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De duinzoom, 

een kansrijke gradiënt 

T. W. M. Bakker 
C t e n H a a f & ^^ overgang van duin naar polder is tegenwoordig op de meeste plaat

sen abrupt. Veelal is er sprake van een scherpe grens tussen twee totaal 
verschillende landschappen, die binnenduinrand genoemd wordt. 
Deze scherpe scheiding is eerst in de afgelopen eeuw ontstaan. Voor 
die tijd was er op veel plaatsen sprake van een geleidelijke overgang 
van duin naar polder. Variatie in geologie, reliëf en hydrologie lever
den een zeer gevarieerd milieu op met een grote rijkdom aan planten. 
Er was toen veeleer sprake van een binnenduinzoom dan van een bin
nenduinrand. 
In dit artikel wordt ingegaan op mogelijkheden om de natuurwaarden 
van de huidige binnenduinrand verder te ontwikkelen. 
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Duinzoomgebied dat geomorfologisch nog 
intakt is. 

A dunefringe-area wliich is geomorfolo-
gically still undisturbed, ricli of micro-reliëf. 

Duinzoomgebied, afgegraven en omge
vormd voor de bollencultuur. 

A dunefringe-zone which has been exca-
vated and levelled in favor of the bulbgrow-
ing. 

Dat de overgang van duin naar polder 
steeds scherper is geworden is het gevolg 
van veranderingen van de menselijke in
vloed in deze beide landschappen. Vroe
ger was er veelal sprake van een geleide
lijk afnemende agrarische aktiviteit, 
gaande van het polderland naar het 
duin. In de afgelopen eeuw is deze situa
tie sterk veranderd. Het duingebied is 
een beschermd natuurgebied geworden 
waar vrijwel alle agrarische aktiviteit uit 
is verdwenen. Het poldergebied is in de
zelfde periode een gebied geworden met 
intensief uitgeoefende rundveehouderij, 
bloembollenteelt of glastuinbouw, ter
wijl het soms zelfs is omgezet in een ste
delijk gebied. De menselijke aktiviteiten 
zijn overal zeer groot en hebben de van 
nature aanwezige milieuvariatie vrijwel 
uitgewist. Onder invloed van deze ont
wikkeling is de vroeger vaak kilometers 
brede gradiëntrijke overgang terugge
bracht tot de bermen van de weg die bei
de landschappen scheidt (zie fïg. 1). 

Bij deze ontwikkeling is het van 
belang geweest dat de voedselarme com

ponent van de gradiënt, i.c. het duinge
bied, in veel opzichten tamelijk onge
schonden is gebleven en bovendien in 
handen is van de natuurbeschermingsor
ganisaties. Daarmee zijn goede kansen 
aanwezig voor de regeneratie van de bin
nenduinzoom. 

Eigenschappen 
Toen de Jonge Duinen zich in de Mid
deleeuwen vormden, werden grote hoe
veelheden zand landinwaarts verplaatst. 
De achterliggende klei-, veen- en oude 
duinzandgronden raakten overstoven. 
Het kalkrijkere, maar overigens voedsel
arme jonge duinzand werd in een lang
zaam uitwiggend patroon over de meest
al wat voedselrijkere ondergrond afgezet 
(fig. 2). Soms vormden zich zelfs kilo
meters landinwaarts nog aanzienlijke 
duincomplexen, de zogenaamde nollen-
gebieden. Ze zijn vooral bekend van 
plaatsen waar grote getijdegeulen uit
mondden, zoals tussen Den Helder en 
Petten. Er ontstond zo een geologisch en 
geomorfologisch bepaalde macrogra-
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dient die door hydrologische en bodem-
kundige processen een verdere differen
tiatie onderging. 

Bij de hydrologische differentiatie 
is het eigenlijke duingebied van cruciaal 
belang. Het bewerkstelligt dat aan één 
van de belangrijkste voorwaarden voor 
rijke gradiëntmilieus wordt voldaan: do
minantie, overheersing van een 'zwakke' 
component over een 'sterke'. In dit ge
val, dankzij een hogere ligging t.o.v de 
zwaartekracht, overheersing van voedsel-
arm en droog zand in het duingebied 
over een voedselrijke en vochtige bodem 
in de polder. 

