Het duin van vroeger

Fig. 7. De opgraving Wateringen-4 in het tracé van de A/27 7. De lijnen zijn "hoogtelijnen" van het
duinoppervlak in cm minus NAP. De grijze rechthoek is het huis. Stippen geven de plekken aan
waar monsters voor zadenonderzoek zijn genomen. Dikke stippen zijn monsters met veel resten
van struikvegetatie. Deze zijn in hoofdzaak beperkt tot de hogere delen. Tekening D. Raemaekers
en P. Heavens.

Fig. 2. De opgraving Wateringen-4 zoals v\/eergegeven in figuur 7, maar nu met resten van de gele lis
en andere planten van natte standplaats. Zij mijden de top van het duin. Tekening D. Raemaekers en
P. Heavens.
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Aan mij, als archeoloog van het landschap, wordt regelmatig informatie gevraagd
over het landschap van "vroeger". Dat zou dan de basis moeten zijn voor richtlijnen
omtrent landschapsbeheer. Men heeft daarbij de reconstructie van een begerenswaardig verleden voor ogen. Mijn tegenvraag luidt dan steevast: welk "vroeger"
bedoelt u?
Soms hebben we het daarbij over de Brabantse zandgronden. Gaan we dan
zo'n anderhalve eeuw terug, met een fraaie paarse hei in de gedachten? Het is wel
een geheel door de mens veroorzaakt landschapstype. Of gaan we verder terug, tot
het oorspronkelijke bos van vóór het menselijk ingrijpen? In dat geval hebben we
het over lindenbossen.
Een andere keer is het onderwerp Zuid-Limburg. Bedoelt men de pendant van
de Brabantse hei, de fraaie kalkgraslanden? Of gaan we ook hier terug naar de
werkelijk oorspronkelijke vegetatie, eveneens lindenbos?
Oorspronkelijk was heel Nederland bebost, met uitzondering van waddengebieden en van terreinen met open water en de daarop volgende successiestadia van
verlanding, zoals rietland. De mens heeft ervoor gezorgd dat veel zogenaamde
gesloten landschappen open werden en wij vinden juist die halfopen en open landschappen vaak heel mooi. Hoe zit het nu met de duinen van "vroeger" en speciaal
met de duinen van Zuid-Holland?
Het verhaal begint rond 3800 v. Chr. Toen lag de kust van Zuid-Holland eindelijk
weer waar hij nu ligt. Althans ongeveer. In de tijd daarvóór was de waterstand van
de zee als gevolg van de ijstijd nog zó laag dat de kustlijn veel verder westelijk lag.
De oudste duinstrook bestond uit een serie strandwallen met daartussen smalle
of bredere strandvlakten. Op de hoogste delen stoof zand op tot maximaal vijf
meter hoge duintjes. Van de zee afgesneden strandvlakten verzoetten en ontwikkelden zich tot primaire duinvalleien. Het resultaat was het landschap van de Oude
Duinen. Een deel van dit landschap ligt thans begraven onder de veel hogere Jonge
Duinen, een ander deel werd later door zandafgraving afgevlakt, maar resten ervan
zijn hier en daar nog aanwezig.
Voor onze kennis van de plantengroei uit deze begintijd is het een gelukkige
omstandigheid dat veel duinvalleien zo nat waren, dat er veengroei optrad. Het
veen heeft ervoor gezorgd dat er plantenresten bewaard bleven: stuifmeelkorrels.

