Berkheide: slechte tijden, goede tijden
Theo Verstrael, Teunisbloem 2, 2317 LB Leiden
Kees Vertegaal, Drakestein 16, 2352 JV Leiderdorp

Berkheide is het duingebied tussen Katwijk en de Wassenaarse Slag. Het heeft een
oppervlak van ca. 930 ha en vormt samen met Meijendel een groot aaneengesloten
geheel van ca. 3000 ha duingebied tussen Katwijk en Scheveningen. Het is in vele
opzichten een bijzonder gebied met een geheel eigen ontwikkelingsgeschiedenis,
waarvan nog veel sporen in het landschap zijn terug te vinden. Berkheide heeft duidelijk meer reliëf dan Meijendel en heeft een veel opener karakter. Ondanks en ook
dankzij vele vroegere en tegenwoordige menselijke activiteiten als landbouw, recreatie, zeewering en waterwinning heeft Berkheide qua natuurwaarden (nog) veel te
bieden. Vooral de flora en fauna van het kalkrijke open duin en van de door eeuwenlang menselijk beïnvloede variant hiervan, 'het zeedorpenlandschap', zijn er bijzonder goed ontwikkeld: nationale top!
Met ingang van 1 januari 1996 zijn delen van dit bijzondere duingebied in
beheer gekomen bij de DZH als gevolg van de fusie met het waterbedrijf van de
EWR. Vanaf dat moment zijn Meijendel en Berkheide meer in onderling verband
beschouwd bij het vaststellen van het gewenste beheer. Die ontwikkeling zal duidelijk worden bij de vaststelling van het nieuwe beheerplan voor Meijendel,
Berkheide en Solleveld dat in de loop van 1999 zal worden gepubliceerd. Een
beheerplan dat tot stand komt in nauw overleg met de grootste terreinbeheerder
in Berkheide, Staatsbosbeheer. Het is daarom een goed moment om nader kennis te
maken met dit duingebied dat voor wellicht veel lezers nog onbekend is.

Ligging en gebiedsnamen
Berkheide grenst aan de oostzijde aan de Zanderij Westerbaan (een afgegraven
stuk binnenduin waarvan de bebouwing als nieuwe woonwijk van Katwijk onlangs
is begonnen), het vliegkamp Valkenburg, de bollenvelden van Lentevreugd (waar in
de nabije toekomst natuurontwikkeling zal plaatsvinden) en de Wassenaarse villawijk Rijksdorp (figuur 1).
DorendelA/riezewei is een grote vallei pal onder Katwijk, met vroegere akkerpercelen waar nu veel gerecreëerd wordt, vooral met honden. Andere grote valleien, overigens deels als gevolg van vergravingen niet altijd meer goed herkenbaar,
zijn De Drie Plassen, Meyvogeledel, Groot Berkheide en Klein Berkheide. In het
zuidwesten ligt ter hoogte van Paviljoen 'De Duinen' een complex van kleine en
middelgrote valleien, het Boerendelgebied. De Pan van Persijn is een grote, door de
gemeente Katwijk beheerde vroegere landbouwvallei die wel wat lijkt op de Vallei
Meijendel, en eveneens een druk bezocht recreatiegebied is (maar honden zijn er
verboden!).
Een opmerkelijk en tamelijk karakteristiek fenomeen is de Soefi-tempel, die
dankzij een ons niet nader bekende planologische kronkel in het zeedorpenland-
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1. Kaartje van Berkheide met enkele toponiemen (uit Van Ommering & Verstrael 1987).

schap van noordwest-Berkheide terecht is gekomen. Het Vlaggeduin in de voormalige schietbanen bij Katwijk is met 37 m het hoogste punt van Berkheide. In de zuidoostelijke binnenduinen ligt het militair terrein 'De Kom'.
Er zijn ook vele kleurrijke namen van duinen en valleitjes bewaard gebleven,
die o.a. herinneren aan het vroegere gebruik van valleien en valleitjes als akker;
enkele van de mooiste zijn Goeie Gerrit z'n Delletje, Moeder Joppedel,
Hanegekraai, Paardenkerkhof en Toverduin.
In Katwijk is Berkheide van oudsher bekend als de 'Zuidduinen' terwijl bij
Staatsbosbeheer het gebied opsierde met het naambord 'Hollands duin', samen met
de Coepelduinen en het duingebied van Noordwijk. De naam 'Berkheide' voor het
duingebied als geheel is pas sinds de jaren '70 in gebruik geraakt.

