarte els in het oude tuinbouwgebied bij Heemskerk. Op
andere plaatsen zijn dergelijke ontginningen weer verdwenen. Een uniek en
zeer oud broekbos van ZwNte els en Grauwe wilg zien we langs het

Quackjeswater bij Rockanje op Voorne.

Alnus incana (Witte of Grauwe els)
Deze elzesoort wordt soms aangeplant. Bij Haamstede, aan de Hoge
Zoomweg, zijn ook oudere exemplaren te vinden. De sooÍ bereikt in ons
Iand vermoedelijk zijn noordgrens. Of er autochtone populaties voorkomen
in ons land is niet met zekerheid bekend. In duinen van de PWN is zaad
gebruikt afkomstig uit Oost-Europa.

Berberis vulgaris (Zuurbes)
De Zuurbes is een karakteristieke soort van kalkhoudend duin. Daarbuiten,
zelfs in Zuid-Limburg op de mergelhellingen is de soort zeer zeldzaam. Rijke
groeiplaatsen komen voor op Voorne, in Meijendel, bij Egmond en Bergen.
ln Zeeland en ten noorden van Castricum is de soort schaars. Volgens
H. Doing is 't Woud'(Verbrande pan) bij Bergen wellicht de noordelijkste
groeiplaats in de duinen. G. Pelletier noemt de Zuurbes in 1610 voor de
duinen, maar zonder een speciale groeiplaats. De Zuurbes is een lichtminner
en verdwijnt als het struweel overgaat in bos. Op zich kunnen struiken, die
steeds weer nieuwe wortelloten krijgen, behoorlijk oud worden. Van
Meijendel is een struik bekend van meer dan honderd jaar oud (medeling

G. de Bruyn). Het autochtone karakter is niet altijd duidelijk omdat de
Zuurbes ook is aangeplant, vooral in recreatieve duingedeelten, langs fiets-
en wandelpaden en dergelijke. Daarbij is wel gebruik gemaakt van ter plaatse
geoogste bessen zoals bij Castricum en Meijendel (mededelingen E. Blok en
A. Iftaaij). Bij Castricum is ook de cultivar 'Atropurpurea' aangeplant.
Spontane kruisingsproducten worden daar ook aangetroffen. De Zuurbes is

ook aangeplant in de jaren '30 langs het Breede water op Voome, mam
elders daar vermoedelijk oorspronkelijk (Hofker en Van Rijsinge, 1934).
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Betula pendula (Ruwe berk)
Het autochtone karakter van de Ruwe berk in de duinen is moeilUk vast te
stellen. De sooÍ is in het verleden bij de duinbebossing toegepast en zaait
zich gemakkelijk uit. Mogelijk oorspronkelijk inheems plantmateriaal is o.m.
genoteerd bij het Zwanewater, Schoorl, Bergen, Veere, Oostvoome en
Westsrschouwen.

Betula pubescens (Zachte berk)
De Zachte berk is vermoedelijk minder aangeplant in het verleden dan de
Ruwe berk. Fossiel materiaal van vóór 1200 is aangetroffen in veenlagen tus-
sen Bentveld en Noordwijk (Kuijpers, 1993). Mogelijk wijzen toponiemen
als Berkheide en Berkenrijs op aanwezigheid van de berk vóór de 16e eeuw
(Boerboom, 1960). Tenminste al in de tweede helft van de 18e eeuw is er
plaatselijk berk geplant in de duinen, die zich later weer hebben uitgezaaid
(Boerboom, 1960). Het is in de duinen verreweg de algemeenste berkesoort
en hij wordt overal langs de kust veel waargenomen. De soort is ook bij de
duinbebossing toegepast zoals bij Bierlap (Meijendel). Sinds de jaren '50
zijn in Meijendel berken aangeplant van materiaal uit eigen terrein (medede-
ling J. Otten). De Zachte berk is een karakteristieke soort van duinvalleien,
waar hij door de zeewind struwelen vormt. Fraaie voorbeelden daarvan staan
onder meer bij Schoorl, Bergen en Domburg. In de binnenduinen groeien ze
boomvormig uit.. Een aardige melding uit 1824 is van R. Brouwer (Brouwer,
1824): 'Men vindt in de duinen langs de kusten der provincie Holland, veel-
vuldige lage vlakten, die des winters onder water staan, en daarop berkenbos-
jes uit zaad die vrij wel (goed) groeien'. Sommige populaties var, Zachte
berk, met name in Noord-Holland doen sterk denken aan Betula pubescens
ssp. carpatica (Karpatenberk), een kleinere meerstammige berk met vaak ker-
senhoutkleurige twijgen. De bladeren zijn vrijwel onbehaard. De jonge twij-
gen zijn zeer kort, maar met de loupe duidelijk zichtbaar behaard..Ook op
Terschelling en Ameland komen dergelijke berkentypen voor. Ofschoon hier
taxonomisch nog geen uitsluitsel is te geven gaat het waarschijnlijk om
autochtone bomen.
Ook overgangsvormen tussen Betula pendula en Betula pubescens, mogelijk
Betula x rhombifolia, zijn een enkele keer aangetroffen, zoals bij Meijendel.

Calluna vulgaris (Struikhei of Struikheide)
Struikhei is een soort van de kalkarme duinen en komt voornamelijk ten
noorden van Castricum voor. Struikhei kan daar grote velden van laag stru-
weel vormen, soms samen met Kraaihei. Op de oude strandwallen kwam
vroeger veel Struikhei voor, waarvan enkele restanten bewaard zijn gebleven
bij Den Haag (mededeling H. Doing) en Bakkum (mededeling Q. Slings).
Een paar kleine populaties komen voor op Walcheren bij Domburg (med.
A. van Haperen). Curieus heeft zich op Voorne sedert enige jaren een klein
groepje struikhei spontaan gevestigd. Een melding van struikhei in de
Heveringen dateert uit 1934 (Hofker en Van Rijsinge, 1934). Struikhei is
geïnventariseerd bij Zwanewater, Schoorl, Bergen en op Voome.
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Clematis vitalba (Bosrank)
De Bosrank komt aangeplant en verwilderd voor in de duinen. Deze liaan
komt van nature alleen voor in Zuid-I imburg en (schaars) in het rivierenge-
bied. Vooral in de Vallei Meijendel komt de Bosrank veel voor en vormt daar
plaatselUk brede sluiervegetaties.

Cornus mas (Gele kornoelje)
De Gele komoelje komt niet wild in de duinen voor. Met name in de binnen-
duinrand wordt de soort soms aangeplant. De Gele kornoelje bereikt in ons
land zijn noordgrens en komt uiterst schaars in Zuid-Limburg voor.

Cornus sanguineus (Rode kornoelje)
De Rode komoelje komt alleen aangeplant in de duinen voor, met name in de
binnenduinen, onder andere in de Va1lei Meijendel, als recreatieve beplan-
ting. Sommige onderzoekers sluiten het autochtoon voorkomen van de Rode
komoelje in de duinen niet uit.

Crataegus monogyna
(Eenstiilige meidoorn)
De Eenstijlige meidoorn is een van
de algemeenste struiksoorten van de
duinen en zaait zich gemakkelijk uit.
Deze meidoorn komt in de lagere
duinstruwelen voor, geschoren door
de zeewind, tot boomvormig in de
valleien van het middenduin en de
binnenduinen. De Eenstijlige mei-
doom is veel aangeplant in de duinen
en wijst sotns op voormalige woon-
plaatsen zoals bij Bierlap
(Meijendel). Vermoedelijk is vooral
de jongere na-oorlogse aanplant
merendeels niet autochtoon. In som-
mige duingedeelten. zoals bij
Castricum en sinds 1950 in Meijen-

del, is ook gebruik gemaakt van eigen kweek. In het Noordhollands duinre-
servaat is plantmateriaal gebruikt dat afkomstig is van Zundertse kwekers.
Oude meidooms komen onder andere voor op Oost-Voorne, in Meijendel en
bij Heemskerk. Van der Maarel (1985) noemt meidoorns van 70 à 80 jaar, die
voorkomen in walletjes rondom de tuinderijen in de binnenduinen.

