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De natuur van De kust12 13geschiedenis van ons kustlandschap

de noordzee het huidige nederlandse grondgebied ter 
hoogte van alkmaar, omdat daar een oost-west verlopend 
dal in het Pleistocene oppervlak onze kustlijn kruiste. De 
zeespiegel stond toen circa 25 m beneden naP. in laagge-
legen delen op het land ontstonden grote veenmoerassen. 
in de kustgebieden werden deze regelmatig bedekt met 
kleiafzettingen door overspoeling van de zee.

Glaciale oorsprong
tijdens de laatste ijstijd lag de noordzee grotendeels droog 
en was noordwest-europa een zeer uitgestrekte laagvlakte. 
Brede rivierdalen, zoals van het vervlochten Maas- en 
rijnsysteem, doorsneden de Pleistocene plateaus. 

Snelle zeespiegelstijging en verdrinkend land  
(10.000-4000 jaar v.Chr.)
in het begin van het Holoceen steeg de zeespiegel ten 
gevolge van de smeltende ijskappen zeer snel. Zee, wind 
en water vervormden de in het Pleistoceen ontstane pa-
tronen en er ontstonden nieuwe landschappen langs de 
kust van noordwest-europa, tussen het huidige nauw 
van Calais en het skagerrak in noord-Denemarken. langs 
kustdelen waar de Pleistocene patronen overeenkomsten 
vertoonden in reliëf, bodemopbouw en oriëntatie ten op-
zichte van wind en stromingen, ontstonden vergelijkbare 
landschappen. 
omstreeks 7.000 v. Chr. was engeland (weer) een eiland 
geworden en na nog een millennium was de zee in  
nederland opgedrongen tot ongeveer de huidige “gemid-
delde” kustlijn, echter met veel meer ruimtelijke variatie 
dan nu. als eerste bereikte de stijgende zeespiegel van 

De kust van Noordwest-
Europa  aan het einde van het 
Pleistoceen, circa 10.500 v. 
Chr. (Bron: vos et al. 2011).
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Het huidige kustlandschap en de processen die daar plaatsvinden hebben hun 
oorsprong in het Pleistoceen, waarvan de laatste ijstijd zo’n 12.000 jaar geleden 
eindigde. Na deze ijstijd brak een warmer tijdperk aan: het Holoceen. Doordat het 
landijs smolt begon de zeespiegel te stijgen, eerst snel (60-75 centimeter per eeuw), 
daarna langzamer (10-20 centimeter per eeuw). Dit proces van zeespiegelstijging is 
van doorslaggevende invloed geweest op de ontwikkeling van de kust.
Sinds de Middeleeuwen drukt de mens een steeds groter stempel op het kustgebied. 
Vooral in de afgelopen eeuw is de menselijke invloed sterk toegenomen.

Laagveenmoeras in Siberië, 
een landschap zoals het er 
circa 10.000 jaar geleden ook 
in Nederland uitgezien zou 
kunnen hebben  |  foto: ©  ab 
grootjans
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De natuur van De kust14 15geschiedenis van ons kustlandschap

absolute zeespiegelstijging is de toename van de hoogte 
van het zeeniveau als gevolg van smeltende ijskappen. 
Dit proces domineerde de eerste 6-7 millennia van het 
Holoceen.

relatieve zeespiegelstijging is een optelsom van de toe-
name van het zeeniveau en de (veel tragere) daling van 
de bodem. Bodemdaling heeft in het kustgebied verschil-
lende oorzaken:
•  in de eerste plaats daalt de bodem als gevolg van ver-

anderingen in de belasting van de aardkorst. tijdens de 
laatste ijstijd zakte de bodem van noord-europa in door 
het enorme gewicht van het aangroeiende ijs. Door een 
soort golfbeweging in de aardkorst kwam de bodem in 
onze streken juist omhoog (forebulge). sinds het smel-
ten van het ijs is het proces omgekeerd: de bodem in 
noord-europa veert weer op en bij ons zakt de bodem 
juist in. Dit proces werkt tot op heden nog door.