In figuur 2 is dit schematisch weer
gegeven. In deze figuur is ook te zien 
dat de wegen, de stroombanen, volgens 
welke het duinwater zich naar de bin-
nenduinzoom beweegt niet alle gelijk 
zijn. Sommige zijn lang, andere zijn 
kort. Dit houdt in dat sommige water
deeltjes lange tijd onderweg zijn, andere 
veel korter. Aangezien de kwaliteit van 
het water onder invloed van het contact 
met de gronddeeltjes langzaam veran
dert, zullen aan de binnenduinzoom 
verschillende watertypen opwellen. 

Vooral de kalk in de bodem is van 
belang. Zelfs wanneer slechts geringe 
hoeveelheden kalk aanwezig zijn, zal het 
zure neerslagwater snel worden omgezet 
in grondwater dat neutraal of basisch is. 
Slechts in bodems die sterk zijn uitge
loogd en daardoor vrijwel kalkloos zijn 
zal het grondwater in de bovenste meters 
van de ondergrond zuur zijn en weinig 
tot geen calcium bevatten. 

Wams & Wemelsfelder (1984) die 
onderzoek hebben gedaan naar kwelver-
schijnselen in duinvalleien en langs de 
binnenduinrand op Schiermonnikoog 
onderscheiden drie watertypen: 

Regenwatertype: zuur, Ca-gehalte < 12 
mg/l 

Overgangstype: neutraal, 12 < Ca-
gehalte < 28 mg/l 

Kweltype: basisch, Ca-gehalte » 28 mg/l 

Stuyfzand (1985) die de grondwaterkwa
liteit van een deel van het Noordhol
lands duinreservaat diepgaand heeft on
derzocht, onderscheidt verschillende 
grondwatertypen die afgeleiden zijn van 
regenwater. Naast de hiervoor genoem
de invloed van de kalk speelt op zeker 
moment magnesium een rol terwijl zelfs 
het oorspronkelijk aanwezige zoute 
grondwater van belang is, waardoor het 
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Fig. 1. Agrarisch gebruik en vegetatie-strukturen in het duinzoomgebied in verleden en 
heden. 
A. Verleden: Integraal extensief gebruik van duinen, duinzoom en polder. Grote variatie 
in vegetatiestruktuur, met geleidelijke overgangen. 
B. Heden: Geen agrarisch gebruik in de duinen, bollenteelt in de duinzoom en intensieve 
veeteelt in de polder. Weinig variatie in vegetatiestruktuur met scherpe grenzen tussen 
de verschillende typen. 

Agricultural landuse-patterns and vegetation-structures in the dunefringe-zone, in past 
and present. 
A. The past, Integral extensive agricultural use of dunes, dunefringe-zone and polder-
area. Great variation of the structure of vegetation, with gradual transitions. 
B. The present, No agricultural landuse in the dunes, buibgrowing in the dunefringe-zone 
and intensive cattle-breeding in the polder-area. Little variation of the structure of vegeta
tion, with sharp bounderies between the three landscapes. 

DUIN 
voedselarn 

DUINZOOM 
overgang voedselarm - voedselrijk 

POLDER 
voedselrijk 

Fig. 2. Geologische en hydrologische schematisatie van het duinzoomgebied met daarin 
de stromingsrichting van het grondwater. 

Scheme of the geological and hydrological situation in the dunefringe-zone, with the main 
direction of the flow of groundwater. 
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natrium-gehalte van het grondwater 
hoog kan zijn. 

Al deze watertypen treden aan de 
binnenduinzoom aan de oppervlakte en 
verfijnen daar de geologisch en geomor-
fologisch bepaalde milieu-variatie. 

Welk grondwatertype op een be
paalde plaats wordt aangetroffen en wel
ke plantengroei zal optreden is afhanke
lijk van: 
— Ligging van een gebied ten opzichte 
van zijn omgeving. 
Wams & Wemelsfelder (1984) vonden 
op Schiermonnikoog dat slechts in hoger 
gelegen valleien, die hoegenaamd geen 
voeding van aanliggende gebieden ont
vangen, grondwater met een regenwa
tertype voorkomt. Lager gelegen vallei
en, die wel voeding van de omgeving 
ontvangen, hebben grondwater met een 
overgangs- of kwel type. 

— Kalkgehalte van het duinzand. 
Slechts in kalkloze of zeer kalkarme zan
den kan zich, in de bovenste bodemla-
gen grondwater van het regenwatertype 
handhaven. 

Voor de binnenduinzoom bete
kent dit dat slechts op de hoger gelegen, 
kalkarme, nog net natte plaatsen, dan 
wel op kalkarme plaatsen die door een 
ondoorlatende laag zijn afgeschermd te
gen de kwelstroom uit het duinmassief, 
zure omstandigheden kunnen optreden. 
Voor het overige zal de waterkwaliteit 
vooral samenhangen met die van het op
wellende water. 

