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PWN is een drinkwaterbedrijf dat hart heeft voor 
de natuur. Als beheerder van een groot deel van de 
Noord-Hollandse duinen zijn zij al jaren bezig de 
natuurwaarde in de duinen te vergroten. 
Meer natte natuur in de binnenduinrand is voor 
PWN van belang als tegendruk en zo de waterbel 
onder de duinen te beschermen tegen verzilting.

PWN, Provincie Noord-Holland,  gemeente 
Castricum en gemeente Heemskerk hebben ieder 
voor zich de ambitie om in de binnenduinrand 
‘natuur’ te realiseren. PWN doet dit vanuit 
haar bedrijfsdoelstellingen ten aanzien van de 
winning van drinkwater, het realiseren van nieuwe 
strategische grondwaterreserves alsmede de 
doelstellingen ten aanzien van klimaatadaptatie 
en natuurontwikkeling. Provincie Noord-
Holland heeft in het coalitieakkoord ‘Duurzaam 
doorpakken’ opgenomen dat zij, in het kader van 
NNN, 3000 hectare ‘nieuwe natuur’ wil realiseren. 
Recreatiegebieden moeten daanaast toegankelijk 
en goed bereikbaar zijn. 

Gemeente Castricum stelt voor locatie Zanderij-
Noord de transformatie van landbouwgrond naar 
natuur centraal, met de ambitie om hier in te 
zetten op duinlandschap/nollenlandschap. 

Gemeente Heemskerk wil, onder voorwaarden, 
meewerken aan natuurontwikkeling op 
verschillende locaties in de binnenduinrand.

Door de herplantverplichting, natuurambities 
en landschappelijke ambities van PWN, 
provincie en gemeenten te koppelen ontstaat 
er een unieke kans op een uniek momentum. De 
compensatieplicht kan zorgen voor versnelling van 
het proces en kan zorgen voor groot commitment 
bij alle partijen, waardoor er meer en sneller 
natuurontwikkeling van de grond kan komen.

 

1. Aanleiding
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Zanderij - Noord (west)

Zanderij - Noord (oost)

Castricum

Heemskerk

Driehoek van Boreel

De Vlotter

Begraafplaats
Oosterweg, nabij Marquette

Noordermaatweg

Erven Boreel
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In de duinrand zijn meerdere locaties waar 
PWN nieuwe natuurambities heeft. De Zanderij 
en Marquette zijn van deze locaties het meest 
kansrijk. 
De gebieden bij Boreel zijn lastig omdat zij tevens 
een tuinbouwconcentratiegebied zijn.
De Noordermaatweg is een veenweidegebied 
en de begraafplaats bestaat reeds uit bos, 
daardoor zijn zij beide minder geschikt als 
boscompensatiegebied. 
Bij De Vlotter is de planvorming omtrent 
natuurontwikkeling reeds in een verder gevorderd 
stadium en daarmee minder gebaat bij deze 
exercitie. De voorliggende uitwerking heeft zich 
daarom gericht op de locatie De Zanderij bij 
Castricum en de locatie Marquette, bij Heemskerk.

PWN en Tennet zijn tezamen met provincie en 
gemeente onder leiding van BoschSlabbers aan 
de slag gegaan om in twee werksessies te kijken 
hoe (minimaal 9,5 hectare) bos in de twee locaties 
uitgevoerd zou kunnen worden, hoeveel bos er 

gerealiseerd zou kunnen worden en welke waarden 
daarmee ontwikkeld kunnen worden.

PWN heeft een aantal uitgangspunten 
aangedragen die bij de werksessies zijn 
meegenomen:
• Minimaal 9.5 hectare bos
• Goede ontsluiting en aansluiting bij de 

omgeving
• Het moet zich lenen voor bosontwikkeling
• Het moet niet conflicteren met in de omgeving 

aanwezige belangrijke natuur
• Het duinlandschap dient versterkt te worden
• PWN heeft de ambitie om de bosaanplant 

in de binnenduinrand uit verschillende 
dichtheden te laten bestaan om zo een grotere 
diversiteit te creëren.

Daarnaast is tijdens de werksessies gezamenljik 
bekeken wat de maatschappelijke haalbaarheid 
van de plannen is. Onderdeel van deze 
maatschappelijke haalbaarheid  is een voorgaand 
participatietraject bij de Zanderij.

