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Op 16 augustus 1990 is Solleveld aangewezen als beschermd natuurgebied krachtens de Natuurbeschermingswet. De combinatie van het Oude Duinlandschap vlak
bij zee. gescheiden door een smalle strook Jonge Duinen, is waarlijk uniek in
Nederland.
Het karakter van de duinen van Solleveld wordt toegelicht op basis van de zonering, het voormalige gebruik en het beheer Een schets van de vegetatie weerspiegelt dit. Deze bijdrage is beperkt tot het beheersgebied van het Duinwaterbedrijf
(fig. 1) ingesloten tussen de Schelpweg, Haagweg-Monsterseweg en Camping
Ockenburg. De terreinen van Camping Solleveld, Bloemendaal, Ockenrode en Van
Leydenhof zijn wel betrokken in dit artikel. De waterwinning in het gebied komt in
een volgend nummer aan bod in het kader van de onderzoeksresultaten van het
MER-Solleveld. Een evaluatie van de effecten van vijfjaar begrazing is in voorbereiding; in een volgend nummer zal ook hier over worden gerapporteerd.

Fig. 1. Vereenvoudigde landschappenkaart (naar Lucas 1993)
\
met ter oriëntatie de belangrijkste wegen en het complex van eikenwallen.
Legenda: I = zeereep, ll = buitenduinen, III = binnenduinen en IV = oud duin.
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Duinen?
Als we in het algemeen spreken over duinen dan bedoelen we meestal het Jonge
Duinlandschap, een strook duin van veelal 2-5 kilometer breed in perioden ontstaan
vanaf ongeveer het jaar 1000.
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In Solleveld behoort een smalle strook van een paar honderd meter direct langs de
kust t o t de Jonge Duinen (fig. 1: zone I tot en met III). Deze strook is ooit aanzienlijk breder geweest, maar is door afslag voor een groot gedeelte verdwenen. Door
de (relatieve) afstand tussen het complex van eikenwallen en de zee te vergelijken,
wordt dit duidelijk. In de vorige eeuw is een smalle zeereep op de kustlijn geworpen; recent is de zeereep verbreed met een tweede zeereep achter de eerste
(Hornstra 1987).
De rest van Solleveld behoort tot de zogenaamde Oude Duinen, die ongeveer 5000
tot 3500 jaar geleden werden gevormd. Ter vergelijking: in Meijendel ligt de overgang tussen het Jonge en het Oude Duin op de overgang van WaalsdorpRoggewoning; dit is ongeveer 3 km landinwaarts. Een andere indicatie voor afslag
is af te leiden uit de oriëntatie van de wegen door Den Haag in de richting van
Monster (bv Laan van Meerdervoort en Oude Haagweg - Monsterseweg). Deze
lopen niet parallel aan de kust maar staan onder een hoek en lopen over de strandwallen. Over de ontwikkeling van het duingebied van Solleveld aan de (vroegere)
monding van de Maas en details over de menselijke bewoning wordt verwezen
naar het boeiende verhaal van Vertegaal in Duin (1994).
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Fig. 2. Deel van de kaart van Cruquius van Delfland uit 1712. Het complex van eikenwallen is goed
zichtbaar Het uitgebreide complex aan akkertjes met wallen in zuidwestelijke richting is nog nauwelijks aanwezig. De oostelijke zijde is wel in zijn geheel ontgonnen en heette toen 'Zolle Velt'
(een zolletje is een jiddisch verkleinwoord voor koopje).
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Solleveld is op basis van landschapskenmerken op te delen in vier eenheden: zeereep
(I), buitenduinen (II), binnenduinen (III) en oud duin (IV) (fig. 1). De eenheden I tot en
met III behoren tot het Jonge Duinlandschap en IV hoort tot het Oude Duinlandschap.
De indeling is ontleend aan Lucas (1993). De zonering komt grotendeels overeen met
Doing (1988). De beschrijving van de vegetatietypen is ontleend aan Boosten (1997).