—

Geologie, hydrologie en geomorfologie

De jonge duinen van Berkheide zijn vanaf de tiende eeuw ontstaan in het vroegere
mondingsgebied van Oude Rijn. Het ontstaan van Berkheide valt samen met het
verzanden en afgesloten raken van de rivier. Vanaf de zeezijde werd zand op de
toenmalige stranden afgezet dat in grote massa's landinwaarts stoof over het oorspronkelijke estuariumlandschap. De duinen van Berkheide liggen op een dikke
kleilaag (zgn. 'Rijnklei') die in de vroege Middeleeuwen en daarvoor als slikken en
kwelders is afgezet in de toen vele kilometers brede Oude Rijnmonding (Leltz et al.
1993). Dit is een heel andere ondergrond dan in Meijendel dat ontstaan is op het
vroegere strandwallenlandschap; alleen in noordelijk Meijendel is in de bodem ook
de Rijnklei aanwezig.
De ruim één meter dikke kleilaag op ca. 2 m onder NAP zorgt ervoor dat
regenwater slechts zeer traag naar de diepere ondergrond kan doordringen. Het
grondwater boven de kleilaag stijgt daardoor hoger dan in duingebieden waar de
regen gemakkelijker wegzijgt, zoals in Meijendel. Door de toenemende hoogteverschillen stroomt het neerslagoverschot uiteindelijk vooral als een kwelstroom weg
naar zee en naar de binnenduinrand.
De hoge grondwaterstanden hebben er toe geleid dat tijdens perioden waarin
het duinzand (opnieuw) grootschalig in verstuiving kwam (tot in de 18de eeuw),
valleien minder diep uitstoven omdat grondwater al snel werd bereikt. In het midden van Berkheide ligt het oorspronkelijke niveau van valleibodems daardoor op 8
a 9 m -H NAP; in Meijendel is 5 m + NAP al 'hoog'. Op doorsnede is Berkheide dus
reliëfrijker dan Meijendel; er zit als het ware meer zand in gebied. Dit verklaart misschien ook waarom het wat smaller (ruim 2 km) is dan Meijendel (ca. 3 km).
Net als in Meijendel bestaat de zeereep uit een vrijwel kunstmatige zanddijk.
Hierachter is op 200 a 300 m een fossiele, deels gekerfde, zeereep herkenbaar die
de kustlijn van ca. 1850 markeert. Deze sluit aan op een zone van enkele honderden meters breed microparaboollandschap met goed herkenbare enkelvoudige uitblazingskommen en paraboolduinen, o.a. in het gebied rond de Boerendel. Deze
zone gaat geleidelijk over in het middenduin met grote samengestelde uitblazingsvalleien, kopjesduinen en kamduinen. De grote centrale valleien, met name De Drie
Plassen, de Meyvogeledel en Groot en Klein Berkheide, zijn door aanleg van waterwinningsinfrastructuur niet goed herkenbaar meer.
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In de binnenduinen van Berkheide ontbreken de hoge loopduinencomplexen.
Wel zijn er enkele hoge kamduinen, met ten westen hiervan lagere duinvormen en
in het noordoosten kopjesduinachtige stukken als het Tasjesduin. Dit vormt een
geleidelijke overgang naar de polder via een 'mient-landschap'. De grote voormalige landbouwvallei Pan van Persijn is omsloten door een groot maar vrij laag paraboolduin. De duinzoom is bij de Zanderij Westerbaan en Lentevreugd ver afgegraven waardoor hier de binnenduinrand uit steile hellingen bestaat.
Meer nog dan Meijendel zijn verspreid over heel Berkheide de oorspronkelijke
vormen op grote en kleine schaal aangetast door vergravingen, vooral ten behoeve
van aanleg van drinkwaterproductiemiddelen. Daarnaast hebben ook kustverdediging (zeereep), defensie (o.a. aanleg van bunkers, de Atlantik-wall e.d. tijdens de
Tweede Wereldoorlog), vroegere landbouw (in de valleien) en recreatie (paden) tot
aantasting van aardkundige waarden geleid.

Het verdwenen dorpje 'Berckhey'
Zijn huidige naam dankt het terrein aan het vissersdorpje Berckhey dat in de
Middeleeuwen werd gesticht ter hoogte van de huidige Wassenaarse Slag (De
Bruijn 1986). Het dorpje is als 'Berckerheij' terug te vinden op de kaart van Holland
van Jacob van Deventer uit 1570 en op de kaart van Rijnland en Amstelland van
Blaeu uit 1631 maar dan als 'Berch Eyck' (zie Boomgaard 1984). Veel is er niet
bekend over het dorpje zelf, behalve dan dat het een woon- en wijkplaats was voor
ketters en ander uitschot. En er is ook niets meer van terug te vinden. Hoe Berkhey
is verdwenen is onbekend gebleven, waarschijnlijk omdat er weinig mensen woonden die bovendien geen tot weinig contact hadden met nederzettingen in de
buurt, zoals Wasseneer en Katwijk. De Elisabethsvloed (1421) en de storm van
Allerheiligen in 1570 zullen zeker hun tol hebben geëist gezien het feit dat grote
delen van Katwijk en Scheveningen wegspoelden. Maar het is ook zeer goed mogelijk dat het wanbeheer van de erachter gelegen duinen, waar grootschalige verstuivingen vrij spel kregen, ertoe hebben geleid dat Berkhey is overstoven. Zodoende
leeft de naam slechts voort in het duingebied zelf, de twee grote (vroegere) valleien Groot en Klein Berkheide, in de Berkheistraat in Wassenaar en in Katwijk zelf,
waar verscheidene families die achternaam dragen (De Bruyn 1986).

Landbouw
Met het verdwijnen van Berckhey verdween niet de menselijke invloed uit het
gebied. Er werd op extensieve wijze vee geweid, de struwelen zullen ongetwijfeld
voor brandhout hebben gezorgd terwijl de konijnenjacht zeer populair was. De
toen aanwezige vossen zijn hierdoor waarschijnlijk zo sterk achter de broek gezeten dat ze voor lange tijd uit de duinen zijn verdwenen (Van Marwijk 1994). Van
deze vormen van duingebruik is nu niets meer terug te vinden.
Dat geldt niet voor de akkerbouw: in de vochtige valleien die 's zomers net
droog genoeg vielen, zijn van oudsher pogingen ondernomen om akkerbouwgewassen te telen, met name aardappelen. Aan het eind van de vorige eeuw werden
er zelfs akkertjes aangelegd door zand af te graven en op de randen te gooien.