Holland's Duinen

nr 31, november 1997

Het duin van vroeger

maar ook zaden en vruchten. Dat veen ligt nu ondergestoven door de latere duinvorming, maar via boringen, via al of niet speciaal voor het onderzoek gegraven
sleuven en via archeologische opgravingen, kunnen we erbij. Opgravingen geven
ons bovendien de kans om een aaneengesloten stukje van een voormalig landschap
bloot te leggen en daarbij ook te kijken naar de handel en wandel van de mens. Als
voorbeeld van zo'n kans noem ik drie opgravingen. Twee bevonden zich in het
tracé van de N211 ten zuiden van Wateringen en één in een bouwput langs de
Scheveningse Weg in Den Haag.
De eerste opgraving heet Wateringen-4 en betreft een duinlandschap uit 3700
V. Chr. Het veldonderzoek werd in 1994 uitgevoerd door D. Raemaekers van het
Archeologisch Centrum, Rijksuniversiteit Leiden. Op een laag duintje bovenop een
strandwal lag een houten boerenhuis uit de Jonge Steentijd. Het dak werd gedragen door elzenstammen. Voor de wanden waren dikke palen van jeneverbes-hout
gebruikt. Kennelijk waren dit de enige soorten opgaand hout in de naaste omgeving. Houtskool uit de haard laat zien dat er op enige afstand wel andere houtsoorten beschikbaar waren, zoals eik, kers en es. Wellicht was op wat oudere strandwallen enig gemengd loofhout te vinden.
De humeuze grond van de strandwal bevatte zaden waaruit af te leiden valt
dat de strandwal zelf oorspronkelijk begroeid was met struikgewas, waarin soorten
als roos, vlier en braam voorkwamen. Hondsdraf en drienerfmuur maakten deel uit
van de ondergroei. Uiteraard waren dit niet de enige planten die er stonden, maar
er blijven onder dit soort omstandigheden alleen soorten met harde, robuuste
zaden bewaard (fig. 1).
De valleien ten weerszijden van de strandwal waren overdekt met ruigtkruidenvegetaties waarin koninginnekruid een prominente plaats had. De laagste plekken waren nat, met onder andere gele lis (fig. 2). Het beeld is verrassend gelijk aan
hedendaagse situaties. In een soortgelijke vallei, maar misschien iets meer landinwaarts, groeiden ongetwijfeld ook de elzen die bij de bouw van het huis gebruikt
zijn. Het enige niet hedendaagse element is de jeneverbes. Verder ontbreekt de
duindoorn. Dit ontbreken is overigens wel verklaarbaar. Uit stuifmeelonderzoek
weten we dat in de vegetatieontwikkeling op de strandwallen duindoornstruwelen
een successiestadium vormen dat aan jeneverbesbossen voorafgaat. Wanneer de
jeneverbes zich gevestigd heeft, kan men dus weinig duindoorn verwachten.
Uit de bij het huis gevonden resten kan men afleiden dat de bewoners boeren
waren die leefden van akkerbouw en veeteelt. Daarnaast hielden ze zich ook bezig
met jacht, onder andere op otters, en met visvangst. In de flank van de strandwal
ingegraven kuilen worden gezien als waterkuilen. Zij hebben op de bodem sporen van
vervloeid schoon zand en zouden voor de drinkwatervoorziening gediend hebben.
Met de opgraving Wateringen-2 nemen we een sprong in de tijd. De opgraving
werd in 1994 uitgevoerd door C. Koot, weer van het Archeologisch Centrum te
Leiden. Het onderzoek betreft menselijke aanwezigheid op dezelfde strandwal,
maar dan in de Ijzertijd. Scherven dateren de gebruiksperiode tussen 450 en 400 v.
Chr. Op de strandwal ligt dan eerst een akker Ploegsporen laten zien dat deze
bewerkt werd met een primitieve ploeg, een zogenaamd eergetouw (fig. 3). Deze
ploeg trekt alleen voren en keert de zode niet. Op het terrein zijn verder kuilen
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aangetroffen die, net als in de
hiervoor genoemde opgraving,
als waterkuilen voor het verkrijgen van zoet water geïnterpreteerd worden. Sommige zijn door
de IJzertijd-bouwvoor heengegraven en dateren dus van na het
gebruik als akkerland.
In een van de laagten naast
de strandwal lag in deze tijd een
kreek die behoorde tot het
Gantel-systeem, dat in verbinding
stond met de zee. Door de goede
afwatering werd dan ook geen
veen gevormd. In de opvulling
van de waterkuilen lagen echter
plantenresten en zelfs oude
zoden die informatie leverden
over de vegetatie ter plekke.
De zaden en pollen wijzen op