Cytisus scoparius (Brem)
De Brem is.een soort van arme zandgrond op zonnige plaatsen en ontkiemt
daar gemakkelijk. Vooral bij Bergen en noordelijker komen fraaie struwelen

figuur 15 Door de wind geschoren meidoorns. (Castricum)
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voor. Een fraaie groeiplaats is die van de Heveringen op Voome, waar de
soort ook uit 1934 bekend is (Hofker en Van Rijsinge, 1934). Meestal komt
de Brem in kleine aantallen voor. De Brem is in het verleden ook aangeplant.

Empetrsm nigrum (Kraaihei of Kraaiheide)
Kraaihei is een boreale soort en bereikt in ons land zijn zuidgrens. De soort
is recent gevonden bij Egmond, Vogelenzang en zelfs op Walcheren. Weeda
(1988) meent dat deze nieuwe groeiplaatsen wijzen op een versnelde ontkal-
king van het duin. Merkwaardig genoeg vermeldt David de Gorter in 1781
bij de soort'ook in Zeeland'. Fraaie vegetaties komen voor bij het
Zwanewater en bij Bergen. Aanplant van Kraaihei is niet bekend.

Erica tetralix (Gewone dophei of Gewone dopheide)
Gewone dophei komt voor in vochtige voedselarme duinvalleien. Vooral ten
noorden van Bergen komen Íiaaie vegetaties voor. Aanplant van Gewone
dophei is niet bekend.

Evonymus euÍopaeus
(Wilde kardinaalsmuts)
De Wilde kardinaalsmuts is een
karakteristieke duinsoort. Buiten de
duinen komt de soort vooral voor op
de rijkere bodems in de beekdalen en
in Zuid-Limburg. In de duinen van
Noord- en Zuid-Holland is de Wilde
kardinaalsmuts plaatselijk algemeen
zoals bij Castricum, de Kennemer-
duinen en in Meijendel. Volgens
H. Doing is de soort ook algemeen
bii Bloemendaal, Velsen en Bever-
wijk. In de Zeeuwse duinèn is de
soort vrij zeldzaam. Bij Egmond is
fossiel materiaal gevonden van ca
1000 jaar voor het begin van de jaar-
telling. De Wilde kardinaalsmuts kan

uitgroeien tot een kleine boom van ca. 6 meter hoog en kan soms een
omvang van 1 meter bereiken. De larven van de Stippelmot kunnen tijdelijk
de struiken massaal kaal vreten, maar de schade is nooit blijvend. Langdurige
vraat van hoefdieren veroorzaakt wél blijvende schade zoals blijkt uit een
begrazingsproject in Meijendel.
Op een aantal plaatsen in de duinen, waaronder bij Castricum en Meijendal,
is Wilde kardinaalsmuts aangeplant van uit eigen gebied opgekweekte plan-
ten (mededelingen E. Blok en A. Kraaij).
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Fagus sylvatica (Beuk)
Blijkens pollenanalyse is de beuk al aanwezig in de duinen in de periode van
ca. 800 - 1000 na Chr. (mogelijk al in de Romeinse tijd), vóór de vorming
van het jonge duinlandschap (Zagwijn, 1971). De kans op nog bestaand
autochtoon materiaal lijkt echter niet groot, maar is niet zonder meer uit te
sluiten. Plaatselijk, onder meer bij Bergen en op Voome (de Mildenburg)
komt oud beukenhakhout voor, maar vermoedelijk niet ouder dan de late
18e- of vroege 19e eeuw.

Fraxinus excelsior (Gewone es)
De Gewone es is een boomsoort van het Abelen-Iepenbos en Essen-Iepenbos
welke bostypen met name in de binnenduinen voorkomen. H. Doing noemt
nog het Fluitekruid-Essenbos. Het Abelen-Iepenbos in de omgeving van
Domburg kan als een van de fraaiste voorbeelden van ons land beschouwd
worden. Mogelijk autochtone essen komen voor als voormalig hakhout. Bij
Heemskerk komen in het op de duinen aansluitende poldergebied oude hak-
houtpercelen voor, deels samen met Zwarte els. Een klein hakhoutbosje met
Gewone es is het Waterbosch op Oost Voome. Opmerkelijk is het ontbreken
van de Gewone es in de vochtige jonge duinvalleien (mededeling H. Doing).

Genista anglica (Stekelbrem)
De Stekelbrem is typisch voor de schrale heide. Hij is vooral te vinden in
Struikheivegetaties ten noorden van Egmond. Aanplant van Stekelbrem is
niet bekend.

Genista tinctoria (Verfbrem)
De Verfbrem is een soort van de natte duinvalleien. Vanwege de begrazing
van konijnen groeit de soort zelden struikvormig uit en valt daardoor weinig
op tussen de kruiden. Mogelijk betreft het een aparte genetische variëteit.
De Verfbrem komt voomamelijk voor in de duinen van Noord-Holland en de
Waddeneilanden. Verder komt deze bremsoort verspreid voor in het oosten
van het land en Zuid-Limburg op leemachtige bodems. De Verfbrem gaat in
het hele land sterk achteruit. De Verfbrem is zeker vanaf de l7e eeuw als
verfplant geteeld. David de Gorter noemt de Verfbrem in 1781 voor de dui-
nen bij Westerhout.

Hedera helix (Klimop)
De Klimop komt vrij algemeen voor in de bossen van de binnenduinen.
Klimop is daar deels aangeplant, maar autochtone planten zullen zeker voor-
komen. David de Gorter vermeldt de Klimop in 1781 voor de
Haarlemmerhout, het Haagse Bos en andere bossen. Op de Wassenaarse buiten_
plaatsen is Hedera algemeen (mededeling J. Otten). De soort is genoteerd bij
Bergen, Heemskerk, Domburg, Westerschouwen en Voorne.
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figuur 17 De Duindoorn.

Hippophae rhamnoides
(Du indoorn)
De Duindoorn is ongetwijfeld de
meest typerende en algemeenste
struik van de duinen. De soort was al
in Nederland aanwezig in de tijd van
de steppentoendra's na de laatste ijs
tijd. Het is een echte pionier van het
kalkrijke jonge duin. Minder vaak
komt de Duindoorn ook voor op
natte plaatsen in wilgenstruweel.
zoals bij de Kleine Beer bij
Europoort. Met behulp van wortel-
knolletjes kan de Duindoorn, net als
de ZwarÍe els, stikstof uit de lucht
omzetten in nitraten. De Duindoorn
komt langs de gehele kust voor, maar

wordt ten noorden van Egmond minder algemeen. De Duindoom wordt ook
gekweekt en aangeplant om het verstuiving van het duinzand tegen te gaan
en vast te leggen. Meestal is daarbij gebruik gemaakt gemaakt van plaatselijk
geoogst plantmateriaal, maar ook is de Midden-Europese ondersoort
Hippophae rhamnoides ssp. fluviatilis wel toegepast. Deze ondersoort groeiÍ 

,
van nature op kalkhoudende zandige rivieroevers. De aan onze kust thuis
horende ondersoort is Hippophae rhamnoides ssp. maritima. In Castricum is
van de Midden-Europese ondersoort zelfs een speciaal kweek daarvan opge-
zeÍ. Deze ondersoort heeft smallere bladeren, minder takdooms en kleinere
bessen. Duindoorn is door PWN bewust niet in het kalkarme duin uitgeplant
(mededeling E. Blok).

llex aquifolium (Hulst)
De Hulst komt waarschijnlijk alleen aangeplant voor in de binnenduinen,
meestal in parkbos van buitenplaatsen en in tuinen. De Hulst zaait zich spon-
taan uit, zoals in het Bergerbos. Sommige onderzoekers sluiten autochtone
Hulsten in de duinen, onder meer bij Bergen en Wassenaar, niet uit (medede-
lingen Q. Slings en H. Doing).