waardoor een walletjespatroon ontstond (Van Ommering & Verstrael 1987,
Thurkow 1987, 1988). Die akkertjes zijn nog altijd goed te herkennen, onder andere
in de grote vallei van Vriezewei en Dorendel in het noorden en langs het fietspad in
het midden van het gebied. Toponiemen als Boerendel en Ben z'n Del voor het
kwelplassengebied in het centrum van Berkheide herinneren nog aan deze activiteit.
Succesvol is de duinaardappelteelt nooit geweest. De wisselende waterstanden
en de geringe voedselrijkdom van de grond maakten dat er veel en hard moest
worden gewerkt voor een schamele oogst. Begin deze eeuw werd, mede onder
invloed van toenemende verdroging, de akkerbouw in de meeste valleitjes
gestaakt; alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er opnieuw aardappelen
geteeld. Na het begin van de infiltratie van boezemwater is een aantal valleien, die
niet als infiltratieplas in gebruik werden genomen, weer natter (en voedselrijker)
geworden. Tegenwoordig zijn ze veelal dicht begroeid met riet Phragmites australis
en vormen ze een geliefde broedplaats voor allerlei moerasbroedvogels.

—

Zeedorpenlandschap

De meeste akkertjes lagen in valleien direct ten zuiden van Katwijk en maken hier
deel uit van het zeedorpenlandschap (Doing 1988, Leltz et al., 1993), een zone rond
de oude kustplaatsen waarvan de landschapecologische kenmerken mede zijn
bepaald door eeuwenlang menselijk medegebruik van het duin. Behalve de landbouw in de valleitjes (en het daarmee gepaard gaande verkeer) zijn de duinen van
oudsher gebruikt voor beweiding (nog in de eerste helft van deze eeuw liepen er
schaapskuddes rond in Berkheide), nettenboeten, sprokkelen van hout, helmsteken,
eierrapen, bramenpluk, enz. Nog tot in de jaren '70 maakte de Katwijkse bevolking
vrijelijk gebruik van een groot deel van het duin. Tegenwoordig bestaat de beïnvloeding vooral uit recreatie wat dicht bij het dorp bestaat uit een breed scala aan
activiteiten, waaronder honden uitlaten, voetballen, vliegeren, picknicken en barbecuen (in de zogenaamde 'Vriendschapskuil'). In de nazomer mogen nog steeds
bramen worden geplukt in de door Staatsbosbeheer beheerde gedeelten.
De menselijke beïnvloeding is het sterkst in de buurt van het dorp, maar een
scherpe grens van het zeedorpenlandschap is niet aan te geven. Het voorkomen van
Kruisbladgentiaan Gentiana cruciata markeert wel het einde van het zeedorpenlandschap (Schaminée et al. 1996). In Berkheide loopt het zeker tot meer dan 1 km
van de zuidrand van Katwijk door. Behalve de akkerstructuren in de valleien heeft
dit gebruik geen zichtbare sporen in het duinlandschap achtergelaten. Het ecologisch effect is vooral het gevolg van een (beperkte) voedselverrijking (bemesting,
vroeger door vee, tegenwoordig door honden; achterlaten van afval) en bodemberoering (door betreding buiten de paden).
Het zeedorpenlandschap is vooral te herkennen aan de vele bijzondere plantensoorten, zoals Bleek schildzaad Alyssum alyssoides, Wondklaver Anthyllis vulneraria, Nachtsilene S/7ene nutans, Kegelsilene Silene conica. Bitterkruidbremraap
Orobanche picridis en Blauwe bremraap O. purpurea. Botanisch behoort noordBerkheide (met de Coepelduinen tussen Katwijk en Noordwijk) tot de best ontwikkelde zeedorpenlandschappen langs de Nederlandse kust. Een typische broedvogel

Holland's Duinen nr 35, november 1999

Berkheide: slechte tijden, goede

tijden

van het zeedorpenlandschap is de Roodborsttapuit Saxicola torquata. Twee andere
zeedorpensoorten, de Kuifleeuwerik Galerida cristata en de Geelgors Emberiza citrinella, zijn inmiddels uit Berkheide verdwenen (Van Ommering & Verstrael 1988).

—

Waterwinning

In het midden van de vorige eeuw werd ontdekt dat in het westen van Nederland het
grondwater in de duinen gebruikt kon worden als een waardevolle bron van schoon
en betrouwbaar drinkwater. Vanaf 1851 bleek de levering van duinwater door de
Amsterdamse Gemeentewaterleidingen een succes. Op andere plaatsen langs de kust
werd het voorbeeld gevolgd: 's-Gravenhage vanaf 1874 in Meijendel en Leiden vanaf
1878 in Berkheide. Vanuit het pompstation bij Katwijk (met de karakteristieke watertoren uit 1878) werden via de grote valleien in het midden van het duin diepe sprangen (kanaal 1, 2 en 3) in het hoogste deel van het gebied uitgegraven richting
Wassenaarse Slag om het water aan te voeren. Na 1900 deed deze wateronttrekking
zich voelen door een geleidelijk zichtbaar worden verdroging van het duingebied;
hierover werd al in 1898 gerapporteerd door Vuyck (1898). De verdroging zorgde
voor het verdwijnen van de bijzondere begroeiing (en broedvogelbevolking?) van de
voormalige natte duinvalleien, en van de toch al marginale landbouw.
In 1940 startte de Leidsche Drinkwaterleidingmaatschappij (LDM) als eerste
duinwaterbedrijf met de infiltratie van oppervlaktewater in duinpannen om de verdroging en de problemen bij de winning van drinkwater te bestrijden. Het te infiltreren water werd aangevoerd vanuit de boezem van de aangrenzende polder. De
meeste valleien veranderden in infiltratieplassen en op sommige plaatsen werden
ook in hogere (droge) duinen infiltratiekanalen aangelegd. Op enige afstand hiervan werden puttenseries of drains geplaatst. Al met al betekende dit een grootschalige aantasting van het oorspronkelijke duinreliëf en van de vegetatie (Runhaar
1977, Van Dijk 1984, Van der Meulen 1982, 1997). De drinkwaterproductie kon hierdoor toenemen van 2,8 miljoen m^ in 1940 tot ca. 24 miljoen m' in 1996. De uitbreiding van de capaciteit is niet zonder slag of stoot gegaan. Voordat die toename was
gerealiseerd had de LDM er mede toe bijgedragen dat een nieuwe natuurbeschermingsorganisatie het licht zag, die zich volledig richtte op een betere bescherming
van de Nederlandse duinen.
Pas vanaf 1988 wordt relatief schoon infiltratiewater aangevoerd in het zuidelijk deel van Berkheide; in de noordelijke helft pas vanaf 1996.

