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Over de plantengroei van een nieuw duinmeer 

bi] Schoorl 
J. G R. W A R T E N A , 

Bijna alle duinen langs de kust van Noord-
Zuidholland zijn de laatste halve eeuw ten
gevolge van wateronttrekking en bebossing 
met naaldhout sterk uitgedroogd. De vroe
ger zo algemene duinmeren zijn schaars 
geworden en de duinbeken zijn nog slechts 
een legende. Gelukkig is men er op ver
schillende manieren toe overgegaan om het 
water in de duinen weer bereikbaar te ma
ken. Niet alleen door het inlaten van ri
vierwater of het opstuwen van duinwater 
(op Texel en Terschelling), maar ook 
door het graven van kunstmatige duin-
plassen. Die graverij is voor de duinbe
heerder nogal aantrekkelijk vanwege de 
verkoop van het zand dat hierbij vrij komt. 
De plassen worden daarna meestal ge
bruikt voor recreatieve doeleinden of als 
natuurreservaat beheerd. 
Nu kan men twisten over het voor en tegen 
van deze gegraven plassen. Niet alleen 
heeft een open plas een sterke verdam
ping tengevolge, waardoor de uitdroging 
nog verder voortschrijdt, ook worden de 
natuurlijke duinvormen dikwijls verstoord, 
zodat het duinlandschap eerder geschon
den dan verrijkt wordt. Deze bezwaren 
kunnen echter min of meer ondervangen 
worden, wanneer men met een enkele 

plas volstaat, en er niet, zoals bv. in de 
Kennemerduinen, hele reeksen van aan
legt. Zo'n plas moet dan niet meer zijn dan 
een uitdieping van een vallei, die in vroe
ger tijd het gehele jaar, of tenminste ge
durende de winter blank stond. 
Het uitgestrekte duingebied bij Schoorl is 
een typisch voorbeeld van een natuurge
bied, dat de laatste decennia sterk verarmd 
is door een groot watertekort. Nog maar 
enkele tientallen jaren geleden kon men 
's winters grote schaatstochten maken over 
het bevroren wateroppervlak van de uit
gestrekte duinvalleien. Nog langer gele
den heeft Hildebrand in zijn Camera Ob-
scura de talrijke beekjes beschreven, die 
tussen Bergen en Schoorl naar de voet van 
de binnenduinen kronkelden. 
De begroeiing van de tegenwoordige val
leien herinnert nog aan die oude toestand 
doordat temidden van de struikheidevege-
taties nog veel Dopheide en Pijpestrootje 
groeien en in mindere mate Gagel en 
Grauwe Wilg. Hier en daar bij een uitge
graven putje vindt men nog Trekrus, W a 
ternavel, zonnedauw en veenmos, maar 
die plaatsen zijn schaars en, wat hun op
pervlakte betreft, vrijwel te verwaarlozen. 
In een van deze duinvalleien, het zg. 
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Fig. 1, Sikkelmos, Drepanocladus fluitans. 