2. Meerdere locaties

9,5 ha in De Zanderij       en Marquette

9,5 ha

9,5 ha
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De Zanderij

MarquetteLeidraad Landschap en Cultuurhistorie
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Vanuit de provincie en de RVO (als toetsende 
instantie van de uitgevoerde herplantplicht) is een 
aantal kaders meegegeven waaraan de inrichting 
dient te voldoen.

Leidraad landschap en cultuurhistorie
De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het behouden 
en versterken van de specifieke ruimtelijke 
karakteristieken en de karakteristieke elementen 
van de strandwal van de duinzoom met daarop 
Beverwijk – Castricum – Egmond – Bergen – 
Schoorl – Camperduin.

• Behoud contrast tussen het reliëfrijke 
duinlandschap en het vlakke polderland.
• Behoud en versterk het ‘kantwerk’ van de 
duinzoom: het fijnmazig landschap met een 
afwisseling van open en beboste ruimten en 
tuinen, kleine landschapselementen als hagen en 
singels en kleinschalige karakteristieke bebouwing 
(vaak met cultuurhistorische waarde).
• Versterk de landschappelijke kwaliteit van het 
afwisselende landschap tussen en rond de kernen. 
Versterk hier het open of juist bosrijke/lommerrijke 
karakter van de ruimten tussen de kernen met 
gebruikmaking van beplantingsstructuren met 
kenmerkende inheemse beplanting.

3. Planologisch kader

Herplantplicht (RVO)
Levert herbeplanten op hetzelfde 
perceel problemen op? Dan voert u de 
herbeplantingsplicht uit op een ander perceel. 
Hiervoor voldoet u aan de volgende voorwaarden: 
• De grond ligt in hetzelfde gebied als waar de 

gekapte bomen stonden.
• De grond is minimaal van dezelfde kwaliteit als 

die waarop de gekapte bomen stonden.
• De gekapte bomen maakten geen deel uit van 

een boskern.
• Andere belangen, die verband houden met de 

bodemproductie, worden niet geschaad.
• Er rust niet al een herbeplantingsplicht op de 

grond waarop u wilt herbeplanten.
• Er bestaat geen bezwaar tegen de 

herbeplanting vanuit andere bepalingen 
uit de Wet natuurbescherming, Wet 
ruimtelijke ordening, Wet inrichting landelijk 
gebied of provinciale en gemeentelijke 
bestemmingsplannen of de gemeentelijke 
kapverordening.
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1. Stimuleren natuurlijke overgang boszoom

3. Ontwikkeling natte natuur met lage begroeiing

4. Ontwikkeling natte natuur met lage en hoge begroeiing

2. Geheel aanplanten van een bos 
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PWN heeft een duidelijk beeld van wat zij onder 
bosaanplant in de binnenduinrand verstaat en hoe 
zij de natuurgebieden graag zou onderhouden. 
Haar voorkeur gaat uit naar een overgansgbos van 
open duin naar dicht duinbos.

Daarnaast dient het gebied goed aan te sluiten 
op de omgeving en moet de nieuwe natuur niet 
conflicteren met in de omgeving aanwezige 
belangrijke natuur.
Het doel is om het duinlandschap/nollenlandschap 
te versterken. Om die rede streeft men bij de 
duinen voor een overgang van open nat gebied 
met duinrellen naar dichte duinbebossing.
Deze gradiënt creëert tevens de meest waardvolle 
natuurwaarden.

Dicht duinbos

Open duin

Overgangsbos
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Structuurvisie buitengewoon Castricum 2030

Beeldkwaliteitsplan Oosterweg - Heemskerk
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De structuurvisie Castricum en het project 
“poort naar de Duinen” benoemen de Zanderij 
als overgangsgebied en route naar de duinen. 
Mensen moeten via de Zanderij ene prettige 
route naar de duinen kunnen maken.
De ontwikkeling van woningen op het gebied van 
Kaptein Kaas kan hieraan bijdragen.

De hoofdlijnennotitie wenst de natuurwaarden 
vanuit de omgeving graag meer de Zanderij in te 
trekken.

Het beeldkwaliteitsplan Oosterweg geeft aan 
veel waarde te hechten aan de openheid van het 
gebied en de zichten op de landgoedbossen. 
Deze dienen behouden en indien mogelijk 
versterkt te worden.