De bakermat van de Werkgroep Berkheide en Stichting Duinbehoud
"Berkheide ... was lange tijd een "vergeten" duingebied. Het kwam in ieder geval
niet voor op het lijstje van klinkende namen, zoals Meijendel, Voorne's Duin en de
Kennemerduinen. Een oorzaak daarvan lag waarschijnlijk in het feit dat zowel
defensie, de waterwinning als de rekreatie diepe sporen in het terrein hadden achtergelaten. Door het ontbrekend terreinbeheer waren in het midden van de zeventiger jaren bovendien zulke grootschalige verstuivingen ontstaan dat die zelfs voor
de meer proces-gerichte natuurbeschermer te gortig waren geworden."
Helias Udo de Haes (in Van Ommering & Verstrael 1987)
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Dit citaat van de eerste voorzitter van de Stichting Duinbehoud verwoordt de frustratie waarmee natuurliefhebbers die Berkheide kenden jarenlang hebben rondgelopen. Alles wat in de zeventiger jaren elders in de duinen allang was verboden
was, leek op die kleine oppervlakte nog gewoon te kunnen: ongezuiverd boezemwater infiltreren, plassen midden in het broedseizoen droogleggen, illegale vis- en
jachtpartijen, eierrapen, etc. etc. De toenmalige eigenaar, de Dienst der Domeinen,
bekommerde zich in feite nergens om. In de praktijk was het gebied vogelvrij.
Begin jaren zeventig leek de situatie nog verder te verslechteren. De LDM
meende dat een uitbreiding van 15 naar 40 miljoen mVjaar noodzakelijk was, waarvoor nog eens zo'n 50 ha vergraven zou moeten worden met als gevolg het volledig droogvallen van alle kwelgebieden.
Midden jaren '70 werden drie studenten biologie, Gerrit van Ommering, Han
Runhaar en Albert Salman en een vogelliefhebber, Joost van Reisen op deze wantoestanden in Berkheide geattendeerd door Gerrit-Jan de Bruyn. Zij besloten de
situatie aan de kaak te stellen en richtten daartoe in 1975 de Werkgroep Berkheide
op. Het doel was om via onderzoek gegevens te verzamelen over de natuur in het
gebied en met die kennis acties op touw te zetten die de beheerssituatie en de
beschermingsstatus moesten verbeteren.
De werkgroep begon met een inventarisatie van de plantensoorten in
Berkheide. Daarmee boekten ze meteen een eerste succes want het gebied bleek
een belangrijke groeiplaats van enkele zeer zeldzame soorten planten (Van der
Linden et al. 1990). Met name de noordhellingen bleken een paradijs voor floristen
(Runhaar & Salman 1986).
In het daaropvolgende jaar begon de werkgroep Berkheide met het systematisch inventariseren van de broedvogels. Dat onderzoek loopt tot op de dag van
vandaag door en is daarmee één van de langstlopende gebiedsdekkende inventarisatieprojecten van broedvogels in Nederland.
Een jaar na de start van het onderzoek namen de oprichters van de
Werkgroep Berkheide samen met enkele anderen het initiatief voor nog een werkgroep, de Werkgroep Waterwinning. Deze werkgroep stelde zich ten doel de
schadelijke effecten op de natuur van de waterwinning in duingebieden door middel van oppervlakte-infiltratie aan de kaak te stellen. Om een goed juridische basis
te creëren en de aanpak van de duinbescherming te professionaliseren werd vervolgens in 1978 de Stichting Duinbehoud opgericht, met Albert Salman als stuwende
kracht. De Werkgroep Berkheide werd in de stichting opgenomen als aparte werkgroep en kreeg in die hoedanigheid later gezelschap van o.a. de Werkgroep
Meijendel.