Kleine Ganzenveld, dat deel uitmaakt van 
het staatsreservaat „Schoorlse Duinen", is 
nu door het Staatsbosbeheer een nieuw 
duinmeer gegraven, dat moet dienen als 
broed- en fourageerterrein van diverse vo
gelsoorten en als groeiplaats voor planten 
van kalkarme duinpiassen. De plas heeft 
een langgerekte, grillige vorm met een 
klein eiland in het midden. Die vorm sluit 
aan bij de omringende duinen doordat er 
een lange flauw gebogen oeverlijn is met 
een heel geleidelijk verlopend talud. Voor 
de vestiging van een nieuwe levensgemeen
schap is hiermee aan alle voorwaarden 
voldaan. 
De plas is gegraven in de periode van sep
tember 1960 tot juli 1963, waarbij voor
namelijk gedurende het winterhalfjaar ge
werkt werd. In die periode werd 65.000 m3 
zand over een oppervlakte van een kleine 
4 ha verwijderd. 
De begroeiiing is thans, in 1964, welis
waar nog in een pionierstadium, maar be
vat evengoed tal van interessante en zeld
zame soorten, voor het merendeel thuis
horend in het Dwergbiezenverbond (Na-
nocyperion flavescentis). 
Alvorens de huidige vegetatie te beschrij
ven, wil ik hier een paar soorten noemen 
welke Barkman op het einde van de der
tiger jaren in het Kleine Ganzenveld aan
trof dat toen 's winters nog onder water 
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stond: Riet, Veenbies, Veenpluis, Water
rus, Dopheide, Ronde zonnedauw. Water-
navel en Egelboterbloem, 
Van de door hem gevonden mossen noem 
ik als karakteristieke soorten Sikkelmos 
(Drepanocladus fluitans) (fig. 1), Veen-
knikmos (Bryum ventricosum), Rood vilt-
mos (Aulacomnium palustre) en 5 soorten 
veenmos, waarbij de soorten Sphagnum 
auriculatum en S. cuspidatum fo. plumo-
sum submers voorkwamen. 
Van deze flora was, voordat het meertje 
gegraven werd, weinig meer over dan wat 
Dopheide en Pijpestro, terwijl er de laat
ste jaren steeds meer Kruipwilg te vinden 
was; deze laatste kan zich in uitdrogende 
duinen juist bijzonder goed uitbreiden. 
Nu is door het uitgraven als het ware een 
stuk uit deze vegetatie gesneden, zodat 
er aanvankelijk een vrij sterke overgang 
bestond tussen de heide- en buntgrasbe-
groeiingen van de duinhellingen en het 
kale zand, dat de oevers van de plas vormt. 

Fig. 2. Moerasrus, Juncus bulbosus. 



Fig. 3. Fioringras, Agrostis stolonifera. 
pan boven gezien. 

Op de hogere gedeelten blijven de afge
storven wortels van Struikheide en Dop
heide zichtbaar. Deze hogere gedeelten 
zijn droog en vertonen enigszins de 
neiging om te gaan stuiven. Het gevaar 
dat de plas door instuivend zand weer 
verloren zou gaan of althans sterk ge
stoord zou worden, was zeker niet denk
beeldig, zoals blijkt uit vroegere ervaringen 
met het plasje Dodemanskisten op Ter
schelling en met het Zwanenwater bij 
Callantsoog. Het is dan ook goed, dat de 
beheerder, de bosbouwkundig ambtenaar 
Jonkers te Schoorl, in het zuidelijk gedeelte 
dit droge duinzand met stro heeft vast
gelegd. De begroeiing van het bovenste ge
deelte van de helling begint zich trouwens 
al weer aardig te herstellen. Dopheide, 
Kruipwilg en Pijpestro groeien boven het 
zand uit en overal zijn kiemplanten van de 
Struikheide te vinden, zodat de scherpe 
grens tussen de oude vegetatie en de nieu

we oeverlijn vooral in de zomer van 1964 
aan het vervagen raakt. 
Dalen we nu af naar het water dan zien 
we vooral op de grens van droog en voch
tig zand overal kiemplantjes van Kraai-
heide te voorschijn komen. 
Het vochtige zand, dat al naar gelang het 
jaargetijde en de regenval als een vrij 
smalle of enkele meters brede strook om 
de plas nog niet eens klaar was, vestigden 
waardevolle vegetatie. 
Het is de Moerasrus (fig. 2) die hier als 
pionier is opgetreden. Reeds in 1962, toen 
de plas nog niet eens klaar was, vestigden 
zich al duizenden fijne zaailingetjes van 
dit plantje in het water en langs de oever. 
Ze stoelden uit en in 1963, maar vooral in 
1964 bloeiden ze volop langs de oever. De 
Moerasrus groeit duidelijk in gordels langs 
de plas en geeft daarmee verschillende 
waterstanden aan. 
Van der Maarel en Londo constateerden 
dit verschijnsel van gordelvorming in het 
Vogelmeer in de Kennemerduinen, zij het 
dat het daar vnl. andere soorten betrof, 
In 1962 werden tevens enkele kleine exem
plaren van sterrekroos gevonden, een plant
je dat nu twee jaar later een belangrijke 
plaats in de vegetatie inneemt, 

Fig. 4. Oeverkruid, Littorella uniflora. 
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Fig. 5. Greppelrus, Juncus bufonius. 