Hoofdlijnennotitie Zanderij-Noord

Kaptein Kaas
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Recreatieve activiteiten

Zicht op de harde duinrand over de agrarische bollenkavels

Atlantikwall

Aanwezige agrarische activiteit

Nieuw aangelegde duinrel in zuidelijke deel

Beplante oude spoorlijn, huidige Duinenboschweg
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De Zanderij
De Zanderij is, zoals de naam reeds doet 
vermoeden, een voor het zand afgegraven duin. 
Het zand is vermoedelijk naar Amsterdam vervoerd 
via de nabij gelegen spoorlijn.
Door de afgraving van het zand is de grens tussen 
duin en zanderij erg scherp en markant, het is alles 
behalve een geleidelijke overgang. De Zanderij is 
als dusdanig goed herkenbaar.

Het noordelijke deel van de Zanderij is nu in 
gebruik voor bollenteelt. Het gebied kent een 
grote mate van openheid waardoor de duinrand 
zelfs vanaf de spoorlijn gezien kan worden. 
Het zuidelijke deel van De Zanderij is door PWN 
reeds ingericht met een nieuw aangelegde duinrel.
De oude spoorlijn, nu ingericht als weg 
(Duinenboschweg), scheidt het oostelijke deel van 
het westelijke deel van De Zanderij.

Aan de zuidzijde wordt De Zanderij begrensd door 
een deel van de Atlantikwall, in de vorm van een 
betonnen anti-tank wal.
Naast dat het gebied gebruikt wordt voor 
bollenteelt lopen er ook meerdere routes doorheen 
en omheen die veel gebruikt worden door 
wandelaars en fietsers.

4. Analyse van de twee locaties
1850

1900

1975

2017
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LandgebruikBodemkaar t

Hoogtekaar t

-1

1

2

8

14

Bouwland

Grasland

Natuur terrein

Kalkhoudende duinvaaggronden (Zd20A)

Kalkhoudende vlakvaaggronden (Zn50A)

Bebouwing

Natura 2000
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De Zanderij wordt aan drie zijden begrensd door 
NATURA 2000 gebied. 
Dit NATURA 2000 gebied bestaat uit duinen waar 
meer reliëf en gradiënten aanwezig zijn dan in de 
Zanderij.  De hoogtekaart laat dit verschil in reliëf 
goed zien.

Het merendeel van De Zanderij bestaat uit 
bouwland, op een klein deel na wat als grasland is 
ingericht.

Het watersysteem toont de directe en snelle afvoer 
van het water vanuit De Zanderij naar Castricum, 
via een cultuurlijk slotensysteem.

Het recreatieve gebruik door fietsers en 
voetgangers, getoont in de strava heatmap, laat 
zien dat veel mensen De Zanderij gebruiken als 
gebied om naar de duinen te komen. Met name de 
route parallel aan de duinen wordt via De Zanderij 
bereikt.

Strava heatmap

Water
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Zicht op laan naar Marquette vanaf Oosterweg

Zicht op landgoedbos vanaf Oosterweg

De 7-Ster

Restanten van de oude duinbeek

Dicht beplante Oosterweg

Oprijlaan landgoed Marquette
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Marquette
Marquette is een landgoed gelegen op een oude 
oeverwal in het Oer-IJ. Het kasteel is gebouwd 
op de grondvesten van het oude rondeel slot te 
Heemskerck uit 1250.
Het betreffende gebied wordt aan verschillende 
zijden begrensd:
• aan de zuidzijde door de oeverwal van 

Heemskerk
• aan de noordzijde door landgoed Marquette
• aan de oostzijde door de oprijlaan van 

landgoed Marquette
• aan de westzijde staat ze in verbinding met de 

veenweide van het open Oer-IJ.

Veel van de karakteristieken van het oude 
landgoed zoals de 7 lanen die bijeenkomen voor 
de oprijlaan (7-ster) boomgaarden en paden zijn 
moeilijk of niet meer herkenbaar.
De hoofdstructuur van het landgoed is wel nog 
zichtbaar.

Het gebied is een veenweidegebied dat 
grotendeels door beplanting omsloten is. 
Meerdere sloten ontwateren het veenweidegebied. 
In het gebied liggen nog restanten van een oude 
duinbeek. Over het gebied heeft men zicht op de 
bossen om het landgoed Marquette. Maar door 
de hoge dichtheid van de begroeiing ervaart men 
het landgoed niet. Aan de Oostweg zijn meerdere 
functies die de zuidzijde rommelig en dicht maken 
zoals bebouwing en een paardenbak.

Over de Oosterweg en het landgoed lopen 
recreatieve routes. Sinds kort ligt er ook een route 
om het landgoed heen die zicht geeft op de open 
weide.

