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Leng ver,.'cèulrl;, s-til gezwegen•
Nooit gedacht. 9 - toch gekroguno
Als je de sjoc-g.toep van stumperig ,-,erk;sroopje clool' de j'l.·~
ren heen hebt zien opg:coeien tot. de .hoogst \'!Gtensclk1.ppelijke
Y.rGlvn.:cende -sociolugengroep van hoden~---~-als je 1 na als niet
netend klvnsje in de tijcl vo;n aardelvader 'rjaL je ilü:c·ecle te
hebbê;'i goéle,an, --je sjoc---haren ho1)t zien é;"'J-'i~zcm 9 en je bent een
ouüfJ bok geY1o:rO.ou 1 di~ nóg nietf? weot 9 maer dool-. illustore
•;oo:t_-:beeldon ge1ee:-cd heeft 1 heG· ~et te doen yoorkowen~ of_ hij
h8Gl veel Y!B_Gt 1 ·u·-- nu dan 9 da1:- ··'2·a je· tensJotte c:raan v.r.anhopen
(lgt; ;j~ stille ·:·lensen nog eens in verw.lling ~;nllen. gaDi-1<): ha.a~c
:6iet 9 c1s. \;onderen zijn d.e ucrelc1nog rd.ot uit 9 onÇ",)o.(~~i.ó G\2.rl-hE-)f)"
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In a.l clie ·vele ja:rE-;n h8\)bG::1 ·\Je. ··a-cekün"<lo,:n. gehad :l.n Hoo"·.t'd·~
\7ijke:rhou:b 2 Potton 9 .Ass-qniburf)· 9 B?idctJ.Jll:~ .m~_l_"LqEr\"lc::). cle üninFÜl b:Lj
ye~. ·sch·i.Jlenël.e van ci..o~e · pJE·.atsèn heol ti.r;_:cdir~· zijnJ la1nnon zo
·coch c1Jijna nergens haleü 1Jij c1ie van :Oen ltc:.t•..''è" Vo:c-soll"i.lJ.omle
l::t,J:P-11 k.:·a.Ul ó.e.n ook dG r:.eclço.cJr~e-·bij
op_, <l..:·!.t :.""JC~n --:ro(!~:ond in

.;:~::;~~s~~:~:~:~:~~~~--~~:~:~;~·:-~~:;;{~,;~;:~~~et.-~l~r~ ü~ll~~-~-~~~:r:,J ~

1

J

maar altijd waren er bezwarèn;· het lèek .,.;el,· of het Haagje 'n
gevloekte plaats was a Misschien weren de di vel· se besturen beng
voor de vorderflijke invlÖe'if van net mondaine Scheveningen.
i:;aar ziet, het "verlichte bestuur" ven heden heeft de stoute
schoenen aeuf·é,t:roldcen, en nu zullen eindelijk oolc de Hee.gse
duinen·. eons 11latc;esjoct worden.
'·'
·'
·
'.'il.ui6ü (]Chuilt nu dat bijzondere van de Haal'se duinen? In·
de eerste phu:-,ts in de kalk:rijkdom, die nergens anders in de
droge cluinan ven lloek van Holland tot Bergen zo groot· is.
Hierdoor vind je dus prachtig ont,:Jikkelde :Bromions en. JJuiÎ-i,s.'c:'.érro·c j Gflgezel'-'chappon.
''l'en h10oelo lcomen voor zover ik v1eet nergens anders. in de
duinen g-roto bossen VQOr, die niet aan,;r·pi-ant zi;lno
Ik \7il het nu eerst even over de oude du.inen he:b_ber), .·Hief..,.
op liggcm de talrijken binnen duin bossen, di.e hiet ook preehtig oncwilclceld. zijn, en een nog _ofibe_schl'e_yen subassociatie ITilll
'·· t JDikcm .. Haag'beukonbos vermono Begin Mei ziet de bodem blau
vnn de ~:lilde Hyacint on en de HeJ mbloemcn 9 e·n overal groeien
Boo vnewonen, Knikkende Vogelmelk, en Daslook als typische soort on, llclo.as zullen we geen tijd hobben, hie:', een kijkje te gaan
neroGno
Vorder is er nog het 'beroemde Haagsebos. Dit is een êcht ·
l~iken·-Haagbeukenbos, en v;el de Fluitekruid-l·ijke·variar.t ven-;'[..