Bij verschillen in waterkwaliteit in 
het gradiëntgebied spelen duinrellen en 
beken een belangrijke rol. Soms kan, 
door opstuwing van rellen en beken, de 
vochtigheid van een gebied groter wor
den gemaakt. In andere gevallen voeren 
zij juist voldoende kwelwater af om de 
wat hogere kopjes van het aangrenzende 
gebied buiten de invloedssfeer van het 
kwelwater te houden. Dit kan op die 
plekken zure milieu-omstandigheden 
met zich meebrengen waardoor de diffe
rentiatie van de kwelzone groter wordt. 

Al met al dragen geologie, geo-
morfologie, hydrologie en bodem bij tot 
een zeer gedifferentieerd milieu dat, bij 
achterwege blijven van diepe ontwate
ring en bemesting, goede kansen biedt 
aan een soortenrijke plantengroei. 

De plantengroei in het verleden 
De hiervoor geschetste situatie bestond 
een eeuw geleden algemeen langs de 

Nederlandse kust. In het duinzoomge-
bied kwam een rijk geschakeerde plan
tengroei voor, die zich zowel van die in 
het polderland als van die in de duinen 
onderscheidde. Beschrijvingen uit de vo
rige eeuw en het begin van deze geven 
een duidelijk beeld van deze planten
groei . 

Jac. P. Thijsse (1927) beschrijft in 
zijn Verkade-album 'Texel' de Fonteins
nol en de Miente. De Miente was een 
uitgestrekt duinzoomgebied tussen Den 
Hoorn en De Koog, dat in gebruik was 
als gemeenschappelijke weidegrond. 
'De Fonteinsnol' was een wonder, een 
hoog duin, dat uit de grote duinenreeks 
bij wijze van schiereiland in de vlakte 
vooruitsprong. Een eind tegen de hel
ling op, aan de noordoostzij ontsprong 
een bron, een echte bron, een holte in 
het witte zand, waaruit het klare water 
opwelde en dat stroomde omlaag, zich 
telkens vertakkend door kussens van 
veenmos en kwam eindelijk terecht in de 
vlakte van de Mient, die uit andere dui
nen nog meer water kreeg en zoo een 
allermerkwaardigst landschap was, half 
heide, half moeras en vol van de mooiste 
bloemen en de aardigste vogels. Maar 
het allermooist en het allerrijkst was toch 
de bron aan de Fonteinsnol en zijn on
middellijke omgeving. Daar groeiden 
groote blauwe Klokjesgentianen in alle 
schakeringen van wit of bijna wit tot het 
diepste donkerblauw. Daar stonden 
dicht opeen de geurige witte Nachtor
chissen, het Rondbladig wintergroen, 
Parnassia en Duizendguldenkruid en la
gen aan de beek de ongelooflijk mooie 
bloempjes van de tengere bastaardmuur 
(Anagallis tenella)'. 

Ook Holkema (1870) en Van He
den (1886) geven soortenlij sten van de 
Mientegronden. Naast bovenstaande op
somming noemen zij o.a. Kleine zonne
dauw (Drosera intermedia). Ronde zon
nedauw (Drosera rotundifolia), Onder
gedoken moerasscherm (Apium inunda-
tum), Waterpostelein (Lythrum portu-
la), Duivelsnaaigaren (Cuscuta epithy-
mum), Moeraskartelblad (Pedicularis 
palustris), Heidekartelblad (Pedicularis 
sylvatica), Dwergbloem (Anagallis mini
ma). Kleine waterweegbree (Echinodo-
rus ranunculoides), Gevlekte orchis 
(Dactylorhiza maculata), Vleeskleurige 
orchis (Dactylorhiza incarnata), Moeras-
wespenorchis (Epipactis palustris), Witte 
snavelbies (Rhynchospora alba), Moeras-
wolfsklauw (Lycopodium inundatum) en 
Blauwe knoop (Succisa pratensis). 

Thijsse (1927) beschrijft de onder
gang van dit gebied als volgt: 'Ook ik 
ben helaas een der laatstcn geweest, die 
genoten hebben van de heerlijkheid van 
de Fonteinsnol en de Mient, want reeds 
in 1885 of nog eerder zijn bron en beek 
vergraven en begreppeld, als eerste 
maatregel voor de bebossingen op Texel. 
Nu groeien daar Zwarte dennen en Wit
te elzen en dat is allemaal in sommige 
opzichten heel goed en nuttig, maar er 
is een landschap verdwenen, zoo mooi 
en leerzaam als er geen tweede in ons 
land was te vinden.' 