Een van de grassen, die ook al direct 
langs de oevers optraden was het Fiorin
gras (fig. 3), dat met lange kronkelende 
scheuten eerst aarzelend over het zand 
begon te groeien, maar dat nu in grote 
platte pollen een eigen gedeelte van de 
oever in bezit heeft genomen en wel aan 
de noordkant van de plas, dat is dus de op 
het zuiden geëxponeerde helling. De Ko
nijnen hebben een handje geholpen door 
de pollen geregeld af te grazen, waardoor 
de groei van nieuwe spruiten sterk be
vorderd werd. Het Kruipend struisgras 
komt er ook voor, zij het in mindere mate. 
Als volgende kensoort van het Dwergbie
zenverbond vestigde zich in 1963 de Moe
rasdroogbloem. 

In juni 1963 vond ik aan de noordoost
oever enige verspreide exemplaren van het 
Oeverkruid (fig. 4) , een typische plant 
van heidevennen met een zandige bodem 
en een sterk wisselende waterstand, zg. 
witvennen. 
Het merkwaardige Oeverkruid, een weeg-
bree-achtige met één vrouwelijke en twee 
kleine mannelijke bloemen, was tot nu toe 
niet in het Schoorlse gevonden en kwam, 
wat het duingebied betreft, voor zover mij 
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bekend, tot nu toe alleen op Terschelling 
voor. 
In de loop van 1963 en 1964 heeft het 
Oeverkruid zich sterk uitgebreid en is nu 
rondom de plas te vinden. Hiermee krijgt 
onze duinpias hoe langer hoe meer een 
venkarakter, al blijven er zich ook typische 
duinplanten vestigen evenals enkele on
kruiden, die het echter meestal niet verder 
brengen dan dwergvormen en gedoemd 
lijken om te verdwijnen; ik noem o.a, paar
debloem, Reukeloze kamille, Perzikkruid 
en Kleverig kruiskruid. 
Ook Waternavel vestigde zich al in 1962. 
maar de plantjes zijn nu, twee jaar later, 
nog steeds erg klein. 

Ook moeten de talloze kiemplanten van de 
Kruipwilg vermeld worden, die overal op 
het vochtige zand te vinden zijn en direct 
opvallen door hun rode stengeltjes. Of 
deze planten zich op de duur zullen ont-

Fig. 6. Waterrus, Juncus articulatus. 



Fig. 7. Noordse rus, Juncus balticus. 

•wikkelen tot een vegetatie van Waterrus 
en Kruipwilg, zoals dat in het Vogelmeer 
in de Kennemerduinen het geval is, valt 
nog moeilijk te zeggen. Het ziet er naar uit, 
dat het hier dan toch meer een vegetatie 
met Moerasrus zal worden. 
In 1964 werd het mogelijk verschillende 
planten te herkennen, die zich temidden 
van de gordels Moerasrus hebben geves
tigd. Ze zijn nog niet allemaal zover dat ze 
bloeien en sommige worden geregeld door 
Konijnen afgevrcten, maar ze zijn toch 
groot genoeg om ze reeds te onder
scheiden. 

