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Wat is er leu ker dan luwe duin pan ne tjes om lek ker in te lui e ren, een ver ge zicht
vanaf een hoge duin top, het zand langs je benen voe len stui ven, de inge to gen
kleu ren van het duin gras land, de mooie door kijk jes aan de bin nen duin rand, het
ver ras sende plantje dat zomaar voor je voe ten in het zand bloeit, het vosje dat je
pad kruist, een hert bovenop een duin, een kie ken dief of met geluk een veld uil
die langs zweeft, met storm tegen de wind in ploe te ren over het strand, op een
ter ras met je voe ten in het zand de zon in de zee zien zak ken. De dui nen zijn
dyna misch, steeds weer anders. Het land schap leeft! Ieder sei zoen heeft zijn
eigen kleur. Maar ook door het stui vende zand kan het land schap in korte tijd
ver an de ren. Behalve natuur is er nog zoveel meer te bele ven. Mooie land goe de ‐
ren, ver ras sende musea, indu stri eel erf goed, oude vuur to rens, leuke res tau rant ‐
jes, een onver wachte tem pel. Het valt met een pen te beschrij ven maar beter is
het zelf te erva ren. Dus trek je wan del schoe nen aan of pak je fiets, trek erop uit
en geniet!
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infor ma tie zo actu eel en accu raat moge lijk weer te geven. Toch kun nen er
onvol ko men he den en fou ten in de tekst voor ko men. Odys see aan vaardt daar ‐
voor geen ver ant woor de lijk heid. Voor reac ties, aan vul lin gen en sug ges ties:
info@ odyssee- reisgidsen. nl.
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Noordhollands Duinreservaat tussen Egmond en Bergen

Midden in de zandige kuststrook die van Noord-Frankrijk tot aan de kop van
Jutland in Denemarken loopt, liggen de Hollandse duinen. In Nederland vin‐
den we onze duinen heel gewoon maar op wereldschaal zijn kustduinen
zeldzaam. Dat alleen al maakt ze speciaal. Het duinlandschap vormt een bij‐
zonder habitat voor een groot aantal zeldzame soorten planten en dieren.
Hoewel de duinen slechts één procent van Nederland beslaan, herbergen ze
zo’n tweederde van alle plant- en diersoorten die we in Nederland kennen.
 
Onze kuststrook heeft naast de enorme biodiversiteit ook een grote cultu‐
reel-historische waarde. De geschiedenis van de duinen en de invloed van
de mens op de ontwikkeling zijn zichtbaar en voelbaar in het landschap. En
er zijn nog meer bijzondere functies. Duinen bieden bescherming tegen de
zee. Bovendien bevindt zich onder de duinen een zoetwaterbel die niet
alleen onze belangrijkste drinkwatervoorziening is, maar ook een scheiding
tussen zoet en zout water vormt. Deze zoetwaterbel drijft op zout water en
bij brede duingebieden is die zo groot dat het grondwater meters boven
NAP ligt.
 
De vorming van dit bijzondere landschap heeft duizenden jaren geduurd en
sporen van deze soms turbulente ontwikkelingen maken het zo boeiend. In
vogelvlucht lijken de duinen overal hetzelfde. Een grijsgroen heuvelachtig
landschap achter het strand. Als je beter kijkt, is er zoveel kleur en diversi‐
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teit te ontdekken. Nergens vind je het jaar rond zo oneindig veel tinten
groen als in onze duinen. Wie in het voorjaar of de zomer in de duinen is,
komt eindeloos veel soorten gele, blauwe, paarse, roze en witte bloemen
tegen en in het najaar kun je er honderden soorten paddenstoelen vinden.
Er is geen landschap dat zo leeft, verrast en blijft boeien als onze duinen.
 
De Hol landse kust is een aan een ge slo ten kust ge bied met over het alge meen een
brede dui nen rij. Hierin onder scheidt het zich van de Del ta k ust van de Zuid- Hol ‐
landse en Zeeuwse eilan den en van het Wad den ge bied. Getij de stro men gaan
van zuid naar noord paral lel aan de kust en zet ten zand af. Zo zijn oude strand ‐
wal len ooit ont staan. De wes ten wind over heerst en blaast zand de dui nen in. Bij
storm neemt de getij de stroom zand mee en ero deert een deel van de afzet ting
weer. De vas te lands dui nen van Noord- en Zuid-Hol land zijn gro ten deels jonge
dui nen, hoge dui nen lig gend op een onder grond van eer der gevormde strand ‐
wal len en oude dui nen. Tus sen Pet ten en Den Hel der ligt een opval lend smalle
dui nen rij met dij ken en uit ge strekte pol ders erach ter. De ‘Kop van Noord-Hol ‐
land’ vormt een uit zon de ring met een rela tief jong land schap waar oude dui nen
en strand wal len ont bre ken en waar in de 15de eeuw ten noor den van Pet ten nog
een wad den ge bied lag.