Juniperus communis (Jeneverbes)
Uit pollenonderzoek is gebleken dat de Jeneverbes algemeen in de kustdui-
nen voorkwam (Zagwijn, 1972). Zagwijn trof fossiel stuifmeel aan van de
Jeneverbes (samen met Duindoom, Kruipwilg, Dauwbraam en Bitterzoet) in
'Midden Heerenduin' onder Velsen, uit de periode tussen ca. 850 en 1000 na
Chr. Zagwijn veronderstelt dat met name in de stabielere periode na 1000
v. Chr. de Jeneverbes toenam ten koste van de Duindoorn. Het ging daarbij
vermoedelijk niet om begrazingseffecten, zoals voor de latere middeleeuwen
verondersteld wordt (Barkman en Westhoff, 1969). De soort is inmiddels in
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het duingebied bijna uitgestorven. Verder naar het noorden, bijvoorbeeld in
de Schotse en Deense duinen, komt Jeneverbes algemener voor (mededeling

Q. Slings). In ons land komen bij Bergen en Schoorl nog twee struiken voor.
Ook op Texel komen enkele exemplaren voor. De Jeneverbes gaat in het
gehele land achteruit, vermoedelijk door wijziging van het beheer en gebruik.
Met name het verdwijnen van begrazing is waarschijnlijk een belangrijke
oorzaak van de achteruitgang van de Jeneverbes. In de duinen schijnt het
stoppen van begrazing juist de Jeneverbes te bevoordelen (mededeling Q.
Slings). Merkwaardigerwijs komt de Jeneverbes zowel op arme zandbodems
als op kalkhoudende bodem voor. In de duinen, bij Winterswijk en in Zuid-
Limburg gaat het om meer of minder kalkhoudende bodems. Mogelijk betreft
het een ander genotype. De Jeneverbes is het enige houtige gewas dat bij de
wet beschermd is.

Ligustrum vulgare (Wilde liguster)
De Wilde liguster is een karakteristieke en in de duinen algemeen voorko-
mende pionierstruik. In de kalkarme duinen ten noorden van Castricum is de
Wilde liguster beduidend minder algemeen, evenals in de uitgeloogde bin.
nenduinen. Vergeleken met de Duindoom is de Wilde liguster een jonge emi-
grant. Hij heeft zich hier circa 2000 jaar geleden gevestigd. Het is een echte
pionier die grote vlakke en door de wind geschoren groene kussens kan vor-
men. Op beschutte plekken groeit de Wilde liguster uit tot struiken van 2 6 3
meter. Volgens H. Doing houdt de Wilde liguster ook van een mild klimaat
en is daarom bijvoorbeeld op Voorne veel algemener dan in Noord-Holland.
De Wilde liguster kan schaduw goed verdragen, zodat bij verdere successie
van het duinstruweel en zelfs in bossen de soort nog voorkomt. De bessen
worden weinig door vogels gewaardeerd.
Buiten de duinen komt de Wilde liguster plaatselUk algemeen voor in de hel-

lingbossen van Zuid-Limburg en
zeer zeldzaam langs de rivieren,
in de Achterhoek en in Drenthe.
De Wilde liguster is ook veel aange-
plant, o.m. als ondergroei. In de
PWN duinen en bij Meijendel
(mededeling A. Iftaaij) is daarbij
gebruik gemaakl van zaad en bewor-
teld stek uit eigen terrein. Ook is wel
de cultuurvariteit'Lodense' toegepast
(mededeling E. Blok)

figuur 18 Wilde liguster (Ligustrum vulgare).
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Lonicera periclymenum (Wilde
kamperfoelie)
Deze liaan komt zowel voor in de
meer ontwikkelde struwelen als in
bossen in de binnenduinen en in min-
dere mate ook in de zeeduinen. In de
struwelen kan de Wilde kamperfoelie
bijzonder rijk bloeien en heeft dan
een rodere kleur dan we elders zien.
Door sommige onderzoekers wordt
deze duinvorm als een aparte geneti-
sche variëteit opgevat. De Wilde
kamperfoelie is langs de gehele kust
algemeen, zowel in de kalkarme als
kalkijkere duinen. De soort wijst
toch altUd op een zekere mate van
kalkarmoede (mededeling H. Doing).

In Meijendel is de Wilde kamperfoelie beperkt aangeplant van plantmateriaal
uit eigen terrein (mededeling J. Otten).

Lonicera xylosteum (Rode kamperfoelie)
De Rode kamperfoelie is, niogelijk al eeuwen geleden, aangeplant in de dui-
nen en komt hier en daar voor, o.a. bij Castricum en Meijendel. De soort
bereikt in ons land zijn noordgrens en komt alleen in Zuid-Limburg op de
mergeisteilhellingen van nature voor.

Malus sylvestris (Appel)
De wilde Appel komt niet als autochtoon voor in de duinen. De meeste
Appelbomen in de duinen blijken afkomstig van weggegooide klokhuizen
van gekweekte appels. Bij Castricum (PWN) is de wilde Appel, gekweekt uit
oost-europees zaad, aangeplant. Het bij de inventarisatie waargenomen plant-
materiaal is echter een kruisingsprodukt met gekweekte appels. Soms duidt
een appelboom op een verlaten boomgaard.

Myrica gale (Wilde gagel)
De Wilde gagel is o.m. bekend van het Zwanewater, Schoorl en Bergen.
Meer zuidelijk is de soort door ontwatering verdwenen. De Wilde gagel is bij
de inventarisatie niet aangetroffen. G. Pelletier noemt de Gagel in I 610 voor
de duinen, zonder nadere plaatsbepaling. H. Doing (1988) veronderstelt dat
de Wilde gagel in het verleden in het oude strandwallenlandschap optrad op
plaatsen waar Elzenmoerasbos verzuurde. Fossiel materiaal is aangetroffen
bij Noordwijkerhout.

f iguur 19 Wílde kamperfoelie (Lonicera periclymenum).
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Pinus sylvestris (Grove den)
De Grove den moet waarschijnlijk als u-itgestorven beschouwd worden in de
duinen. Bij pollenonderzoek is de soort aangetroffen (uit ca 1000 na Chr.
onder meer), maar het fossiel stuifmeel kan ook van buiten het duingebied
afkomstig zijn. Voor zover nog ntvaten van oorspronkelijke dennen bestaan
is dit vermoedelijk niet meer na te gaan. G. Pelletier noemt in 1610 de Grove
den voor de duinen, zonder nadere groeiplaats. In het kader van de duinbe-
bossing is de Grove den veel toegepast, waarna de soort zich later ook spon-
taan heeft uitgezaaid. Monumentale oude exemplaren uit ca. 1830-1840
komen voor in de Vallei Meijendel en uit 1870 in de omgeving van
Castricum.

Populus x canescens (Grauwe abeel)
Over het inheemse karakter van Populus canescens bestaat discussie
(Van der Werf, 1990). De Grauwe abeel is een kruising van de Ratelpopulier
en de Witte abeel. Deze soort wordt al heel lang, vermoedelijk vanaf de late
16e eeuw, toegepast. Veelal is de Grauwe abeel samen met de Zwarte popu-
lier en de Witte abeel aangeplant in de duinen. In duinen blijken deze drie
populieresoorten uitstekend aan te slaan. Ze kunnen zich vegetatief gemakke-
lijk uitbreiden via wortelopslag. Het Abelen-Iepenbos is met name bij Klein
Valkenisse en de Manteling bij Domburg fraai ontwikkeld. Volgens H. Doing
komt de Grauwe abeel veel voor bij Wassenaar en Bloemendaal.