De Greppelrus (fig. 5), een éénjarig rusje. 
heeft zich overal tussen gedrongen en 
prijkte in juli al met zijn enigszins toege
spitste vruchtdozen. Overal kruipen lange 
uitlopers van de Noordse rus (fig. 7) tus
sen de andere planten door. Ze hebben 
glanzend, blauwgroene, soms sterk ge
bogen scheuten, waarvan de top dikwijls 
is afgebeten door Konijnen; ze bloeiden 
dit jaar nog niet. De uitlopers kruipen 

vanuit een bepaald punt alle richtingen 
uit, zodat er een stervorm ontstaat, 
Plat op de grond, ook dkwijls afgebeten. 
vinden we de rozetten van Waterrus (fig. 
6) en Duinrus, ook nog lang niet in bloei. 
Deze twee russen zijn in dit stadium moei
lijk te onderscheiden. 
De Trekrus tenslotte is in 1964 de vege
tatie komen aanvullen met enkele kleine 
nog niet bloeiende pollen, duidelijk te on
derscheiden door de zwak gootvormige 
vorm van de stijve bladen, 
Van de kleine biezesoorten vond ik in juni 
bloeiende planten van Naaldwaterbies 
(fig. 8) en de karakteristieke slechts een 
halve decimeter hoge polletjes van de 
Borstelbies (fig. 9) . Deze biesjes zijn 
beide nogal zeldzaam, tengevolge van hun 
voorkeur voor het specifieke milieu van 
open, voedselarme zandgrond. 
De gelijkenis met een zuur heideven wordt 
nog versterkt door het zeldzame Pilva-
rentje (fig. 10). In augustus 1964 vond ik 
dit merkwaardige varent je op verschillende 
plaatsen rondom het meer. De planten wa-
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Fig. 8. Naaldwaterbies, Eleocharis acicu-
laris. 

ren nog zeer jong en niet veel hoger dan 
een centimeter. De karakteristieke sporan-
giënhouders, de „pillen", aan de voet der 
bladeren hadden zich nog niet gevormd. 
De enige eigenschap, waaraan het plantje 
te herkennen was, werd gevormd door de 
enigszins spiraalachtige jonge bladeren, op 
dezelfde manier opgerold als alle jonge 
varenbladeren. De Pilvaren bedekt hier en 
daar plekken van enkele vierkante deci
meters, In figuur 10 is aangegeven hoe 
het plantje zich pleegt te vertakken. 
Als de voorlopig laatste bijzondere plant 
noem ik de Klimopbladwaterranonkel 
(fig. 11), die ook pas in 1964 werd ont
dekt. De klimopachtige blaadjes zijn enigs
zins dik en nogal donkergroen met een 
bruinachtige plek aan de bladbasis. Dit 
plantje was vroeger bekend van het Har-
gergat, een plas ontstaan uit een vroegere 
ontzanding aan de Schoorlse binnendui
nen, even ten noorden van Groet en he
melsbreed 2 km ten noorden van onze 

duinpias gelegen. Het is eigendom van de 
Stichting „Het Noordhollandsch Land
schap". De laatste jaren is deze water
ranonkel daar echter niet meer waargeno
men. Dit komt doordat zich in het water 
jarenlang een slijklaag heeft gevormd (die 
trouwens onlangs gedeeltelijk is weggebag-
gerd), terwijl ook de oeverbegroeiing veel 
te weelderig is geworden voor dit plantje. 
De Klimopwaterranonkel duikt nu dus 
weer op in een geschikter milieu, tenminste 
wat zijn eisen betreft van helder water en 
open bodem. Toch is de meest gangbare 
groeiplaats voor dit plantje niet in of bij 
vennen of duinpiassen maar in helder 
stromend water. Dat klopte wel wat het 
Hargergat betreft, waar steeds stroming 
plaats vipdt, maar het klopt niet voor onze 
duinpias. Het is dus de moeite waard om 
te zien of het plantje zich op de duur 
weet te handhaven. 

Van de mossen heb ik medio juni 1964 
enkele takjes van het Sikkelmos langs de 
oevers van de plas gevonden; indertijd 
werd dit mosje al door Barkman genoemd. 
In tegenstelling tot de lage open begroei
ingen van dwergplanten rondom de plas, 
is de vegetatie van het eilandje ruig en 
hoog. Daar overheersen fors uitgegroeide 
duinriet- en pijpestropluimen. terwijl Kat-

Fig. 9. Borstelbies, Scirpus setaceus. 