Hoewel de rijkdom van dit gebied 
niet als representatief gezien mag wor
den voor het gehele, toenmalige duin
zoomgebied, waren er vele vergelijkbare 
gebieden. 

Voor de heide tussen Hollum en 
Nes op Ameland, een duinovergangsge
bied, dat voor een deel uit Oude Duin
bodems bestond, geeft Holkema (1870) 
overeenkomstige soortenlijsten. 

Grote delen van dit gebied, dat 
evenals de Miente als algemene weide 
werd gebruikt, zijn in de afgelopen 
eeuw afgegraven. Ook op de heide bij 
Midsland op Terschelling kwam een 
soortenrijke plantengroei voor. Dit ge
bied wordt nu in beslag genomen door 
de bebouwing, aangeplant bos en de 
cultuurgraslanden van Midsland-noord. 

Op de Zeeuwse en Zuidhollandse 
eilanden waren eveneens rijke duin-
zoomgebieden te vinden. Heimans en 
Thijsse (1898) maken melding van een 
duinbeek op Walcheren' begroeid 'met 
heerlijke paarse Waterviolieren en met 
grote orchideeën langs zijn oevers'. 

Weevers (1921) beschreef aan het 
begin van deze eeuw de rijkdom van de 
binnenduingraslanden van Goeree, waar 
soorten als Parnassia (Parnassia pa
lustris). Teer guichelheil (Anagallis te
nella) , Herfstschroeforchis (Spiranthes 
spiralis) en Breedbladige orchis (Dac
tylorhiza majalis) toen nog algemeen 
voorkwamen. 

Menselijke invloeden vanaf onge
veer 1700 
In de 17e en 18e eeuw werden op het 
vasteland grote delen van de duinzoom, 
tesamen met de onder- en achterliggen
de Oude Duinen afgegraven. Aanvanke
lijk werd het zand gebruikt voor het be-
zanden van veengronden en voor de uit
breiding van de grote steden, later werd 
afgegraven om de grond geschikt te ma
ken voor de bollenteelt. Het vrijkomen-



165 V 

de zand werd toen onder meer gebruikt 
voor de fabrikage van kalkzandsteen 
(Melman, 1984). Vele zanderijvaarten 
herinneren nog aan deze aktiviteiten. In 
dezelfde tijd vestigden zich ook rijke 
kooplieden langs de binnenduinrand, 
die er een aantal buitenplaatsen sticht
ten. Dit is een belangrijke aanzet ge
weest tot het ontstaan van de binnen-
duinrandbossen, zoals we die tegen
woordig in Kennemerland aantreffen. In 
de vorige eeuw, de tijd waarin de eerste 
gedetailleerde florabeschrijvingen van 
het duinzoomgebied verschenen was het 
gebied dus al niet erg oorspronkelijk 
meer. Toch kwamen toen in de graslan
den en gazons van de buitenplaatsen 
nog begroeiingen voor, die enig idee ge
ven van het oorspronkelijk karakter. Van 
Eeden (1886) beschrijft het landgoed 
Groenendaal, waardoor destijds een 
duinbeek stroomde: 'Diep in de laagte 
ligt een vijver, langs welken de grond als 
bezaaid is met violette en rooskleurige, 
welriekende bloemen, de Hollandse 
standelkruiden'. Hij noemt vervolgens 
Brecdbladige-, Gevlekte- en Moeras-
wespenorchis, Herminium (Herminium 
monorchis), Echt duizendguldenkruid 
(Centaurium erythraea), Penningkruid 
(Lysimachia nummularia) en Moeras-
zoutgras (Triglochin palustris). 

Ook oudere gegevens uit het 
IVON archief van het Rijksherbarium 
wijzen op het voorkomen van een geva
rieerde en karakteristieke flora in het 
duinzoomgebied van het vasteland. 

Aan het eind van de vorige eeuw 
en het begin van deze eeuw moesten ook 
grote delen van de duinzoom op de 
Zeeuwse-, Zuidhollandse- en Wadden
eilanden aan de ontginningswoede gelo
ven. Ook de meeste nollenterreinen wer
den in deze tijd afgegraven t.b.v. de 
bollenteelt (fig. 3). 

