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INVENTARISATIE "DUINPARK"  

In 1972 zijn een tweetal bermen geïnventariseerd op het voorkomen van planten. In 1973 
is een echt stuk recreatiegebied onder de loep genomen. Een gebied dat volop in de 
belangstelling zal komen te staan. Het gaat hier om het duin ten noorden van de 
Northgodreef-Zee en ten oosten van de oude golfvelden. (zie kaart) 
Dit stuk is gekozen omdat het binnen niet te lange tijd bij de bewoners van Duinpark 
zeer in trek zal zijn. De duinen liggen als het ware naast de deur. 
Nu het padenplan van de oude golfvelden in uitvoering wordt genomen, zal ook vanaf de 
trimbaan de druk op dit gebied zeker toenemen. In welke mate? Met geen mogelijkheid is 
hier iets over te zeggen. Zonder meer is zeker dat de druk op dit stukje duinterrein 
groter zal worden. Het toenemen van het bezoek heeft uiteraard ook invloed op de flora. 
Nu is al duidelijk te zien, dat de z.g. tredpaadjes ieder jaar in aantal toenemen en  
dat sommige tredpaden intussen smalle wandelpaden geworden zijn. Ook hebben jongens op  
 

 

Een tweetal plaatsen van oud hout e.d. hutten gebouwd. 
Het is niet de bedoeling hier een pleidooi te 
houden om dit gebied of te sluiten. Integendeel. 
Onze vereniging is zelfs een groot tegenstander 
van geheel afsluiten. 
Grote stukken duinterrein, vooral het noordelijk 
deel van de oude golfvelden, zullen voor het  
publiek worden afgesloten. De bedoeling is deze  
duinen te beplanten en als de beplanting weer  
hoog en sterk genoeg is, deze terreinen weer voor  
het publiek open te stellen. Laten we hopen dat  
dit laatste gebeurt. Het zal moeite kosten een  
duingebied dat prachtig begroeid is open te stellen  
voor het publiek. Aangezien wij als vereniging  
dat niet zo zien zitten, hebben we tijdens het  
onderhoud met de wethouder van openbare werken  
de heer van Duijn over het plan Noordduinen,  
gepleit door middel van z.g. klaphekken het terrein 

toch toegankelijk te houden. De wethouder heeft toegezegd dit in ieder geval met het 
Staatsbosbeheer te zullen bespreken. Het middel met de klaphekken is niet nieuw. Ten 
noorden van de uitkijkpost bij de driehoek, is een groot gedeelte van het duin 
omrasterd en d.m.v. klaphekken toegankelijk. Het heeft de plantengroei duidelijk goed 
gedaan, dat de vrije betreding daar aan banden gelegd is. 
Bedoelde inventarisatie wil alleen maar laten zien wat er groeit. Een indicatie dus, 
zodat over 10 jaar nagegaan kan worden welke veranderingen er zijn opgetreden. 
Bepaalde planten zullen verdwijnen, andere zullen juist verschijnen. 
Over een jaar of tien kan pas met zekerheid gelegd worden wat het "offer" is van de 
vrije toegankelijkheid van de duinen. Pas dan kan worden vastgesteld of we deze vrije 
toegang eigenlijk wel waard zijn. Misschien valt het uiteindelijk best mee.  
Wel is het zo:  DE DUINEN WORDEN IN DE BESCHERMING VAN HET PUBLIEK AANBEVOLEN. 

TERREINOMSCHRIJVING  
Het is een merkwaardig stuk duinterrein. Een mengeling van kalkarme en kalkrijke 
gedeelten. Ten oosten van het rijwielpad is de grond plaatselijk kalkarm, zodat er 
brem en gaspeldoorn kan groeien en aan de andere kant van het rijwielpad is de grond 
plaatselijk zo kalkrijk, dat er een echte duinbegroeiing is met o.a. wondklaver, 
rolklaver, muizeoor, schermhavikskruid, bitterkruid, kegelsilene, nachtsilene, knopig 
vetmuur e.d. Dit gedeelte is maar zeer klein en vertoont grote gelijkenis met sommige 
noordhellingen in de Zuidduinen. 
Een jaar of vijftien geleden zijn de vele dennen in dit gebied door de dennenscheerder 
aangetast en gekapt. Nog is de grond plaatselijk vrij zuur, zodat hier vrij veel 
wilgenroosje kan voorkomen. 
De voormalige aardappelveldjes zijn met bomen en heesters beplant, waardoor de plaatse- 
lijke duinbegroeiing plaats heeft moeten maken voor een rijke struweelbegroeiing. In 
het voorjaar bloeide en groeide het duin uitbundig. Vooral in de maand mei, dank zij 
een aantal fikse onweersbuien en een vrij hoge temperatuur, was de plantengroei zeer 
weelderig. Een kudde olifanten zou in die maand geen merkbare schade aan de 
plantengroei hebben kunnen veroorzaken. 
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In juli en augustus was dat wel anders. Weken van droogte en schraal weer, maakte 
van ieder gaatje het begin van een stuifgat. In die maanden werd weer eens bewezen 
hoe kwetsbaar de duinen eigenlijk wel waren. Eén vonk en er ontstaat onherstelbare 
schade. We mogen ons gelukkig prijzen, dat er geen duinbranden geweest zijn in die 
kurkdroge, dorre en soms herfstachtig aandoende vegetatie. 

