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In de jaren ’30 en ‘50 van de vorige eeuw zijn in 

alle Nederlandse duingebieden Corsicaanse en 

Oostenrijkse dennen aangeplant. 

Ze zijn sterk, groeien snel, hebben lange rechte 

stammen en stellen weinig eisen aan hun groeiplaats. 

Dat maakt ze zeer geschikt voor de duinen. In 

tegenstelling tot de inheemse grove den komen  

ze van nature niet in Nederland voor: het zijn dus exoten.

Zo af en toe kan je ook Corsicanen en Oostenrijkers buiten het bos zien staan.  

Die hebben zichzelf uitgezaaid. Het zaad van dennen verspreidt zich makkelijk met  

de wind en is heel kiemkrachtig.

In het duingrasland en de natte duinvalleien worden de zaailingen verwijderd. 

Elders in het duin blijven ze soms staan. Dan kunnen ze uitgroeien tot prachtige, 

landschapsbepalende bomen. 

Met een snelle beweging van zijn hoofd, kijkt een reebok 

op vanuit het duinstruweel. Daarnet stond hij nog rustig te 

knabbelen aan jonge blaadjes van een wegedoorn, nu vraagt  

hij zich af wie zijn territorium is binnengedrongen en of het  

nog wel veilig is. Als reeën eten, blijven vooral de oudere  

dieren alert op gevaar. Na elke paar happen stoppen ze even 

om behoedzaam te snuiven en de omgeving af te speuren.  

Bij onraad of gevaar slaan ze gelijk op de vlucht.

Deze reebok is een sterke, volwassen man. Zwaarder dan een 

kilo of 30 wordt hij niet. De geweistangetjes op zijn kop hebben 

hun maximumgrootte bereikt.

In de duinen leven behalve de reeën ook damherten. Reeën zijn alles wat de dam

herten niet zijn: klein, schuw, kieskeurig qua voedsel en solitair. Ze hechten aan hun 

eigen territorium. 

Ze laten zich door de damherten makkelijk verjagen of lijden onder stress omdat ze 

door deze grotere hertensoort steeds opgejaagd worden. Waar veel damherten leven 

neemt het aantal reeën dan ook snel af. 
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Kijk mee met de boswachter
PWN boswachter en natuurfotograaf Ruud Maaskant maakte de afgelopen 

dertig jaar in zijn werkgebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland prachtige 

foto’s. De mooiste daarvan zijn nu te zien in Bezoekerscentrum De Kennemer-

duinen. Kijk mee door de lens van de boswachter en ontdek de aparte 

schoonheid van het Nationaal Park.

‘Het moment pakken, 
daar gaat het om.’
PWN boswachter en natuurfotograaf Ruud Maaskant

FOTO: DIEDERICK INGEL
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Wie goed kijkt, ziet hoe de pluisjes van de distel 

worden meegenomen door de wind. Putters zijn  

gek op de zaden van distels. Daarom worden ze ook 

wel distelvinken genoemd. Ze pikken de zaadbollen 

van de distels uit elkaar om bij de zaadjes te komen. 

De pluisjes lusten ze niet. 

In het duin zijn puttertjes te vinden in het halfopen 

landschap en in hoekjes met ruigtevegetatie. Ze zijn jaarrond aanwezig maar  

’s zomers, als de wintergasten en doortrekkers weer weg zijn, zijn ze net iets  

minder talrijk.
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Het zand is gloeiend heet, de korstmossen hebben 

zich opgekruld en kraken van de droogte, maar de 

duinviooltjes staan er nog verbazend fris en mooi bij. 

Dat hebben ze te danken aan lange wortelstokken 

die net zo diep de grond in gaan tot ze water vinden.

Duinviooltjes bloeien van de vroege lente tot diep in 

de zomer. Het is elk jaar even afwachten hoe talrijk 

ze zijn. Bij gunstige weersomstandigheden komen ze massaal tot bloei, andere jaren  

is het op precies dezelfde plek zoeken naar een enkeling. 

In de duinen komen verschillende soorten viooltjes voor. Sommigen zijn eenjarig, 

anderen overblijvend. Er zijn er die van bos houden en anderen geven de voorkeur 

aan open duingrasland en zand. Ze komen in tinten van paars, geel, blauw en wit en 

soms zijn ze, zoals dit duinviooltje, veelkleurig.