 

1850

1900

1975

2017
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Natuur

Spor t

Agrarisch met waarden

Agrarisch

Wonen

Horeca

Moerige eerdgronden (Wo)

Kalkarme leek-/woudeerdgronden; 
zavel  (pMn52C)
Hoge bruine enkeerdgronden; leemarm 
en zwak lemig f i jn zand (bEz21)

Vlakvaaggronden; leemarm en zwak 
lemig f i jn zand (Zn21)

Bebouwing

Hoogtekaar tBestemmingsplan

-1

1

2

8

Bouwland

Grasland

LandgebruikBodemkaar t
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Het gebied Marquette ligt tussen de strandwal van 
Heemskerk en de zandopduiking van het Kasteel 
Marquette. De hoogtekaart toont deze subtiele 
hoogteverschillen.

Het projectgebied betreft een oud 
veenweidegebied in het Oer-IJ en bestaat veelal 
uit grasland met een klein bouwland.

Het watersysteem laat zien dat het gebied nat is 
en dooraderd met sloten en oude duinbeken. Ook 
het water om het Kasteel maakt deel uit van dit 
watersysteem maar ligt iets hoger.

De recreatieve routes voor voetgangers en fietsers 
gaan vooral over de Oosterweg en een deel 
over en om het kasteel en haar landgoedbossen. 
De buitenste route om het landgoed is relatief 
nieuw en zal in de toekomst wellicht meer 
gebruikt worden. Vanaf deze route heeft men een 
indrukwekkend uitzicht over het Oer-IJ

Strava heatmap

Hydrologie
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5. De Zanderij 
& Marquette
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In twee werksessies is samen met 
Tennet, PWN, gemeenten en Provincie 
getekend aan, en gediscussieerd over 
mogelijke omvorming van de twee 
gebieden tot natte natuurgebieden met 
herplant van minimaal 9.5 hectare bos. 

In de eerste sessie werd in twee 
groepen aan beide locaties gewerkt. 
Dit resulteerde in twee ontwerpen per 
locatie die op veel vlakken overeen 
kwamen. 

Tijdens de tweede sessie zijn de 
schetsen van de eerste sessie als 
schetsontwerp gepresenteerd, 
besproken en gezamenlijk 
aangescherpt. Dat heeft geresulteerd in 
een tweetal schetsen voor de locaties 
met een achterliggend concept en 
visualisatie.
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Duinrel en vernatting

Knuppelpad

Begrazing

Hondenuitlaat plek

Dam, voor retentie van regenwater 
bij hevige buien 

Strakke duinovergang

Geleidelijke duinovergang

Optioneel locatie paar woningen 
voor compensatie

Voedselbos

Verplaatste parkeerplaats

Zichtlijnen

Zichtpunt

Atlantikwall

Zichtpunt op Atlantikwall

Natte hooilanden

Struweel

Kaptein Kaas

Volkstuin
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Zanderij
PWN wil bij de Zanderij naast bosaanplant 
ook water terugbrengen. Dit water zorgt voor 
tegendruk tegen de zoute kwel vanuit zee en helpt 
bij het in stand houden van de zoetwaterdoelen 
van PWN. 
Omwonenden hechten veel waarde aan 
de openheid van de Zanderij, evenals het 
bijbehorende zicht op de duinen en behoud van 
recreatieve mogelijkheden

De maat en schaal van de Zanderij is dusdanig dat 
meer bos aan de randen het gebied wel kleiner 
maakt maar dit visueel een minimaal effect zal 
hebben. De bosaanplant aan de noordzijde en 
zuidzijde kent een strakke, rechte grens die 
de rechte vormen van de voormalige zanderij 
kenmerkt. 

Deze boekensteunen kaderen de Zanderij in 
en geleiden het zicht naar de westzijde die 
gekenmerkt wordt door een meer gradiëntrijke 
en meer natuurlijke overgang naar de duinen. 
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Hierdoor ontstaat vanuit Castricum een zicht 
op een natuurlijke duinovergang aan weerszijde 
ingekaderd door een rechte bosrand, refererend 
aan de oude zanderij. 

Schoon duinwater loopt via duinrellen vanuit alle 
zijde naar de Zanderij-Oost en Castricum. Deze 
duinrellen zorgen niet alleen voor schoon water 
in het gebied, ze zorgen ook voor vernatting en 
natuurwaarden. Door bij de kruising Vinkebaan 
– spoorlijn een dam te plaatsen met een vlotter, 
kan de Zanderij ook regenwater bergen en 
gereguleerd afvoeren. Bij extreme buien gaat 
het regenwater op deze wijze niet direct naar de 
schoonwatervallei maar wordt eerst vastgehouden 
in de Zanderij.