•  ook daalt het kustgebied door tektoniek (bewegingen 
in de aardkorst). geologisch gezien heeft de noordzee 
het karakter van een overgangsgebied. aan de noordkant, 
ter hoogte van de noorse kust bevindt zich een diepe 
trog, die min of meer aansluit op het breukengebied dat 
diagonaal door nederland loopt en zich doorzet tot in de 
middenloop van de rijn in Duitsland. aan de zuidzijde 
bevindt zich in de ondergrond het oude london-Brabant-
massief, dat een kantelende beweging maakt. langs onze 
kust is daarom sprake van een gedifferentieerde tekto-
nische situatie. langs de kanaalkust is er sprake van een 
opwaartse beweging en langs de Hollandse kust is er juist 
sprake van een daling.

•  verder speelt bodemdaling door inklinking van klei- 
maar vooral veenpakketten soms een grote rol. vanaf 
omstreeks 500 v.Chr. is de mens daarvoor mede verant-
woordelijk door de toenemende intensiteit van grond-
bewerking en drainage.

•  tegenwoordig veroorzaakt ook delfstofwinning lokaal 
enige bodemdaling.
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Nederland aan het begin 
van het Holoceen, circa 
9000 v. Chr. (Bron: vos & 
de vries, 2013)

Onderscheid tussen absolute en 
relatieve zeespiegelstijging
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Veen

Legenda kaarten Holoceen (Bron: vos & de vries, 2013)
Deze legenda geldt voor alle kaartjes van Vos & de Vries in dit hoofdstuk.

Kustlijn van Noordwest-
Europa, circa 8000 v.Chr. 
(Bron: vos et al., 2011)
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De natuur van De kust16 17geschiedenis van ons kustlandschap

inbraken rond de afvoergeulen van de schelde. Daaruit 
ontstond een zeer omvangrijk getijdengebied, waarin 
de basisvormen van de latere Zeeuwse eilanden al te 
herkennen waren. ook ontstond er een verbinding tussen 
de afvoervlakten van de schelde en de rijn-Maasdelta. 
op andere plekken langs de kust droeg bodemdaling 
er aan bij dat de zee het land binnendrong. Deze 
bodemdaling was het gevolg van grootschalige 
ontginningen in de romeinse tijd, gepaard gaande met 
oxidatie en inklinking van grote delen van het veengebied. 
De afvoer van de grote rivieren verplaatste zich steeds 
meer in de richting van de Maasmond, terwijl de oude 
rijn na het begin van de jaartelling in betekenis afnam en 
er uiteindelijk niet meer dan een kleine zijtak van de rijn 
over bleef. 
grote watervlaktes van het latere iJsselmeer groeiden aan 
elkaar. De afvoer via het oer-iJ verzandde en er ontstond 
een doorbraak naar de Waddenzee. De getijdewerking 

De strandwallen sloten zich geleidelijk aaneen  tot een 
doorlopende kustlijn met alleen nog openingen voor 
de uitstroom van de grote rivieren. langs de westkust 
vormden zich lage duinmassieven, die zich geleidelijk 
zeewaarts uitbouwden. De getijdebekkens achter de 
strandwallen raakten door stagnerende zoetwaterafvoer 
volledig met veen opgevuld. ook ontstonden er grote 
meren ter plaatse van de latere Zuiderzee die via oer-iJ en 
oer-vecht afwaterden.
in het noorden bleef de kustlijn open doordat de relatieve 
zeespiegelstijging daar groter was dan zuidelijker langs de 
kust.  Dat kwam doordat de bodem in het noorden sterker 
daalde en er geen grote rivieren waren die sediment naar 
het gebied voerden. 

