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EEN PLANTENTUIN VOOR DE DUINFLORA. 
IE denkt nog wel eens aan het stukje duinpan bij den oorsprong 
van de Zanderij vaart onder O verveen? De afgraving, die tot halver
wege de pan was voortgezet, liet duidelijk zien, dat daar overal 
onder het zand een dikke, voor water ondoordringbare laag van 
saamgeperst zwart veen lag, zoodat de betrekkelijk hoog liggende 

grond toch altijd moerassig moest blijven. Zelfs na het afgraven van de halve 
pan bleef de rest nog vochtig, doordat de afgraving juist bij een kleine rijzing 
van de veenlaag was gestaakt. Nu liep wel onophoudelijk het overtollige water 
over den rand, maar de pan zelf bleef vochtig. In den winter, als 't vroor, 
vormde het afdroppelend water er een gordijn van mooie ijspegels. 

De plantengroei was er overheerlijk mooi. Er groeide gewoon riet en dat 
vormde daar lange, bovengrondsche uitloopers. Verder stonden er de mooie 
kleurige Moeras-orchideeën (Epipactis palustris), en de zeldzame groene orchideetjes 
Herminium en Sturmia, Kleine Bittere Gentiaan, Duizendguldenkruid, Maan-
varentjes, Addertong, kortom alles, wat er gewoonlijk in de allersmakelijkste 
duinpannetjes te vinden is, of liever, hier spreek ik voor de Kennemer duinen, 
te vinden was. 

Wel, ik heb het gezien, dat dit botanisch paradijsje heel gewoon werd 
weggespit. De spa gleed door de zoden, de kipkarretjes rolden op hun rails al 
't moois naar de zandschuiten en binnen een paar weken was ' t mooie pannetje 
een gladde zandvlakte geworden. Later is daar de noodige koemest doorgewerkt 
en thans is het een winstgevend bollen veldje; dat wil ik tenminste hopen. 

Zoo gaat onvermijdelijk aan den binnenkant van 't duin en» ook al dieper 
weg het eene mooie duinplekje voor, het andere na, te niet en van den „rijkdom" 
der duinflora blijft slechts weinig over. De bloembollencultuur, de villabouw, de 
aanleg van waterleidingen — alles op zichzelf zeer goede zaken — bedreigen 
de duinflora met geheele ondergang. In afgelegen hoekjes, waar niemand komen 
mag en waar vooral, helaas terecht, het gilde van den groenen trommel wordt 
geweerd, groeien nog wel mooie dingen. De gewone wandelaar echter heeft de 
grootste moeite, om bekend te raken met de beroemde figuren uit de bloemen-
wereld der duinen. Zelfs op Texel wordt dat al moeilijk en Terschelling is voor 
de meesten maar niet zoo gemakkelijk te bereiken. 

Het is daarom met bijzonder veel genoegen, dat ik thans onze lezers kan 
mededeelen, dat de eigenaars van de Berger duinen besloten hebben, een groote, 
lage duinpan, in de nabijheid van de zee, geheel in te richten als botanischen 
tuin voor de duinflora. Het is de beroemde Parnassia-pan bij of liever in de 
élite-badplaats Bergen aan Zee. Dit epitheton élite beteekent niet, dat alles in 
Bergen aan Zee duur en onbereikbaar is, maar wel dat men tracht daar alle 
misstanden te vermijden, die in andere badplaatsen min of meer gevoelige 
menschen zoo dikwijls hinderen. Zoo zou, bij een „gewone" opvatting, de 



EEN PLANTENTUIN VOOR DE DUINFLORA 63 

Parnassia-pan zeer zeker verwerkt zijn tot een villa-park, maar nu komen de 
villa's om de pan heen en die heele vlakte wordt een plantentuin voor de 
duinflora. 

Er is reeds een begin van uitvoering gemaakt. Een stelsel van harde paden 
doorkruist de heele pan en verdeelt die vanzelf in een aantal afdeelingen, 
sommige hoog liggend, andere slechts enkele centimeters boven het grondwater, 
zoodat elke plantensoort er de gewenschte vochtigheidstoestand kan krijgen. 
Wat er reeds staat, en dat is niet weinig, vormt de onwaardeerbare kern. 
Hooge duindoorns leveren beschutting, eglantiers ontbreken niet, kruipwilgen 
houden den bodem vast en daartusschen wemelt het nu al van Pirola en 
Parnassia. Terwille van de interessante flora der duinboschjes worden ook al 
boschjes aangelegd van berk en els en Oostenrijkschen den en men zal er niet tegen 
opzien, om wagonladingen van boschgrond uit andere pannen hierheen te brengen. 

Ik ben zelden zoo in mijn schik geweest als op dien Zondag een paar 
weken geleden, toen ik daar een kijkje kwam nemen en de mogelijkheid besefte 
van wat hier tot nut en vreugde van duizenden menschen tot stand kon komen. 
Bovendien zaten de tapuiten en de kneutjes te zingen, dat het een lust was,' 
een geelgestreepte pad speelde in het pas gegraven vijvertje, een hagedis sloop 
weg onder de dorens, alles ten bewijze, dat als eenmaal de plantentuin tot bloei 
geraakt, een rijke en interessante dierenwereld ook niet ontbreken zal. 

De bedoeling is, alle duinplanten in zoo groote hoeveelheid aan te kweeken, 
dat men de gelegenheid kan hebben hun levensgeschiedenis te bestudeeren. 
De groote uitgestrektheid van den tuin maakt zoo iets mogelijk en de ligging 
waarborgt om zoo te zeggen het natuurlijke in het gedrag onzer kweekelingen. 

Wie helpt nu mee om dien tuin te bevolken? Natuurlijk mag dit niet 
geschieden door ontvolking van andere duinplekken. Maar waar een plekje, 
zooals ik in den aanhef van dit opstel schetste, ten ondergang is gedoemd, kan 
men gemakkelijk de belangrijke, de kostbare planten redden en ze opzenden 
naar het asyl in de Pamassia pan. Bovendien kan men altijd zaden en stekken 
verschaffen en ook is het volkomen in den haak, als men van de groote over
vloed, die elders heerscht, een kleinigheid aan ons zendt. Ik denk hier bijvoorbeeld 
aan een paar zoden lepeltjesheide (Vaccinium macrocarpon) die we zouden 
kunnen ontvangen van Terschelling. Wie wil meewerken kan zich voorloopig bij 
mij aangeven, met vermelding van de bijzondere planten, die hij of zij wil leveren. 

Ik droom nog van iets anders. Menigeen wil graag de beroemdste duin-
planten kweeken in eigen tuin. Deze zucht heeft aan duineigenaren al dikwijls 
verdriet en ergernis berokkend. Maar als onze Parnassia-tuin eenmaal tot bloei 
geraakt, kunnen wij aan ieder, die er om vraagt de mooiste en zeldzaamste 
duinplanten verschaffen, juist zooals dat in Zwitserland gebeurt in de Jardins alpins. 

Van harte hoop ik, dat deze maatregel tot bescherming en behoud van de 
duinflora door veler hulp mogen slagen. 
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