Populus tremula (Ratelpopulier)
Ook bij de Ratelpopulier is het autochtone karakter moeilijk te traceren.
De soort groeit gemakkelijk in duinzand en is geregeld aangeplant. Mogelijk
komt de Ratelpopulier van nature voor in de duinen op vochtige beschutte
plaatsen (Wiegman, Kolb-Bolhuis, 1961). Ook andere duinonderzoekers slui-
ten het inheemse karakter van de Ratelpopulier niet uit. Ratelpopulieren kun-
nen, vergelijkbaar met Gewone vlier en Zachte berk, in de duinen massaal
afsterven als fase in de vegetatiesuccessie (R. Boot en D. van Dop, 1986).
Groeiplaatsen bij Schoorl en Bergen zijn opgenomen als mogelijke oorspron-
kelijke groeiplaatsen. De soort is daar overigens ook aangeplant (mededeling
E. Blok).

Populus nigra (Zwarte populier)
Mogelijk behoort de ZwaÍe populier van origine in het duinmilieu thuis, met
name in de binnenduinrand. Fossiel plantmateriaal van vóór 1200, van moge-
lijk Populus nigra, is gevonden in veenlagen tussen Bentveld en Noordwijk
(Kurjper, 1993). Ook deze populieresoort wordt al heel lang aangeplant.
David de Gorter noemt de soort in 1781 voor de duinen. ln Meijendel komen
exemplaren voor die uit begin van de 19e eeuw dateren. Als mogelijk
autochtoon zijn enkele oude Zwarte populieren opgenomen uit het duinge-
bied van Walcheren. Bepaalde oude klonen van de Canadese populier lijken
soms erg op de Zwarte populier. Sommige bomen doen sterk denken aan de
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Zwarte populier maar komen toch niet in alle kenmerken daarmee overeen.
Nadere studie naar de ZwarÍe populier in de duinen is aan te bevelen.

Prunus avium (Zoete kers)
Voor zover na te gaan komt de Zoete kers niet (meer?) als oorspronkelijk
inheems voor in de duinen. De Zoete kers wordt er weinig aangeplant.

Prunus padus (Vogelkers)
De Vogelkers maakt op een aantal, veelal natte, plaatsen een natuurlijke
indruk, onder meer bij Bergen, Castricum, Heemskerk, Domburg, Meijendel.
Westerschouwen en *'estvoome. Volgens Wiegman en Kolb-Bolhuis (1961)
is de Vogelker§ in de duinen inheems. Omdat de Vogelkers geregeld is aange-
plant, onder andere in Noord-Holland, is vaststelling van het inheems karakter
niet goed mogelijk. De vruchten kunnen bovendien door vogels verspreid
worden. In de PWN-duinen is ook zaad uit eigen terrein geoogst en toegepast.

Prunus spinosa (Sleedoorn)
Ofschoon het duinmilieu plaatselijk geschikt is voor de Sleedoom, komt deze
soort vermoedelijk daar niet (meer?) in het wild voor. Fossiel materiaal van
vóór 1200 is aangetroffen in veenlagen tussen Bentveld en Noordwijk
(Kuijper, 1993). Het is geen soort van pure zandbodem, De Sleedoorn is hier
en daar aangeplant, onder meer in Meijendel en het Noordhollands
Duinreservaat (mededeling J. Otten en E. Blok). David de Gorter noemt in
1781 de Sleedoom in bossen bij Den Haag en Haarlem..

Pyrus pyraster (wilde Peer)
ln de PWN-duinen is plantmateriaal gebruikt van perezaad dat afkomstig is uit
Oost-Europa. De wilde Peer is vermoedelijk niet inheems in de duinen. Onder
meer bij Bergen zijn spontane Perebomen afkomstig van weggegooide klok-
huizen waargenomen. Soms duidt een Pereboom op een verlaten boomgaard.

Quercus robur (Zomereik)
De Zomereik is met name karakteristiek voor de binnenduinen. Fossiel plant-
materiaal van vóór 1200 is aangetroffen in veenlagen tussen Bentveld en
Noordwijk (Kuijper, 1993). Door eeuwenlang hakhoutbeheer zijn er nog
tamelijk veel populaties met autochtone bomen van deze soort bewaard
gebleven. Grote en oude stoven, soms alleen een kring van stammen waarbij
de kem is ondergestoven, komen voor langs de gehele kust. Fraaie populaties
zijn te zien bij Bergen, op Westerschouwen en bij Domburg. Bij Domburg
komen uitgestrekte, door de zeewind geschoren en deels overstoven stru-
weelvormige eikenbegroeiingen voor. Op Voome en bij Castricum zijn de
eiken ook knotvormig gesnoeid, lvaarvan nog oude exemplaren bestaan.
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figuur 20 Eikenstruweel bij Bergen.

In de Vallei van Meijendel is een

opgaand bos van oude Zomereiken
autwezig. Het Duin-Eikpnbos, veelal
met soorten als Zachte berk,
Eenstijlige meidoom en Rozesoorten,
behoort tot de laatste restanten van
oud bos in de duinen.
In het kader van de duinbebossing is

ook veel Zomereik aangeplant.

Quercus petraea (Wintereik)
De Wintereik is niet bij de inventari-
satie van de duinen aangetroffen.
Volgens Van der Werf komt de
Wintereik sporadisch voor in de
duinen en is daar mogelijk inheems.

Rhamnus catharticus
(Wegedoorn)
De Wegedoorn is een karakteristieke
duinstruik, maar komt in veel gebie-
den niet of schaars voor. Plaatselijk
kan de soort algemener zijn. Soms
groeit de Wegedoom uit tot een klei,
ne boom. Fraaie populaties met oude
exemplaren staan op Voome, Goeree
(mededeling H.Doing), in Meijendel
en bij Heemskerk. Ten noorden van
Bergen komt deze kalkminner nau-
weiijks voor. Binnen de soon is
enige variatie in de bladvorm gecon-
stateerd. De Wegedoorn is uitgeplant
in Meijendel en bij Castricum, van
plantmateriaal uit eigen kweek, en

waarschijnlijk ook uit de omgeving afkomstig (mededelingen A. Kraaij en
E. Blok). Ook in de Kennemerduinen, waar de Wegedoorn van nature schaars
was, is de soort uitgeplant (mededeling H. Doing).

Rhamnus frangula (Sporkehout of Vuilboom)
In de binnenduinen komt Sporkehout geregeld voor, maar nergens in grote
aantallen (mededeling H. Doing). Vermoedelijk is de soort meestal oorspron-
kelijk inheems. Sporkehout is ook wel aangeplant, onder meer in Meijendel
(mededeling A. Kraaij).

figuur 2'l De Wegedoorn (Rhamnus catharticus).
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Ribes nigrum (Zwarte bes)
De Zwarie bes is een zeldzame struiksoort zowel van de vochtige strandwal-
bossen als in de jonge duinen. De Zwarte bes wordt in 1781 vermeld door
David de Gorter'aan de duinkant van Holland op verscheidene plaatsen.'.
De soort is bij de inventarisatie genoteerd bij Castricum, Heemskerk, op
Voome en Westerschouwen. De Ztt',arte bes heeft zijn optimum in broekbos.
In het Noordhollands Duinreservaal is Zwarte bes aangeplant van eigen
kweek (mededeling E. Blok).

Ribes rubrum (Aalbes)
De Aalbes komt hier en daar, in kleine aantallen voor langs de kust op
vergelijkbare plaatsen als de Zwarte bes. Een aantal groeiplaatsen maakt een
oorspronkelijke indruk. David de Gorter noemt de Aalbes in 1781 'aan de
duinkant tussen Overveen en Brederode'. Omdat de soort ook gekweekt
wordt en werd is het autochtone karakter moeilijk met zekerheid vast te
stellen. kr het Noordhollands Duinreservaat is Aalbes aangeplant van eigen
kweek (mededeling E. Blok).

Ribes uva-crispa (Kruisbes)
Voor de Kruisbes geldt ongeveer hetzelfde als wat bij de Aalbes is vermeld.
Enkele groeiplaatsen, verspreid langs de kust, maken een natuurlijke indruk.
David de Gorter noemt in 1781 de Kruisbes 'aan de duinkant in 't wild'.
Kruisbes is over het algemeen weinig of niet aangeplant in de duinen, maar
kan plaatselijk verwilderd zijn. Grote populaties komen voor bij Bergen en
op Voome. In de Meijendel komt de soort voor in de Hertenkamp (medede-
ling J. Otten). Op noordhellingen in de zeeduinen bij Wijk aan Zee komt de
Kruisbes eveneens voor (mededeling Q. Slings).