De omslag: het jaar 1986
Werkgroep Berkheide en Stichting Duinbehoud slaagden erin de oorspronkelijk
geplande uitbreidingen van de drinkwaterproductie tegen te houden met behulp
van acties en bezwaarschiftenprocedures. Merkwaardig genoeg was de LDM toch in
staat de productie gestaag te vergroten. In 1986 bleek echter dat het bedrijf reeds
vele jaren boezemwater ongezuiverd over de filters leidde zonder de tussenfase in
het duingebied. Het duingezuiverd water werd gemengd met het water dat direct
11
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via de nafilters werd gezuiverd en vervolgens gedistribueerd. De toenmalige directeur kon zijn biezen pakken en de LDM werd vervolgens in de gelegenheid gesteld
zich te verbeteren. Dat pakte aanvankelijk, schrijnend genoeg, heel slecht uit voor
de natuur in Berkheide. In haar streven als zelfstandig bedrijf aan de verplichtingen
te voldoen deed de LDM aanvraag op aanvraag om de winningscapaciteit alsnog
verder te mogen uitbreiden maar nu op een vanuit het oogpunt van volksgezondheid verantwoorde wijze. Het bedrijf vond hierbij het ministerie van VROM aan zijn
zijde zodat nog nieuwe winmiddelen zijn aangelegd ten koste van grote vergravingen.
Terugkijkend was er toch al wel sprake van een kentering. De werkzaamheden
werden mede begeleid door een bedrijfsbioloog (Isa Schimmel) wat er in ieder
geval toe leidde dat de noodzakelijke vergravingen beperkt bleven. Iedere nieuwe
aanvraag voor verdere uitbreiding werd steeds kritischer beoordeeld door het
bevoegd gezag. Dat leidde er in 1988 toe dat een nieuwe drain net ten oosten van
de Boerendel alleen mocht worden aangelegd als het bedrijf beloofde die bewuste
drain na 10 jaar definitief uit productie te nemen om de plannen voor regeneratie
niet op voorhand te frustreren. Aldus geschiedde waarbij tevens een nieuwe, voor
de natuur minder schadelijke techniek (horizontale boring) met succes werd uitgeprobeerd.
Zowel de Werkgroep Berkheide als de Stichting Duinbehoud hebben zich sinds
hun oprichting zeer intensief met de ontwikkelingen in en rond Berkheide bezig
gehouden. Mede dankzij hun inspanningen zijn in Berkheide momenteel nog altijd
waardevolle landschappen met een gevarieerde flora en fauna te vinden.

—

Landschap

Berkheide en Meijendel liggen tegen elkaar aan, gescheiden door de Wassenaarse
Slag. De twee gebieden gaan echter allerminst geleidelijk in elkaar over. Het landschapsbeeld van Berkheide is vooral veel opener dan dat van Meijendel. Grote aaneengesloten struwelen zijn veel minder talrijk dan in Meijendel waar sommige
delen volledig dichtgegroeid zijn met Duindoorn Hippophae rhamnoïdes en
Meidoorn Crataegus monogyna. In Berkheide zijn beide struiksoorten weliswaar
zeer algemeen, maar de struwelen zijn geringer in oppervlak. Op de Pan van Persijn
na zijn er in Berkheide geen aaneengesloten bossen..
Het open landschap in Berkheide vindt zijn hoogtepunt in de uitgestrekte
duinroosvlaktes die in het centrum en noorden van Berkheide algemeen te vinden
zijn. Vooral in de bloeitijd (juni) en in de herfst bieden deze een schitterende aanblik. Duinroos Rosa pimpinelliflora komt in Meijendel slechts op twee plaatsen voor
(ter hoogte van de Kijkhoek naar zee en in het Achterom) maar niet over dergelijke
oppervlakten.
De grote verschillen komen fraai tot uiting in de landschapskaarten die Henk
Doing maakte op vegetatiekundige basis (Doing 1988). Het middenduin van
Berkheide wordt gedomineerd door het kalkrijke duinrooslandschap terwijl het binnenduin vooral bestaat uit het kalkarme buntgras-fakkelgraslandschap. Beide landschapstypen zijn in Meijendel nauwelijks vertegenwoordigd; het centrum van
Meijendel wordt gekarakteriseerd door het droog meidoorn-berkenlandschap
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terwijl het binnenduin voornamelijk behoort tot het duindoorn-fakkelgraslandschap.
Een bijzonder landschapselement in Berkheide is de Atlantik-wall. Deze betonnen muur loopt in het midden van het gebied over een lengte van enige honderden meters dwars door het duin. Aangelegd door de Duitsers als onderdeel van hun
verdedigingslinie tegen de invasie uit het westen is het nog altijd een oriëntatiepunt én een gewild rustpunt voor veel soorten vogels.

—

Flora en vegetatie

Tijdens de eerste floristlsche inventarisatie van de werkgroep Berkheide, uitgevoerd
in de periode 1975-1977, werden liefst 704 soorten hogere planten gevonden. Dat
was een complete verrassing want er was nog nauwelijks iets over de flora van het
gebied bekend. Onder deze soorten waren enkele spectaculaire vondsten, zoals
Kruisbladgentiaan (tot dan toe alleen van Meijendel bekend). Nachtsilene S;7ene
nutans en Maanvaren Botrychium lunaria. Hoogtepunt van de inventarisatie was de
ontdekking van een populatie van een sinds 1921 voor Nederland onbekende plantensoort, het Duinbergvlas Thesium humifusum (Van Dorp 1977). Berkheide stond
definitief op de kaart als waardevol duingebied.
Zoals al vermeld is ook de flora van het zeedorpenlandschap in Berkheide heel
fraai ontwikkeld. Karakteristieke soorten als Blauwe bremraap, Wondklaver,
Kegelsilene en Duinaveruit Artem/s/a campestris spp. maritima komen vlak onder
Katwijk in grote aantallen voor. Het open karakter van het landschap in NoordBerkheide biedt goede groeimogelijkheden voor soorten als Grote ratelaar
Rhinanthus angustifolius, Ruige scheefkelk Arabis hirsuta en Tasjeskruid Teesdalia
nudicaulis die in Meijendel zeldzaam zijn. Ook een aantal waardevolle zeereepsoorten, waaronder Blauwe zeedistel Eryngium maritimum, Zeewinde Calystegia soldanella en Gele hoornpapaver Glaucium flavum, werden in het gebied aangetroffen.
Soorten van voedselarme vochtige duinvalleien komen echter niet of nauwelijks
voor; een goed beheerd refugium als de Libellenvallei in Meijendel ontbreekt in
Berkheide. Op vochtige plaatsen, vooral in de diverse kwelplassen, groeien alleen
enkele iets minder kritische soorten als Echt duizendguldenkruid Centaurium
erythrea, Rietorchis Dactylorhiza majalis, Drienervige zegge Carex trinervis en
Dwergzegge Carex oederi oederi. Enkele bijzondere bossoorten die in het Panbos
voorkomen zijn Grote veldbies Luzula sylvatica en Groot glaskruid Parietaria officinalis. Bij elkaar zijn de laatste decennia in Berkheide ruim 40 Rode lijst-soorten
gevonden.

