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Kees Planqué Herstel binnenduingrasland Leyduin
In het kader van natuurherstel zijn in 2012 de weilanden ten oosten van 
landgoed Leyduin uit productie genomen en is de toplaag van de bodem 
afgeplagd. Het doel is om soortenrijke binnenduingraslanden daar opnieuw 
te ontwikkelen. Vanaf het begin wordt de vegetatie-ontwikkeling gevolgd. 

● Luchtfoto vlak na de afgraving. Foto: ESRI.

Ligging en geschiedenis
Wie per trein van Leiden naar Haar-
lem rijdt, ziet iets voorbij Voge-
lenzang plotseling een twee meter 
hoge zandrug oprijzen. Ten westen 
van de spoorbaan ligt ten noorden 
van de provinciegrens het restant 
van de strandwal die tweeduizend 
jaar geleden werd gevormd. Het is 
deze strandwal waarop landgoed 
Leyduin ligt. In dit artikel bekijken 
we de strandvlakte die aan de oost-
kant van deze strandwal ligt.
Buitenplaats Leyduin kent een 
lange geschiedenis die teruggaat tot 
de zestiende eeuw. De Leidse Vaart 
is dan nog niet gegraven, maar de 
Manpadslaan staat al wel aangege-
ven. De eerste vermelding van een 
hofstede op Leyduin is uit 1596. 
Bij die hofstede hoorden een paar 
kleine boerderijtjes. Op het terrein 
werd de afgelopen vierhonderd 
jaar landbouw bedreven. Leyduin 
ontleent haar naam aan haar ligging 
aan de luwe zijde (lijzijde) achter 
de duinen. 

De ingreep 
In 2012 wordt van zes hectare 
grasland de bouwvoor verwijderd. 
Daarbij worden verschillende 
hoogtes gerealiseerd zodat droge en 
natte plekken ontstaan. De geac-
cidenteerdheid van het nieuwe 
maaiveld varieert van -25 tot +40 
cm NAP. Uit een in 2012 gemaakte 
luchtfoto blijkt het zandige en 
heterogene karakter van het terrein. 
Op een aantal plekken komt veen 
boven. In het centrale deel van 
de foto is het tracé van een recent 
aangelegde kabel zichtbaar, evenals 
de twee niet afgegraven stukken 
grasland. Wanneer het gebied wordt 
opgeleverd is het helemaal kaal. 
Het zand droogt uit en wordt hier 
en daar weggeblazen. Tientallen 
pijpenkoppen, meegekomen met 
stedelijk huisvuil uit de stad waar-
mee het land in vroeger eeuwen 
bemest werd, worden zichtbaar. 
Naast afgraven is ook ingegrepen in 
het lokale waterbeheer. Het gebied 
is afgesloten van het boezemwater 

door kleine stuwtjes. Deze isolatie 
zorgt ervoor dat de waterkwaliteit 
langzaam verbetert. 

Waterkwaliteit
In het lager gelegen gebied ten oos-
ten van de strandwal van Leyduin 
is sprake van kalkrijke kwel. Deze 
kwel is zichtbaar op het water door 
een vlies met regenboogkleuren. 
Dit gekleurde vlies is een indicatie 
dat er ijzerbacteriën uit het grond-
water meekomen. Het water buiten 
de stuwtjes heeft een pH van rond 
de 7.6 en een geleidbaarheid van 
760 micro Siemens. De geleidbaar-
heid van het water vlak voor Huis 
Leyduin varieert van 300 tot 500 
micro Siemens. In een geïsoleerde 
sloot en een aantal plassen is de 
geleidbaarheid nog lager: 120 – 250 
micro Siemens. Deze lage geleid-
baarheid is kenmerkend voor zoete, 
voedselarme wateren en dus voor 
de in dit gebied gewenste kwali-
teit. In de sloten grenzend aan de 
moestuin neemt de geleidbaarheid 

●  Echt duizendguldenkruid. Foto: Kees Planqué.
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toe naarmate deze verder van de 
sprengen, waar het kwelwater uit 
het duin aan de oppervlakte komt, 
weg liggen. Waarschijnlijk komt dat 
door uitspoeling van voedingsstof-
fen vanuit het veld en de moestuin. 