In schematische zin veranderde de 
invloed van de mens van evenwijdig aan 
de gradiënt ('overal weide' in de duinen 
en duinzoom tot in de polder), naar 
dwars op de gradiënt (geen invloed in de 
duinen, bollenteelt in de duinzoom en 
intensief uitgeoefende rundveehouderij 
in de polder) (fig. 1). Op deze manier 
kreeg de binnenduinrand zijn huidige 
scherpe karakter. 

De opkomende waterwinning had 
eveneens invloed op het duinzoomge
bied. Door de daling van de grondwa
terstand in de duinen verminderde ook 
de zijdelingse afstroming en kwel, waar
door het aantal duinbeken sterk afnam. 

Fig. 3. Afgraving van nollengebieden bij Callantsoog tussen 1943 en 1985. 

Clearing of small dunes, 'nollen', in the dunefringe-zone naar Callantsoog, between 1943 
and 1945. 

Van 'frissche beekjes met watervallen', 
zoals Van Eeden (1886) die voor Leiduin 
beschreef is nu nergens sprake meer. 

De huidige situatie 
Het huidige duinzoomgebied kunnen 
we indelen in drie categorieën: 

A. Duinzoomgebieden die geomorfolo-
gisch nog intakt zijn. 

Hiervan zijn nog enkele voorbeelden 
over: de Vroongronden op Schouwen, 
de Oost-, Middel- en Westduinen op 
Goeree, de Zilk bij Noordwijk, het Ven-
newater en omgeving bij Egmond-
Binnen, de binnenduinrestanten tussen 
Nes en HoUum op Ameland en het 
Grienglop op Schiermonnikoog. 

Ook de restanten van de nollenge
bieden tussen Petten en den Helder 
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kunnen we hiertoe rekenen, hoewel het 
gebied tussen de duinen en deze nollen-
restanten overal in cultuur gebracht is. 

Gebieden uit deze categorie verto
nen nog een tamelijk oorspronkelijk ka
rakter en behoren vegetatiekundig tot de 
meest waardevolle terreinen van het Ne
derlandse duingebied. 

Als algemeen kenmerk kan het 
microreliëf genoemd worden, waardoor 
er veel afwisseling tussen natte en droge 
terreindelen bestaat. Meestal zijn laag
ten aanwezig, die permanent onder wa
ter staan (drinkputten), terwijl de kopjes 
droog zijn. Hiertussen komen allerlei 
overgangen voor. 

Een andere overeenkomst is de 
sterke mate van ontkalking. Ook in het 
Duindistrikt zijn dit de plaatsen waar 
heischrale graslanden te vinden zijn en 
soms zelfs echte heide voorkomt (Vroon-
gronden Schouwen, de Zilk bij Noord-
wijk en het Vennewater bij Egmond). 

Verder vinden we vaak elementen 
uit het Dotterverbond (Calthion pa-
lustris), het Borstelgrasverbond (Violion 
caninae), het Oeverkruidverbond (Litto-
rellion uniflorae) het Biezenknoppen-
en Pijpestrootjesverbond (Junco(subuli-
flori)-Molinion) en het Dwergbiezenver-
bond (Nanocyperion flavescentis). 

Een aantal zeldzame flora-elemen
ten komen voornamelijk of uitsluitend 
in deze gebieden voor. Het zijn o.a. Bre
de duingentiaan (Gentianella cam-
pestris), Klokjesgentiaan (Gentiana 
pneumonanthe), Herfstschroeforchis, 
Harlekijnsorchis (Orchis morio), Bevert-
jes (Briza media). Draadklaver (Trifoli-
um micranthum), Dwergbloem en On
dergedoken moerasscherm. 

Ondanks deze relatieve rijkdom 
zijn de meeste gebieden, de afgelopen 
decennia sterk verarmd, door verande
ringen in de mate van menselijke beïn
vloeding, zoals wateronttrekking, infil
tratie en vergraving t.b.v. de drinkwater
winning (Middel- en Oostduinen op 
Goeree) en stopzetting of verandering in 
de begrazing (Middel-, Oost- en West
duinen op Goeree, delen van de Vroon-
gronden op Schouwen en de binnendui-
nen op Ameland) (Bakker et al, 1979 en 
Beijersbergen et al, 1982). 