—

I. Zeereep

De zeereep is een langgerekte, smalle duinrug met hoge vlaktes (hoogte 13-15
-t-NAP). Het is, vanwege de functie van zeewering, het minst natuurlijke deel van
het gebied. Ter versterking van de zeereep is in 1987/88 achter de eerste zeereep
landinwaarts een tweede zeereep aangelegd. Deze recente verzwaring (Delta-wet)
werd uitgevoerd met zand uit de Maas- en Eurogeul. In plaats van een strakke
zanddijk heeft men ernaar gestreefd deze tweede zeereep een enigszins natuurlijker karakter te geven. Zo is er een regelmatige afwisseling van toppen en dalen
gemaakt (Hornstra. 1987). De onnatuurlijkheid wordt echter versterkt doordat het
zand grover van structuur is en een grote hoeveelheid schelpfragmenten bevat.
Tussen de eerste en tweede zeereep ligt over een groot deel van de ondiepte een
fietspad (fig. 1).
De basis van de begroeiing van deze weinig natuurlijke zone is de gebruikelijke
aanplant van Helmgrassen. Het is een soortenarm hoog grasland met lokaal open
duingraslanden (Duinsterretje en Muurpeper) en lokaal dichtere begroeiing
(Dauwbraam en Duindoorn). Bij de oplevering van de tweede zeereep zijn enkele
stukken opzettelijk niet beplant om te bestuderen hoe het gedrag van de stuifvlakken zou zijn onder invloed van de wind. Na een jaar is besloten om deze vlakken
toch dicht te planten. Hierdoor is de gehele zeereep stabiel. Die stabiliteit van de
zeewering is nog eens versterkt door golfbrekers.

—

II. Buitenduinen

Het buitenduin is een betrekkelijk smalle strook aansluitend aan de zeereep. Het
zijn enkelvoudige of samengestelde kleine secundaire uitblazingsvalleien en kleine
paraboolduinen van het Jonge Duinlandschap. Door kustafslag voor de kust van
Monster is veel zand beschikbaar gekomen. Het meeste zand is in noordelijke richting langs de kustlijn weer op de kust geworpen; slechts een klein deel is weer ter
plaatse op de duinen van Monster afgezet en uitgestoven tot kleine, enkelvoudige
of samengestelde parabolen. Het is mogelijk dat deze zone breder is geweest maar
dat de zee in een later stadium opnieuw een deel van deze zone heeft afgeslagen.
In de vorige eeuw is een deel van het zand van de zeereep op de kust geworpen en
door aanplant met helmgrassen door de mens versterkt tot een zanddijk. Tevens is
recent een deel van de parabolen van de buitenduinen verloren gegaan door de
verzwaring van de zeereep in 1987/88 middels de aanleg van een tweede zeereep.
Net zoals in Berkheide en Meijendel vertonen deze paraboolduinen een zuidwestnoordoost oriëntatie. De open en zandige zuidgerichte hellingen kenmerken zich door
open duingraslanden met Duinsterretje, Muurpeper en enkele annuellen, en hier en
daar Duindoorn. Ook rondom het vogelringstation komt dit open graslandtype voor.
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Op de noordgerichte hellingen en vlakke delen wordt veelal een gemengd struweel
aangetroffen van Duindoorn met Liguster, Gewone vlier en Kardinaalsmuts. Soms is
Duindoorn dominant. De aanwezigheid van Duindoorn lijkt er hier op te wijzen dat
de bodem kalkhoudend is; de grens van primair kalkloos en kalkhoudend zand
wordt door de soort gevolgd. Onderzoek heeft aangetoond dat de vitaliteit van de
Duindoorn niet direct gekoppeld is aan kalk. Er is wel een relatie tussen de vitaliteit
van de soort, de wortelknolletjes die de plant van stikstof voorziet en nematoden
die deze wortelknolletjes aantasten. De ondergroei van het struweel is spaarzaam,
met onder andere Winterpostelein en Drienerfmuur en annuellen (bv Ruw vergeetme-nietje); in de takken van de struiken windt Heggerank. In de randen van het
struweel komt Kleine ruit {Thalictrum minus) regelmatig voor

I. Binnenduinen
Het grootste gedeelte van Solleveld wordt ingenomen door deze zone. De binnenduinen zijn door het ontstaan en het landbouwkundig gebruik in twee deelgebieden te splitsen, namelijk de geparaboliseerde binnenduinen (lila) en de geëgaliseerde binnenduinen (lllb).