Flora
Een pioniersmos, gewoon krul-
steeltje, koloniseert het kale zand 
zowel op de droge stukken als op 
de natte delen. Op de natte delen 
wordt het begeleid door greppelrus 
en zomprus, op de droge delen 
veelal door heermoes. Kruipende 
boterbloem en witte klaver vesti-
gen zich iets later. Fioringras is in 
juli volop aanwezig. Veel planten 
proberen zo snel en zoveel mo-
gelijk oppervlak te bezetten en 
groeien stervormig uit. Vanuit de 
slootkanten koloniseren beekpunge, 
rode waterereprijs en sterrekroos, 
gevolgd door moeras-vergeet-mij-
niet, mannagras, witte waterkers, 
moeraskers en lisdodde het gebied. 
Moerasandoorn en moeraswalstro 

vestigen zich alleen in de oever. 
Dat de bodem nog niet helemaal 
voedselarm is blijkt onder andere 
uit de massale aanwezigheid van 
pitrus. Maar er laten zich het eerste 
jaar ook al een aantal opvallende 
verschijningen zien: moeraszout-
gras, harige boterbloem en de ster 
van de show: genadekruid. Genade-
kruid groeide tot 1850 in de buurt 
van Haarlem. Het is een plant van 
plasdras gebieden. In 2015 stonden 
er dertien exemplaren. 

Vanaf 2013 groeit de vegetatie 
dicht met witte klaver en kruipende 
boterbloem. Waar het natter is wint 
de kruipende boterbloem. Zomprus, 
mannagras en fioringras nemen 
aanvankelijk toe, maar verliezen 
weer terrein in 2015. Planten met 
een voorkeur voor een voedselrijke 
standplaats als kattestaart, konin-
ginnekruid, heelblaadjes, diverse 
soorten basterdwederik en wolfs-
poot hebben zich ’s zomers tot een 
mooi bloemenrijke ruigte ontwik-

keld. Maar we zien ook soorten die 
op minder voedselrijke gronden 
voorkomen, zoals waterpunge, stij-
ve ogentroost, lange ereprijs, bleek 
cypergras, kruipwilg, stijve water-
ranonkel, blauwe zegge, zeegroene 
zegge, zilte rus, padderus, geel-
hartje, echt duizendguldenkruid, 
gewone veldbies en schapenzuring. 
Veel van deze soorten verschijnen 
met een enkele plant om in het 
jaar daarop enorm uit te breiden. 
Voorbeelden van zo’n explosieve 
uitbreiding zijn geelhartje en stijve 
ogentroost. Maar ook de rietorchis 
die in 2014 met drie exemplaren 
verspreid over het terrein gevonden 
werd en zich in 2015 al met dertig 
exemplaren liet zien. Bleekgele 
droogbloem vermenigvuldigde zich 
van enkele exemplaren in twee jaar 
tijd snel, maar is nu beperkt aan-
wezig. De verwante en zich in het 
eerste jaar vestigende moerasdroog-
bloem is na een jaar van snelle 
kolonisatie vrijwel geheel verdwe-
nen. Parnassia kwam twee jaar even 

●  April 2012. Een kale vlakte die in de zomer begroeid raakt met heermoes plat op de grond, ruige zegge, pitrus, zomprus, fioringras, 
wilg, en gewoon krulmos op kaal zand. Een enkele hazenkeutel verraadt de aanwezigheid van de familie. Foto: Kees Planqué.
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●  Links: Direct aanwezig: moeraszoutgras 
en genadekruid. Foto: Kees Panqué.

langs met steeds een enkel bloeiend 
exemplaar, maar kon zich blijkbaar 
(nog) niet handhaven.