Heder:\ando Doordat er gekapt wordt, en het "onderhouden" word.t 9
is el' no.tuurlijk veel ve:c-knoeid, maar ook "zijn er nog mooie
stu_kj os, met Grootbloemmuur, Aronskelk, -:E-osar1emoon, Salomonszegel, Dalkruid, Klaverzuring, Keverorchis 9 Heksenkruid, ï,;us;....
kuEl<ruid, Basandool·n, Groot Gierstgras, Reuzenzwenkgras, Bos~·
1J:Jemd.gl'os 9 ens. enz, Je ziet, een waslijst, om van te watertanden, Zoals bekend, is het Haagse 'bos de plaats, 1vaar de meeste
Bor;P'lGmonelT van Nederland staPn, en doordat alles à i t jaar zo
}8Lc is, is dit- we:r-kelijk onverg·etelijke gezicht van duizcmden
en ih.üzend.en c\nemcnen misschien begin Hei .neig .te genieten,
1 s avon<is ook hier nog even een kijk1;,'tw:,_·,;chijnlijlc zulle11 we
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Vctl het mib"ÏJOste oude duinlendscho.p dae.rent·egen, waar de
heJd.:; dus ove:dLüüJ.:st :> is zo goed tl:ls niets meer over u Vroeger
ber,} oeg hc/0 hieJ: in d8 omgeviug gi·ote uitgestrek thed.en; tegen-
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waardig staar1 er ·villa's en be'g-L·aafplaats€n! D.e "I:!aagse v~;;.e·~.j_:_
ging voor Hs:tuurbeiichermi.:rtg'' hee;ft één. terreintjq· \1eton te :rPd:den, "Het \7apendall". Het is niet zo -g-root, maar good ontwik-.
keld" T~r gyoeit hiel' veel heide, ver·der Brom, en alu bijzonck.c·~
heid, en echt wild. de Steenanjer! Als we vergunning krijgeü,
lnu111en we misschien· 's avonds ook hier nog· ,oen excursie naar
toe ·makènó
En l'iu het jonge duino Het behoort va.n Scheveningen tot
~7assenaal' aan de Vlaterleiding, die het goed e:fgeslotion houdt,
•.vam·door de plantengroei ziceh ongeGtOOl'd heeft kmrmm ontwik-.
kelmi.
,
Het· :BiestervTegras·~gezelschap ont'breekt hie:e geheel, t.:n:wi.jl
het Helm·--Zandhavergezelschap slechts zeer fr·agmenta:dsch ont •
wikkeld is. Dit komt door· de gr·ote duinafslag, die hiet i eden·
jaar plaats ·0·indt. In sommige kwade jaren verplaatst de duinvoet zich wel 4~5 meter n1.1ar bilmen~ llc.linvor·rnin{'; kan hiet d1w
oc:wgelijk plaats hebben, Slechts vlel( bij Scheveningen schijnt
de laatste jal'en een poging hiel·toe enigzins te zullen ;slagen.
Het op het Helm-Zmldhave:cgezelschap volgende DuindoornKruipwilggezelschap is ec:htel" prachtig· ontwikkeld" Het .is vooral l',ekenme:rkt door een u.•rttal voorjaarsplanten. en dus momen·c·
teel op ·zijn mooist. Ik noem bijv. de Fijne K8l'vel 9 het Ruig
Vergeet-cmij--nietje, Duinmuur, Hoornbloem, Deens I.epelblad ell
Kleine Veldkers.
