
204

Schoorlse Duinen

Waterbos

Niels Blink

Pirola Vlakte

Ganzenblink

De Kerf

Baaknol

Tafelnol

Zeeblink

Hooge Nol

Parnassiavallei

Hargergat

Fortblink

Uilenduin

Tjalkshoek

De IJsbeer

Jan Bas z'n Tuintje

Bokkenweide

Duinmaaijer

Brouwerskom

Grensvlakte

Mariavlakte

Reigersbosch Paardenweide

Zwarte Blink

Schoorlse Nok

Pirola vallei

Frederiksveld

Frederiks Blink

Jean Bartsblink

Linksche Rand

Groeter Zandgat

't Groote Ganzenveld

't Kleine Ganzenveld

Schoorlse Duinen

Groet

Schoorl

Catrijp

Aagtdorp

Bregtdorp

Camperduin

Schoorldam

4.28 Gebiedskaart Schoorlse Duinen
Bron: PWN

0 1 km

In het uiterste noorden van Kennemerland liggen de 
Schoorlse Duinen. Dit zijn duinen in de overtreffende trap: 
op hun hoogst, hun breedst, met een ongeëvenaarde variatie 
aan paddenstoelen en de meest uitgestrekte duinheides van 
Nederland. In augustus bloeit struikheide en geurt het land-
schap naar honing. Maar ook hier is niet alles rozengeur en 
maneschijn. Vogels van het open duin staan onder druk, net 
als de duingraslanden en ook de hei neigt naar verbossen.

Tot diep in de 19e eeuw konden de duinen bij Schoorl uitgroei-
en tot de hoogste en breedste van Nederland. Het zand is er 
kalkarm, heeft afgeronde korrels en is daardoor extra gevoelig 
voor de wind. Maar ook de mens hielp hieraan mee. Begrazing 
werd overbegrazing, houtwinning op de strandwallen werd 
ontbossing en de hoge konijnenstand (voor de jacht) had 
bijwerkingen. Dorpelingen gebruikten veel materiaal uit de 
duinen. Ze plagden heide voor de bemesting van hun akkers. 
Struikgewas diende als brandstof en als omheining van akkers. 
Alles leek samen te spannen om het zand extra te laten stuiven, 
zo erg dat er geregeld huizen onder het zand verdwenen. Al in 
1494 klaagden bewoners van Schoorl over overstuiving van hun 
grond. Om het zand vast te leggen begon men met helmaan-
plant. In het open duingebied is tot in de jaren negentig van de 
twintigste eeuw doorgegaan met het planten van helm.
Een andere strategie tegen verstuiving is bebossing. De vroegst 
bekende proeven met duinbebossing stammen uit 1623. Er 
volgde een aantal proeven, de meeste niet succesvol. De naam 
Staringbosjes verwijst naar de man onder wiens leiding, tussen 
1863 en 1879, bescheiden successen werden geboekt. Uiteinde-
lijk bleek de ‘Jutlandse methode’ effectief: duin werd vastge-
legd met heide en helm en later beplant. De meest geschikte 
boomsoorten bleken de Corsicaanse en de Oostenrijkse den.
Vanaf 1899 is het gebied in beheer bij Staatsbosbeheer. Het 
planten van bomen bleef doorgaan tot aan de oorlog en bood 
ook werkverschaffing. Vanaf 1945 is er weinig nieuw bos meer 
aangeplant. Nu is bijna duizend hectare duin bebost, vooral 
aan de oostzijde van het gebied waar eens de dorpen bedreigd 
werden.
Zand was tot in de jaren zestig van de vorige eeuw ook een bron 
van inkomsten. ‘Zandmennerij’ door dorpsbewoners werd 
langs de binnenduinrand op meerdere plaatsen bedreven, met 
de klimduinen als gevolg. Op sommige plaatsen in het duin 
nam de zandwinning grootschaliger vormen aan. Tussen 1685 
en 1730 is zo het Hargergat (3,6 ha) ontstaan. Het zand werd 
via de Hargervaart afgevoerd om bijvoorbeeld in Amsterdam 
te dienen voor het dempen van het Rokin. Later vond afvoer 
plaats via smalspoor, bij bezoekerscentrum het Zandspoor. 
Ook de Pirolavallei en het Groeterzandgat zijn ongeveer vijftig 
jaar geleden ontstaan door zandwinning.
 