Vogels
Van de fauna is vooral veel bekend over het voorkomen van (broed)vogels. Sinds
haar oprichting voert de Werkgroep Berkheide systematische tellingen uit van de
broedvogels in het gebied. Dankzij de inspanningen van de tientallen vrijwilligers
kan het gebied jaarlijks vrijwel integraal worden onderzocht. Een uitzondering hierop vormt De Kom; voor dit militaire complex kon slechts heel moeizaam toestemming worden gekregen het terrein te betreden.
De verspreiding en de aantalontwikkelingen gedurende de eerste 10 jaar van
13
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Graspieper 1977

Graspieper 1984

2. Verspreiding van broedparen van de Graspieper in Berkheide In 1977 en in 1984. Alleen het
gebied binnen de dikke getrokken lijn is geïnventariseerd (uit: Van Ommering & Verstrael 1987).

het onderzoek zijn vastgelegd in "Vogels van Berkheide" (Van Ommering &
Verstrael 1987). Toen werd al duidelijk dat de vogelsoorten, die bij voorkeur broeden in de meer open, schaars begroeide delen van het gebied zoals Veldleeuwerik
Alauda arvensis en Paapje Saxicola rubetra. het moeilijk hadden. Dankzij het integrale karakter van het onderzoek kon mooi worden geïllustreerd hoe een soort als
de Graspieper Anthus pratensis zich terugtrok uit het middenduin en zich concentreerde in de zeereep (figuur 2). De struikbroeders daarentegen zaten in de lift: de
aantallen groeiden en in steeds meer terreindelen konden broedgevallen van
Nachtegaal Luscinia megarhynchos, Grasmus Sylvia communis, Tuinfluiter S. borin en
Zwartkop S. atricapilla worden waargenomen. Deze ontwikkeling zette zich in de
jaren negentig versterkt voort (Van Ommering & Van Reisen 1998; Verstrael & Van
Dijk 1998). Zo is de Veldleeuwerik inmiddels als broedvogel definitief verdwenen na
met enige tientallen paren gebroed te hebben en is van het contingent Wulpen
14

Numenius arquata nog maar een fractie over. Opmerkelijk is ook de enorme achteruitgang van de Tapuit Oenanthe oenanthe sinds 1990 waarvan de oorzaak nog
onduidelijk is. Vaak krijgt de ook in Berkheide teruggekeerde Vos Vulpes vulpes
hiervan de schuld, maar of daar iets van klopt is zeer de vraag. Ook op de
Waddeneilanden is de teruggang in broedende Tapuiten immers zeer groot en daar
zijn echt geen Vossen. Mogelijk spelen de vegrassing en/of het uitbreken van het
VHS-virus bij Konijnen Oryctolagus cuniculus, waardoor tenminste tijdelijk het aanbod van geschikte nestplaatsen voor Tapuiten minder was, een rol.
Het verschil in duinlandschap tussen Meijendel en Berkheide is goed te zien in
de broedvogelbevolking. Goudvinken Pyrrhula pyrrhula zijn bijvoorbeeld redelijk
algemeen in Meijendel maar komen nauwelijks voor in Berkheide (figuur 3a).
Koolmezen Parus major broeden in grote aantallen in het middenduin van
Meijendel maar komen slechts in klein aantal tot broeden in het middenduin van
Berkheide (figuur 3b). Tapuiten Oenanthe oenanthe daarentegen waren veel algemener in Berkheide (figuur 3c) terwijl ook het Paapje in vele jaren veel algemener
was in Berkheide.
Een ander opmerkelijk fenomeen is het vrijwel ontbreken van broedgevallen
van de Geoorde fuut Podiceps nigricollis in Berkheide terwijl deze prachtige soort
vele jaren lang met behoorlijke aantallen in Meijendel broedt. Het is waarschijnlijk
de dichter begroeide en meer natuurlijke ligging van de Meijendelse meertjes die
dit verschil veroorzaakt.
Voor wat betreft de andere aan water gebonden vogelsoorten komen beide
gebieden wel sterk overeen (Van Ommering & Verstrael 1987; Van Ommering & Van
der Salm 1989; Van der Meer 1997). In de loop van de jaren zestig en zeventig verslechterde de waterkwaliteit van het infiltratiewater. De oevers van de infiltratieplassen verruigden en het water vertoonde vaak algenbloei. De infiltratieplassen
bleken wel een uitstekend biotoop voor de kuifeend Aythya fuligula, krakeend
Anas strepera en slobeend A. clypeata (van Ommering & Verstrael 1987). Ook ontstonden, zoals hiervoor vermeld, onder invloed van het infiltratiewater moerasjes in
aangrenzende kwelplassen, de eerder verdroogde (landbouw)valleitjes met eveneens een gunstig effect op broedvogels als Dodaars Podiceps ruficollis, Blauwborst
Luscinia svecica. Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus en Waterral Rallus aquaticus. De toegenomen concurrentie om voedsel met vissen en nestpredatie door vossen hebben het broedsucces van de meeste eenden sterk verminderd. Het op peil
houden van de aantallen broedparen is niet mogelijk wanneer de nieuwe aanwas
volledig uit de duinen zou moeten komen. Het is dus interessant te zien hoe de
aantallen broedparen van de verschillende soorten zich de komende jaren zullen
ontwikkelen.
In Berkheide hebben nooit grote aantallen meeuwen gebroed zoals in
Meijendel (Bouman et al. 1991). In het midden van dejaren '80 kwamen er meer
dan 100 paar Kokmeeuwen Larus ridibundus tot broeden in het Klein Berkheide
maar daar wisten de vossen vlot raad mee. Zilvermeeuw Z.. argentatus heeft sporadisch gebroed terwijl nooit broedparen van de Kleine Mantelmeeuw zijn vastgesteld. Verspreid in het gebied broeden jaarlijks Stormmeeuwen L. canus, meestal op
de toppen van struwelen waar ze moeilijk bereikbaar zijn voor grondpredatoren.
In Berkheide worden niet alleen de broedvogels geteld maar staan ook door15
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trekkende en overwinterende vogels in de belangstelling. Ten tijde van de Atlas van
de Nederlandse vogels (SOVON 1987) veroverde het gebied zelfs de 8^ plaats op de
lijst van meest soortenrijke gebieden, geen slechte prestatie voor slechts 1.000 ha.
Tijdens de jarenlange tellingen, waarvan de annalen zelfs teruggaan t o t begin jaren
60, zijn enkele zeer bijzondere vogelsoorten in het gebied waargenomen, zoals een
Schreeuwarend Aquila pomarina. die in 1984 vijf dagen de soortenjagers in zijn
greep had, en een Citroenkwikstaart Motacilla citreola die in 1996 bij het transformatorhuisje verbleef. Voor een volledig overzicht kan de liefhebber goed terecht bij
Meijer et al. 1996.