In de Zanderij wordt de eerste 30 cm bollengrond 
afgegraven en elders buiten de Zanderij 
opgebracht. Het surplus aan zand door het graven 
van de duinrellen wordt binnen de Zanderij 
opgebracht aan de randen om reliëf in de 
duinovergang te creëren. 

De rechte verkaveling van de oude bollenteelt 
in de Zanderij is herkenbaar aan de rechte 
duinovergang in het zuiden en noorden maar 
ook in de recreatieve paden die door en langs 
het noordelijke deel van de Zanderij lopen. Het 
pad volgt de oude verkavelingsstructuur en ligt 
vlak in het landschap. Daarmee refereert zij naar 
het vlakke land van de bollenteelt.  Doordat 
het onderliggende landschap depressies krijgt 
zweeft het pad soms over het landschap als een 
vlonderpad over de duinen.

Naast drogere bossen (in het noorden) en 
nattere bossen (in het zuiden) zal er een groot 
natuurgebied ontstaan met natte kruidenrijke 
hooigraslanden. In deze kruidenrijke 
hooigraslanden kan laag struweel ontstaan en 
zal begrazing plaatsvinden. Er zijn meerdere 
zichtlijnen op de duinen, waaronder vanaf de 
Atlantikwall, de spoorlijn en de Geversweg.

De parkeerplaats in de duinrand wordt verplaatst 
naar het gebied naast de moestuin. 

Hiermee wordt het gebied autoluw en wordt een 
cultuurlijk cluster gecreëerd bij de ingang. Dit 
cluster huist de kinderboerderij, de heemkring, 
het strandjuttersmuseum en de moestuin. In het 
gebied ten noorden van de kinderboerderij kan een 
voedselbos ontwikkeld worden voor de bewoners 
van Castricum en de bezoekers. Vanuit dit cluster 
vertrekt een wandelpad naar de Zanderij.
Langs de Geversweg is eventueel ruimte voor een 
paar nieuw te bouwen woningen.
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Duinrel

Vernatting

Boomgaard
 

Dubbele laanbeplanting aan 
Oosterweg

Natte hooilanden

Dam

7 ster

Elzensingels

Nieuwe laanbeplanting/
landgoedstructuren 

Zichtlijnen

Recreatieve route

Parkeerplaats

Oude strcucturen van 
het landgoed
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Landgoed Marquette omstreeks 1750
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Marquette
De locatie bij het landgoed Marquette leent zich 
minder voor aanplant van bos dan de Zanderij. 
De waarde van het gebied zit hem vooral in de 
openheid en de zichtlijnen van de Oosterweg 
naar het landgoed. Deze dienen danook versterkt 
te worden, evenals de oude structuren van 
het landgoed.Beide moeten in het ontwerp 
gerespecteerd en waar mogelijk, versterkt worden.

Behouden openheid en zicht over het Oer-IJ
Tussen de Oosterweg en het landgoed is ruimte 
voor een bloemrijk grasland. De oude duinbeek 
kan in ere hersteld worden. Door de duinbeek 
in het noorden en zuiden af te koppelen van het 
water om het landgoed kan het schone water 
vastgehouden worden en kan vernatting optreden 
in en nabij de duinbeek. Dit schone water zou 
in de toekomst gebruikt kunnen worden om 
het waterpeil bij het landgoed aan te vullen 
wanneer nodig, om drooglegging van de houten 
fundering te voorkomen.Hiervoor zal wellicht de 
waterhuishouding plaatselijk aangepast moeten 
worden.

Vanaf de Oosterweg kunnen elzensingels 
aangeplant worden die het zicht vanaf de 
Oosterweg naar het Landgoedbos geleiden.
Om het landgoed Marquette loopt een wandelpad 
dat een mooi zicht geeft op en over het open Oer-
IJ. De Singels vanaf de Oosterweg lopen niet te ver 
het gebied in om dit zicht te waarborgen.

Herstellen karakteristieken van het landgoed
De karakteristieke 7-ster bij de ingang van het 
landgoed Marquette wordt in ere hersteld, 
hiervoor wordt de Oosterweg met een dubbele 
laan ingepland. Aan de oostzijde van de oprijlaan 
wordt een oude laan en het oude personeelspad in 
ere hersteld.
Bij het kasteel wordt een aantal van de oude 
boomgaarden in ere hersteld.
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In de locaties De Zanderij en Marquette is 
voldoende ruimte voor herplant bos in combinatie 
met vernatting van de binnenduinrand .
De Zanderij is daarbij meer geschikt voor aanplant 
van grotere oppervlaktes dan Marquette.