Op Hom•iLhellinge;1 kan deze vegetatie nu overgaan in een
dicht mostapijt van Groot Lacldel'mos, Thujamo,;, Veenvetiermos,
Bl'Oll·Smos ,, ii':J•ccai tllaaptws, Pluiwstaartmos, en vele andere, waartussen veel :E:ik-vs;cen en Rondbladig '.'/intergr·oen groeit o De laatstG komt hiet nogal \feel voo:t·, un ·bloeit j_n sommige ja:ren ook
zeel' goed, ondanks het stee<ls d:coger varden van de dnin(·Jll,
Op ande:L·e plaat sen ko1nt het zand Tie el' bloot, en hie:c ontwikkel·;; zid1 de.n het Duilu>tel"retjeo·~gezeluchap. Zoals boven
l'eeds gezegd, is het tusben Den Haug 8i1 Katv:ijk op zijn mooist
onhlik1~:e1do Ile kensoorterl zijn, na;,_st Iluinste:..·ro·~je, het :i,anddoddegl'bS, Ruig il'o:cgeG·c--mij--;liet je, Kunclele.ert ,ie, dat nu juirrl;
bloeit~ e:a ~en pa.c.r HeigGrsbekkeno Ook moet rle Kcg0lsi~leno een
kensoo:L--t zij:,19 de zo g:co~-;i t hier ech~er enkel langs een pad j_n
d.o duinen; :i.k he-;J hsw nooit in he C lJcLinste:c·ret jf~ugez-,elDchap
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gevonden, en twijfel dus sterk aan Z~Jn waarde als kensoort.
Dit gezelschap gaat nu over in het Silene-~Jondklaver-ge
zolsci!ap uit het Bror.:ion, Op '!l. en lnl.,-bellingen is het prachtig ontwikkeld, en beslaat het soms v:d.j g-.cote oppervlakten~·.
Hier v:i.ndu"l we de kalkminnende soorten als Ruige Scheefkellc?·
iitoenth:i.jm, Zachte haver, Driedistel, Nachtsilene, '.7oudkla.- ...
ver·, en vele andex·e 9 >raaronder vooral de p"'aohtige K_ruisgenti'88ll e;enomnd moet worden, die .in Nederland alleen hièr. vocir·- ·
komt. Het zijn meeCJt late blof'iers,.en het.mo::>ist is dit·ge,-.
zelsohap dan ook in Augustus
September. IJe. onhlikkeling
gaat vervolgens naar êén of. andere' struikgev:as met J,ugusj;or ']n
l<J.Vi:,?•::iJ.g 9 maar dit is nog niet erg duidelijk •. Jilissch;i:en .lnm-·
nen v.rc c1l t' éens lii izoëken op !1et we~ken.d; .van deze 9YBJ··gangeü
zijn O\f"(~~e8.1 .·(· .e vinClc:c:.e · . .
·
Rc.akt de 'bodem· Lli tt;'èlöogd, .dan kan l).et overgaan· iJ;).· het
Brrntgrasgezelsolbp met .. ~·~a. JJm1i;g:cas en Klei~ Tasjeskruid.Lit
kan cok nog _v:el öp e·en.' r.::.nd.êre _men)..er: ontst~.c.n 9 maar door gebrek
ae.-d· i·uimte ·J.-·arat ik ~:ti n;D._er achtery.re"gèo. I.n dj..t gezelscl:e.,p kome:n
,g;oJoülelijk ~,eer Vl!el'Jcor,~tll)Ossen, en tari,'?lotte kan hGt op
plaatso,:n: 7 ;·dJc s_·t_Gl~l~ :z,_{_jp .blO-otgesteld aa_'r?: _·_de zon._bestTaling;.koJJl~1n tot:· ÓDrf eiîcl~~ VloTstmossenû.0~~ Yl<;t~_l·i:n macT v.reinig· e.nde:re
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~!~en ·!=li-lde:r~ ontYtikkeling- Voe~t naa:::': he~1- D.uins.cha.p·e·g:r,'as--ge-·

zelscha}:J 9 düs y,rrjeT ;, ..ev'Bno..Ls l;.et- Si lene·~\7ondkle.:v0r·--geze.l;Schap~
een ..-reide.~aspoct ~ f.1.]_C:J.~ :.~,~ rnGt soorten van ka1ka:rme:1,:.· boJemv
Hicri.·n loxh ·'je. e:c-h't' Yf~'ist~c;~ vindsn 9 . m:Jt zijn gele bloemtJ7osscn"