INVENTARISATIE  
Op verzoek is de lijst van gevonden planten e.d. niet meer alfabetisch gehouden, 
maar is de volgorde aangehouden van de Flora van Nederland van Heukels en van 
Ooststroom 16e druk met die variant dat bomen en struiken apart zijn gehouden en 
niet verwerkt zijn tussen de overige planten in. 
Een indicatie in welke hoeveelheid een bepaalde plant voorkomt, zult u missen. Een 
plant kan bijvoorbeeld in het geïnventariseerde gebied zeldzaam zijn en enige 
honderden meters verder zeer algemeen zijn. Om een voorbeeld te geven in dit 
geval. Van Kromhals zijn slechts 2 planten gevonden, maar honderd meter verder 
langs het rijwielpad was deze plant zeer algemeen. Dit kan ook voor de Hondstong 
gezegd worden. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. 
Wel zal van de echt zeldzame planten melding gemaakt worden, maar waar ze precies 
staan zult u vergeefs vinden. Natuurlijk niet, zult u zeggen. Deze lijst heeft 
niet de bedoeling verrijkend te werken voor de een of andere herbarium. 
Uiteraard is deze lijst niet volledig. Graag had, ik de mossen, paddenstoelen, 
zwammen enz. er ook bij willen hebben, maar deze materie is uitermate moeilijk en 
daarvoor ontbrak ook de tijd. 
Voor aanvullingen houd ik me gaarne aanbevolen. 
Met dank aan de heer D.Hoek, die mij heeft geholpen de bomen en struiken te 
inventariseren en vooral de z.g. gekweekte variëteiten. 
Bomen en struiken 
Acer campestre  
-    platanoides 
-    pseudoplatanus  
-    negundo 
-    rubrum  
Aesculus hippocastanum  
Berberis vulgaris  
Betula verrucosa  
Berberis thunbergii 
       Atropurpurea 
Castanea sativa  
Colutea arborescens 
Crataegus monogyna  
Fagus sylvatica  
- -    var. 
atropunicea  
Fraxinus excelsior  
Hippophea rhamnoides  
Ligustrum vulgare  
Lycium barbarum  
Philadelphus coronarius  
Picea sitchensis  
Pinus nigra ssp.larico, 
-     -     ssp.nigra  
Populus alba  
-   Canescens 
-   Nigra 
-   tremula  
-   trichocarpa  
Prunus padus  
-  Serotina  
-  Spinosa 
Quercus robur 
- rubra  
- petraca  

(spaanse aak) 
(noordse esdoorn) 
(gewone esdoorn) 
(vederesdoorn) 
(rode esdoorn) 
(paardekastanje) 
(zuurbes) 
(ruwe berk) 
 
(rode zuurbes) 
(tamme kastanje) 
(europese blazenstruik) 
(eenstijlige meidoorn) 
(beuk) 
 
(bruine beuk) 
(es) 
(duindoorn) 
(wilde liguster) 
(boksdoorn) 
(boerenjasmijn) 
(sitkaspar) 
(corsicaanse den) 
(oostenrijkse den) 
(witte abeel) 
(grauwe abeel) 
(zwarte populier) 
(ratelpopulier) 
(zwarte balsempopulier) 
(vogelkers) 
(amerikaanse vogelkers) 
(sleedoorn) 
(zomereik) 
(amerikaanse eik) 
(wintereik) 

Ribes aureum? 
Robinia pseudo-
acacia  
Salix acutifolia 
- Fragilis 
- repens  
- cinerea 
-     viminalis 
Sambucus nigra 
Sarothamnus  
       scoparius  
Sorbus aucuparia 
-      aria 
Tilia vulgaris 
- platyphyllos 
Ulex europaeus 
Ulmus leavis 
- glabra 
Euonymus europaeus 

(gele ribes)?  
 