Het honingmerk, een tekening op de kroonblaadjes, wijst hommels en wilde bijen  

de weg naar nectar. Zo af en toe zie je er ook een vlinder op de bloemen.

Misschien is dat dan wel een kleine parelmoervlinder, een zeldzame soort die 

vrijwel alleen in de duin voorkomt. De rupsen van de kleine parelmoervlinder zijn 

erg kieskeurig en in het duin is de soort voor zijn voortbestaan vrijwel helemaal 

aangewezen op duinviooltjes.

Zelfs wie weinig van vlinders weet, kan het mannetje 

van de oranjetip makkelijk herkennen. Als hij 

opengevouwen in de zon zit op te warmen, zijn de 

oranje uiteindes van zijn voorste vleugels goed te 

zien. 

Ook als hij rondfladdert zie je altijd wel wat oranje  

in het wit. Hij laat zich graag bekijken en soms lijkt 

het wel of hij met je mee vliegt als je wandelt. In werkelijkheid is hij alleen maar op 

zoek naar een vlindervrouwtje en volgt daarbij het wandelpaadje waarop jij loopt.  

Hij moet haast maken want vlinders van oranjetipjes leven maar 3 weken. In die korte 

tijd moeten ze behalve een partner ook nog een waardplant vinden om de eieren af 

te zetten. In het duin doen ze dat op ruige scheefkelk en look zonder look. 

De vrouwtjes zijn overigens nog niet zo makkelijk te herkennen: ze hebben geen 

oranje en je verwart ze makkelijk met koolwitjes. 

Uitzonderlijk tref je wel eens een oranjetipje dat dichtgevouwen zit. De olijfkleurige 

tekening op de onderkant van zijn vleugels is misschien nog wel mooier dan zijn 

oranje tip.

Het is een warme zomerdag in het Kraansvlak en de 

wisentkudde komt zijn dorst lessen bij het meertje 

van Burdet.

Wisenten moeten dagelijks drinken en lopen elke dag 

van hun graas of rustplekken naar een van de talrijke 

poelen of duinmeertjes in hun leefgebied. Ze weten 

verbazend goed waar die zich bevinden.

Ook in andere opzichten blijven de wisenten verbazen.

Ze zijn absoluut niet bang van water. Om verkoeling te zoeken gaan ze soms tot hun 

buik in het water staan. Ze doen het niet vaak maar ze kunnen prima zwemmen.

En dacht je dat wisenten drinken door het water op te likken met hun tong? 

Dat is een misvatting. Wisenten tuiten hun lippen en slurpen het water naar binnen.

Bloeiend duinkruiskruid vol jonge geel en zwart gestreepte 

zebrarupsen is een kleurrijk gezicht maar je kunt er maar heel 

kort van genieten.

Als de rupsen gaan eten is in geen tijd de hele plant kaal.

De zebrarupsen zijn de rupsen van de SintJacobsvlinder, een 

dagactieve nachtvlinder die algemeen in de duinen voorkomt. 

Het kruiskruid waar ze op zitten is de duinvariant van het 

Jacobskruiskruid, giftig en berucht bij boeren omdat het vee 

er ziek van wordt. Dat gebeurt met name als Jacobskruiskruid 

gedroogd in het hooi belandt. In verse vorm smaakt het vies  

en wordt het door het vee gemeden.

Zebrarupsen daarentegen zijn gek op kruiskruid en het gif deert hen niet.

Foeragerende vogels zien in de geel en zwarte strepen een waarschuwing. 

Dat is maar goed ook, want door al dat kruiskruid eten zit nu ook de zebrarups vol gif. 
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In augustus zijn de vochtige duinvalleien en de oevers van de 

duinmeertjes bespikkeld met de bloemetjes van parnassia. Het 

is pas als je ervoor op de knieën gaat, dat je ziet hoe bijzonder 

dit bloemetje is. De kroonblaadjes zijn niet helemaal wit maar 

lichtgroen geaderd. Ook het hartje van de bloem is heel 

apart. Behalve de echte meeldraden heeft het bloemetje vijf 

extra mooi uitgevoerde onvruchtbare meeldraden die grote 

aantrekkingskracht hebben op insecten. Elke dag wordt weer 

een andere meeldraad rijp en pas na vijf dagen rijpt de stamper. 

Zo kan het plantje niet door zijn eigen stuifmeel bestoven 

worden. Klaarblijkelijk levert dat voordeel op.