2 I O 



Fig. 10. Jong Pilvarentje, Pilularia globu-
lifera, van boven gezien. 

testaart, Reukeloze kamille, Egelboter
bloem, Struisgrassen en een enkele Oever-
zegge er ook voorkomen, Naaldwaterbies, 
Waterrus en Duinrus bloeien er volop. 
Dit eilandje steekt weliswaar boven het 
omringende water uit, maar er zijn ver
schillende laagtes in, waardoor het er uit
gesproken slikkig is, hetgeen deze weelde
rige begroeiing deels verklaart. Aardig is 
ook, dat het er wemelt van de Rugstreep-
padden. 

In botanisch opzicht zijn de open begroei
ingen van de oevers veel interessanter. Het 
blijft echter de vraag, of ze zich op de duur 
zullen handhaven. Het water van het 
plasje is nu duidelijk oligotroof, er lopen 
geen sloten in uit en er baden geen mensen 
in, maar het is mogelijk, dat de natuur 
zelf voor eutrofiëring gaat zorgen. De duin-
plassen bij Callantsoog en op Texel zijn 
nl. ook omgeven door brede rietmoerassen 
en dit kan heel goed ook in Schoorl ge
beuren. 

Het plasje is nl, in de eerste plaats ge
graven voor de vogels. Kilometers in de 
omtrek is geen zoetwater te vinden en het 
werkt dus als een magneet. Nu zijn de 
Oeverlopertjes, die er de hele zomer ver
blijven echt niet in staat het water zo te 
bemesten dat het zelfs maar mesotroof 
wordt, evenmin als de Tureluurs en de 
Zwarte ruiters, die het plasje geregeld be

zoeken. Als broedvogel zijn tot nu toe 
alleen een WJlde eend en een Waterhoen 
gesignaleerd. Ook de troepen Scholeksters 
die op de strandjes plegen te vergaderen 
zijn nog geen echt gevaar. Het gevaar zit 
ook hier, hoe kan het ook anders, in de 
meeuwen. 

Het Staatsbosbeheer kan en wil wel ver
hinderen, dat er zich een meeuwenkolonie 
op het eilandje vestigt, maar niemand is 
in staat de grote troepen Stormmeeuwen, 
Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen te ver
drijven, die elk jaargetijde langs de oevers 
te vinden zijn. In de nazomer ziet het 
strandje op sommige plekken paars van 
de uitgespuwde braakballen met de pitten 
van kraaiheidebessen, en dat is nog daar 
aan toe, maar daarnaast komen er de uit
werpselen bij met kalkresten van zee
dieren. 

De kalkmijdende duinflora is in de zilver
meeuwenkolonie van Schoorl dan ook al 
lang vervangen door kalkminnaars als 
Muurpeper en Kandelaartje. Het is de 
vraag of ook de begroeiing van onze duin-
plas zo sterk van karakter gaat verande
ren. Is dit inderdaad het geval, dan moge 
daaruit blijken, dat het zg, „maken" van 
natuurlijke milieus lang niet altijd het ge
volg heeft dat we re oppervlakkig van 
zouden verwachten. De natuur zelf zoekt 
en corrigeert en nivelleert, wanneer het 
menselijk ingrijpen tenminste niet van 
overheersende invloed is. 