De herplant/aanplant in De Zanderij zal een proces 
van natuurlijke verjonging zijn. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld 30 procent van de te herplanten 
oppervlakte ingeplant. De beplanting zal een stam 
omtrekt van 10/12 centimeter hebben op 1 meter 
hoogte van het maaiveld. 

PWN heeft goede ervaring met deze manier van 
aanplant. Door middel van beheer en onderhoud 
wordt uiteindelijk op de langere termijn, op 
een natuurlijke wijze de boscompensatie tot 
volwassenheid gebracht.

In de Zanderij ontstaat een recreatief ontsloten 
en vernat natuurgebied dat de overgang naar 
de duinen versterkt en meerdere routes naar de 
duinen creëert. Nieuwe duinrellen houden het 
schone water vast en de bossen en paden tonen de 
rechte lijnen van de voormalige zanderij.
Aan de noord-, zuid- en westzijde zal ongeveer 9 
hectare aan bos aangeplant worden. 

Aan de noordzijde is het gebied wat droger, hier 
zal het bos bestaan uit eiken en beuken, aan 
de zuidzijde is het gebied natter en zal het bos 
bestaan uit lindes en essen.

Bij het recreatieve cluster aan de Geversweg en 
het voedselbos kan nog 2 hectare extra aangeplant 
worden.

6. Conclusies

Binnen de Zanderij zal eerst 30 cm van de 
voedselrijke bollengrond afgegraven moeten 
worden, deze kan elders (buiten het gebied)
gebruikt worden om andere bollengrond op te 
hogen. Het uitgegraven zand voor de duinrellen 
kan binnen de Zanderij gebruikt worden om kleine 
hoogteverschillen te creëren.

Bij Marquette wordt de herplant gebruikt om oude 
structuren van het landgoed weer te versterken en 
terug te brengen. Ook wordt het zicht op en over 
het Oer-IJ versterkt.

De boomgaarden bij het kasteel vallen onder 
de herplant. Hier kan 2.4 hectare aan bomen 
worden aangeplant om daarmee de oude 
beplantingsstructuren van het oude kasteel 
Marquette weer in ere te herstellen.
De aanplant van elzensingels bedraagt zo’n 0.6 
hectare.
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Vochtig berkenbos in een duinvallei

Droge bossen Vochtige bossen

Halfopen eikenbosje met overgang 
naar grazige open vegetatie

Pionierstadium: berkenstruweel. Zo 
ziet een zich ontwikkelend bos in 
jong stadium eruit.
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Uitgangspunten situatie Zanderij:
• De bossen worden begraasd
• Kalkrijke zandbodem
• Mozaïek/afwisseling van droge tot vochtige/

natte plekken

Duinbossen groeien op relatief arme zandgrond en 
worden daardoor niet erg hoog. Door begrazing 
zijn de bossen relatief open; de kruinen sluiten 
doorgaans niet op elkaar aan en er kunnen dus veel 
open plekken met kruid- of struweelbegroeiing 
zijn. 

De bomen ontwikkelen zich eerder in de breedte 
dan in de hoogte. Het zijn dus geen hoge 
gesloten bossen zoals op de rijkere delen van de 
binnenduinrand bij Duin en Kruidberg. 

Het begrip “bos” omvat de verschillende 
houtige ontwikkelingsstadia en randzones, dus 
daaronder vallen naast eiken- en berkenopstanden 
(eindstadia) ook pioniersstadia met berk, 
struweelfasen met meidoorndominantie en de 
overgangen naar duingrasland (zonnige zomen). 
De bossen die in de duinen voorkomen zijn vaak 
mozaïeken van verschillende van de hiervoor 
genoemde typen, met veel overgangssituaties.

Te verwachten bostypen:
- Droog:
• Halfopen berkenstruwelen (pioniersituatie)
• Meidoorn-berkenstruwelen
• Berken-eikenbossen

- Vochtig:
• Halfopen berkenstruwelen (pioniersituatie)
• Meidoorn-berkenbossen
• Berkenbossen
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Droog duingrasland Bloemrijk grasland

Duinbeek



-   43Boscompensatie Binnenduinrand 

Boszoon

Elzensingel

Droog bos

Vochtig bos
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Duindoorn/Liguster Duindoorn/Vlier

Struweel
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Zitmeubilair

Vlonder over het water Vlonder zwevend over kleine hoogteverschillen
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