De zee rukt op (0-1000 n.Chr.)
in Zeeland raakte de zandvoorraad van de pleistocene 
zandkop voor de Belgische kust op en vormden zich 

rond 5500 v. Chr. ontstonden enkele kilometers ten 
westen van de huidige kustlijn reeksen van onderbroken 
strandwallen. landinwaarts daarvan, in de brede dalen 
van uitstromende riviersystemen, zetten de zee en 
de rivieren veel sediment af. Daardoor ontstonden 
achter de strandwallen uitgestrekte getijdebekkens en 
waddengebieden,  een sterk vergrote versie van het 
tegenwoordige Waddengebied.  Het noordelijke deel 
was van de huidige Hollandse kust gescheiden door de 
keileemrug die vanaf het Drents Plateau doorliep tot aan 
het huidige texel en Wieringen. De “Hollandse wadden” 
waren op hun beurt weer gescheiden van de “Zeeuwse 
wadden” door de delta’s van rijn en Maas, die steeds 
oostelijker kwamen te liggen. Maar ook stroomafwaarts 
werden ze groter. Deze rivieren voerden vanuit hun grote 
stroomgebieden een overvloed aan materiaal aan en 
zetten dit af in hun delta’s. Daardoor groeide de bodem 
mee met de stijgende zeespiegel, kon de zee nauwelijks 
oprukken en verlegden de rivieren constant hun loop.  
onder invloed van de stijgende zeespiegel stegen de 
grondwaterstanden onder het landoppervlak. Daardoor 
trad aan de landzijde van de getijdebekkens en in de 
rivierdalen veenvorming op.
De zeespiegelstijging zorgde ervoor dat de kustlijn rond 
4.000 v. Chr. zijn meest oostelijke ligging in het huidige 
Midden-nederland bereikte. in deze periode werd de 
basis voor het huidige holocene landschap in nederland 
gelegd.

De kust groeit weer aan (4000 v.Chr. – 0)
na 4000 voor Christus nam de absolute snelheid van de 
zeespiegelstijging geleidelijk af, omdat het grootste deel 
van de noordelijke ijskap inmiddels was gesmolten. Maar 
door bodemdaling bleef de zeespiegel wel relatief stijgen 
met circa 20-30 cm. per eeuw rond 2500 v. Chr. en 10-15 
cm. per eeuw rond 500 v. Chr. 
Doordat de zeespiegelstijging afnam en er vanuit zee 
nog steeds veel zand en klei werd aangevoerd, begon de 
toenmalige kust weer zeewaarts aan te groeien.  

Nederland in 3850 v. Chr. 
(Bron: vos & de vries, 2013)

Nederland in 5500 v. Chr. 
(Bron: vos & de vries, 2013)

Linker kaartje: 
Nederland in 500 v. Chr. 
(Bron: vos & de vries, 2013)
 
Rechter kaartje: 
Nederland in 800 na Chr. 
(Bron: vos & de vries, 2013)
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De natuur van De kust18 19geschiedenis van ons kustlandschap

werd nog versterkt doordat er veel konijnen in de duinen 
graasden, die in de 13e eeuw in de duinen waren uitgezet 
ten behoeve van het gebruik van hun vlees en hun bont.  
in sommige perioden hebben deze konijnen een grote 
invloed op het duinterrein gehad, vermoedelijk nog groter 
dan die van het grazende grootvee. verder werden duinen 
destijds alleen vastgelegd als het zand zo sterk ging 
stuiven dat het de activiteiten van de mens bedreigde. 
in de loop van de 17e en vooral de 18e eeuw veranderde 
het gebruik van de duinen. De konijnenvangst werd 
economisch minder aantrekkelijk en duineigenaren 
en –beheerders gingen op zoek naar financieel meer 
aantrekkelijke vormen van gebruik. onder invloed van 
het verlichtingsdenken veranderden ook de opvattingen 
over ‘woeste grond’. stuivende duinen en konijnenvangst 
werden toonbeelden van achterlijkheid gevonden. er 
kwamen daarom initiatieven op gang om duinen te 
bebossen of op een andere manier in cultuur te brengen. 
Zo werden in de vastelandsduinen duinboerderijen 
gesticht en vond zelfs op veel plaatsen kleinschalige 
aardappelteelt plaats. in de tweede helft van de 18e en in 
de 19e eeuw liet men steeds grotere aantallen dieren de 
duinen begrazen. ook vestigden zich in de tweede helft 