Fig. 11. Klimopbladwaterranonkel, Ranun
culus hederaceus. 
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Vragen en korte mededelingen 

Zomerwaameming van de Kolgans. O p 
6 augustus was ik met mijn vrouw de Dodaarsjes 
en Geoorde futen aan het observeren in het Klein 
Wasmcer bij Hilversum, toen plotseling onze 
aandacht getrokken werd door een grote vogel. 
die aanvankelijk vrij hoog vloog, doch geleidelijk 
lager kwam en voortdurend rondom het meer 
cirkelde. Na zes maal rond het meer gevlogen te 
hebben streek de vogel neer. Zeer tot onze ver
bazing bleek het een volwassen Kolgans te zijn; 
de donkere buikvlekken, de witte kol en de oranje 
poten waren zeer duidelijk te zien. 
Volgens de avifauna van Nederland (Ardea 50, 
p. 25, 1962) is de vroegste waarnemingsdatum in 
Nederland 9 september 1956 (Saaftinge) en de 
laatste datum 10 april 1958 (Tacozijl). Verder 
zijn er één meiwaarneming en twee zomerwaarne-
mingen (eind juli 1954 en juni/juli 1956) bekend. 
Zou onze waarneming betrekking hebben op een 
overzomeringsgeval (bv. tengevolge van verwon
ding) of zouden we hier met een bijzonder vroege 
terugtrekker te maken hebben? De eerste moge
lijkheid lijkt ons het meest voor de hand te liggen, 
hoewel de vogel een volkomen fitte indruk maakte. 
zodat dit naar alle waarschijnlijkheid geen gewond 
exemplaar was. 

Dr. TH. W . J. GADELLA, 
M. M. GADELLA-FADDEGON. 

Groeiplaatsen van de Zevenster (Trientalis curo-
paca) te Vorden. O p de zogenaamde Adamsbult 
op het landgoed het „Onstein" bevindt zich anno 
1964 een prachtige groeiplaats van de Zevenster. 
Deze is gelegen in een omstreeks 50-jarig grove-
dennenbos met een dichte ondergroei van voor
namelijk bramen. De Zevenster groeit op een 
open plek met een aaneengesloten vegetatie van 
ongeveer 9 x 9 m2. Een vluchtige opname van de 

groeiplaats d.d. 18 mei 1964 ziet er als volgt uit; 
Trientalis europaea 5—5, Galium saxatile 2 — 2, 
Lonicera periclymenum I — 1, Deschampsia flexuo-
sa 1—3, Molinia caerulea 1 — 2, Rubus sp. 1 — 1, 
Rubus idaeus -| 1, Deschampsia caespitosa 
-| 2, Dryopteris austriaca 1—2, Holcus mollis 
- |-—2, Sorbus aucuparia -j 1, Quercus robur k 
-| 1, Quercus borealis k -f — 1 . Alles onder een 
gesloten boomlaag van Pinus silvestris. 
De Zevenster is hier geplant. Een enkel polletje 
werd in 1946 in dit bos geplant door de jacht-
opzichter, die deze plantjes ten geschenke kreeg 
van een vriend. De herkomst van de planten is 
niet precies bekend. Zeer waarschijnlijk zijn zij 
afkomstig van de groeiplaats in het bos bij Beek
huizen (gem. Rheden). 
De Zevenster is goed aangeslagen en heeft zich 
sinds 1946 sterk verbreid. Dit gaat nog steeds 
door; rondom de gesloten vegetatie staan overal 
enkele planten onder de bramen. De bosbaas-jacht-
opzichter heeft de planten steeds in het oog ge
houden. Hij verwijdert geregeld de dichte bramen-
groei, daarmede de levenskansen van de Zevenster 
natuurlijk zeer bevorderend. Tegelijk met de Zeven
ster is ook de Dennenorchis (Goodyera repens) 
ter plaatse aangeplant. Deze heeft zich niet kun
nen handhaven en was reeds na enkele jaren 
verdwenen.. 
In 1962 zijn enige zevensterplanten overgebracht 
naar een vochtig open dennenbos op het landgoed 
„Kiefskamp", eveneens te Vorden. 
Zij werden daar geplant in de zogenaamde „Bui-
tenmanage" nabij het Hissinkven in een vegetatie 
met Struikhcide, Dopheide en Pijpestro. De planten 
stonden er in 1964 goed bij en toonden neiging zich 
uit te breiden. 

Dr. M. F. MÖRZER BRUIJNS. 
(R.I.V.O.N.) 
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