Oude Duinen in het duingebied Solleveld bij Den Haag

Zo’n 15.000 jaar gele den, tij dens de laat ste ijs tijd, lag Neder land niet aan zee en
was Groot-Brit tannië te voet bereik baar. De zee spie gel was zo’n 120 m lager dan
nu. Toen de zee spie gel begon te stij gen na de ijs tijd, liep de Noord zee vol. Tus ‐

De vorming van strandwallen en oude duinen
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sen ca 5000 en 2500 jaar gele den zijn de strand wal len en oude dui nen in ons
kust land schap gevormd. In de peri ode daar voor wer den waar schijn lijk ook al
strand wal len gevormd maar deze zijn, door de snelle zee spie gel stij ging, weer
geërodeerd. De kust lijn ver plaatste zich in die tijd land in waarts. Strand wal len
wer den onder bro ken door zee ga ten met grote lagu nes en wad den ge bie den
erach ter. De vor ming van strand wal len kon de kus t ero sie niet bij hou den.
Rond 5000 jaar gele den ver an derde deze situ a tie. De snel heid van de zee spie gel ‐
stij ging nam af en zee ga ten slib den dicht. Door slui ting van de kust lijn kwam
waar schijn lijk een grote hoe veel heid zand beschik baar voor het uit bou wen van
de kust. Strand wal len (lange, smalle zand ban ken) wer den gevormd door zee ‐
stro min gen en golf wer king en vorm den een afzet ting paral lel aan de kust. Tus ‐
sen de strand wal len, west waarts wer den steeds nieuwe gevormd, lagen strand ‐
vlak tes. De wind kreeg vat op het zand van de droog ge val len strand wal len en
kleine, lage dui nen ont ston den in het nieuw gevormde land schap, de zoge ‐
naamde oude dui nen. In de lagu nes ach ter de strand wal len, die nu beschermd
lagen voor de zee, begon de ont wik ke ling van veen. Ter wijl de zee spie gel vijf tien
meter steeg in deze peri ode, besloeg de uit ein de lijke uit bouw van de kust zes tot
tien kilo me ter.

De jonge dui nen die nu voor na me lijk ons kust land schap domi ne ren, zijn ca 1000
jaar gele den ont staan. De peri ode van de vor ming van dit land schap valt ver moe ‐
de lijk samen met het begin van een sterk terug trek kende kust lijn. Door ero sie
van de kust kwam veel zand beschik baar voor de wind. Door de enorme ver stui ‐
ving van de grote hoe veel heid zand ont ston den grote duin vor men die over het
oude land schap heen rol den. Het zijn loop dui nen en para bool dui nen die in deze
waar schijn lijk zeer roe rige ver stui vings pe ri ode wer den gevormd.
Loop dui nen zijn bijna kaal en heb ben rede lijk ronde vorm met aan de lij zijde
(zijde waar de wind niet op staat) een steile stort hel ling die, door het ver stui ‐
vings pro ces, over het land schap wan delt. Aan de loef zijde is de hel ling min der
steil.
Para bool dui nen wor den gevormd in samen spel met vege ta tie. De rug van het
duin vormt een para bool waar bij de armen naar de wind rich ting wij zen. De loef ‐
zijde heeft een steile hel ling met een uit ge strekte vlakke val lei ervoor waar zand
uit stuift, waar door de kop steeds ver der ophoogt. Vege ta tie is belang rijk voor de
vor ming van dit type dui nen. Bij de armen wordt zand min der snel aan ge vuld
waar door vege ta tie kans krijgt om te groeien. De lij zijde heeft, net als bij loop ‐
dui nen, een steile stort hel ling die steeds ver der wan delt en alles begraaft dat op
zijn weg komt. Para bool dui nen horen tot de groot ste duin vor men die we in
Neder land ken nen. Loop dui nen en para bool dui nen begin nen met groeien in de
zee reep en maken zich los om ver der door het land schap te wan de len. In de tijd
dat de jonge dui nen het land schap vorm den was dit met een snel heid van vijf tot
tien meter per jaar. Onder weg wer den ze bre der door het aan slui ten bij andere
exem pla ren. Een aan tal para bool dui nen aan elkaar heet een kam duin. De bin ‐
nen duin rand is een aan elkaar gesmol ten rij van oude para bool- en loop dui nen.
Wan de lende dui nen heb ben een belang rijke rol in de natuur. Ze zor gen voor ver ‐
jon ging. Ze stui ven over oude vege ta tie heen dat begra ven wordt en afsterft. In
de vlakke val lei die het duin ach ter laat kan pio nier ve ge ta tie, met vaak zeld zame
en voor de dui nen unieke soor ten, zich ves ti gen. Deze vege ta tie ont wik kelt zich

De ontwikkeling van jonge duinen
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