Rosa sp. (Rozesoorten)
Voóral het middenduingebied is bijzonder rijk aan rozen. Alle rozesoorten zijn
meer of minder gebonden aan kalkhoudende bodem. Karakteristiek zijn het
meestal laaggroeiende Duinroosje en de Egelantier. Plaatselijk komen Viltrozen
voor (Rosa tomentosa en Rosa sherardii). ln Meijendel is op twee plaatsen
Rosa elliptica aangetroffen, die in zijn habitus sterk op de Egelantier lijkt.
De Hondsroos (Rosa canina s.l.) is een naam waaronder in feite enkele ver-
wante rozesoorten vallen. De Hondsrozengroep kenmerkt zich door het
(meestal) ontbreken van beklierde bottels en bottelstelen, ontbreken van geu-
rende bladklieren en aanwezigheid van meestal lichtrose bloemen. De
Hondsroos (Rosa canina var. canina) in engere zin heeft onbehaarde, onbe-
klierde en meestal enkelvoudige getande blaadjes. Zeer verwant is Rosa niti-
dula (of Rosa canina var. dumalis) met onbeha.arde, maar wel beklierde dub-
belgetande blaadjes. De Heggeroos (Rosa corymbifera) is een behaarde en
onbeklierde roos, terwijl Rosa obtusifolia behaard èn beklierd is.
De Hondsrozen kenmerken zich nog door een smalle discus(stijl)opening van
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de bottel en neergeslagen kelkbladen na de bloei. De Struweelrozen, waarvan
een behaarde (Rosa caesia) en een kale vorm (Rosa vosagiaca), bestaat, heb-
ben juist een brede en discusopening. De kelkbladen zijn na de bloei opge-
richt. Bovendien vormen Struweelrozen wortelopslag, vergelijkbaar met de
Egelantier. Verder lijken de struweelrozen sterk op de Hondsrozen.
Rozesoorten kunnen gemakkelijk onderling kruisen waarbij de kenmerken
van de moederplant domineren over de stuifmeelleverende plant. Hierdoor
komen er allerlei overgangen voor. Opvallend is het groepsgewijze voorko-
men van de verschillende rozensippen. Plaatselijk kan Rosa obtusifolia zeer
algemeen zijn, maar in een ander duingebied juist weer Rosa corymbifera of
Rosa nitidula. Bij Scheveningen is de aan de Kale struweelroos verwante
Rosa subcanina gevonden.
De bovengenoemde rozesoorten behoren tot de oorpronkelijk inheemse soor-
ten van de duinen. Daarnaast zijn er echter op vele plaatsen allerlei rozesoor-
ten aangeplant, zowel de'wilde'sooÍen als exoten. Veelal is gebruik
gemaakt van plantmateriaal dat in het gebied zelf is geoogst en opgekweekt,
zoals Hondsrozen, Egelantier en Duinroosje. In het Noordhollands
Duinreservaat zijn jaarlijks vele rozen aangeplant waaryan 9O7o van materi-
aal uit eigen duin (mededeling E. Blok). Daarnaast zijn er soorten als de
Rimpelroos (Rosa rugosa), Bergroos (Rosa glauca), Bottelroos (Rosa villosa)
en Kaneelroos (Rosa majalis) aangeplant.

Rosa caesia (Behaarde struweelroos)
De Behaarde struweelroos is aangetroffen op Schouwen, in de
Verklikkerduinen, in Meijendel en bij het Zwutewater (deels buiten de opna-
men). Over het natuurlijke areaal van deze uiterst zeldzame rozesoort is wei-
nig bekend, maar betreft vooral Noord-Europa en bereikt in ons land yerÍnoe-
delijk zijn zuidgrens. Deze zeldzame struweelroos is ook bekend van de
Waddeneilanden. De mogelijkheid dat het om verwilderde exemplaren gaat is
niet helemaal uitgesloten. Anderzijds gaat het om een soort die niet in de

handel is. Vanwege de wortelopslag,
vergelijkbaar met de Egelantier. is

het ecologisch een interessante soort.

Rosa canina (Hondsroos)
De Hondroos (s.s.) komt vrij alge-
meen voor in de duinen langs de
gehele kust.

Rosa corymbifera (Heggeroos)
Deze roos uit de groep van de
Hondsrozen komt algemeen langs de
gehele kust voor. Hij is algemener
dan Rosa canina.

figuur 22 Heggeroos (Rosa corymbifera).
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Rosa elliptica
Rosa elliptica is op twee plaatsen aangetroffen nabij Wassenaar in Meijendel
(buiten de opnamen). De soort lijkt enigszins op de Egelantier, maar heeft
één soort stekels op de stengel. De blaadjes zijn opvallend smal met wigvor-
mige voet. Rosa elliptica is tot nu toe een enkele keer als spontane vestiging
waargenomen en recent ook op Walcheren en Schiermonnikoog (waameming
N. Maes). P. Heukels (ongepubl.) sluit het natuurlijke voorkomen in ons land
niet uit omdat Nederland aan het areaal van deze soort grenst. Mogelijk kan
Rosa elliptica als nieuwe inheemse sooÍ voor ons land worden opgevat.

Rosa nitidula
Deze roos uit de groep van de Hondsrozen is de algemeenste sippe. Hij komt
langs de gehele kust voor.

Rosa obtusifolia
Deze roos die sterk op de Heggeroos lUkt, komt eveneens vrij algemeen
langs de gehele kust voor.

Rosa pimpinellifolia
(Du in roosje)
Het Duinroosje komt langs de gehele
kust voor, maar vooral bij Bergen en
Egmond in het kalkovergangsgebied.
Crote populaties staan ook bij
Bloemendaal (mededeling H. Doing)
Katwijk en tussen Bergen en
Egmond. Het Duinroosje is bij
Meijendel plaatselijk aangeplant in
de binnenduinen en was daar vroeger
niet of zeer spaarzaam (mededeling
J. Otten). In Zeeland is het
Duinroosje tamelijk zeldzaam.

pimpinellifolia)

Rosa rubiEinosa (Egelantier)
De Egelantier is een karakteristieke duinstruik en komt langs de gehele kust
algemeen voor. De soort vestigt zich gemakkeiijk in kalkhoudend duinzand
en is geschikt om het stuivende zand vast te houden. Dit is ook een reden dat
de Egelantier veel in de duinen is aangeplant, o.m. bij Castricum en
Meijendel (mededelingen E. BIok en A. Kraaij). Deels is daarbij gebruik
gemaakt van gebiedseigen oogstmateriaal.

figuur 23 Duinroosje met vruchten (Rosa
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Rosa sherardii (Berijpte viltroos)
Deze zeer zeldzame viltroos met
donkerrose bloemen is tot nu aange-
troffen in de duinen bij Bergen en
Castricum. Deze roos is een enkele
keer spontaan aangetroffen in
Groningen en in houtwallen bij
Achtkarspelen (Friesland).
De populatie in de Noord-Hollandse
duinen is voor deze soort de belang-
rijkste genenbron in ons land. Het
areaal van de Berijpte viltroos
bereikt in ons land zijn zuidgrens.

Rosa tomentosa (Viltroos)
De Viltroos komt in Zeeuws-
Vlaanderen bij 'I Zwin en de ZwarÍe

polder (Cadzand). De Viltroos is een tamelijk zeldzame rozesoort die verder
in kleine aantallen o.m. in Midden- en Zuid-Limburg voorkomt. Rosa tomen-
tosa bereikt in ons land zijn noordgrens.

