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Doorbraak  in de duinen

Een bijzonder duingebiedje, het Kieftenvlak wordt het decor voor een nieuw en 

spraakmakend project. PWN en het Hoogheemraadschap Hollands Noorder

kwartier (HHNK) ontwikkelden gezamenlijk een plan om dit infiltratiegebied tegen 

de onontkoombare zeespiegelstijging te beschermen. DOOR TRUUS ZONNEVELD

Tussen Wijk aan Zee en Heemskerk ligt een bijzon-
der gebiedje van pakweg 60 hectare groot: het  
Kieftenvlak. Ooit was dit duinweide met grazend 
vee, later werd dit vlak door PWN bebost met  
Oostenrijkse dennen. En nog later kreeg het van 
PWN de huidige bestemming infiltratiegebied. Juist 
hier gaat iets bijzonders gebeuren, een bijzonder 
samenwerkingsproject ‘Uitvoeringsplan Kieften-
vlak’.  Volgens PWN-adviseur Tycho Hoogstrate, 
die onder andere samen met Lennaert Denekamp 
van HHNK en Leon Terlouw van PWN het plan 
heeft ontwikkeld, is het voor het eerst dat àlle  
veiligheids- en natuurbelangen samenkomen.  

“Ik zie dat als pure winst van onze samenwerking. 
Een unicum.”

Lappendeken aan organisaties,  
belangen en doelen
‘Uitvoeringsplan Kieftenvlak’ is een project waarin 
PWN en het Hoogheemraadschap Hollands  
Noorderkwartier (HHNK) gezamenlijk optrekken 
en waarbij ook Rijkswaterstaat later zal aan-
schuiven. Talloze partijen met verschillende visies 
en belangen hebben namelijk te maken met het  
beheer en behoud van de duinen. Variërend van 
Rijkswaterstaat die met zandsuppleties de basis-

kustlijn handhaaft, HHNK die de zeewering  
beschermt door met helmbeplanting de duinen op 
niveau te houden en PWN die waakt over het  
delicate evenwicht tussen drinkwatervoorziening, 
natuurbehoud en re creatie. De provincie is over-
koepelend verantwoordelijk, net als het Rijk. Tel 
daar ‘Brussel’ bij op dat met de Europese Natura 
2000 specifieke eisen stelt aan het beheer van de 
duinen, plus het landelijke Programma Aanpak 
Stikstof (PAS), tja, dan snapt een kind dat samen-
werking een complexe operatie is. In het geval van 
Uitvoeringsplan Kieftenvlak heeft dit evenwel tot 
duurzame, effectieve oplossingen geleid die  
minder kostbaar uitpakken dan dat iedereen voor 
zich had gewerkt. 

De nieuwe aanpak: we breken de  
duinenrij open
Is de verregaande samenwerking al bijzonder, pas 
echt spectaculair is dit project vanwege de nieuwe 
visie op kustverdediging. Tycho Hoogstrate, als 

  PWN-adviseur  
Tycho Hoogstraate, 
een van de bedenkers 
van Uitvoeringsplan 
Kieftevlak.

   Een geheel nieuwe 
aanpak van de kust-
verdediging. Via een 
kerf in de zeereep  
komt nieuw duin 
aangewaaid door 
stuifzand uit zee. Het 
stuivend zand rukt 
steeds verder op het 
duin in en zorgt voor 
verjonging.  
foto: t. HoogstraatE

PWN-adviseur en voormalig boswachter goed  
bekend met het Kieftenvlak, is een gedreven  
pleitbezorger van de nieuwe aanpak. “Het mooie is 
dat we de natuur gaan aanwenden om het land te 
beschermen. Vroeger sloten we de duinenrij het 
liefst hermetisch af, nu breken we hem weer open 
zodat er weer nieuwe duinen kunnen ontstaan door 
het stuifzand vanuit zee. Noem het maar een nieuwe 
mentaliteit ten aanzien van kustverdediging. Twintig 
jaar geleden was dit ondenkbaar. Onmogelijk ook. 
Onze aanpak is nu uitvoerbaar omdat door recente 
berekeningen de haalbaarheid is aangetoond.”

Niet meer bang voor stuifzand
Tycho: “De zeespiegelstijging dwingt ons tot in-
ventieve maatregelen. Nu al is het Kieftenvlak  
onvoldoende beschermd tegen uitzonderlijk  
heftige stormen. Het ligt namelijk achter een  
relatief smal stuk zeereep waar, omdat het Oer-IJ 
hier ooit stroomde, de omringende duinen ook nog 
eens lager zijn dan elders.  



