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De redactie 

Duinbeheer 
Iedere vaste duinbezoeker die het gebied van vroeger kent. 
kan vaststellen dat de duinen op vele plaatsen verruigen. 
De laatste kwart eeuw zijn door luchtverontreiniging. afne- 
mende verstuiving en de achteruitgang van de konijnenpo- 
pulatie de open stuifvlakten en duif graslanden langzamer- 
hand aan het verdwijnen. Daarmee dreigt de bloemen- en 
insectenrijkdom in deze gebieden langzaam verloren te 
gaan. Op meerdere plaatsen in het duin worden daarom 
beheersmaatregelen genomen om de `vergrassing` tegen te 
gaan. Over die beheersmaatregelen en het effect hiervan 
gaan de twee eerste artikelen in dit nummer. Het interessan- 
te is dat het ene artikel de situatie beschrijft in het droge, 
kalkrijke duin in het zuiden van onze provincie. de 
Amsterdamse Waterleidingduinen en het andere de situatie 
in de kalkarme duinen van Texel. In de AW-duinen wordt 
vooral geprobeerd de monotone grasruigten met duinriet, 
kweek en helm een halt toe te roepen. Op Texel hebben 
zich in de drogere delen van de kalkarme duinen vooral 
kraaiheide en duinrietvegetaties ontwikkeld en zijn vochti- 
ge valleien verruigd. Ook hier heeft nieuw beheer geleid tot 
doorbreking van de eentonigheid. Opzet van het beheer is 
in alle gevallen om de variatie aan soorten in het duin in 
stand te houden en te bevorderen. De resultaten van het 
nieuwe beheer die tot nu toe bereikt zijn en vooral ook de 
problemen die daarbij een rol spelen, komen in beide arti- 
kelen aan de orde. 

Kuifeend. Foto: Piet Munsterman 
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Rozetten driedistel, struikheide en 
duinroosje. Foto: Kees Bruin. 

Vergrassing van de duinen: 
succesvol beheer? 

Chopperen in de Texelse Duinen 
Wee/*zien na bijna 79 jaar 

Bodembeestjes in Noord- 

Holland deel lil: Duizendpoten 
Flora-nieuw uit de provincie 

Veranderingen van de aantallen 

watervogels in het 
lJsselmeergebied 

Minder kieviten en meer wulpen 
geteld in najaar 2003 
Parelmoervlinders in 21 