Rosa vosagiaca (Kale struweelroos)
Deze zeer zeldzame rozesoort is gevonden bij het Zwanewater, in de
Meeuwenhoek bij Wassenaar en in Meijendel (deels buiten de opnamen).
Evenals bij de Behaarde struweelroos is de verspreiding van deze soort slecht
bekend. De groeiplaatsen maken een natuurlijke indruk, maar of het om
autochtone planten gaat is niet met zekerheid vast te stellen.
Ten zuiden van Meijendel is nog de verwante Rosa subcanina als spontane
vestiging aangetroffen (buiten de opnamen). Deze soort is herkenbaar aan de
kleinere stijlopening en meer afstaande kelkbladen. Rosa subcanina is
bekend van zandafgravingen, spoorwegemplacementen en de
Waddeneilanden.

Rubus sp. (Braamsoorten)
De Dauwbraam (Rubus caesius) is een van de meest algemene plantesoorten
in de duinen, langs de gehele kust. De Dauwbraam blijft meestal laag bij de
grond en komt ook in duingraslanden voor. De soort is in de duinen veelal
weinig verhout. W. Zagwijn (1972) vond fossiel stuifmeel van de
Dauwbraam in 'Midden Heerenduin' onder Velsen uit ca. 1000 na Chr.
Andere braamsoorten (Rubus sp.) komen meer in de bossen van de oude
strandwallen voor. In Zeeland zien we in de binnenduinen hier en daar de
fraai donkerrose tot wit bloeiende Koebraam (Rubus ulmifolius). Deze
braamsoort bereikt in ons land zijn noordgrens. Ook in Zuid-Limburg komt
de Koebraam voor. Op enkele plaatsen is de Framboos (Rubus idaeus) waar-

Íiguur 24 Vruchten van de Egelantier (Rosa rubiginosa)
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genomen. Omdat deze soort ook veel is aangeplant en mogelijk is verwil-
derd, is het autochtone karakter vaak niet zonder meer vast te stellen. Fossiel
materiaal van Rubus sp. van vóór 1200 is aangetroffen in veenlagen tussen
Bentveld en NoordwUk (Kuijpea 1993).

Salix alba (Schietwilg)
Omdat deze soort vaak is aangeplant, veelal als knotboom gesnoeid, is het
autochtone karakter moeilijk vast te stellen. Bij de inventarisatie zijn alleen
oude exemplaren opgenomen, meestal ais opgaande boom of voormalig hak-
houÍ. Ze komen voor op Westerschouwen en op Voorne in oude houtwallen
en oude duinbosjes.

Salix cinerea ssp. oleifolia (Rossige wilg)
De Rossige wilg komt op vergelijkbare groeiplaatsen voor als Salix cinerea.
Beide soorten lijken erg op elkaar. Salix cinerea ssp. oleifolia (synoniem
Salix atrocinerea) heeft roestkleurige beharing aan de bladonderzijde en is
minder zacht behaard. De soort is aangetroffen bp Voome. de Kleine Beer en
op Westerschouwen. Het is in het gehele land een zeldzame soort, maar hij is
ongetwijfeld vaak over het hoofd gezien. De Rossige wilg bereikt in ons land
vermoedelijk zijn noordgrens en zich wellicht ook vanuit aangeplant materi-
aal uitbreiden.

Salix aurita (Geoorde wilg)
Op twee plaatsen in natte duinvalleien bij Bergen aan Zee is de Geoorde wilg
wazrgenomen. Zijn milieu is vergelijkbaar met dat van de Grauwe wilg, maar
vaak veniger. In het Noordhollands Duinreservaat is Geoorde wilg aange-
plant (mededeling E. Blok).

Salix caprea (Boswilg)
De Boswilg is een echte pionier en komt vaak voor op storingsplaatsen.
Enkele groeiplaatsen in de binnenduinrand zijn opgenomen. De Boswilg is,
o.m. in het Noordhollands Duinreservaat aangeplant uit eigen kwekerij
(mededeling E. Blok).

Salix cinerea ssp. cinerea (Grauwe wilg)
De Grauwe wilg komt geregeld voor in natte duinvalleien. Omdat de Grauwe
wilg ook veel is aangeplant en zich gemakkelijk uitzaait, is het autochtone
karakter vaak moeilijk vast te stellen. De soort komt langs de gehele kust voor.

Salix fragilis (Kraakwilg)
De Kraakwilg werd met de Schietwilg en de Bindwilg vanouds tot knotwilg
gesnoeid in het polderland. Van deze drie wilgen is de Kraakwilg de zeld-
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zaamste. Alleen oude exemplzfen bij Bergen en Castricum zijn in de inventa-
risatie opgenomen. David de Gorter vermeldt bij de soort in 1781 'bij
Bloemendaal aan de duinkant langs de bleekerijen.'

Salix x multinervis (Grauwe wilg x Geoorde wilg)
Deze kruising is lastig te onderscheiden van de Grauwe wilg. Deze wilg is
alleen genoteerd van de Kleine Beer. Ofschoon deze kruising in de duins-
ffeek zeldzaam is, komt hij in andere streken soms algemener voor dan de
beide ouders.

Salix purpurea (Bittere wilg)
De Bittere wilg is op veel plaatsen in het duin aangeplant om het stuiven van
zand tegen te gaan. Verondersteld wordt dat de soort hier en daar nog oor-
spronkelijk is, zoals op Voome (Westhoff, 1952) en op de Vroongronden bij
Haamstede.

Salix repens (Kruipwilg)
De Kruipwilg behoort tot de algemeenste plantesoorten van de duinen.
De Kruipwilg kan als laagblijvend struikje in het duingrasland voorkomen
maar ook als grotere struik in het struweel. Het is een soort die gemakkelijk
in duinzand groeit en verstuiving tegen gaat. De Kruipwilg heeft in de duinen
twee ondersoorten: Salix repens ssp. argentea met sterk zilverachtig behaarde
bladeren en Salix repens ssp. repens met minder sterk behaarde balderen.
Salix repens ssp. argentea is een soort van kalkhoudende bodem, Salix
repens ssp. repens groeit op schrale zandgrond en komt vooral ten noorden
van Egmond in de duinen voor. Salix repens ssp. repens is een soort die veel
op het Pleistoceen is te vinden. In het kader van dit onderzoek zijn de beide
ondersoorten niet onderscheiden.
De Kruipwilg is zeer veel aangeplant in de duinen, onder meer in Meijendel
(mededeling J. Otten). Daarbij is gebruik gemaakt van materiaal uit eigen
terrein.

Salix x rheichardtii (Boswilg x Grauwe wilg)
Deze kruising komt spontaan voor en wordt tot de inheemse flora gerekend.
Deze wilg is genoteerd op Westerschouwen en bij het Zwanewater.

Salix x rubens (Bindwilg; Schietwilg x Kraakwilg)
De Bindwilg wordt tot de inheemse flora gerekend en wordt vanouds, met de
Schietwilg en de Kraakwilg, als knotwilg behandeld. De Bindwilg is op veel
plaatsen algemener dan de beide oudersoorten. In de duinstreek zijn alleen
enkele oudere exemplaren genoteerd, onder meer op Voome, bij Castricum
en bij Domburg. Ze sÍaan in de binnenduinen.
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Salii x sericans (Katwilg x Boswilg)
Deze kruising is één keer aangetroffen op Westerschouwen. De kruising kan
spontaan optreden. Over het autochtone karakter in de duinen is weinig te
zeggen. Salix x sericans wordt ook gekweekt (Meikle, 1984).

Salix x smithiana (Grauwe wilg x Katwilg)
Deze vrij zeld,zame kruising komt spontaan voor en wordt tot de inheemse
flora gerekend..Salix x smithiana is aangetroffen in de Verklikkerduinen op
Westerschouwen. Deze wilgenkruising wordt ook gekweekt en verhandeld.

5alix triandra (Amandelwilg)
De Amandelwilg is een typische soort van de uiterwaarden en is al heel lang
gebruikt voor de griendteelt. Vanuit grienden die niet meer in produktie zijn
kan de soort gemakkelijk uitzaaien. De Amandelwilg is genoteerd van twee
groeiplaatsen in de binnenduinrand op Schouwen.