Geparaboliseerde

binnenduinen

(lila)

Net zoals het buftenduin zijn dit secundaire duinvormen van zuidwest-noordoost
lopende duinruggen met uitblazingsvalleien en met matig hoge paraboolduinen.
Eén van die grote paraboolduinen is op de hoogtelijnenkaart goed zichtbaar (fig.
3). De rest van gebied is lichter geaccidenteerd. Door die grotere variatie in hoogte
kostte het kennelijk indertijd te veel moeite om het gebied te egaliseren voor
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Fig. 3. Gegeneraliseerde hoogtelijnenkaart van het gehele natuurmonument.
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akkerbouw in tegenstelling tot het geëgaliseerde binnenduin. De bodem is kalkarm
door uitloging. Het landschap heeft iets weg van het nollenlandschap (NoordHolland) en de binnenduinen van Goeree. Het zijn daar door konijnen en vee kortgegraasde graslanden met orchideeën (bijvoorbeeld Herfstschoeforchis). Solleveld
heeft echter niet die grote soortenrijkdom. Bij mij is niet bekend of Solleveld die
soortenrijkdom ooit heeft gekend.
Door de systematische vastlegging met helmgras in het recente verleden wordt het
algemene beeld gedomineerd door hoog gras en worden weinig plantensoorten
aangetroffen. Hoe dit gedeelte van het duin recent is veranderd, geeft het navolgende citaat uit Waldeck (1964) weer:
"Vroeger waren bijvoorbeeld de duinen van de Westlandse Waterleiding als gevolg
van het grote aantal konijnen kaal. Ondergraving van de slaperdijken en van de
duinen maakte het noodzakelijk de konijnenstand in te perken. Hierbij bleef het
niet. Het konijn moest verdwijnen en de myxomathose deed de rest. Trekvogels en
wintervogels, die van de konijnen leefden, keerden niet meer terug (Zeearend,
Ruigpootbuizerd). Aan de andere kant verloren vele vogels hun broedgelegenheid
(konijnenholen) of hun voedselgebied (het kale duin). Het kale duin werd veranderd, niet in een tuin met wilde flora, zoals men wel verwacht heeft, maar in een
steppe, overgroeid met een alles verstikkend, hard krulgras. De duinen van Monster,
eens het broedgebied van honderden Tapuiten, van Steenuilen, Holenduiven,
Bergeenden, Kieviten, Veldleeuweriken, veranderde in korte tijd t o t een troosteloos
geheel."
Met het harde krulgras is ongetwijfeld Zandzegge bedoeld. Zandzegge is indifferent en kan in zowel kalkhoudende als in kalkarme tot kalkloze situaties dominant
als vergrasser optreden. Baeyens & Duyve (1991) zien dominantie van Zandzegge als
indicator voor het feit dat er ooit begrazing is geweest en als weerspiegeling van
een schok (een overgang in beheer?) in de natuur De vergrassing door Helm is vergelijkbaar met de vergrassing in het kalkarme Waddendistrict. Ook hierin ligt een
indicatie van het kalkarme tot kalkloze karakter van Solleveld. Vergrassing in het
kalkhoudende Renodunale of Duin-district vindt vooral plaats door Duinriet.
Tussen dit overwegend vergraste deelgebied komen op de zuidgerichte hellingen
van de parabolen, waar geen vastlegging meer heeft plaatsgevonden, zeer open
duingrasland voor met Duinsterretje en Ruw vergeet-me-nietje van kalkhoudende
bodem. Tussen de dichte pollen komen gelukkig nog de kleine kruidachtige planten
voor Het betreft onder andere Schapegras en Boskruiskruid. Door de begrazing
door paarden is de dominantie van de vergrassers teruggedrongen en die van de
kleine kruidachtigen bevorderd. Opvallend is het lokaal voorkomen van Eikvaren en
Brede Stekelvaren. Het voorkomen van enkele pollen Struikheide wijst op de overgang naar de Oude Duinen.
In het noordwestelijke deel ligt ook nog een smalle strook van het geparaboliseerde binnenduin (lila) op de overgang van het buitenduin (II) naar het vergraven binnenduin (lllb). Dit type is ook sterk vergrast geweest. Door de begrazing komen
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weer soortenrijke duingraslanden voor met paardebloemen. Gewone veldbies. Echt
walstro en lokaal zelfs soorten als Grote wilde tijm en Walstrobremraap. maar ook
met zuur-indicatieve soorten als Paashaver en Schapezuring. Deze mengeling wordt
veroorzaakt door de invloed van het verwaaien van kalkhoudend zand vanuit het
buitenduin en de zeereep.
In het noordoostelijke deel, op de overgang van het geëgaliseerde binnenduin (lllb)
en het oude duin (IV) (fig. 1), ligt eveneens een smalle strook geparaboliseerd binnenduin (lila). Het is deels vergraven tot wallen. Ingesloten door en aan de randen
van het bos is een mos- en korstmosrijke Struikheide aanwezig met Schapegras,
Paashaver, Gewoon rendiermos, Haarmos. De andere, maar kleinere heideterreintjes
liggen in de zone van de Oude duinen (IV). Het bos op deze overgang bestaat uit
eiken, waarschijnlijk geplant, met hyacint in de ondergroei. De vraag is hoelang dit
type nog stand zal houden onder de sterke verzuring van de bodem (Sevink, in
voorbereiding). Er lijkt een onomkeerbaar proces van aluminium-vergiftiging op te
zijn getreden. De eik is daar niet tegen bestand. Autonome omzetting naar een
door mossen gedomineerd type met eventueel Struikheide lijkt de toekomst te worden. Het grootste deel van de heideveldjes, die nu aanwezig zijn, zullen afkomstig
zijn van een oude cultuur die werd uitgevoerd op zure grond (begrazing met schapen
op het Oud duin en de strandwallen). Of ze met de verzuring toe zullen nemen is
nog niet duidelijk.