leidde tot een watersnoodramp, waarbij vele mensen 
verdronken en waarna een groot zoetwatergetijdengebied 
ontstond: de Biesbosch.
in de eeuwen daarna bleef de zee oprukken ten koste 
van het land. om dat te voorkomen troffen de bewoners 
soms grootschalige maatregelen, zoals de aanleg van 
paalwerken en strekdammen. evengoed kon men niet 
voorkomen dat de zee in 1570 bij de allerheiligenvloed 
opnieuw het land binnendrong. ook hierbij kwamen veel 
mensen om. Dorpen als egmond, Petten en Callantsoog 
werden vervolgens landinwaarts verplaatst. verder 
zuidwaarts verdween het vissersdorpje Berkheide in z’n 
geheel in zee.
in het Waddengebied verschoof texel door erosie 
langzaam landinwaarts tot de keileemheuvel (de huidige 
Hoge Berg) een verdere verplaatsing voorkwam. om 
land te winnen werd texel ter plaatse van de huidige 
slufter door een zanddijk verbonden met het eilandje 

eijerland. vlieland verschoof in z’n volle breedte 
richting vastelandskust, waarbij een heel duingebied 
inclusief het dorp West-vlieland in zee verdween. 
op ameland werden zanddijken opgeworpen, om 
washovers (openingen tussen de duinboogcomplexen) 
te dichten. op schiermonnikoog verdween het dorp  
West- schiermonnikoog in de golven. oostelijk daarvan 
verdwenen nog enkele eilandjes met fraaie namen als 
Bosch, Buise, Heffesant en Corresant.    
in de Zuidwestelijke Delta veegde de zee in de loop der 
eeuwen tientallen dorpen van de kaart, bijvoorbeeld aan 
de zuidkust van schouwen en in het verdronken land van 
Zuid-Beveland.

eind 19e en begin 20e eeuw begonnen zeewering-
beheerders steeds meer maatregelen te treffen om duinen 
vast te leggen. Door sterk verbeterde technieken werden 
er bovendien zwaardere en sterkere dijken aangelegd, 
zoals de Hondsbossche zeewering.
niet alleen was er vanaf de Middeleeuwen een steeds 
sterkere wisselwerking tussen kustontwikkeling en men-
selijke activiteit, geleidelijk werden de duinen ook meer 
benut voor het directe levensonderhoud van de groeiende 
bevolking. Men begon plaggen te steken voor brandstof-
winning, te maaien voor veevoer, helm te winnen voor 
dakbedekking en liet dieren grazen voor vlees- en zuivel-
productie. Dat had tot gevolg dat er door mens en dier in 
toenemende mate voedingsstoffen uit de duinen werden 
afgevoerd. soms werden delen van de duinen afgebrand 
om de ophoping van strooisel en mogelijk ook de ontwik-
keling van struwelen tegen te gaan. Daardoor kwam er 
tijdelijk meer fosfaat beschikbaar, waardoor de ontwik-
keling van een productieve grazige begroeiing voor een 
aantal jaren werd gestimuleerd. 
Door de natuurlijke dynamiek, het ontbreken van de 
hedendaagse neerslag van vermestende stoffen en 
bovengenoemde activiteiten had het duinlandschap 
een open en schraal karakter, met allerlei vormen van 
klein- en grootschalige verstuiving. Het open karakter 

leidde tot verdere afkalving van de oevers : het ontstaan 
van de Zuiderzee was een feit. 
in het noorden drongen de geulen van het getijdengebied 
steeds verder het zakkende en deels verdwijnende 
veengebied binnen. tegelijkertijd slibden de wadplaten 
steeds hoger op en ontstonden uitgestrekte kwelders en 
klei-op-veen gebieden. De Middelzee drong friesland 
verder binnen en in deze periode ontstond ook de 
lauwerszee. Door de uitbreiding van het getijdengebied 
van de westelijke Waddenzee raakte texel afgesneden 
van het vasteland. Wieringen, Huisduinen en Callantsoog 
zouden spoedig volgen.