B. Afgegraven en/of geëgaliseerde ter
reinen, die zowel abiotisch als biotisch 
oorspronkelijke kenmerken vertonen. 
Het gaat hier om gebieden waar nog 
sterke afstroming van duinwater plaats
vindt en die een kenmerkende flora heb

ben. Voorbeelden zijn: de Kooibosjcs op 
Terschelling, de binnenduinheide bij de 
Westerduinen op Texel, de binnenduin-
graslanden bij Den Helder, het Harger-
gat bij Groet en Middenduin bij Over-
veen. Meestal komen er plantesoorten 
voor die kenmerkend zijn voor kwelrijke 
grasland- of duinbeekmilieus. Over het 
algemeen zijn deze terreinen in beheer 
bij natuurbeschermingsorganisaties. Het 
Hargergat is in het duinzoomgebied de 
rijkste groeiplaats van de Klimopwater
ranonkel (Ranunculus hederaceus), een 
soort die stromend water, in de kontakt-
zone van voedselarme en vocdselrijke 
grond prefereert (Van der Hammen & 
Van 't Hof, 1983). Buiten de omgeving 
van Groet en Schoorl komt deze soort al
leen voor in soortgelijke milieus in het 
oosten en het midden van het land. In 
de omliggende graslanden komen kwel-
indicatoren als Moerasmuur (Stellaria 
alsine) en Holpij p (Equisetum fluviatile) 
voor. De duinrellen in- en rond het Har
gergat zijn verder hydrobiologisch waar
devol. 

In de Kooibosjes, de binnenduin-
graslanden bij Den Helder en het Mid
denduin komen schrale graslanden voor, 
met veel kwelindicatoren. 

De binnenduinheide bij de Wes
terduinen op Texel herinnert, door het 
voorkomen van Klokjesgentiaan en Ron
de zonnedauw, nog vaag aan de Mientc 
uit de tijd van Thijsse. 

C. Afgegraven en/of geëgaliseerde ter
reinen, die in intensieve cultuur geno
men zijn en biotisch weinig oorspronke
lijke kenmerken vertonen. Abiotische 
kenmerken als afstroming (duinreUen) 
kunnen nog wel aanwezig zijn. 
Het overgrote deel van het huidige duin
zoomgebied valt onder deze categorie. 
Enkele tientallen jaren geleden kwamen 
nog veel karakteristieke plantensoorten 
algemeen in dit gebied voor. Door de in
vloed van het afstromende en opkwel-
lende duinwater en het toen nog vrij ex
tensieve gebruik, waren graslanden en 
slootranden met soorten uit het Dotter
en Dwergbiezenverbond, geen zeld
zaamheid. In sloten kwamen soorten als 
Holpijp, Beekpunge (Veronica becca-
bunga), Middelste waterweegbree 
(Alisma lanceolatum), Dichtbladig fon
teinkruid (Potamogeton densus). Groot 
moerasscherm en Sterrekroos (Callitriche 
spec.) regelmatig voor. Ook veel zout-
mijdende soorten, die in het brakkere 
achterland veelal ontbraken (Zeeland, 

Noord-Holland en Waddeneilanden) 
waren algemeen, zoals Pijlkruid (Sagit-
taria sagittifolia), Kikkerbeet (Hydro-
charis morsus-ranae) , Puntig fontein
kruid (Potamogeton mucronatus), Drij
vend fonteinkruid (Potamogeton na-
tans). Grasmuur (Stellaria graminea) en 
Zeegroene muur (Stellaria palustris). 
Ook nu zijn deze soorten nog wel in het 
duinzoomgebied te vinden, echter veel 
minder algemeen. 

In figuur 4 is de verspreiding van 
enige soorten in de provincie Noord-
Holland weergegeven (Milieu-inventa
risatie Provinciale Waterstaat Noord-
Holland, 1979-1985). Bij een verdere in
tensivering van de landbouw en omvor
ming van grasland tot bollengrond zul
len veel van deze soorten verder achter
uitgaan of verdwijnen. 

Van de plantesoorten die niet on
der invloed van het grondwater groeien 
(afrcatofyten), lijken Hemelsleutel (Se-
dum telephium) en Schaafstro (Equise
tum hyemale) kenmerkend voor het 
duinzoomgebied. 

In sommige delen van het gebied, 
dat onder deze categorie valt, komen 
nog veelvuldig duinrellen voor. Dit is 
met name in Noord-Holland het geval. 
Doordat deze duinrellen door intensief 
gebruikt cultuurland stromen, komen er 
geen of nauwelijks kenmerkende soorten 
voor. 

Voor elke categorie kan een onder
verdeling worden gemaakt in gebieden 
waar de waterhuishouding wel gewijzigd 
is door veranderingen in het achterlig
gende duingebied, en gebieden waar 
geen wijzigingen zijn opgetreden. Met 
name is het van groot belang of in het 
achterliggende duingebied infiltratie ten 
behoeve van de drinkwaterwinning 
plaatsvindt en of dit infiltratiewater kan 
ontsnappen naar de binnenduinrand. 