Salix viminalis (Katwilg)
De Katwilg is een enkele keer in de duinen alangetroffen en maakt hier en
daar een spontane indruk. De soort kan zich gemakkelijk uitzaaien op kunst-
matige standplaatsen, zoals oevers van infiltratieplassen (mededeling H.
Doing). Het autochtone karakter ervan valt moeilijk vast te stellen. Het
natuurlijke voorkomen in de vochtige binnenduinen lijkt wel waarschijnlijk.
De Katwilg is net als de Amandelwilg een oude griendsoort.

Solanum dulcamara (Bitterzoet)
Bitterzoet is een soort van zeer uiteenlopende milieu's. Bitterzoet komt voor
in natte bossen en zelfs als waterplant aan de randen van stromend water.
In de duinen ontkiemt Bitterzoet in stuivend duinzand en heeft daar een
pioniersgedrag. De soort kan als een kruidachtig gewas groeien, maar
gedraagt zich ook als een metershoge houtige liaan. De variëteit die we in
het duinen tegen komen wordt wel apart onderscheiden als Solanum dulca-
mara var. litorale. Bitterzoet werd in Meijendel in kleine aantallen aangeplant
(mededeling A. Kraaij) en komt langs de gehele kust regelmatig voor.
Ook in het binnenland is Bitterzoet een algemeen voorkomende soort.
A. Zagwljn (1972) vond fossiel stuifmeel van Bitterzoet in 'Midden
Heerenduin' onder Velsen uit de periode van ca. 850-1000 na Chr.

Sambucus nigra (Gewone vlier)
De Gewone vlier is een soort van zowel de buitenduinen als de binnendui-
nen. De vlier is een van de eerste pioniers en slaat spontaan op (in de luwte)
op de zeereep. In oud struweel kan de vlier massaal afsterven. Ook als gevolg
van de zoute zeewind of zandstrand-effect kan de Gewone vlier vaak veel
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dood hout hebben. Door zoutschade

sterven de toppen af en verjongt de

vlier zich aan de voet, wat leidt tot
dichte bossige struiken. De Gewone
vlier behoort tot de algemeenste duin-
struiken en komt langs de gehele kust
voor. Ofschoon de vlier zich door
middel van de bessen gemakkelijk uit-
zaait, mag aangenomen worden dat de

soort vanouds in de duinen voorkomt
en daar oorspronkelijk inheems is.

Plaatselijk is de vlier ook aangeplant.
onder meer in het Noordhollands
Duinreservaat en in Meijendel (mede-

deling E. Blok en J. Otten).figuur 25 Struweel van Duindoorn en Gewone vlier
(Heemstede)

Sorbus aucuparia (Lijsterbes)
De Lijsterbes is een soort die langs de gehele kust in de oudere duinstruwe-
len en in de binnenduinen voorkomt. Omdat de soort ook is aangeplant en

zich gemakkelijk uitzaait is het autochtoon karakter vaak moeilijk te trace-
ren. In het Noordhollands duinreservaat is de Lijsterbes veel aangeplant met
materiaal van onbekende herkomst dat van kwekers is betrokken.

Taxus baccata (Taxus)
De Taxus komt vermoedelijk niet (meèr?) wild voor in de duinen. De soort
is veel aangeplant in de binnenduinen en op buitenplaatsen et zaaiÍ zich van-

daar, soms zeer succesvol, uit in de middenduinen, onder andere in Duin en

Kruidberg (Van Vuure, 1990). De Taxus is ook als onderbeplanting wel toe-

gepast, vermoedelijk met oog op de jacht.

Ulex europaeus (Gaspeldoorn)
De Gaspeldoorn is op twee plaatsen op Walcheren waargenomen. De soort is
van Walcheren al van het begin van de 17e eeuw bekend. G. Pelletier noemt
de soort van de duinen in 1610 zonder nadere groeiplaats. David de Gorter
geeft in 1781 voor de soort Aardenhout bij Haarlem op als groeiplaats.
Volgens Q. Slings komen nog oude exemplaren van de Gaspeldoorn in de
Noord-Hollandse duinen voor. De Gaspeldoorn is een pionierstruik van kalk-
arme zandbodem, maar niet echt kalkmijdend. De soort is vorstgevoelig,
maar in het kustgebied overleven de populaties het meestal wel. De struiken
sterven bij strenge vorst dan alleen bovengronds af en lopen het jaar daarop

weer uit.

Ulmus glabra (Ruwe iep of Bergiep)
Voor zover bekend komt de Ruwe iep niet van nature voor in de duinstreek.

60



Deelproject: lnventorisoiie inheems genenmoleriool in de kusiduinen

Ulmus laevis (Steeliep of Fladderiep)
Het is niet uitgesloten dat de Steeliep van nature in de kuststreek thuis hoort,
maar daar uitgestorven is. Op een enkele plek is de soort aangeplant. Omdat
de bast van deze iepesoort niel graag door de iepespintkever wordt gegeten
komt de iepeziekte hierbij nauwelijks voor. De Steeliep kan zich temidden
van zieke Gladde iepen nog handhaven. Interessant is een zeer oude groeiplaats
van Steeliepen in het kustgebied van België nabij Brugge (N. Maes en C.
Rövekamp, 1995). Juist vanwege de grote ongevoeligheid voor de iepeziekte
zou deze inheemse soort meer aangeplant moeten worden.

Íiguur 26 Gladde iep (Ulmus minor) met gladde
bladgal letjes en kurklijsten.

Ulmus minor
(Gladde iep of Veldiep)
De- Gladde iep is een soort van de
binnenduinen en komt daar langs de
gehele kust veel voor. Door de iepe-
ziekte komt de Gladde iep vooral als
struik voor. Na het afsterven van de

. bomen loopt de Gladde iep gemakke-
lijk uit. Toch komen er verspreid
overal nog wel opgaande bomen voor
zoals bij Bergen, Santpoort en bij
Klein Valkenisse. De Abelen-
Iepenbossen in de binnenduinen van
Walcheren behoren tot de mooiste
voorbeelden in ons land. Omdat de
Gladde iep veel is aangeplant, onder
meer met Franse herkomsten, is in

de kuststreek autochtoon plantmateriaal moeilijk te traceren. Vanwege het
belang van de iep zou een verdergaand onderzoek daamaar wenselijk zijn.
Soms zijn oude iepepopulaties bewaard gebleven als hakhout, zoals bij het
Oranjebosch bij Vrouwenpolder. Bij veel Gladde iepen komt de vorming van
kurklijsten voor. Bij de inventarisatie zijn twaalf groeiplaatsen als mogelijk
autochtoon aangemerkt.
In de duinstreek zijn behalve de Gladde iep ook de Hollandse iep (Ulrnus
x Holiandica) in verschillende variëteiten aangeplant. Deze iepen kenmerken
zich onder meer door grotere bladeren.

Viburnum lantana (Wollige sneeuwbal)
De Wollige sneeuwbal hoort niet van oorsprong thuis in de duinen, maar is
daar tenminste in de 17e eeuw al aangeplant. De Wollige sneeuwbal bereikt
in ons land zijn noordgrens en komt uiterst zeldzaam in Zuid-Limburg op
mergelhellingen voor. In de duinen van Noord-Holland komt de soort hier en
daar spontaan voor.
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Viburnum opulus (Gelderse roos)
De Gelderse roos komt verspreid voor in de binnenduinen en middenduinen,
maar nooit in grote aantallen. David de Gorter noemt de Gelderse roos in
1781 voor het Haagse Bos. De soort is gebonden aan vocht. Gelderse roos
slaat spontaan veel op in natte duinberkenbossen). Omdat de soort ook wordt
aangeplant, is het autochtone karakter soms moeilijk te traceren. Verspreiding
vanuit de cultuur is bij de Gelderse roos minder dan bij vele andere besdra-
gers, omdat de bes§en weinig door vogels worden gegeten.
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Íiguur 27 Topografische kaart ca. 1850 van
Westerschouwen

6. SAMENVATTING

Deze studie naar de aanwezigheid van autochtone houtige gewassen in de
kustduinen van Nederland, maakt deel uit van het project 'Genetische kwali-
teit inheemse bomen en struiken'van het IKC Natuurbeheer (Ministerie van
LNV). Het onderzoek is uitgevoerd door het Ekologisch Adviesburo Maes te
Utrecht. Het project Genetische kwaliteit komt voort uit het Natuurbeleids-
plan en het Meerjarenplan Bosbouw. In internationaal verband heeft
Nederland zich verplicht tot aandacht voor de biodiversiteit en behoud van de
inheemse bosbomen in het bijzonder.
De populaties van autochtone bomen en struiken zun in ons land veronffus-
tend achteruitgegaan. De ontbossing tot in de l9e eeuw heeft daar sterk aan
bijgedragen. In de loop van de 20e eeuw zijn naar schatting 75 Vo van de
omstreeks 1900 aanwezige houtwallen, struwelen, geriefbosjes en beekbege-
leidende bosjes verloren gegaan. Juist deze landschapselementen zijn de
refugia van vele oorspronkelijk inheemse houtige gewassen.

