
 
 

  



 

Het naaldbos grenzend aan de Dr Van Steijnweg in de Schoorlse Duinen (Staatsbosbeheer) wordt het Dr Van 
Steijnbos genoemd. Een deel daarvan is geen bos meer. Het is in 2011 verbrand. Daarna zijn de (verbrande) bomen 
gekapt en zijn de stobben uit de grond verwijderd. Takken en stammen zijn zoveel mogelijk afgevoerd en de bodem 
is vlak gemaakt. Het werd een zandvlakte.  
Een ander deel van het Dr Van Steijnbos (7,6 ha) gaat in het najaar van 2020 gekapt worden. Dit gedeelte wordt nu 
grotendeels omgeven door zandvlaktes (zie de onderste foto van het titelblad). 

 

 

 

 
 

Toen deze zandvlaktes nog bos waren, bevonden zich hier tientallen nestkoepels van rode bosmieren (foto 
hierboven). Hoewel deze bosmiernesten aanvankelijk werden gemarkeerd om te voorkomen dat ze zouden worden 
vernietigd, zijn alle nesten nu uit dit deel van het voormalige bos verdwenen (zie ook Boer & Kelder, 2016). Voor een 
belangrijk deel zijn ze gevlucht naar het nu nog over gebleven Dr Van Steijnbos. In het noordelijkste deel van het bos 
dat niet gekapt wordt, is het aantal toegenomen van 5 voor de brand naar 24 koepels nu. Het aantal koepelnesten in 
het bos dat gaat verdwijnen (dus die 7,6 ha), is nu (juli 2020) 27. Dit komt neer op vele miljoenen bosmieren en 
talloze diersoorten die in bosmiernesten leven. 



 

 
Hier en daar staan nog dode bomen overeind. De meeste 
zijn omgevallen. Daar leven nu vele doodhoutdiersoorten 
in, zoals boktorren, glanskevers, schorskevers en 
klopkevers. Waar vind je nog een bos met zoveel dood hout 
en dus met zoveel doodhoutorganismen? 

 
 
De tonderzwam is een van de paddenstoelen in het Dr 
Van Steijnbos. Hier op een dode dennenstam. 
 
 
 
 
Waar dennen zijn omgevallen ontstaan open plekken. 
Op die open plekken zien allerlei loofbomen, struiken 
en kruidachtige gewassen kans zich te vestigen. 
Het saaie dennenbos van ooit (zie volgende pagina) is 
op weg om via natuurlijke weg een gemengd loofbos 
te worden. Dat houdt in dat de biodiversiteit er sterk 
zal toenemen. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is de smidse van een VanSteijnbos-zanglijster 
op een dennenstobbe. 
 
 
 

 

 

  

 

Vrijwel iedereen is het over eens dat een dennenbos zonder ondergroei, een saai bos is. Daarom vinden velen dat 
een dergelijk bos best mag verdwijnen.  
De foto hierboven is genomen in het centrale deel van het te kappen bos. Het zijn de hoger gelegen duintjes die er 
zo ‘saai’ uitzien. Dat beslaat slechts een kleine deel van het bos. Als het bos niet gekapt zou worden, zal dit deel zich 
ook als gemengd bos ontwikkelen. 
Als het wel gekapt gaat worden, zullen de duintjes gaan stuiven. Dat is ook de bedoeling van de beheerders. Hoe 
meer het gaat stuiven, hoe beter een duingrasland tot ontwikkeling komt, zo is de redenering. 
Als het bos niet gekapt zou worden, zal de biodiversiteit er, gezien de huidige ontwikkelingen in de richting van een 
gemengd bos, aanzienlijk toenemen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wagyo-runderen moeten voorkomen dat het 
ontwikkelende duingrasland te veel vergrast of verbost. 

 

 

 

Hoe zit het nu precies met de biodiversiteit van het Dr Van Steijnbos en die zandvlaktes er omheen?  
Een onderzoek daarnaar zou veel tijd en veel deskundigheid en deskundigen eisen om dat uit te zoeken. Maar je 
kunt ook naar een deel van die biodiversiteit kijken. Met één methode kan je de biodiversiteit van het bos en de 
zandvlakte met elkaar vergelijken. 
Waar ik naar wil kijken is de diversiteit van de op het bodemoppervlak rondlopende en kruipende ongewervelde 
dieren. Dat doe ik met de buisvalmethode (zie Boer, 2008). Deze methode wordt gebruikt om vast te stellen welke 
mierensoorten in een bepaald gebied voorkomen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van vruchtenwijn als lokstof, 
komen er ook andere ongewervelde diertjes op af die een zoet-alcoholische lucht aantrekkelijk vinden. 
De resultaten van dit onderzoek staan in tabel 1. 