Geëgaliseerde

binnenduinen

(lllb)

Een aanzienlijk deel van Solleveld wordt ingenomen door dit type grotendeels
omsloten door het secundair verstoven binnenduin (lila). Kennelijk was het maaiveld toen het in landbouwkundig gebruik kwam weinig geaccidenteerd. Het geëgaliseerde binnenduin wordt aan de westzijde lokaal geflankeerd door het buitenduin
en aan de oostzijde lokaal door Oud duin (fig. 1).
Het geëgaliseerde binnenduin is het meest intensief gebruikt door de mens. Het
betreft grote vlaktes die ten behoeve van de akkerbouw en veeteelt zijn voorzien
van een kunstmatig vlak reliëf met op vaste afstanden lage walletjes.
Er is een uitzondering. Het betreft een geomorfologisch restant van een eikenhakhoutcultuur op 1-1,5 meter hoge wallen (fig. 1 en fig. 4; Vertegaal 1994), die stamt
uit de tijd dat het grondwater hier in gedeelten van het jaar boven maaiveld moet
hebben gestaan. Een lokaal ondiepe veenlaag op ± O -i-NAP zal deze hoge grondwaterstand hebben bevorderd. Op een enkele kromgewaaide eikenboom na is het bos
verdwenen. Het is in de Tweede Wereldoorlog omgehakt om een vrij zichtveld te
hebben ten behoeve van een van de afvuurplaatsen van Vl-bommen vanuit de
binnenduinrand.
Afgraving, egalisatie en vergraving komen veel voor in de duinen en in de binnenduinrand. Voorbeelden zijn er te over In het Jonge duingebied betreft het bijvoorbeeld de Harstenhoek en de vallei Meijendel. Langs de steile binnenduinrand is dit
onder andere Roggewoning, Hertenkamp, de Klip en Lentevreugd.
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Fig. 4. Dwarsdoorsnede

van de eikenwallen

in Solleveld (bron: K. Vertegaal

1994).