(witte acacia) 
(kaspische zandwilg) 
(kraakwilg)  
(kruipwilg)  
(grauwe wilg)  
(katwilg) 
(vlier) 
 
(brem) 
(lijsterbes) 
(meelbes) 
(hollandse linde) 
(grootbladige linde) 
(gaspeldoorn)  
(veldiep) 
(bergiep) 
(kardinaalsmuts) 
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De Gele Ribes kon niet goed gedetermineerd worden omdat de struik niet gebloeid 
heeft. Via de vorm en de nerven van het blad hebben we geprobeerd er achter te 
komen. Zekerheid hebben we niet. 
We mogen ons gelukkig prijzen met het voorkomen van de Gaspeldoorn, hoewel het een 
zeer kwetsbaar bezit is. Dat kwetsbaar nu eens niet het bezoek aan de duinen want 
de struik is dermate stekelig, dat men er wel vanaf blijft, maar de plant zelf is 
kwetsbaar. De Gaspeldoorn is vooral een plant van gematigde streken en kan slecht 
tegen vorst. Nederland is wel de noordelijkste grens waar deze plant nog voorkomt. 
Dank zij een jaar of tien zeer zachte winters heeft het areaal zich flink kunnen 
uitbreiden. Nu groeien daar een twintigtal planten. Het is niet denkbeeldig dat na 
een strenge winter deze plant verdwijnt of dermate aangetast wordt, dat slechts 
een gering aantal de kou overleven. 
De Gaspeldoorn is een zeer vroege bloeier. In 1973 bloeide de plant half februari al. 
Op een gunstige plaats is het zelfs mogelijk, dat de plant in december al in bloei 
raakt. Familie van de vlinderbloemigen. 
Met recht een plant waar we trots op mogen zijn. De Flora van Nederland geeft aan 
dat de Gaspeldoorn vrij zeldzaam is. 
 
PLANTEN   

 
 

 

Paardestaartenfamilie Equisetaceae) 
Equisetum arvense  (Heermoes) 

Varens (Polypodiaceae) 

Polypodium vulgare (gewone eikvaren) 

Brandnetelfamilie (urticaceae) 
Urtica dioica (grote brandnetel 
-  urens (kleine brandnetel) 

Duizendknoopfamilie(Polygonaceae) 
Rumex crispus (krulzuring) 
-     acetosella (schapenzuring) 
-     acetosa (veldzuring) 
Polygonum convolvulus (zwaluwtong) 
-         dumetorum (heggeduizendknoop) 
-         amphibium (veenwortel) 
-         persicaria (perzikkruif) 
-         aviculare ssp. 
              aviculare 

(varkensgras) 

Ganzevoetfamilie (Chenopodiaceae) 
Chenopodium foliosum (rode aardbeispinazie)  
-           album (melganzevoet) 
Atriplex patula (uitstaande melde) 
Salsola kali (loogkruid) 
 

De Flora van Nederland geeft voor de Rode Aardbeispinazie aan, dat deze  
plant algemeen voor komt tussen IJmuiden en Heemstede. Via de Amsterdamse 
Waterleiding is deze plant ook doorgedrongen in de noordduinen. Thans, nog een 
vrij zeldzame verschijning maar aangenomen mag worden, dat deze plant  
in aantal zal toenemen. De plant komt vaak voor langs rijwielpaden, verharde 
wandelpaden e.d. Langs de z.g. oorlogsweg kwam deze plant in een flink aantal 
voor. 
Loogkruid kan eigenlijk qua biotoop hier niet voorkomen. Deze plant is echt een 
plant van de zeereep en strand. De gevonden plant groeide in een stuifgat en 
was daar verzekerd van steeds wisselende voedingsbodem. 