 

Tabel 1. Aanwezigheid van soorten ongewervelde dieren, die actief zijn op het bodemoppervlak, in 30 buisvallen in 
het Dr Van Steijnbos en de zes jaar oude zandvlakte die daaraan grenst, begin juli 2020. 

 huidige bos zandvlakte huidige bos zandvlakte 
 aantal soorten in 

30 buisvallen 
aantal soorten in 
30 buisvallen 

aanwezigheid in 
% (n=30) 

aanwezigheid in 
% (n=30) 

weekdieren 1 0 7 0 
fluweelmijten 0 1 0 7 
spinnen 7 1 30 3 
hooiwagens 1 1 13 33 
kakkerlakken 2 1 17 30 
oorwormen 0 1 0 3 
duizendpoten 1 0 3 0 
miljoenpoten 1 0 10 0 
springstaarten 5 2 23 10 
pissebedden 4 0 63 0 
kevers 10 7 80 33 
mieren 9 4 100 70 
totaal aantal 
soorten 

41 18   

 

  



Daarnaast kunnen we ook nog kijken naar het aantal individuen dat dit onderzoek heeft opgeleverd: tabel 2. 

 

Tabel 2. Aanwezigheid van het aantal individuen in de zelfde buisvallen (zie tabel 1). 

 huidige bos zandvlakte 

 

 aantal 
exemplaren in 
30 buisvallen 

aantal 
exemplaren in 
30 buisvallen 

weekdieren 4 0 
fluweelmijten 0 2 
spinnen 10 1 
hooiwagens 4 22 
kakkerlakken 9 12 
oorwormen 0 1 
duizendpoten 1 0 
miljoenpoten 4 0 
springstaarten 20 5 
pissebedden 94 0 
kevers 96 14 
mieren 987 112 
totaal aantal 
exemplaren 

1229 169                                                                                                 Buisval. 

 

De resultaten van het buisvalonderzoek, als afspiegeling van de totale biodiversiteit, maken duidelijk dat de 
biodiversiteit in het huidige bos, groter is dan die op de omringende zes jaar oude zandvlakte. Die zandvlakte is het 
toekomstperspectief voor dit bos over zes of acht jaar, afhankelijk van het tijdstip waarop het bos totaal is 
omgevormd tot zandvlakte. 
 

 

 

 

 

 
 
De nu gemeten biodiversiteit is een fractie van wat er 
verder nog leeft. Denk aan de vogels, de zoogdieren, de 
planten, de paddenstoelen, de zandhagedissen, de 
bijen, de mierenleeuwen, de sluipwespen, de vlinders, 
de libellen, enzovoorts. Ze zijn niet in het onderzoek 
meegenomen. 
 
 
 
 

 

  



Hoe ontwikkelen zich de zandvlaktes van een stuifzandvlakte tot een duingrasland? 
Allereerst een vergelijking met de soorten in de buisvallen toen en nu. Dit zal ook ongeveer het beeld zijn als het 
huidige Dr Van Steijnbos omgevormd is tot een stuifzandgebied. Na de winter van 2013/14 is deze zandvlakte 
ontstaan. 
 
 

Tabel 3. Aanwezigheid van bodemoppervlak actieve ongewervelde dieren in buisvallen op de zandvlaktes rondom 
het Dr Van Steijnbos, van het ontstaan van die vlakten (2014) tot nu (2020). Steeds is op exact dezelfde plaatsen met 
buisvallen gewerkt. 

 juli 
2014 

mei 
2016 

mei 
2017 

mei 
2018 

mei 
2019 

juli 
2020 

spinnen 4 >2 4 0 4 1 
hooiwagens 1 1 1 1 1 1 
kakkerlakken 0 0 1 0 0 1 
miljoenpoten 2 0 0 0 0 0 
hooiwagens 1 0 1 1 1 1 
kevers 7 >4 5 2 5 7 
mieren 7 2 1 2 5 4 
Totaal aantal 
soorten 

22 >9 13 6 16 15 

 

Het aantal soorten in 2014, een half jaar na het verwijderen van bomen en stronken, toen het een pure zandvlakte 
was, was hoger dan in de jaren er na. Dat is het gevolg van het feit dat er toch hier en daar nog stronken en takken 
onder het zand lagen, waar dieren in hebben kunnen overleven. Dat zijn soorten die aan bos gebonden zijn. Die zijn 
hier nu verdwenen. In 2020 zie we soorten die meer bij een duingrasland horen. Soorten die we nu op de zich 
ontwikkelende duingraslanden zien, zijn bijvoorbeeld de fluweelmijt, de buntgrasmier (Lasius psammophilus), de 
duinsteekmier (Myrmica specioides) en de zandoorworm (Labidura riparia). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De zandvlakte/duingrasland benoorden het Dr Van 
Steijnbos ontwikkelt zich niet op dezelfde manier als de 
vlakte oostelijk van het bos. Op de noordelijke vlakte 
zien we bijvoorbeeld al pollen struikheide verschijnen en 
veel zandblauwtjes (foto). Maar ook jonge eikjes en 
berkjes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Op de vlakte oostelijk van het Dr Van Steijnbos (zuid van 
de Mariaweg) zie je hier en daar braamstruiken. De 
bramen zijn goed bestand tegen het stuivende zand. In 
en naast deze pollen ontwikkelen zich tal van andere 
planten en struiken, zoals duinriet en Amerikaanse 
vogelkers. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenmerkend voor de duingraslanden die zich hier 
behoren te ontwikkelen en wat een eis is om een Natura 
2000 gebied genoemd te mogen worden, is de 
aanwezigheid van buntgras (foto). 
Dit gras is volop aanwezig op beide zandvlaktes. 