Onder autochtoon of oorspronkelijk inheems, wordt hier de boom- en struik-
soorten bedoeld die zich de ijstijd spontaan en zonder tussenkomst van de
nlens in ons land en omliggende regio's hebben gevestigd. Aan de hand van

een aantal criteria worden autochtone
bomen en struiken in het veld opge-
spoord. De criteria hebben niet alleen
betrekking op de boom of stnrik zelf
(de ouderdom, voormalig hakhout,
geen culfuurvariëteiten), maar meer
nog op de groeiplaats. Een eerste
zeef is het voorkomen van de groei-
plaats op de topografische kaart van
ca. 1850. In het veld wordt bekeken
of het inderdaad om een oude situatie
gaat, onder meer op grond van indi-
catoren in de kruidlaag. Daarnaast
kan allerlei aanvullende informatie
zinvol, zijn zoals archiefstukken,
gesprekken mqt eigenaren of beheer-
ders en palaeobotanisch onderzoek.

De duinen blijken als bron voor oorspronkelijk inheemse bomen en struiken
bijzonder rijk. De grote geomorfologische en bodemkundige variatie en de
grote oppervlakte aan tamelijk ongerepte natuur zln de belangrijkste oorza-
ken van deze rijkdom. Daarnaast is er echter in de loop der tijd, met name
in de laatste 150 jaar in de duinen, veel aangeplant met gebiedsvreemd plant-
rnateriaal. Ook is het natuurlijke karakter hier en daar sterk gewijzigd door
landbouw, maatregelen om het stuiven te beteugelen en het zand vast te }eg .

gen, duinbebossing, waterwinning en recreatievoorzieningen. Vooral de bin-
nenduinen en oude strandwallen zijn is al vroeg beïnvloed door bebouwing,
aanleg van buitenplaatsen en houtteelt.

63



Genetlsche kwolileit inheemse b,omen en siru ken

De oorspronkelijke begroeiing van de duinen laat verschillen zien in een gra-
diënt loodrecht op de kust vanaf de zee nau de binnenduinrand. Door de
aanwezigheid van kalk in het duinzand vinden we overeenkomsten tussen de
duinmilieu en de mergel-en lössbodems van Zuid-Limburg. In beide gebie-
den zien we bijvoorbeeld Zuurbes, Wilde liguster, Viltroos (Rosa tomentosa)
en Wegedoorn. Belangrijke natuurlijke verschillen zijn er ook tussen de kalk-
rijke duinen ten zuiden van Egmond,/Bergen en de kalkarme duinen ten noor-
den daarvan. Door begroeiing van duinzand en erosie zijn de duinen en de
duinvegetaties voortdurend in beweging en in alle stadia van successie.

Aanplant van duinen heeft de natuurlijke dynamiek wel aanzienlijk verlaagd.

Mede op grond van palaeobotanisch onderzoek kunnen we aannemen dat een

aantal soorten oorspronkelijk inheemse houtige gewassen uit de duinen zijn
verdwenen: de Grove den, Beuk, Hazelaar, Wintereik, Winterlinde en
Steeliep. Mogelijk of bijna verdwenen zijn Gewone esdoorn en Jeneverbes.
Verscheidene soorten zijn plaatselijk verdwenen, zoals Zuurbes, Gagel,
Wegedoom, Gelderse roos en Duinroosje.
Bijzonder is het voorkomen van uitgestrekte duinstruwelen. Buiten de duinen
zijn struwelen van grote opperviakte uitzonderlijk. Vooral de struwelen van
de middenduinen zijn bijzonder rijk aan soorten houtige gewassen. De soor-
ten van de zeeduinen zoals: Duindoorn, Wilde liguster, Gewone vlier en

Kruipwilg, zijn hier juist op hun retour. Andere soorten zijn hier optimaal:
Zuurbes, Wilde kardinaalsmuts, Wegedoom, Dauwbraam, Eenstijlige mei-
doom, Wilde kamperfoelie, Duinbitterzoet, Egelantier, Duinroosje,
Hondsroos (Rosa canina), Heggeroos (Rosa corymbifera), Rosa obtusifolia,
Rosa nitidula, Viltroos (Rosa tomentosa en Rosa sherardii) en mogelijk ook
Kale struweelroos (Rosa vosagiaca), Behaarde struweelroos (Rosa caesia) en
Rosa elliptica.
Bij verdere bosontwikkeling spelen naast de Eenstijlige meidoom ook
Zomereik en ZachÍe berk een rol.
In de binnenduinen kan zich opgaand bos ontwikkelen met Zomereik,
Gladde iep, Grauwe abeel, Gewone es, Kruisbes, Aalbes en mogelijk nog
Gewone esdoom, Beuk en Wintereik. Gezien de lange cultuurinvloed in de
binnenduinen zijn thans de autochtone bomen en struiken hier niet altijd een-
voudig vast te stellen.
In de natte duinValleien komen Grauwe wilg, soms de Rossige wilg (Salix
cinerea ssp. oleifolia), Bitterzoet, Zwarte bes en Aalbes voor. Ook de Zachte
berk en Karpatenberk kunnen hier dominant voorkomen. In meer grazige
natte duinvalleien komt ook de Verfbrem voor. ln de kalkarme duinen, met
name ten noorden van Egmond zien we ook meer heideachtigen, bosbessoor-
ten, Kraaiheide, bremsoorten en Jeneverbes.

Vanwege het grote belang van de duinen als bron van autochtone bomen en
struiken is het aan te bevelen om het beheer mede af te stemmen op het
behoud en de ontwikkeling van deze soorten. In geval van verdwenen en
bedreigde soorten is herintroductie te overwegen. Bij aanplant is aan te beve-
len om consequent gebruik te maken van in de duinen aanwezige autochtone
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bomen en struiken en floravervalsing te vermijden. Bij ingrepen ten behoeve
van infiltratie, bebouwing, infTastructuur en recreatievoorzieningen is het
belangrijk om steeds na te gaan of er op die plaatsen oorpronkelijk inheems
materiaal voorkomt, om dit zonodig te oogsten en door aanplant elders veilig
te stellen.
Gebleken is dat door middel van natuurontwikkeling zich nieuw duinstru-
weel kan ontwikkelen. Door aanplant van autochtone struiken en daarmee
toekomstige autochtone zaadbronnen, kan deze nieuwe natuur een meerwaar-

de verkrijgen.

De duinen zijn van nature een dynamisch geheel waarbij soorten komen en

verdwijnen. Meer inzicht in de ecologie en verspreiding van met name de

zeldzame soorten is noodzakelijk om richting te kunnen geven aan beheers
plannen. Omdat het belang van de kustduinen vooral ook is gelegen in de

bestaande grote oppervlakte dient verdere verkleining voorkomen te worden.
Officiöle wettelijke bescherming van de gehele duinen kan daarbij een

belangrijke stap zijn.

figuur 28 Vegetatie met Wilde liguster en duinerosie (Castricum).
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