De vegetatie van de oude akkercomplexen van Solleveld bestaat uit mos- en korstmosrijke gesloten graslanden, soms vergrast door Zandzegge, met verder
Schapegras. Schapezuring, Gaffeltandmos, Haarmos en Gewoon rendiermos. Zeer
bijzonder is het voorkomen van Glad biggekruid; een soort van de l e categorie van
de Rode Lijst. Lokaal komen dwergstruwelen, kleine bosschages van populier en
aangeplante bossen van Oostenrijkse den voor
Op twee plekjes in het geëgaliseerde binnenduin komt een open duingrasland voor
met pioniersoorten ten gevolge van het gebruik door meeuwen als roestplaats. Er
ligt hier veel braaksel van mosselschelpen.

—

IV. Oud duin

Het Oud duin is grotendeels een laaggelegen en licht geaccidenteerd gebied, dat
voor landbouwdoeleinden is gebruikt. Het reliëf is kunstmatig en bestaat uit lage
wallen ("wasbord"), die meestal haaks op de kustlijn staan, en voor een klein deel
uit akkertjes. Ongestoorde bodems voor een bodemonderzoek (Sevink. in voorbereiding) waren in Solleveld dus niet te vinden.
Het gebied is voor 90-95% begroeid met bos. Zeer waarschijnlijk bestaat het hele
bos uit oude aanplant dat deels in hakhoutcultuur is geweest getuige de wortelstoelen. Eik overheerst en op de lagere delen komt berk voor Lokaal treedt
Gewone esdoorn op. Onduidelijk is of op zulke plaatsen in het verleden een dennenaanplant is geweest. Het doet het wel vermoeden, omdat na kap van dennen of
het openstellen van de kroon esdoorn zich meestal indringt in de begroeiing (veldwaarnemingen auteur).
Hier en daar komt struweel voor dat meestal bestaat uit Amerikaanse vogelkers, die
zo veel mogelijk wordt bestreden. Enkele kleine stukjes heide zijn ingesloten door
bos. Het betreft een van de vier plaatsen waar dit vegetatietype in de ZuidHollandse vastelandsduinen nog voorkomt: 't Heitje (GWA/De Zilk), Landgoed Rust
en Vreugd (Wassenaar). Wapendal (Den Haag) en Solleveld (Den Haag/Monster).
Grote zorg voor het behoud van deze markante, maar zeldzame begroeiingen in
het Renodunale district heeft geleid tot diverse experimenten, die alle matig tot
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slecht zijn gedocumenteerd. Hierdoor zal het moeilijk zijn een goed beheersadvies
te geven voor het behoud. Desalniettemin moet worden geprobeerd al de gebrekkige informatie eens op een rijtje te zetten en om, samen met de gegevens van
't Heitje (Mourik 1992), tot een beheersvisie te komen.
In het zuidoosten ligt tussen de Haagweg en het duin het restant van een eikenhakhoutbos. dat nog tot + 1900 hier moet hebben gestaan. Nu is het een door de
zoute zeewind geschoren, geleidelijk uit het grasland opkomende rand van eiken.

—

Epiloog

Dat het Solleveld een veelbewogen geschiedenis door menselijk ingrijpen achter
zich heeft, is wel duidelijk geworden (zie ook Vertegaal 1994). Daaraan ontleent
het gebied juist zijn markante landschapstypen. Het relatief kalkarme bodemsubstraat en in grote delen zelfs een primair kalkloze bodem in combinatie met het
landbouwkundig gebruik zal nooit leiden tot een uitbundige rijkdom aan plantensoorten; aan zulke zure omstandigheden zijn maar weinig soorten aangepast.
Alleen in de overgang binnen de Jonge duinen achter de zeereep is een rijke differentiatie van vegetatietypen mogelijk door de subtiele overgangen van kalkhoudende naar kalkloze bodem.
De betrekkelijk recente, intensieve aanplant met Helm heeft het landschap verregaand verstard en de kortgrazige graslanden grotendeels doen verdwijnen. Het
inzetten van begrazing door paarden, die de dichte ruigte van grassen dienen te
doorbreken, leidt hopelijk tot het weerkeren van de kortgrazige graslanden waarin
het konijn (als de belangrijkste begrazer van het duin) zich optimaal kan thuisvoelen.
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