 
Posteleinfamilie (Portulacaceae) 
Claytonia perfoliata    (klein winterpostelein) 
 

 
 
 
 



-16- 
 
Anjerfamilie (Caryophyllaceae) 
Silene conica (kegelsilene) 

-  nutans (nachtsilene) 
Melandrium rubrum (dagkoekoeksbloem) 

-      album (avondkoekoeksbloem) 
Stellaria media ssp.media (vogelmuur) 
Cerastium arvense (akkerhoornbloem) 

-     holosteoidis ssp.trivale (gewone hoornbloem) 
-     semidecandrum (zandhoornbloem) 

Sagina nodosa (sierlijke vetmuur) 
Moehringia trinervia (drienerfmuur) 
 

De Kegelsilene is zeldzaam in het inventarisatiegebied. In de Zuidduinen  
komt dit plantje nog veel voor. Toch is er een tendens merkbaar, dat de 
hoeveelheid ieder jaar achteruit gaat. Het is niet denkbeeldig dat door het 
grote bezoek van deze kale duinen veel planten vertrapt worden. 

 
Ranonkelfamilie (Ranunculaceae)  

 

Ranunculus bulbosus (knolboterbloem)  
-      acris (scherpe boterbloem) 
-      repens (kruipende boterbloem) 
-      ficaria  (speenkruid) 

Papaverfamilie (Papaveraceae) 
Papaver rhoeas (gewone klaproos) 
Chelidonium majus (stinkende gouwe) 
Fumaria officinalis (duivekervel) 

Kruisbloemenfamilie (Cruciferae) 
Teesdalia nudicaulis (klein tasjeskruid) 
Cochlearia danica  (deens lepelblad) 
Allaria petiolata  (look zonder look) 
Sisymbrium officinale  (gewone raket) 

-      altissimum  (hongaarse raket) 
Descurainia sophia (sofiekruid) 
Cakile maritima  (zeeraket) 
Diplotaxis tenuifolia  (gewone zandkool) 

-      muralis (muurzandkool) 
Barbarea vulgaris  (gewoon barbarakruid) 
Armoracia rusticana (mierikswortel) 
Cardamine hirsuta  (kleine veldkers) 
Capsella bursa-pastoris  (herderstasje) 
Erophila verna  (vroegeling) 
Arabidopsis thaliana (zandraket) 
Arabis hirsuta ssp.hirsuta(ruige scheefkelk) 

Viooltjesfamilie (Violaceae) 
Viola hirta  (ruig viooltje) 

- tricolor ssp.curtisii (driekleurig  
                     viooltje) 

Vetplantenfamilie (Crassulaceae) 
Sedum acre  (muurpeper) 

Steenbreekfamilie (Saxifragaceae) 
Saxifraga 
tridactylites  

(kandelaartje) 
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Rozenfamilie (Rosaceae)   
 
 
 
 

 

Rubus caesius  (dauwbraam)  
Fragaria vesca (bosaardbei) 
Potentilla anserina (zilverschoon) 

-      reptans (vijfvingerkruid) 
Geum arbanum (nagelkruid) 
Agrimonia capatoria (agrimonie) 
Rosa rubiginosa (egelantier) 

- canina (hondsroos) 
- rugosa (rimpelroos) 

Vlinderbloemenfamilie (Papilionaceae) 
Ononis repens var. mitis   (kruipend stalkruid) 
Melilotus officinalis (akkerhoningklaver) 
Medicago lupilina (hopklaver) 
Trifolium repens (witte k1aver) 

-     pratense (rode klaver) 
-     arvense (hazepootje) 

   -     dubium (kleine klaver) 
Anthyllis vulneraria (wondklaver) 
Lotus corniculattls ssp.  
           corniculatus (gewone rolklaver) 
Lotus uliginosus (moerasrolklaver) 
Vicia cracca (vogelwikke) 
Viola sativa ssp.angus- 
             tifollum 

 
(smalb1adwikke) 
 

Teunisbloemfamilie (Onagraceae) 
Epilobium hirsutum (hang wilgeroosje) 
Chamaenerion angustifolium(wilgeroosje) 
Oenothera erythtosepale  (grote teunisbloem) 

-     biennis (gewone teunisbloem) 

De Gewone Teunisbloem is de algemeenste van de twee. De Grote Teunisbloem  
heeft meer voorkeur voor wat ruige (z.g.rudera1e) terreinen. Exemplaren van  
de Grote Teunisbloem werden dan ook gevonden langs de Grensweg en langs  
het in 1973 aangelegde brandpad. 

Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae) 

 

Malva sylvestris  (groot 
kaasjeskruid) 

- neglecta  (klein kaasjeskruid 

Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae) 
Geranium molle (zachte 

ooievaarsbek) 
-    robertianum (robertskruid) 

Erodium cicutarium ssp.  
        cicutarium  (reigersbek) 
        ssp. dunense (duinreigersbek) 

Vleugeltjesbloemfamilie (Polygalaceae) 
Polygala vulgaris (vleugeltjesbloem)  

 Schermbloemfamilie (Umbelliferae) 
Anthriscus sylvestris  (fluitekruid) 
Torilis japonica (heggedoornzaad) 
Pimpinella saxifraga (kleine bevernel) 
Aegopodium podagraria (zevenblad) 
Heracleum sphondylium (bereklaaw) 
Daucus carota (peen) 
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Sleutelbloemfamilie (Primulaceae)  

 

Anagallis arvensis 
 ssp.arvensis 

 
(rood guichelheil) 

Windefamilie (Convolvulaceae) 
Convolvulus arvensis (akkerwinde) 
Calystegia sepium (haagwinde) 

Ruwbladigen (Boraginaceae) 
Cynoglossum officinale  (hondstong) 
Myosotis arvensis  (middelst 

ver-geet-mij-nietje) 
-    ramosissima (ruw vergeet  

mij-nietje) 
Echium vulgare (slangekruid) 
Lycopsis arvensis (kromhals) 
Symphytum officinale (smeerwortel) 

Nachtschadefamilie (Solanaceae) 
Solanum dulcamara  (bitterzoet) 

-   nigrum (zwarte nachtschade) 

Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) 
Verbascum thapsus  (koningskaars) 
Linaria vulgaris (vlasbekje) 
Veronica chamaedrys (gewone ereprijs) 

-    officinalis (mannetjesereprijs) 
-    hederifolia (klimopbladereprijs) 

Odontites verna (rode ogentroost) 
Euphrasia officinalis (stijve ogentroost) 
Rhinanthus glaber ssp. 
               glaber 

 
(grote ratelaar) 

Twee niet alledaagse gasten zijn Stijve Ogentroost en Rode Ogentroost. 
Beide zijn plaatselijk vrij algemeen op de oude golfvelden. Verder in  
Duin zeldzaam tot zeer zeldzaam. 

Bremraapfamilie (Orobanchaceae) 
Orobanche purpurea  (blauwe bremraap) 

-     caryophylacea (walstrobremraap) 
-     picridis  (bitterkruidbremraap) 

Merkwaardige planten deze parasieten. Woekeren op de wortels van  
bepaalde planten, zodat iedere bremraap een eigen gastheer heeft.  
De Blauwe Bremraap parasiteert op de wortels van het Duizendblad,  
de Bitterkruidbremraap op bitterkruid en walstrobremraap op  
Walstro. Vooral de Blauwe Bremraap is een zeldzame verschijning  
volgens de Flora van Nederland. In Noordwijk komt deze plant soms  
massaal voor. Open stuk grond tussen Oranjeweg en Quarles van Ufford-  
straat, Koepelweg, Dennenweg, Bosweg om zo maar een paar plaatsen te  
noemen, waren in 1973 groeiplaatsen van een groot aantal Blauwe Brem- 
rapen. Wat dat betreft is de Bitterkruidbremraap hier in Noordwijk  
veel zeldzamer. Hoewel de Flora van Nederland de indicatie als vrij  
zeldzaam in de duinen aangeeft. 
Walstrobremraap is de meest voorkomende bremraap in de duinen. 

Lipbloemenfamilie (Labiatae) 
Satureja acinos  (steentijm) 
Thymus pulegioides  (grote wilde tijm) 
Glechorna hederacea (hondsdraf) 
Ballota nigra ssp.foetida (stinkende ballote) 
Lamium album (witte dovenetel) 

-  purpureum  (paarse dovenetel) 
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Ghleopsis tetrahit  (gewone hennepnetel)  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Teucrium scorodonia (valse salie) 

Weegbreefamilie (Plantaginaceae) 
Plantago lanceolata (smalle weegbree) 

-    major  (grote weegbree) 

Walstrofamilie (Rubiaceae) 
Galium aparine (kleefkruid) 

-  mollugo ssp.mollugo (glad walstro) 
-  verum (echt walstro) 
-  herpynicum (liggend walstro) 

Valeriaanfamilie (Valerianaceae) 
Valerianella locusta (veldsla) 

Komkommerfamilie (Cucurbitaceae) 
Bryonia dioica (heggerank) 