Vroog1n 1/el~,~ ~- La.thy_i·uS\7.ikke ~ HerfG'tleeL_n7oi.-(:'_:.:1d. 1 IJ. hrinc1a$. e qd,. ·
üok d.i t _ g8zelsch2..p k.o.,nt hiot goed ontYJÜice:' d voor.;··:
:·Teüslctt?,. :r~og ·,:nJ..t· over de d-:.li.11bosjGs en - bo'JBen,; De klGi~··
ne 'bonjcs-; ·di'ë',.hic:T OVGJ.'etl in cie duinpermen 70orkomen zijn ë.oo1·
Jau'-l I~~;/\·.tzer -t'ót .een B0Tk0n~-_,.rijke subassociatie ~ln.n heJc··Duill""-·
<lool"Yl"Kr·uipüJ.g .. gezolschap gBbracht, Ind2rcland vind je 1,i'<Jt reel
soo:tten') die jG 1:.'1. het ty}JiscLG [::,Gzelsçhcp ook vindt:; zoals
J?ijne Ke~cvel., R.ui&; Viooltje$ sa::..qJnonszegel~ G"'d,:- sp.::c:i.aal hiGL
c:coei'G na tuurlijk do J3erk, en het .nogal zeldzamo IloJlderkrtüii,
on het Fa:c.eJ.zaa'do Ook ·de ·KeveroTchis is een t;rpische soort v8or
deze bosjes, :Lk ·yreot plaatsen vmar Meer dan 200 ex, b.ij elkaar
staan, Vol'd"''' hiii je ·er nog van allel'lei fijne clingen '<iindene
1
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en telkens, als je weer een ander bosje binnenstap·t? kom. j_e,'-''
·weer voor nieuwe verrassingen te staan. Van sommige is de bo-dem blauyr ove:rdelç-1; met t:rossen van het, Zenegroen, in andere '
vtnd je tüee en meer meters hoge asperges, enz.·
1,i'erder konwil :er. tvroo vcij grote loofbossen in cle duinen
voor. Het ene is nog een t'YJ;lisch duinbel·kenbos 1. dus ve.n het
type e.ls boven beE)chreveri.o ;·,Jt is vrij vochtig, vrat uit ·mlkele
.. vochtminnoüde plarit()n blijldo Zo is hier 'do enige plaats in
de duinèn, waar,. zij hc:t. ook. !3Pás:r?;é,am, Pinsterbloom, Glid--kruid., ·on'1c'attestaart voorkornone Verder zijn grote plelckenxvan
de bodem ovordekt met Gerimpeld Sterremos,
..
Het andere bos is nu iets bijzónclers, Het is namelijk eeü
soort Eikon---Heoagbeukm~bos( Quercotcï·-Carpinetum b'etulutosum'/) l~ e....
tuurlijk ko.mt er g2en eik en. g~en haaé::be1..1k ·voor'} maar (le sooi'ton samen's Li:,lling is ',7ci'L e,:rg ..;y]Yj,pcho. E:c kol'rt ei gcmlijk me.e.r
ééri' 'Ei1Ç:ê:fi ... BGI-l(ênbos· >pléo.nt voor 9 nol~ de niet erg trou'.ve Kam·,
l'erfoolieo Ook cle soorten ven het Duinberkenbos ontbreken bij·..
ne. e.lf.e~-. }b.Gr togenover staan. i1.ê!l8 Eiken--Haagbeukenboi>·plan-t'en
. als: Rode Xoe}::oeksbloem?·::,Vog8lkbr.s} Iep 1 · Vuîlboom9 El·s 1 .va\e·-·
riaan, Gelderse Ro.os, N?gelkruid, '2enegroe:il 9' J.vondkóeko<;J\~s ...
bloem, KlGofk:ruid, ~zoals. je ziet,· allen soorteil, die regelrnatig
in het ·Eikon·-HàagbGultenbos als begeleider q)treden, Dit bos is
voorlopig tot een ber,~0n-,-rijke subass; gcbradlt o Differentieren
cle soorten zijn natuurlijk de duiü.plD-nteri'" die hier voorkomeno
ï!Lio ..komen hie.:; ellereerst voor in aanmerking do rogelinatig op-tredende soort en: Duinriet on L:i.guster •
. Hiermee ben' ik aan hot eind van cli t zeer beknopte overzicht
waàrin ik heb pl·ooeeren te vertellen, wat je op het \'Jeekend
allemaal kunt vindeno De •.7erkelijkheid is nog veel fijner~
Komt en ziet!!!
Tot in Scheveningeno
lVIAX VAH. OOSTEN o