Een steeds grotere rol van de mens (1000-1900)
in deze periode werd de mens de belangrijkste factor 
in de ontwikkeling van het nederlandse kustlandschap. 
er werden op steeds grotere schaal  hoog opgeslibde 
kwelders (de noord-nederlandse benaming) en schorren 
(de Zuid-nederlandse benaming) bedijkt. aan de 
landzijde ontstonden de eerste polders. Dit waren met 
dijken omringde stukken land,  waaruit in ieder geval in de 
zomer het water werd afgevoerd. sommige laag gelegen 
polders stonden ‘s winters maandenlang onder water. 
verder groeven de bewoners van Zuidwest-nederland 
moer (met zeewater doordrenkt veen) af, om daaruit zout 
te winnen. Door de inpolderingen en de ‘moernering’ 
daalde de bodem en vrat de zee zich steeds verder in 
het veenlandschap in. De sint-elisabethsvloed in 1421 

Nederland in 1850 na Chr. 
(Bron: vos & de vries, 2013)
 

Paalhoofden, een vorm van 
kustbescherming, op het 
strand in Zeeland | foto: © 
anton van Haperen

Tekening in geschrift uit 
circa 1639 over de vangst van 
konijnen in de duinen (Bron: 
swaen, 1948)
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De natuur van De kust20 21geschiedenis van ons kustlandschap

De aandacht voor het gebruik van natuurlijke processen 
en het herstel van dynamiek is duidelijk toegenomen. 
Dit heeft kustbeheerders en natuurbeheerders dichter 
bij elkaar gebracht, omdat zij gemeenschappelijke 
uitgangspunten kregen.
op veel plaatsen wordt het beheer van de zeereep of 
stuifdijk tegenwoordig minder gericht op het vasthouden 
van zand. er worden alleen bij strandovergangen of nabij 
bebouwing stuifschermen gezet of Helm aangeplant 
om zand in te vangen. elders mag het zand weer 
stuiven. lokaal worden er zelfs maatregelen genomen 
om de verstuiving te bevorderen. Het staken van actief 
zeereepbeheer dan wel het stimuleren van dynamiek 
wordt ‘dynamisch kustbeheer’ genoemd. 
voorbeelden van reeds uitgevoerde projecten zijn:
•  oost ameland: stoppen van zeereeponderhoud en 

aanbrengen van kerven;
•  terschelling: kaal maken van de zeereep  tussen 

kilometerpaal 15 en 20 en aanbrengen van kerven erin 
om het doorstuiven naar de achterliggende duinen te 
bevorderen;

men veel meer mensen wonen, werken en recreëren, de 
waterwinning werd uitgebreid, er werden sloten gegraven, 
wegen en lokaal ook uitgestrekte industrieterreinen aan-
gelegd, geconcentreerd rond de zich al maar uitbreidende 
zeehavens. op steeds grotere schaal nam de mens maatre-
gelen om het kustlandschap naar zijn hand te zetten en de 
veiligheid van de kust te vergroten, waarbij de natuurlijke 
processen van het kustgebied steeds verder werden inge-
perkt. 
om het land te beschermen tegen de zee werden groot-
schalige maatregelen getroffen, zoals de Zuiderzeewerken 
(waaronder de aanleg van de afsluitdijk) en de Deltawer-
ken, waarbij zeearmen en getijdengeulen werden afgeslo-
ten en dijken werden verhoogd. na de watersnoodramp 
van 1953 stelde de toenmalige Deltacommissie veiligheids-
normen op voor de primaire waterkeringen. Het beheer 
van deze dijken is tegenwoordig geregeld in de Waterwet. 
Daarbij is nederland ingedeeld in 99 dijkringgebieden en 
27 verbindende waterkeringen waarvan de duintrajecten 
langs de kust onderdeel uitmaken.
om ervoor te zorgen dat de duinen hoog en breed genoeg 
waren om aan deze normen te voldoen, werd het beheer 
van de waterkerende duinen geïntensiveerd. Met het 
plaatsen van stuifschermen en de aanplant van Helm 
stabiliseerden de beheerders zoveel mogelijk zand. 