 

 

ARGUMENTATIE met betrekking tot de kap van het bos 

 

Tekst van de officiële Staatsbosbeheer website met betrekking tot Natuurherstel Schoorlse Duinen 
(https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/over+het+project/meer+open+duinen/default.aspx) 

Het bos wordt verwijderd om meer ruimte te maken voor open duinen zodat bijzondere planten- en diersoorten 
behouden blijven of terugkeren. 
 
Mijn bezwaar tegen deze formulering is dat er vanuit wordt gegaan dat het bos geen bijzondere planten- en diersoorten 
herbergt.  

 
Tekst van de officiële Staatsbosbeheer website met betrekking tot Natuurherstel Schoorlse Duinen 
(https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/vraag+en+antwoord/default.aspx) 

Waarom gaat de natuur achteruit in de Schoorlse Duinen? Antwoord: Door het ontbreken van de invloed van wind is 
de dynamiek verdwenen (…). Bijzondere planten- en diersoorten gaan hierdoor verloren. 

Mijn reactie: De wind is er nog steeds. De invloed van de wind is uiteraard verminderd. Er wordt geen afweging 
gemaakt tussen wat er is en wat er misschien, door de ingrepen, voor terug komt. Vooropgesteld dat men kan 

https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/over+het+project/meer+open+duinen/default.aspx
https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/vraag+en+antwoord/default.aspx


garanderen dat de wind nu meer invloed gaat uitoefenen, zodanig dat er geen bijzondere planten- en diersoorten 
gaan verdwijnen.  

Ruim honderd jaar geleden bestonden de Schoorlse Duinen vooral uit stuivend zand.  

Mijn reactie: Klopt. En die situatie moet terugkomen? Wordt dat verstaan onder ‘Natuurherstel’? 

 
Tekst van de officiële Staatsbosbeheer website met betrekking tot Natuurherstel Schoorlse Duinen 
(https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/vraag+en+antwoord/default.aspx) 
 
Wat gaat Staatsbosbeheer doen om de natuur te herstellen? Antwoord: We maken meer ruimte voor open duinen. 
Hiervoor halen we (…) bos in de eerste duinenrij weg. Heide en andere planten kunnen zich daardoor volop 
ontwikkelen. Dit trekt weer allerlei vogels en insecten aan die we graag terugzien (…). De voorste rij duinen mogen 
weer in beweging komen. Op plekken maken we stuifkuilen zodat duinen weer kunnen stuiven. 

Mijn reactie: De Schoorlse Duinen heeft veel heide! Heide genoeg. Struikheide, kraaiheide. Maar het gaat niet om de 
heide, het gaat om de grijze duinen: duingraslanden met buntgras. Het zou mooi zijn als we daar meer van zouden 
krijgen, maar het betekent niet dat die rijker zijn dan bossen. 
De huidige situatie is dat duingraslanden vergrassen en verheien en soms zelfs verbossen. Dus de mens moet er aan 
blijven schaven: koeien laten grazen, schapen misschien, boompjes verwijderen door vrijwilligers en graafmachines 
om stuifkuilen te creëren.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo zagen de Schoorlse Duinen er 
een 100 jaar geleden uit, althans op 
deze specifieke plek. 
Er wordt vanuit gegaan dat dit 
dynamische landschap door de wind 
is gevormd. 
 

 

 
 
 
 
Wat men er vergeet bij te zeggen, is dat er in die tijd 
veel werd gesprokkeld. Vooral voordat dit landschap 
ontstond.  
Toen mens en konijn de duinen ‘teisterden’ kreeg de 
wind vrij spel.  
Hoe zagen de duinen er (ver) voor die tijd uit?  
Toen waren er bossen! 

 
 

https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/vraag+en+antwoord/default.aspx


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gezicht op het Dr Van 
Steijnbos vanuit het westen 
(juni 2020).  
De duinen op de voorgrond 
moeten straks gaan stuiven 
over de vlakten waar nu nog 
bos staat. En ook die vlakten 
moeten straks gaan stuiven.  
 
Totdat ze begroeid raken, 
wat nu al zichtbaar wordt. 
De vraag is dan: gaat dat 
allemaal lukken? 

 
 
 
 

 

 

 
 
Gezicht op het Dr van 
Steijnbos vanuit het 
noordoosten (april 2020). 
Er is nog zand, zand dat kan 
stuiven. Op de lager gelegen 
delen van deze vlakte is de 
bodem volledig begroeid 
met grassen, voornamelijk 
zandzegge. Elk jaar wordt 
deze grasmat dichter en 
neemt de oppervlakte 
onbegroeid zand af. 

 

 

 
 
 



 
Conclusies laat ik graag aan de lezer over. 

 

Peter Boer (10 juli 2020) 

p.boer@quicknet.nl 
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