Eind vorige eeuw was de parnassia door verdroging en verruiging van de duinen 

vrijwel volledig verdwenen. Dankzij het stoppen van de waterwinning en een aantal 

grote natuurherstelprojecten hebben de natte duinvalleien zich kunnen herstellen.  

De parnassia is weer terug, talrijker dan ooit. 

Omdat het bloemetje zo kenmerkend is voor de kalkrijke duinen in dit gebied is het 

gekozen als logo van het Nationaal Park ZuidKennemerland.

Zandhagedissen houden van rafelrandjes in het 

duin: zandvlaktes waar ze kunnen zonnen en jagen, 

warm zand voor het afzetten van de eieren en lage 

vegetatie om in te schuilen. Liefst ook nog vlak bij 

elkaar.

Bij een gemiddelde Nederlandse zomertemperatuur 

kun je zonnende zandhagedissen goed bewonderen. 

Als het heet is in het duin schieten ze zo snel weg dat je ze alleen hoort ritselen. 

Hagedissen zijn koudbloedig: hoe warmer de omgeving hoe actiever ze zijn.

In de paartijd worden de flanken van de mannetjes bijna fluorescerend groen. De rest 

van het jaar zijn ze, net als de vrouwtjes en de jonge exemplaren, eerder bruinig. Dat 

is maar goed ook, want als je fluorescerend groen bent val je, behalve bij de vrouwtjes 

ook bij je natuurlijke vijanden snel op. In het duin worden zandhagedissen vooral 

gegeten door kleine roofdieren en vogels. Die vinden trouwens ook de eieren en 

jonge dieren heel lekker.

Als ze niet worden opgegeten kunnen zandhagedissen tot 10 jaar oud worden. 

Ze komen alleen in de duinen voor en ze zijn beschermd.

De vos werd vroeger actief bestreden. Het was hem 

niet gegund konijnen te verschalken. Nu de duinen 

een beschermde status hebben gaat het hem weer 

een stuk beter. 

Konijnen eet hij amper nog, want hun aantal is door 

diverse konijnenziektes sterk teruggelopen. Dat is 

voor een alleseter als de vos geen probleem. Hij lust 

ook muizen, insecten, kleine vogels, vruchten en aas.

Vossen zijn territoriaal. Dat betekent dat een vos een vast leefgebied heeft waarin hij, 

behalve zijn vrouwtje en haar jongen, niet snel andere vossen toelaat. Als de jongen 

eenmaal groot zijn, moeten ze op zoek naar een eigen territorium. 

Wellicht dat deze jonge rekel net het nest is uitgeschopt en nu op zoek is.

Het weerhoudt hem er niet van om, genietend in de zon, zijn vachtje te verzorgen. 

Dat doet hij vooral door likken en bijten, maar wat lenigheid en een stevige achter

poot om te krabben op plekjes waar hij anders niet bij kan is wel net zo handig.

De wijngaardslak is de grootste landslak van Nederland.  

Hij is zeldzaam en dus beschermd, maar in de duinen komt hij 

vrij veel voor. Na een zomerse regenbui is hij op wandel en 

fietspaden zo talrijk dat hij moeilijk te vermijden is. ’s Winters 

lijkt hij van de aardbodem verdwenen. Dan zit hij diep onder de 

grond in een zelf gegraven holletje en hij komt pas bij de eerste 

warme dagen weer tevoorschijn. 

Hij is beroemd om zijn slakkengangetje waarmee hij zich voort

beweegt maar kan verbazend snel uit het zicht verdwijnen door 

zich terug te trekken in zijn huisje.

En mocht je nog niet onder de indruk zijn: de wijngaardslak kan ook klimmen. Dat 

doet hij onder andere door zijn gespierde voetzool elegant rond takjes te klemmen en 

zich vervolgens omhoog te trekken. Met een huis op je rug is dat niet niks.
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Het is lente, de zon schijnt en dit kleine konik 

veulentje in het Kraansvlak kijkt vol vertrouwen 

rond. Met haar zandkleurig vachtje is ze goed 

gecamoufleerd. Mocht ze alsnog gespot worden 

door natuurlijke of andere vijanden dan zal de rest 

van de kudde haar goed verdedigen.

Konikpaarden leven in hecht kuddeverband en zijn 

heel geschikt voor het leven in het wild. Ze hoeven niet te worden bijgevoerd. Ze 

blijven het hele jaar buiten en ze brengen hun veulentjes zonder hulp van mensen  

op de wereld.