sinds 1990 bestrijdt rijkswaterstaat actief de erosie van de 
kust door grote hoeveelheden sediment op de stranden 
en in de ondiepe zee te suppleren. Dit zand vormt een 
soort ‘slijtlaag’ en compenseert voor kustafslag. Het zand 
voor de suppleties wordt op ruim 10 kilometer uit de kust, 
op een diepte van meer dan 20 meter, gewonnen. De 
keuzes voor de suppletielocaties en voor de hoeveelheid 
te suppleren zand  worden gemaakt op basis van de 
jaarlijkse toetsing van de kustlijnontwikkeling langs de 
gehele nederlandse kust ten opzichte van de zogenaamde 
basiskustlijn (de kustlijn van 1990).  Zijn de meerjarige 
trends ergens in een kustvak zodanig negatief dat de 
basiskustlijn substantieel wordt overschreden, dan 
worden suppleties gepland en uitgevoerd.  

De toepassing van zandsuppleties markeert een omslag in 
het denken over kustveiligheid en kustbeheer.  

van de 19e eeuw de drinkwaterbedrijven die steeds meer 
grondwater gingen winnen. 
Deze mentale omslag was een zichzelf versterkend 
proces. omdat stuivende duinen en konijnen een laag 
aanzien hadden, werd er gezocht naar andere vormen 
van gebruik. Deze waren op hun beurt weer gevoeliger 
voor verstuiving en konijnenvraat, die daarmee in een 
nog kwader daglicht kwamen te staan. in minder dan een 
halve eeuw werd duindynamiek van een zegen tot een 
vloek en ontstond er een ideologisch fundament voor 
een stabiliserend duinbeheer dat tot in de 90-er jaren 
van de vorige eeuw voortduurde. vanaf circa 1850 in 
West-nederland, en enkele decennia later in Zuidwest-
nederland en het Waddengebied, zijn de buitenste 
duinenrijen geleidelijk en planmatig omgevormd tot 
aaneengesloten zanddijken. Hiermee werd nieuwe 
duinvorming in aansluiting op het bestaande duingebied 
vrijwel geheel onmogelijk gemaakt.  

Tijdperk van verstedelijking en planmatig kustbeheer 
(1900-heden)
De afgelopen honderd jaar is de schaal waarop de mens 
het kustlandschap domineert sterk vergroot. De bevol-
king groeide explosief en het kustgebied raakte steeds 
intensiever in gebruik voor steeds meer doelen. er kwa-

Nederland in 2000 na Chr. (Bron: vos & de vries, 2013)
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Situatie: 2014

Schaal: 1:50000 0 500 1000 1500 2000 mWaterwinning in de 
Amsterdamse Waterleiding 
Duinen | foto: © Harm 
Botman archief Waternet

Met de aanplant van Helm 
werd zand gestabiliseerd 
foto: © anton van Haperen

Boven: westkant Ameland 
onder: kustvak Heemskerk

Weergave van de toetsing 
van de kustlijnontwikkeling 
t.o.v. de basiskustlijn (Bron: 
rijkswaterstaat) 
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De natuur van De kust22 23geschiedenis van ons kustlandschap