Klokjesfamilie (Campanulaceae) 
Jasione montana (zandblauwtje) 

Composietenfamilie (Compositae) 
Bellis perennis  (madeliefje) 
Erigeron canadensis (canadeese fijnstraal) 

-    acer (scherpe fijnstraal) 
Achillea millefolium (duizendblad) 
Matricaria recutita (echte kamille) 

-      matricarioides  (schijfkamille) 
Tanacetum vulgare (boerenwormkruid) 
Artemisia absinthium (absint—alsem) 

-     vulgaris (bijvoet) 
-     lloydii (duinaveruit) 

Tussilago farfare (klein hoefblad) 
Senecio jacobaea var. 
        flosculosus 

 
(jacobskruiskruid) 

-   vulgaris (klein kruiskruid) 
Carlina vulgaris (driedistel) 
Arctium pubens (gewone klis) 
Carduus nutans (knikkende distel) 

-   crispus (kruldistel) 
Cirsium vulgare (speerdistel) 

-   arvense (akkerdistel) 
Centaurie nigra (zwart knoopkruid)? 
Hypochaeris radicata (gewoon biggekruid) 
Leontodon nudicaulis (thrincia) 

-     autumnalis (herfstleeuwetand) 
Picris hieracioides (echt bitterkruid) 
Tragopodon pratensis 
           ssp.minor 

 
(kleine morgenster) 

-      ssp.pratensis (grote morgenster) 
Taraxacum erythrospernum (duinpaardebloem) 

-     officinale (gewone paardebloem) 
Sonchus oleraceus (gewone melkdistel) 

-   asper (brosse melkdistel) 
-   arvensis (akkermelkdistel) 

Hieracium pilosella (muizeoor) 
-     umbellatum  (schermhavikskruid) 
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Van de schermbloemige wil ik toch van een aantal vondsten melding 
maken. 
Een niet alledaagse gast is het Boerenwormkruid, dat plaatselijk in 
een flink aantal voor komt. 
De duinaveruit (of duinpest zoals de Noordwijker zegt) komt massaal 
voor in de Zuidduinen en neemt naar het noorden toe snel in aantal af. 
In de Noordduinen is de Duinaveruit een zeldzame plant. 
Evenzo met Absint-alsem. In een smalle strook langs de kust komt deze 
plant voor. Denneweg, Rembrandtweg en Beethovenweg is een vindplaats, Bosweg 
Duinterrein Oranje Nassaustraat en langs het rijwielpad bij het zwembad zijn 
de volgende vindplaatsen. In het inventarisatiegebied komt deze plant 
zeldzaam voor. 
Nog een zeldzame plant is de Knikkende Distel. Dat deze plant steeds 
zeldzamer wordt is geen wonder, omdat vooral de jonge knoppen een opvallende 
verschijning zijn. Wordt veel gebruikt in grote boeketten bloemen als een 
gewilde decoratie. 
Zwart Knoopkruid (met een vraagteken) was niet goed meer te determineren. 
Ik ben afgegaan op de bloeitijd. Plant bloeide gedeeltelijk eind oktober 
nog. De Flora van Nederland geeft als groeiplaats in en achter de duinen. 
Knoopkruid is echter heel moeilijk te determineren en ik hoop in 1974 
meer succes te hebben.  
De Kleine Morgenster is in de duinen vrij algemeen, maar de Grote Morgen- 
ster is zeer zeldzaam. In de berm van de Nieuwe Zeeweg is het andersom. 
De grote Morgenster vond ik dan ook langs de Grensweg in wat ruig terrein. 

Leliefamilie (Liliaceae)  
Alium vineale (kraailook) 
Tulipa gesneriana (tulp) 
Scilla non-scripta (wilde hyacint) 
Asperagus officinalis  (asperge) 
Polygonatum odoratum  (duinsalomonszegel) 
Galanthus nivalis (sneeuwklokje) 
Narcissus poeticus (witte narcis) 

-     pseudonarcissus  
                ssp.major  (trompetnarcis) 
Crocus vernus (crocus) 

Orchideeenfamilie (Orchidaceae) 
Epipactus helleborine (breedbladige wespenorchis) 