Ontwikkelingsmogelijkheden 
Op de gradiëntenkaart van C. G. van 
Leeuwen, voor het beheer toepasbaar ge
maakt door Baayens (1985), is het gehele 
Nederlandse duinzoomgebied aangege
ven als gradiëntrijke overgang. Het ge
bied dankt deze aanduiding aan het feit 
dat er bodemkundige en hydrologische 
gradiënten aanwezig zijn, waarbij in ter
men van de relatietheorie 'het zwakke 
over het sterke' domineert. 

Hydrologisch gezien heeft het 
duinzoomgebied het voordeel, dat de 
'bron', het duingebied dus, vaak tame
lijk goed beschermd is. Buiten de be-
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Fig. 4. De verspreiding van enkele 'duinzoomsoorten' in de Provincie Noord-Holland. 

The appearance of some 'dunefringe-species' In the province of Noord-Holland. 

staande winplaatsen is geen belangrijke 
uitbreiding van waterwin-aktiviteiten te 
verwachten en binnen de winningen 
wordt gekeken naar verbetering van het 
systeem (diepte-infïltratie). Voor het be
heer zijn de huidige infiltratiegebieden 
van belang. Vooral daar waar infiltratie-
water tot aanzienlijke afstand buiten het 
eigenlijke infiltratiegebied kan afstro
men, dient rekening te worden gehou
den met beïnvloeding van de waterkwa
liteit aan de binnenduinzoom. 

Ook een toename van industrie
vestiging of andere verontreinigende ak-
tiviteiten is niet te verwachten. In dit 
verband steekt het duinzoomgebied 
gunstig af bij vergelijkbare gradiëntrijke 
overgangen, elders in het land. Doordat 
de stroming van het grondwater in het 
duinzoomgebied landinwaarts gericht is, 
kunnen vanuit de polderkant geen ver
ontreinigingen optreden. 

Deze voorwaarden maken het 
duinzoomgebied bij uitstek geschikt 
voor het ontwikkelen van natuurterrei
nen. Bij bestaande natuurterreinen die 
niet direct aan een schoon voedingsge

bied grenzen moet men tegenwoordig 
steeds meer moeite en kosten aanwen
den om uitwendige invloeden te weren. 
(Denk bijv. aan de defosfateringsinstal-
latie bij het Naardermeer.) 

Een andere gunstige voorwaarde 
voor het ontwikkelen van natuurterrei
nen in het duinzoomgebied is het voor
komen van zand aan de oppervlakte. 
Deze grondsoort is snel te verschralen en 
biedt goede mogelijkheden voor het op 
gang brengen van natuurlijke processen, 
zoals verstuiving. Een gunstige ligging 
van het maaiveld ten opzichte van het 
grondwater kan in het duinzoomgebied 
gemakkelijk bereikt worden door opstu
wing van het water, verlaging van het 
maaiveld of verstuiving. 

Het bovenstaande houdt in dat in 
het duinzoomgebied gronden, die in in
tensief agrarisch gebruik zijn geweest, 
gemakkelijk te regeneren zijn tot waar
devolle natuurterreinen. Enkele kleine 
regeneratie-objekten die de afgelopen 
tijd uitgevoerd zijn bevestigen dit. Zo 
veranderde een intensief gebruikte bol
lenakker aan de rand van het Noordhol

lands Duinreservaat binnen tien jaar, 
d.m.v. een verschralingsbeheer, in een 
orchidee-rijk grasland. 

Van enkele cultuurgraslanden aan 
de binnenduinrand bij Overveen en Den 
Helder is recent de voedselrijke toplaag 
verwijderd, waarna microreliëf werd aan
gebracht. Het verschijnen van pionier
soorten als Bleekgele droogbloem 
(Gnaphalium luteo-album), Waterpun-
ge (Samolus valerandi), Sierlijk vetmuur 
(Sagina nodosa), Duinrus (Juncus alpi-
noarticulatus ssp. alpinoarticulatus), 
Bonte paardestaart (Equisetum variega-
tum) en Dwergbies (Scirpus setacius) 
geeft ook hier goede hoop op een gunsti
ge ontwikkeling in de toekomst. 