Ze zijn, net als de hooglanders, door de beheerders uitgezet om vergrassing tegen 

te gaan en het struweel terug te dringen. Zo blijft het duinlandschap gevarieerd en 

soortenrijk.

Morieljes beantwoorden op geen enkele manier  

aan het standaardbeeld van een paddenstoel.  

Ze verschijnen in de lente in plaats van in de herfst.  

Ze hebben qua vorm echt niets wat vertrouwd 

aandoet en ondanks hun giftigheid en afschrik

wekkend uiterlijk, worden ze geprezen omwille van 

hun vermeende fijne smaak. 

En dan zijn ze ook nog eens zeldzaam.

Ze zijn al vrij lang beschermd maar hun aantallen gaan nog steeds achteruit. Dat ze 

culinair zo gewild zijn helpt niet. Ze worden te vaak en in te grote hoeveelheden 

geplukt, ook in natuurgebieden waar dat niet is toegestaan. 

Geplukte paddenstoelen kunnen zich niet meer via hun sporen voortplanten. 

Je kunt ze dus beter laten staan.

In het midden van een kudde volwassen wisenten 

ben je veilig voor honden, mensen en andere 

predatoren en dus kan dit kalfje de fotograaf eens 

goed te bekijken. 

Wisenten zijn heel beschermend. Bij gevaar gaan 

volwassen dieren onmiddellijk in een kring rondom 

de kwetsbare kalfjes staan. 

Als de dreiging geweken is, verspreiden de dieren zich weer en gaan verder met dat 

waar ze zich het grootste deel van de dag mee bezig houden: rondwandelen, grazen, 

rusten, herkauwen en zich met elkaar onderhouden. 

Koekalfjes blijven meestal tot op volwassen leeftijd bij de moeder. Stierkalfjes 

worden na ongeveer twee jaar de vrouwenkudde uitgejaagd en sluiten aan bij een 

stierengroep. Daar leren ze van pa en zijn kompanen hoe ze zich als man moeten 

gedragen.

In de vroege zomer blijft er maar weinig over van de 

eerst zo imposante hertenmannen. Zonder geweien 

en met de witte spikkels in hun zomervacht lijken 

ze een beetje op hun eigen kalfjes. Ze ogen jong en 

kwetsbaar en het lijkt wel of ze bescherming zoeken 

bij elkaar. Van de onderlinge strijd of territoriumdrift 

die hun gedrag tijdens de bronstperiode zo kenmerkt 

is nu geen sprake meer. 

Hertengeweien worden jaarlijks afgeworpen en vervangen door een groter exemplaar. 

Tijdens de groeiperiode is het nieuwe gewei doorbloed en bedekt met een fluwelig 

vachtje. In augustus wordt het vachtje er af ‘geveegd’ en zien de hertenmannen er 

weer helemaal stoer uit. Hindes dragen geen gewei.

Ze zien eruit als slangen maar hazelwormen zijn 

hagedissen zonder pootjes en volkomen onschuldig. 

Ze komen vrij algemeen voor in de oostelijke 

gebieden van het Nationaal Park ZuidKennemerland. 

Volwassen dieren kunnen tot 40 cm lang worden. 

Winters brengen hazelwormen slapend door op 

een veilige warme plek: onder de grond in oude 

konijnenholen bijvoorbeeld, of in een dikke laag van dorre bladeren.  

Bij de eerste warme dagen komen ze weer tevoorschijn. Dan kun je ze tegenkomen 

als ze zich opwarmen in de zon. Of als ze hongerig op zoek gaan naar slakken, 

regenwormen en insecten. Op hun beurt worden hazelwormen gegeten door 

roofvogels, uilen en kleine roofdieren. Het grootste gevaar echter is de mens. Omdat 

ze graag zonnen op fietspaden komen hazelwormen maar al te vaak onder de wielen 

van een nietsvermoedende fietser aan hun einde. 
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Heel soms zit er wel eens een wilde bij op, maar zijn aparte 

naam heeft de bijenorchis te danken aan de vorm van zijn 

bloem. De onderste bloemlip is bol, bruin en wordt geflankeerd 

door harige pootjes. Net het achterlijf van een bij. Wie goed 

kijkt kan op het groene zuiltje daarboven ook nog twee oogjes 

ontdekken. 