Grondwaterstanddaling
In de periode van 1900 tot 1980 is de grondwaterstand in het 
totale duingebied ruim een meter gedaald. Het ligt voor de 
hand om de drinkwaterwinning bij Bergen als oorzaak aan te 

wijzen. Dit speelt echter alleen in het zuidelijke deel van de 
Schoorlse Duinen een beperkte rol. De hoofdschuldige bleek 
verdamping door de gewijzigde begroeiing van het duin. 
Naaldbos, dat overal is aangeplant, heeft een zeer hoge ver-
damping. In de valleien achter de zeereep heeft ook kustafslag 
bijgedragen aan de daling van het grondwater. Gebiedsnamen 
als Waterbosvlakte en Zinkepolder wijzen op een veel natter 
verleden. Duinvalleien en uitstuivingsvlakten zijn veel droger 
geworden en de vegetatie is veranderd. In het Hargergat treedt 
in een bronnetje veel grondwater uit. Het is een vindplaats van 
de zeldzame klimopbladwaterranonkel.

Oud bos, heidevelden en graslanden
De mens is dus van grote invloed op de natuur in de Schoorlse 
Duinen. Door de dennenbossen verscheen de dennenorchis, 
die de toename van loofbomen tussen de dennen goed ver-
draagt. De dennenorchis heeft zich ook gevestigd in kraai-
heidevegetaties op steile noordhellingen in het open duin. 
Mogelijk is bij Schoorl de grootste populatie van Europa.

Onder de paddenstoelen zijn vele elders bedreigde soorten. 
Liefhebbers van dood hout zijn aan een opmars begonnen, 
sinds eind jaren tachtig dode bomen niet meer uit het bos wor-
den verwijderd. Onlangs is viertandmos gevonden op een sterk 
vergane grove den in de Staringbosjes. Viertandmos kwam tot 
dan toe niet voor in het westelijk deel van Noord-Holland.
Opvallend is de hoeveelheid duinheide in het gebied. In het 
open duin komen struikheide, dopheide en kraaiheide voor, 
onder meer op ’t Groote Ganzenveld, ’t Kleine Ganzenveld, het 

Frederiksveld en de Mariavlakte. Reden voor deze hoeveelheid 
heide is het kalkarme zand. Zolang het kalkgehalte beneden 
0,5 procent blijft kunnen de heidesoorten groeien. In vochtige 
valleien staat meestal dophei gemengd met kraaihei, tussen de 
hei staan o.a. drienervige zegge, rond wintergroen, soms ga-
gel en ronde zonnedauw. In de drogere valleien staat kraaihei 
gemengd met struikhei en stekelbrem.
In oudere heide ontstaan vaak gaten met een eigen microkli-
maat met op de noordhelling het zeer fraaie heidefranjemos. 
Ook glanzend etagemos en geplooid sikkelmos komen hier 
voor. Een probleem in de heidevlaktes vormt de uitbreiding 
van den, zomereik en berk. Vooral in heidevelden in de luwte 
van een bos ontkiemen veel bomen.
In de natte Pirolavallei en de oeverzone van het Vogelmeer 
staat het oeverkruid, maar ook moeraswolfsklauw, waterpos-
telein en bleekgele droogbloem. Incidenteel wordt dwergrus 
gevonden. Broedkelkje is hier één van de typerende mossen.
Karakteristiek voor de droge, kalkarme duinen zijn de bunt-
grasvegetaties met, behalve buntgras, bloemen als zandblauw-
tje, schermhavikskruid, klein tasjeskruid. Karakteristieke 
korstmossen zijn hier kraakloof en rafelig bekermos. Deze 
droge vegetaties worden de laatste tien tot twintig jaar op grote 
schaal overwoekerd door zandzegge en helm. Deze soorten 
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ook voorzieningen voor bezoekers aangelegd. Waar niet op was 
gerekend was de toevloed van bezoekers via het strand, inclusief 
motorcrossers en terreinwagens. Een gat in het duin, dat wilde  
men wel eens zien!