Het lijkt een goede zaak dat na
tuurbeschermingsorganisaties en overhe
den hun aankoopbeleid meer op het 
duinzoomgebied gaan richten. De rela
tief hoge grondprijzen wegen op tegen 
de hoge potenties en de zekerheid die 
men heeft betreffende het weren van 
uitwendige invloeden in de toekomst. In 
eerste instantie zal men aan kunnen slui
ten bij gebieden uit de categorieën A en 
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li. \1- il-. abiotisdit eji jihiiiDlo.^iMlie 
vt)iii>'. uil.Il 11 cilucr giinsiig zijn kunnen 
ook geliicden uit de caiegorie C gekozen 
worden. Deze \oorwaardcn zijn o.a.: 
een breed achterliggend duinterrein, 
mei I!!! !u)og opbollende vvaicrspici;'!. 
en d.iaidoor sterke afstroming en ku i l . 
het ontbreken van waterwinning in lm 
achterliggende diiiiim'bicd n i lid i.m-
breken van een intjf wikki liie iiiii:i^ii,ik-
tuur in de duin/.n 'üi . 

Wi.ist hel !iii II huil van verspreid 
liggende kiiimii.- u i u i n e n kan ook ge
dacht worden aan één of enkele grote 
duinzoomgebicdcn (bijv. één in het 
Duiiidisirikt en één in het Wadden-
distrikt) die tesanien met het aangren
zende duingebied en een strook poldei-
land. integraal extensief beheerd kun
nen worden. Bij een extensief begra-
zingsbeheer zouden zowel de rnatrogra-
dicnt als de microgradicnren binnen e; ii 
dergelijk gebied .iiMriiaal ontwikkeld 
kunnen worden \lle succe.^ssiestadia. 
van pionier\( ••ii.iiii- tot opgaand bos. 
kunnen bij ei n ik !';elijk beheer naast el
kaar voorkoiiicn. I let ligt binnen de mo
gelijkheden om een gebied te ontwikke
len met dezelfde kwaliteit aks de Mienic 
een eeuw geleden had. 

iJij het Noordhollands duinreser
vaat is men reeds op be.scheiden schaal 
begonnen met de aankoop van gronden 
rond het binnenduingrasland het Ven-
newater. Een voorbeeld dat op grotere 
schaal navolgintt verdient. 
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Summary 
The tiune-lVinge, au area wirh good oppor-
tunities lor nature consetvation 

In TIK- Ncihtdand'; there are a great manv 
transiiional zone;, whiih are often rich in 
phini species. One of these zones was located 
beiwcen the dunes and the polder-area. The 
wealtli of plant species there was cau.sed by 
the followir.^ lireumstances: 
— 'the dunes are poor in nutrients, 
-- 'lliis siate eouid persist because of the 
higiier level of the dunes compared with the 
joining polder-area. 

krom the polder-area to the dunes ihc 
liumaii innuente was graduaily decrcasing. 
As a rcsult of this a transitional zone with a 
high natural value was created betwecn the 
dunes and the polder-area, called the 
dunefringe-zone. Nowadays this zone is 
almost completck gone, mainly due to the 
agriculturai developmem. The small dunes 
in the dunefringc-zone, the socalled 
nollen', were leveiled and the micro-reliëf 

ha,v vanished. At the same time the manur-
ing and fertilizing of this zone was inireased 
enorniously. Smali differences in waicrquali-
ly, taused by the emerging duncwater, are 
no loiiger reflectcd by the vegeiation. The 
tran-iiicMial zone betwecn the dunes and the 
polder-area ha> bei ome verv narrow. 
Yet nature consetvation lias good oppor-
tunities in ihc tormer dunefriiige-area. The 
dunes are still poor in nutrients. They ate 
mainly owned by nature consetvation 
organisalions. H ihese organisations buy the 
agricuiiuial land bordering itic dunes, there 
is a greai possüjility (or paris of the former 
Juiiedinge-zone to rcgenerate. .'̂ inall si ale 
experimcnts have showii this already: <everai 
ol the formct pJantspecies reupprared wiiliin 
ten ycars. 
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Dagvlinders en 

grote herbivoren 

F. A. Bink & 
J. G. van der Made 

Deel 2. Invloed 
van grote herbivoren 

op voedselbronnen 
en landschap 

Deel 1 van dit artikel heeft laten 
zien welk verband er bestaat tus
sen de eigenschappen van dag
vlinders en hun voedselkeuze en 
landschapsvoorkeur (De Levende 
Natuur 87, 5). In dit tweede en 
laatste deel wordt ingegaan op de 
invloed die grote herbivoren heb
ben op de planten en het land
schap en daarmee op de dagvlin
derfauna. 
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