Bijenorchissen waren lang zeer zeldzaam en zwaar beschermd.

Ze houden van schaars begroeide vochtige duinvalleien en  

schraal grasland met hier en daar wat kaal zand. Door 

verruiging en verdroging kwamen zulke plekjes in het 

Nationaal Park ZuidKennemerland niet vaak meer voor. Dankzij het stoppen van de 

waterwinning in de Kennemerduinen, begrazing en natuur herstelprojecten in de natte 

duinvalleien is het gebied weer goed geschikt voor deze soort. 

De bijenorchis is een wispelturige bloeier die af en toe een jaar overslaat. Dan is er 

van dit schitterde orchideetje met zijn namaakbij veel te lang alleen maar een klein, 

groen rozetje te zien. 

Rugstreeppadden zijn een beetje langzaam en heel 

voorzichtig. Ze komen uit hun winterverblijven 

tevoorschijn als de andere amfibieën al lang gepaard 

hebben en pas als de kikkers en gewone padden 

weer zwijgen laten ze van zich horen.

In het donker, als niemand hen ziet, durven ze 

helemaal los te gaan. Dan klinkt hun geratel 

opvallend hard voor zo’n klein dier. Het geluid draagt wel tot een kilometer ver maar 

bij de minste onraad zijn ze weer stil.

Springen en zwemmen kunnen ze niet. Ze bewegen zich lopend over de zanderige 

oever naar het water van de duinmeertjes om te paren en hun eitjes af te zetten. 

Behalve aan hun geluid kun je ze makkelijk herkennen aan de lichtgekleurde streep  

op hun rug. En aan hun mooie geelgroene ogen, natuurlijk.

Hebben de rugstreeppadden met dit verhaal je hart nog niet gestolen, dan moet je 

nog eens goed naar de foto kijken. Heb je ooit een pad zo verliefd zien kijken? 

Wie rugstreeppadden wil zien heeft het meeste kans in de vroege zomer. Dan hebben 

de paddenvisjes van de rugstreeppad net pootjes gekregen en kruipen uit het water 

landinwaarts het duin in. Ook overdag en pal in het zicht van iedereen. Dan kan het 

gebeuren dat er op de oevers van de duinmeertjes zoveel kleine rugstreeppadjes 

lopen, dat je zelf geen stap durft te zetten uit angst ze te vertrappen. 

Hooglanders komen van nature voor in roodbruin, 

blond en zwart. Ook met twee roodbruine ouders 

kan er zomaar een blond kalf geboren worden. 

Ma hooglander blijft er rustig onder.

De band tussen moeder en kind is sterk en wordt niet 

beïnvloed door de kleur van het vachtje. 

Als het kalfje enkele dagen na de geboorte door de 

moeder aan de andere leden van de kudde wordt voorgesteld kijken die ook niet naar 

zijn kleur. Of het nu roodbruin, zwart of blond is: ze zullen het kalfje beschermen en 

verdedigen. 

Het is bijna niet meer voor te stellen dat krap 100 jaar geleden 

de konijnen in de duinen bejaagd en verdelgd werden. 

Wie hier nu nog een konijn ziet mag zich gelukkig prijzen. 

De grote verandering begon halverwege vorige eeuw met de 

konijnenziekte myxomatose. Een paar jaar later was er in de 

duinen vrijwel geen konijn meer over. De populatie heeft zich 

nooit goed kunnen herstellen en vanaf 1990 maakt ook de tot 

dan toe onbekende virusziekte VHS jaarlijks veel slachtoffers. 

Het gevolg van de lage konijnenstand was vrijwel meteen goed 

te zien. Duingraslanden verruigden. Kruipwilg, duindoorn en 

meidoorn vestigden zich in voorheen open duinlandschap. De tapuit, een typische 

duinvogel die in konijnenholen broedt, had geen nestgelegenheid meer.  

En predatoren als vos en bunzing moesten overstappen op ander voedsel. 

Dankzij de inzet van grote grazers zijn graslanden en duinvalleien weer een stuk 

gezonder. Nu de konijnen nog.
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Een fototentoonstelling van in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

www.np-zuidkennemerland.nl

@NPZK nationaalparkzuidkennemerland
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Reproducties op topkwaliteit canvas van de foto’s 1, 3, 5, 6 en 8 zijn tijdens  

de tentoonstelling te koop in de winkel van het bezoekerscentrum.