Daarbij is in diezelfde periode een maatschappelijke 
tegenkoppeling ontstaan in de vorm van achtereenvolgens 
natuurbescherming, natuurbeheer, natuurontwikkeling en 
tegenwoordig natuurherstel. in het huidige tijdsgewricht 
lijken we daarbij te zijn aangeland in een fase waarbij 
natuurbeleid en andere beleidsterreinen die effect hebben 
op het fysieke kustgebied steeds meer vanaf de basis 
van beleidsontwikkeling op elkaar afgestemd worden 
(zie bovengenoemde dynamiserende kustprojecten). 
De vaststelling van het samen met de duinbeheerders 
opgestelde beleidsnota “Dynamisch kustbeheer voor 
de kust tussen iJmuiden en Den Helder” door het 
Hoogheemraadschap noordhollands noorderkwartier 
in 1999 is hiervan een vroeg voorbeeld. op een heel 
ander vlak kunnen de aanpassingen in methoden van 
drinkwaterproduktie gedurende de afgelopen decennia 
model staan voor een geïntegreerde aanpak van kennis- 
en planontwikkeling. toenemende verdrogingseffecten 
bij een steeds stijgende drinkwaterbehoefte hebben 
geleid tot innovaties in produktiemethoden (o.a. 
infiltratie- en zuiveringstechnieken), aanvoer van 
elders en maatwerk in de grondwaterwinningen op 
basis van diepgaande kennis van grondwaterstroming 
en patronen in grondwaterkwaliteit. Bij uitstek gingen 
onderzoek, planvorming en uitvoering hierbij hand in 
hand. Zowel in het Waddengebied, de vastelandsduinen 
als het Deltagebied heeft dit geleid tot het tegengaan 
van verdere schade en soms ook tot grootschalig herstel 
van de natuurlijke hydrologie en grondwaterdynamiek. 
gezien de grote  maatschappelijke dynamiek in het 
fysiek zo gestabiliseerde nederlandse kustgebied lijkt dit 
een  goede weg om de ecologische kwaliteiten van het 
nederlandse kustgebied in de 21e eeuw enigszins op peil 
te houden. De complexiteit van deze uitdaging vereist 
meer kennis over de sturende landschapsecologische 
factoren in het kustlandschap. aan een globaal 
overzicht hiervan en aan de  nieuwe inzichten uit recent 
landschapsecologisch onderzoek zijn de volgende 
hoofdstukken gewijd. 

•  De kerf: maken van een opening in de zeereep tussen 
Bergen aan Zee en schoorl ter vergroting van dynamiek 
en natuurwaarden;

•  Project noordwest natuurkern in Zuid-kennemerland: 
graven van sleuven in de zeereep en kaal maken van 
achterliggende paraboolduinreeksen voor herstel van 
landschapsvormende processen;

•  De Zandmotor: uitvoeren van een megasuppletie voor 
de Delflandse kust met meerdere doelen: enerzijds de 
kuststrook gedurende langere tijd vrijwaren van erosie 
door het beïnvloeden van grootschalige processen 
in het kustfundament, anderzijds het creëren van 
ruimte en gelegenheid voor natuurontwikkeling en 
recreatiemogelijkheden door areaalvergroting van 
strand en duinen; daarnaast is ook het opdoen van 
kennis en ervaring met deze nieuwe aanpak een doel op 
zich.

elders worden nog projecten voorbereid, zoals bijvoor-
beeld op schouwen, waar op basis van onderzoek naar 
de aard en intensiteit van de dynamiek in het verleden 
maatregelen worden uitgewerkt  om de dynamische 
relatie tussen de processen in de zeereep en de 
achterliggende duinen grootschalig te herstellen.

uit bovenstaande mag duidelijk worden dat in allerlei 
opzichten de menselijke invloed in het kustgebied de 
afgelopen eeuw enorm is toegenomen en in vergelijking 
tot de voorafgaande eeuwen de ontwikkeling van 
het totale kustlandschap sterk is gaan domineren. 

De Zandmotor, 
september 2013 
foto: ©rijkswaterstaat

De Kerf bij Schoorl, aan-
gelegd in 1997, tijdens een 
stevige noordwestenwind op 
9 februari 2004, een van de 
laatste keren dat de kerf vol-
stroomde; door aanzanding is 
de drempel te hoog geworden 
| foto: © Bas arens
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