Fig. 3. Eergetouwsporen uit de opgraving Wateringen-2. Foto J. Pauptit

een boomloos landschap. De valleien waren brak en overdekt met een kwelderachtige plantengroei. In de loop van de korte gebruiksperiode van het terrein
kroop de zilte vegetatie, met soorten als melkkruid, zeeweegbree en schorrezoutgras, de flanken van het lage duin op. Dit was waarschijnlijk de reden dat de akker
werd opgegeven. Het land was nog enige tijd in gebruik als weidegrond. Planten
als zilverschoon en varkensgras getuigen van een regelmatige betreding.
De invloed van zee en zand kan dus op één en dezelfde plek met de tijd sterk verschillend zijn. Dat geldt voor de hele kust. Verder geldt dat onze kennis van de
landschapsgeschiedenis op momentopnamen berust en dat van lang niet altijd
dezelfde locatie.
De Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen kennen we onder andere van
opgravingen aan de Scheveningse Weg in Den Haag, uitgevoerd door de archeologen van die gemeente. C. Vermeeren beschrijft de omgeving als open, maar wel
met enig struweel. Zij noemt liguster, kruipwilg, vlier, jeneverbes en, nu wel, duindoorn. In dit landschap werd akkerbouw bedreven en vee gehouden.
Volgens de paleo-geografische reconstructies is de actieve duinvorming met
zijn dynamiek van zandtransporten in deze tijd tot rust gekomen, ln veel pollendiagrammen ziet men dat dan eindelijk een ontwikkeling richting bos inzet, vooral aan
de randen van het binnenduin. Er komt hoogopgaand hout met onder andere
eiken en beuken. De mens laat dit hout echter niet met rust en in de elfde en
twaalfde eeuw worden de meeste bossen gekapt. In diezelfde periode gaat de kust
zich ook weer anders gedragen en komt het tot hernieuwde duinvorming met veel
stuivend zand. Door de ontbossing wordt dit proces nog bevorderd. Het resultaat is
het ontstaan van de Jonge Duinen die hun veel lagere voorgangers ten dele bedekken. Deze hernieuwde duinvorming duurt tot ongeveer 1600.
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In deze Jonge Duinen komen wel natte laagten voor, maar veenvorming vond er tot
op heden niet plaats, zodat het voor deze en latere perioden moeilijk is om met
pollenanalyse en zaden tot landschappelijke reconstructies te komen. Gelukkig zijn
er oude kaarten en beschrijvingen. Op die kaarten zien we in het binnenduin
akkers en weiden met hier en daar enige beboste eilandjes: de landgoederen. Ook
zeewaarts probeerde men agrarisch bedrijf uit te oefenen, maar dat mislukte
meestal. Jacob van der Does beschrijft het landschap bij Den Haag in 1668 als volgt:
"In 't Noorden heeft den Haegh geen lustige Waranden
Geen Bosch, noch Wey, maar Zee en aangename stranden
En Duynen, daer voor dees' in grooten overvloet
'tKonijn tot spijs, en tot vermaeck wierdt aengevoedt."
Er wordt veel geklaagd over een overmaat aan konijnen die de begroeiing schraal
hielden en boomloos. In 1823 schrijft Gevers van Endegeest: "Weinige lieden bezoeken, zonder noodzakelijkheid, de Duinen; de weg is in dezelve zonder gidsen niet
te vinden, en zelfs met behulp van dezen, herkent men zich bezwaarlijk in hare
gelijkvormige eentonigheid."
Dat kon in de negentiende eeuw natuurlijk niet en men begon in die tijd energiek met het planten van elzen, populieren, iepen, eiken en zelfs exoten als wilde
kastanjes en de destijds niet meer inheemse grove den. Het is die grove den, die J.P.
Thijsse nog zo mooi vond en in het Verkade-album "Blonde Duinen" bezong: "het
witte duin is mettertijd een grazig duin geworden. Dan moet ook maar gauw de
duinbeplanter komen en alles volzetten met jonge dennetjes.... En vijfentwintig jaar
later is het witte duin veranderd in een prachtig hoogstammig dennebosch." (fig. 4).
De waardering is inmiddels wel veranderd. In de heruitgave van het album schreef
R Zonderwijk het volgende commentaar: "Met het loflied op het dennenbos in de
duinen wordt tegenwoordig slechts door weinigen meer ingestemd. Dennen horen
in het duinlandschap niet thuis."
Met het commentaar van Zonderwijk zijn we terug bij het in het begin aangegeven
probleem. Men wil beheren, maar wat? Kennelijk wèl iets dat historisch verantwoord
is. En dat zijn kennelijk niet de duinen uit de negentiende eeuw, inclusief de gewoonte om er koste wat kost bomen te laten groeien. Welke geeft niet. Moeten we dan
een toestand van een oudere periode herstellen en alle aanplant rooien? Iemand
vroeg ooit of de esdoorn van nature in Nederland, en speciaal het duin, voorkomt. Dat
is niet het geval en zijn reactie was: " o, dan moeten we die allemaal kappen." Het
lijkt mij persoonlijk toch geen goed idee, laat staan dat het haalbaar zou zijn.
Wat zou mijn advies zijn? Als men de duinen met een historisch oog beziet,
vallen een aantal kenmerken op.
1. De mens is van begin af aan in de duinen actief geweest en niet alleen in de
landinwaartse. Bij de activiteiten horen akkerbouw en veeteelt.
2. De mens heeft van begin af aan drinkwater uit het duin betrokken.
3. In actieve duinen staat geen bos. Opgaand hout hoort alleen bij "dood" binnenduin.
4. Levende duinen dragen ten hoogste struweel, met als een eertijds heel gewone,
maar nu uitgestorven component het jeneverbesstruweel.
5. Tussen duinenrijen horen vochtige laagten te liggen.
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Fig. 4. De grove den in de duinen. Tekening L.W.R. Wenckebach in "Blonde Duinen".
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De vijf kenmerken zouden een richtlijn kunnen zijn voor duinbeheer Akkerbouw is
daarbij tegenwoordig economisch een onhaalbare kaart, maar extensieve veeteelt
behoort tot de mogelijkheden. Het winnen van drinkwater is duidelijk een historisch verantwoorde activiteit, mits de duinvalleien daardoor niet droogvallen.
Bebossing met loofhout kan, indien men het ideaal van een actief, dynamisch duin,
om wat voor reden dan ook, moet opgeven. Een terugkeer naar de niet zo erg lang
geleden uitgestorven jeneverbes-struwelen zal wel moeilijk te realiseren zijn. En om
wat meer revolutionaire plannen bij de beschouwing te betrekken: het toelaten van
zoutwater is, gezien situaties als bij Wateringen, niet echt zonderling.
De conclusie moet luiden dat met het duin dus heel veel kan en mag. Voor één
factor van betekenis bestaat echter géén historische parallel, namelijk grote aantallen mensen. Die waren er niet in het duin van "vroeger".
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