Het duin weer gezond
Een groot deel van het open duin van Schoorl staat onder druk.  
De voortschrijdende vergrassing van de open duingraslanden en de 
verbossing van de grotere heidevelden in het zuiden bedreigen het 
open duinlandschap. Karakteristieke soorten gaan sterk achteruit 
of zijn verdwenen: tapuit, duinparelmoervlinder en zandhagedis. 
Deze soorten zijn ambassadeurs van een goed functionerend duin-
systeem. Het stuivende zand is te sterk beteugeld. De invloed van de 
striemende zoute zeewind zakte in door aanleg van bos en aanplant 
van helm. Ook door luchtvervuiling is de duingemeenschap sterk 
verarmd.
Om deze ontwikkeling te keren zal een zekere mate van verstuiving 
weer terug moeten komen. Dan kunnen open duingraslanden zich 
herstellen en mogelijk uitstuiven tot op het grondwater, waardoor 
er weer nieuwe, vochtige duinvalleien ontstaan. Een deel van de 
aangelegde bossen direct achter de zeereep past niet in de oor-
spronkelijke landschappelijke opbouw. Doel is hier: omvorming 
naar een dynamisch, open duin waardoor de aanwezige heide min-
der snel verbost en open blijft. Dit doel geldt ook voor duingraslan-
den direct achter de zeereep en in het middenduin. Door vanuit de 
zeereep verstuiving toe te staan zal er overstuiving plaatsvinden van 
sterk vergraste delen en kan het buntgrasduin met planten als zand-
blauwtje en vele vlinders zich mogelijk herstellen.

profiteren van de neerslag van extra stikstof door de luchtvervuiling. 
De diversiteit aan planten in de duingraslanden en het aantal insec-
ten zijn hierdoor afgenomen.
Voor een deel overwoekeren helm en zandzegge de plekjes met 
kaal, open zand. De lage stand van het konijn – de enige natuurlijke 
grazer in dit gebied – is daarbij ook een factor. Daar bovenop komt 
de kolonisatie van de open en korstmosrijke vegetaties door grijs 
kronkelsteeltje, een nieuwkomer, en gewoon gaffeltandmos, een 
oudgediende. Deze twee mossoorten zorgen ervoor dat de vegetatie 
vrijwel gesloten wordt.
Naast zoogdieren als vos, egel en eekhoorn komen in de Schoorlse 
bossen ook gewone baardvleermuis, watervleermuis, dwergvleer-
muis, rosse vleermuis, laatvlieger en grootoorvleermuis voor. Er 
leven in bos en duin 26 soorten mieren, waaronder de zeldzame 
kleine gaststeekmier. Deze soort is een ‘mierengast’, hij leeft in de 
nesten van rode bosmieren. Nesten van rode bosmieren herbergen 
allerlei soorten insecten waarvan sommige hun leven lang ‘te gast’ 
zijn, zoals de glanzende gastmier. De rode bosmieren in de Schoorl-
se Duinen zijn de kale rode bosmier en de behaarde rode bosmier, 
beide zijn indicatoren voor een goede bosontwikkeling.

Vogels in duin en bos
De vogelstand in de Schoorlse Duinen verandert, zowel in het bos 
als in het open duin. Het Schoorlse bos wordt ouder, de bomen 
worden groter en er komt ook struikgewas. Dit trekt soorten aan 
zoals havik (vanaf 1991), wespendief (vanaf 1998), kleine bonte 
specht en appelvink. De komst van de havik heeft boomvalk en 
sperwer doen verdwijnen.