Duinbeheer door Staatsbosbeheer
De Werkgroep Berkheide had zich ten doel gesteld dat Berkheide beter beschermd
en beter beheerd zou worden. De overdracht van het beheer aan Staatsbosbeheer
door de Dienst der Domeinen in 1977 werd dan ook van harte toegejuicht.
De eerste activiteiten van SBB waren vooral gericht op het terugdringen van
vrijwel volledig vrije gebruik van het duin door omwonenden. Paden werden verhard, ééndraadsrastertjes aangebracht en picknickbankjes geplaatst; slechts enkele
terreingedeelten, zoals een aantal voormalige akkerlandjes in Vrieze Wei en
Dorendel, mochten nog vrij betreden worden om te voetballen of te vliegeren. Het
publiek werd gemaand op de officieel toegankelijke paden en speelterreintjes te
blijven. Na de vele jaren van vrijheid leverde dat de nodige discussies op tussen de
duinwachters van SBB, aangevoerd door Edwin Huge, en de overwegend uit
Katwijk afkomstige bevolking, waarbij harde woorden en processen-verbaal niet
uitbleven. Na enkele jaren wende men aan de nieuwe situatie en nam de verstoring
buiten de paden sterk af. Dit weerspiegelde zich o.a. in een spectaculaire toename
van de recreatiegevoelige Wulp van 5 in 1977 tot ca. 30 in 1984/85 (Ter Haar & Van
Ommering 1983, Van Ommering & Verstrael 1987).
Ook werden de vele wilde paadjes afgesloten en vastgelegd door ze vol te
planten met rijtjes gekapte duindoorns. Ook de nog aanwezige verstuivingen werden bijna allemaal beplant met helm, ingestoken met rietbundels of belegd met
hooi. Daarmee verdween helaas ook een deel van de toen voor het Berkheide
karakteristieke dynamiek.
Na de succesvolle aanpak van het ongecontroleerde gebruik van het gebied
bleek SBB zich passief op te stellen ten aanzien van de nadelige invloeden van de
drinkwaterproductie en van het gebruik als defensieterrein op het duin. Vrijwel alle
uitbreidingen, zoals de nieuwe drains van de LDM in de jaren '80 en de nieuwe
opslagplaatsen van de Marine begin jaren '90, werden zonder al te veel problemen
toegestaan door Staatsbosbeheer, dat als eigenaar in feite voldoende mogelijkheden bezat om ingrepen te voorkomen.
Het langverwachte beheersplan Hollands Duin (Staatsbosbeheer 1991) bleek op
veel punten een goed verhaal: werken aan een zonering van recreatie, instellen van
natuurkernen en versterken van natuurlijke processen als verstuiving. Als belangrijkste beheersmaatregel om dit te bereiken ziet SBB echter het grote 'niets doen'. Op
zich kan dit in een intact duingebied een uitstekende strategie zijn, het is echter
niet mogelijk op die manier de bij elkaar toch grote schade te herstellen die in het
16
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3a. Verspreiding van broedparen
van de Goudvink in 1992
(uit: Van der /Weer 1996).

3b. Verspreiding van de broedparen van de Koolmees in 1992
(uit: Van der Meer 7956;.