Tulp, crocus, narcis, hyacint en sneeuwklokje zijn kwetsbare planten  
in duin. Bezoekers noemen dit "wilde" planten en menen dat plukken  
toegestaan is. Vooral sneeuwklokje zal wel een plant zijn die zal  
verdwijnen. Narcis en crocus zijn praktisch al verdwenen. Op sommige  
plaatsen wordt nog al veel bollenvuil gestort, zodat daar narcis,  
crocus en tulp nog wel voorkomen. Gemakkelijk verwilderen zoals  
vroeger, daar krijgen ze de kans niet voor. 
Wilde hyacint is op een enkel plantje na bijna verdwenen. De toekomst  
voor deze plant is dan ook somber. 
Ook in het stukje duin een orchideetje. De meest algemene in de duinen.  
Verder op komen ze veel voor in de dennenbossen en langs wandelpaden.  
Bloeien doen ze echter zelden, want konijnen zijn er gek op en eten de 
bloemtros graag op. 
Ik had het geluk, er een te vinden in volle bloei, omdat het plantje 
half bedekt was door wat stro en daardoor kennelijk door de konijnen  
over het hoofd gezien. Van dichtbij is het een echt orchideetje. Weinig  
kleur, een beetje bruinachtig, maar de hoofdkleur is wasachtig groen.  
Een verkleinde uitgave van de orchideeën die men vaak in bloemenwinkels 
aantreft. 
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Cypergrassenfamilie (Cyperaceae)   

Carex hirta (ruige zegge) Holcus lanatus (echte witbol)  
- arenaria (zandzegge) -  mollis (zachte witbol) 

 Cotynephorus canescens (buntgras) 
Grassenfamilie (Gramineae) Calamagrostis epigejos (duinriet) 
Bromus mollis (zachte dravik) Ammophila arenaria (helm) 

-  tectorum (zwenkdravik) Agrostis caning (kruipend struisgras  
-  sterilis (ijle dravik) -    stolonifera (fioringras) 

Poa annua (straatgras) -    tenuis (gewoon struisgras) 
  - pratensis (veldbeemdgras) Alopecurus pratensis (grote vossestaart) 
Dactylis glomerata (kropaar) -      geniculatus (geknikte vossestaar  
Lolium perenne (engels raaigras) Phleum arenarium (zanddoddegras) 
Elytrigia repens (kweek) AnthoXanthum odoratum (reukgras) 

-     pungens (strandkweek) Aira praecox (paashaver) 
Hordeum murinum (kruipertje)   
Koeleria gracilis (gewoon fakkelgras) Russenfamilie (juncaceae)   
Helictotrichon pubescens (zachte haver) Luzula campestre (gewone veldbies) 
 

Hier eindigt de inventarisatie. Dat de duinen en in het bijzonder bovenvermeld 
gebied kwetsbaar zijn, zal uit het aangehaalde praktijkverslag van Dick Hoek 
over de Boswachterij Noordwijk weer eens te meer duidelijk worden. 
Hij schrijft o.m. het volgende: . 

De oppervlakte, die betreedbaar is voor de recreant bedraagt 100 ha bos  
en 200 ha open duingebied. Tijdens weekeinden bedraagt gemiddeld het 
dagbezoek aan de boswachterij 5.000 personen, terwijl op werkdagen het 
gemiddelde bezoek 2.500 personen bedraagt. Dit komt overeen met respec-
tievelijk 17 en 8 personen per ha. Voor natuurgebieden beschouwt men  
7 personen als het maximaal toelaatbare, daar anders schade optreedt,  
die niet gemakkelijk meer hersteld wordt. 
Om nu deze schade tot een minimum te beperken, heeft men (= Staatsbosbeheer) 
de volgende maatregelen genomen. 
1. Het bos is flink gedund. De opnamecapaciteit is dan groter. 
2. Het wegenstelsel is verhard, zodat men minder geneigd is om zich buiten  

de paden te begeven. 
3. Er zijn ruiterpaden aangelegd. Als men ruiters in een duinterrein vrij  

hun gang laat gaan treedt spoedig grote schade op. 

 

4.  Er zijn nog andere recrea-  
 tieve voorzieningen gemaakt 
 zoals de uitzichtpunten. 
 In de toekomst zal vooral de 
 voorlichting van het publiek 
 de aandacht krijgen. 
 Tot zover dit praktijkverslag.    
 Gezien het aantal bezoekers  
 per ha en wat maximaal toelaat-   
 baar is, is het eigenlijk toch  
 wel een voorrecht dat wij  
 gratis van deze duinen gebruik 
 mogen maken. 
               
             E.Aartse 

 