Bij de echte duinvogels is er meer vertrek dan nieuwvestiging. Het 
is stil geworden in het open duin. De wulp en de scholekster zijn 
vrijwel verdwenen. Ook het geschreeuw van de meeuwenkolonies is 
verleden tijd. Maar het lijstje is nog langer: kauw, holenduif, berg-
eend en tapuit zijn zo goed als verdwenen en kleinere soorten als de 
veldleeuwerik zijn sterk achteruitgegaan. Deze soorten hebben last 
gehad van verruiging en vergrassing van het duin doordat het ko-
nijn er veel minder graast. Verder heeft de vestiging van de havik en 
de vos zijn invloed gehad en is de toegenomen recreatie teveel voor 
gevoelige soorten als wulp en tapuit.
Maar in het rustgebied Frederiksveld leeft een kleine, stabiele po-
pulatie van nachtzwaluw. Ook de boomleeuwerik weet zich goed te 
handhaven, deze soort heeft voordeel van de verbossing van heide-
velden.

De Kerf
In 1997 waren de Schoorlse Duinen even wereldnieuws door een 
revolutionaire maatregel. Waren de Nederlanders gek geworden? 
Tussen strandpaal 30.50 en 30.75 werd in de zeereep een gat gegra-
ven van honderd meter breed, tot een niveau van 1,5 m +nap. De 
achterliggende Parnassiavallei, waarin de naamgever al decennia 
niet meer groeide, werd geplagd en in het noordelijke deel werd de 
valleibodem verlaagd. Het gebied kreeg een nieuwe naam: de Kerf. 
De zeereep ten noorden en ten zuiden van de Kerf wordt sindsdien 
niet meer onderhouden en er wordt geen helm meer geplant. De 
aanleg van de Kerf paste in dit nieuwe, dynamische zeereepbeheer.
Direct na aanleg stroomde de Kerf vol met zeewater. In de periode 
van 1997 tot eind 2002 zijn er dertig overstromingen geweest, in 

de periode daarna tot en met voorjaar 2008 slechts vier, een flinke 
daling. Er is nu een noordwesterstorm met minimaal windkracht 
9 én hoogwater nodig om zeewater in de Kerf te krijgen. De hogere 
‘drempel’ is veroorzaakt door inwaaiend zand, dat zich langs de 
duinvoet van zuid naar noord verplaatst, onder invloed van de over-
wegend zuidwestelijke winden.
Het project beoogde een toename van dynamiek en het scheppen 
van overgangen van zout naar zoet, jong naar oud, kortom meer 
natuurwaarden. Hoewel het zeewater nog maar zelden binnen-
dringt, zijn er vloedmerkvegetaties met gelobde melde, strandbiet, 
zeekool, gele hoornpapaver en zandvarkensgras ontstaan. Na een 
aantal jaren ontwikkelden zich kweldervegetaties met o.a. heen, 
zulte, schorrezoutgras, zilte schijnspurrie en Engels gras. In de grote 
geplagde vallei vestigden zich ook soorten van vochtige duinval-
leien zoals duizendguldenkruid, klein wintergroen, duinrus en 
dwergzegge en mossen als kropgoudkorrelmos en vetmos.
Inmiddels is door het uitblijven van overstromingen het kale deel 
veel kleiner geworden en gekoloniseerd door een zoutmijdende 
vegetatie. In het zuiden van de vallei vestigen zich steeds meer dop-
hei en struikhei. Een flink deel van de kale zuidelijke vallei heeft zich 
ontwikkeld tot duingrasland met buntgras, vroege haver en zand-
blauwtje.
Een van de eerste successen van de Kerf was het broeden van de 
bontbekplevier, een karakteristieke soort van dynamische strand-
vlaktes. Uiteindelijk is de bontbekplevier door ontwikkeling van de 
vegetatie (successie) en verstoring door bezoekers weer vertrokken.
Voorheen was deze plek een van de rustigste delen van de Schoorlse 
Duinen. Al voor aanvang van de eerste graafwerkzaamheden zijn 
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