3c. Verspreiding van de broedparen van de Tapuit in 1992
(uit: Van der Meer 1996).
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verleden is opgelopen als gevolg van vastlegging, kunstmatig zeereepbeheer, bosaanplant, infiltratie van voedselrijk water, grootschalige vergravingen, aanleg van
bunkers en opslagplaatsen, etc, etc. Naar het idee van de werkgroep Berkheide
stelde de beheerder zich dus te passief op; alleen het vrijlaten van verstuivingen
heeft inmiddels tot duidelijke verbeteringen geleid: o.a. in het Zwarte Duin, net ten
noorden van de Wassenaarse Slag zijn enkele flinke verstuivingen ontstaan.
In het beheersplan werd ook nog ruimte gelaten voor jacht: konijnen, vossen,
verwilderde katten en tien soorten vogels zouden de jagers van Staatsbosbeheer in
het gebied nog mogen schieten, een visie op wild"beheer" in een natuurgebied die
niet van deze tijd is. Dankzij felle acties van de Stichting Duinbehoud en de
Werkgroep Berkheide is dit voornemen niet tot uitvoering gekomen. De vergunning tot jacht werd ingetrokken na een bezwaarprocedure van beide organisaties.
Hierna werd besloten alleen jacht op konijnen en vossen toe te staan. Dat bleek
voor jagers dermate oninteressant dat zij hebben afgezien van de pacht van de
jacht. Sinds 1991 is Berkheide vrij van jacht.
Een zorgwekkende ontwikkeling is dat het toezicht op de recreatie de laatste
jaren drastisch minder is geworden. Werd midden jaren '70 begonnen met drie
duinwachters en een ploeg werklieden die altijd wel een oog in het zeil hielden,
inmiddels is het aantal Staatsbosbeheerders fors ingekrompen. Steeds meer wilde
paadjes over de duintoppen illustreren momenteel dat ook de Katwijkse jeugd
inmiddels in de gaten heeft dat er minder duinwachters rondlopen.

—

Berkheide natuurmonument

De conflicten tussen natuurbeschermers en waterwinners in de zeventiger en tachtiger jaren hebben in ieder geval gezorgd voor aandacht voor het gebied bij beleidsmakers. Juist omdat de acties van werkgroep en stichting werden gevoerd op basis
van kennis van de natuurwaarden in het gebied, was duidelijk dat Berkheide het
beschermen waard was. In het kader van de aanwijzing van alle duingebieden als
natuurmonument onder de Natuurbeschermingswet werd Berkheide daarom in
1989 aangemeld bij het Ministerie (Heimens 1989). Na jarenlang gesteggel over de
precieze begrenzing kreeg Berkheide in 1991 eindelijk de status van Beschermd
Natuurmonument (de terreindelen van het toenmalige EWR) en in 1992 die van
Staatsnatuurmonument (de Staatsbosbeheergedeelten). Het betekende de definitieve erkenning van het gebied als natuurgebied en als onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur en legde duidelijke regels op aan de gebruikers van het terrein.

—

Hoop op betere tijden

In de afgelopen wintermaanden waren opnieuw - tot verbazing en verontrusting
van trouwe bezoekers - op grote schaal kranen en bulldozers in Berkheide actief,
het meest in de omgeving van de Muur. De plas bij de Muur werd drooggezet,
grote stukken duindoornstruweel werden gekapt en afgevoerd, dijkjes en paden
verwijderd en tenslotte werd alle overige begroeiing met de bovenste bodemlaag
afgeschraapt en afgevoerd. Wat resteerde was een enorme kaalslag die deed denken aan eerdere grootschalige vergravingen bij de aanleg van nieuwe winmiddelen
19
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Stuifkuil in het Zwarte duin.

Graspieper

Toegang Berkheide vanaf de Wassenaarse Slag.
Open duinlandschap in noordelijk Berkheide.
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Infiltratieplas (meer met de tVluur) in het midden van Berkheide.

Het Jan Parlebos: inmiddels goeddeels verdwenen.

Bergeenden
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Kleine stuifplekken

in Klein

Kwelplas in het
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Berkheide.

Boerendelgebied.

tijden

Heggenmus

door het EWR in de jaren '80. Maar de achtergrond van deze werkzaamheden is
heel anders: de machines zijn deze keer ten behoeve van het natuurbeheer aan het
werk. Er zijn infiltratieplassen opgeheven, winputten en leidingen verwijderd en de
in het verleden onder invloed van het voedselrijke infiltratiewater opgetreden verruiging wordt door afplaggen en verwijderen van verrijkt bodemmateriaal teruggedrongen. Dit moet er allemaal toe leiden dat zich hier in de komende jaren een
natuurlijke grondwaterhuishouding kan ontwikkelen en dat de oorspronkelijke
voedselarme natte duinvalleien met hun zeer waardevolle vegetaties en broedvogels zich zullen herstellen (zie ook Koerselman et al. 1992). In de komende jaren
zullen opnieuw gebieden in het zuidwesten van Berkheide op deze manier onder
handen genomen worden. Uiteindelijk moet een aaneengesloten stuk 'pure' natuur
ontstaan dat loopt van het Parnassiapad in Meijendel naar de Boerendel. Deze
'natuurzone' moet het begin zijn van een grote natuurkern in zuidelijk Berkheide
en noordelijk Meijendel. De geleidelijke ontwikkeling van een dergelijke natuurkern is ook een van de belangrijkste doelstellingen in het nieuwe beheersplan voor
heel Berkheide en Meijendel (en Solleveld), waaraan op dit moment door DZH en
SBB gezamenlijk wordt gewerkt.
In deze natuurkern moeten zich niet alleen de oorspronkelijke, waardevolle
plant- en diersoorten van natte en droge duinlandschappen kunnen herstellen en
handhaven, maar moet ook voldoende ruimte ontstaan voor 'natuurlijke natuur':
natuur die in hoge mate spontaan functioneert, gestuurd door natuurlijke processen van afslag en aangroei, verstuiving en stabilisatie, neerslag, verdamping en
kwel, spontane vegetatieontwikkeling en vrije migratie van planten- en diersoorten. In deze natuurkern zullen ook de rechtgeaarde natuur- en rustgenieters onder
de duinbezoekers optimaal aan hun trekken moeten kunnen komen. Nieuwe, betere tijden lijken aan te breken voor de lang veronachtzaamde duinen van Berkheide.
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