Vegetatie
Een aantal vegetatietypen tekent 
zich af maar voornamelijk als 
incomplete plantengemeenschap-
pen. In de natste delen vinden we 
fragmenten van de associatie van 
blauwe waterereprijs en waterpeper 
en de associatie van waterpeper 
en tandzaad. In de drogere delen 
wordt de associatie van borstel-
bies en moerasmuur aangetroffen. 
Op de drogere delen ontstaat een 
grasland met veel gestreepte witbol. 
De toename van gewoon reukgras 
geeft aan dat het terrein ook wat 
verschraalt. Het beeld dat ontstaat, 
is dat van een geleidelijke moza-
iekachtige ontwikkeling, waar nog 
veel concurrentie is en sommige 
soorten zich soms explosief kunnen 
ontwikkelen. Een beeld van een 
terrein met een complex aan niches 
die nog niet evenwichtig bezet zijn. 
Duidelijk een terrein dat zich nog 
in de pionierfase van vegetatieont-
wikkeling bevindt, logisch, want de 
natuurontwikkeling vond nog maar 
drie jaar geleden plaats.

Lange termijn 
verwachtingen
Het eindbeeld, zoals dat in de 
plannen omschreven werd, is een 
bloemrijk grasland. Dat is nu al 
zichtbaar: het voorjaar begint met 
massaal witte klaver, wat roze echte 
koekoeksbloem, een geel feest van 
kruipende boterbloem met witte 

gewone hoornbloem, gevolgd door 
een periode met blauwe ereprijs en 
stijve vergeet-mij-nietjes. Terwijl in 
het najaar het paars van kattenstaar-
ten, koninginnekruid en basterdwe-
derik, doorspekt met het geel van 
heelblaadjes en kantig hertshooi 
beeldbepalend is. De witte bloei-
wijzen van de paddenrus en het 
golvend mannagras in het voorjaar 
zijn daartussendoor mooie accenten 
in het terrein. 
Wilgen, elzen en riet doen het ook 
erg goed en vragen om een effectief 
beheer van maaien en afvoeren om 
(moeras)bosvorming te voorkomen. 
Maar als dat lukt, is een ontwikke-
ling tot een klassiek binnenduin-
grasland een goede mogelijkheid.

Een opmerkelijke 
verschijning
In 2014 werd een nieuwe soort voor 
Nederland op het terrein gevon-
den: Juncus brachycarpus. Een 
Nederlandse naam bestaat nog niet. 
In het Engels heet de soort white 
root rush. De plant is afkomstig uit 
Noord Amerika en verwant aan on-
der andere pitrus, zomprus en zilte 
rus, die hier allemaal op het terrein 
groeien. De Juncus brachycarpus 
onderscheidt zich van de andere 
russen doordat de bloemen niet aan 
het eind van een groot aantal takjes 
verdeeld staan, maar bij elkaar in 
een bolvormige bloeiwijze.

Deze vondst laat zien wat dit pro-
ject zo boeiend maakt: schijnbaar 
uit het niets verschijnen soorten die 
niet in de directe omgeving groeien. 

Sommige verdwijnen snel, andere 
breiden zich gedurende een langere 
tijd uit en soms nemen die ook 
weer in aantal af.

Mollusken
Wanneer kwelwater met stuwtjes in 
het terrein vastgehouden wordt en 
de waterkwaliteit verandert, heeft 
dat ook gevolgen voor soortensa-
menstelling van de waterslakken. 
Vanaf 2012 is in september een 
aantal monsters genomen. Ook zijn 
in 2014 de sloten buiten de stuwen 
bemonsterd. De slakken worden 
door Gerard Majoor verzameld 
en gedetermineerd. Moeilijk te 
herkennen soorten worden gecon-
troleerd door zijn collega’s van 
de Nederlandse Malacologische 
Vereniging. Te zijner tijd zal aan 
de ontwikkelingen van de slakken-
populaties een extra artikel gewijd 
worden. Opvallend is de frequente 
aanwezigheid van de platte schijf-
hoorn. Deze Rode Lijstsoort wordt 
aangetroffen in het water voor Huis 
Leyduin waar de kwel het sterkst 
is en de geleidbaarheid laag is. De 
platte pluimdrager komt alleen in 
het ‘vuilere’ water buiten de stuw-
tjes voor. 
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●  Rechts: Lange ereprijs. 
Foto: Kees Planqué.