Landschap Noord-Holland • augustus 2015 • Jaargang 42 • nr. 3 2322

Vanwege die onontkoombare zee spiegelstijging 
kiezen we voor ‘dubbele veiligheid’. Alleen de  
eerste duinenrij in de zeereep biedt onvoldoende 
garantie, ook de duinen daarachter moeten storm-
proof zijn. Die eerste duinen dienen rugdekking te 
krijgen van de duinen daarachter, de zogeheten  
primaire waterkering. Zo is ook officieel besloten 
en vermeld in een officieel stuk ‘Zandige Kust’ dat 
HHNK in 2009 presenteerde. En met dat besluit 
kwam het Kieftenvlak ’buitendijks’ te liggen, ofwel 
in de gevarenzone. Verkassen van het infiltratie-
gebied is ondoenlijk. Het enige wat erop zit is het 
gebied te beschermen, en dan ook maar meteen 
een begin te maken met de beveiliging van de hele 
kust. Maar dan niet op de conservatieve manier 
door de duinen te beletten om te verstuiven, maar 
op een flexibele wijze met verstuiving. Als je niet 
meer bang bent voor stuifzand, kun je het zand in 
je voordeel aanwenden.”

Nieuwe duinen door stuivend zand
“We gaan het Kieftenvlak beschermen met een 
‘dam’ van zand die voor een deel door ons wordt 
opgeworpen, maar later door wind en stuivend 
zand zijn definitieve vorm krijgt. De mensenhand 
moet onherkenbaar blijven. Daartoe verdiepen we 
één bestaande kerf en leggen we één nieuwe kerf 
aan. De bestaande kerf ligt ter hoogte van paal 50, 
de nieuwe een stukje noordelijker. Vanaf het 
strandniveau tot de duinkruin wordt dat een kerf 
van tien meter hoog en zeven meter breed. Een 
mooi ovaaltje als het ware. We leggen ook nieuw 
duin aan, of tenminste we helpen een handje door 
in het gebied tussen deze twee kerven te plaggen 
en stuifkuilen te graven en met dat gewonnen zand 
nieuwe duinvorming te stimuleren. De concrete  
ingrepen nemen ongeveer een week in beslag; de 
duinvorming hooguit tien jaar. De zandhonger in 
de zeereep is namelijk enorm.”

Slim gebruik van stuivend zand
Blijkbaar zijn Nederlanders niet alleen goed in 
aanleg van dijken en dammen, ook in de aanleg 
van duinen. “Ach,” relativeert Tycho, “zo indruk-
wekkend is het nou ook weer niet hoor. Zie het als 
een kinderstapje in het licht van de zeespiegelstij-
ging. Dat de duinen qua vorm zullen veranderen is 
eigenlijk ook niet heel bijzonder. Vroeger waren de 
duinen altijd al aan het wandelen en vertoonden 
ze grote gaten. Dat zie je goed op 17e-eeuwse  
schilderijen van Egmond en Zandvoort. Het idee 
dat de duinen een aaneengesloten massieve  
duinenrij behoren te zijn, is eigenlijk nog maar 150 

jaar oud. Als je het zand met helmgras vastzet, 
groeit alleen de zeereep de hoogte in, maar verstart 
de rest van de duinen. Om daar weer beweging in 
te brengen en de duinen te laten groeien geven 
PWN en HHNK sinds 1998 meer ruimte aan ver-
stuivingsdynamiek. Kijk maar naar ‘het gat van 
Heemskerk’. Onze oplossing om de risico’s te  
beteugelen is dynamiek van verstuiving toestaan. 
Sterker nog, we maken er op een slimme manier 
gebruik van en bepalen de locatie waar duin-
vorming gewenst is. Zouden we niets doen, dan  
ligt er aan het einde van deze eeuw een serie duin-
meren achter de eerste rij duinen. Dat is gevaarlijk 
voor land en inwoners en desastreus voor de duin-
flora en -fauna.”

Wat zijn zoals de voordelen van deze 
nieuwe aanpak?
Er lijken voordelen te zitten aan deze nieuwe  
aanpak. Tycho: “Een windgestoven duin, zo blijkt 
uit de onderzoeken, is sterker dan een aangelegd 
zandduin. De structuur is hechter, steviger, veel  
beter dus. Laten verstuiven heeft ook als voordeel 
dat we geen groot en kostbaar materieel in kwets-
baar duingebied hoeven in te zetten. En die ‘over-
poedering’ van zand is een zegen voor de natuur, 
want het stuifzand komt zo uit zee en is zeer  
kalkrijk, wat weer ten goede komt aan de zoge-
heten kalkrijke duinpaardenbloemgraslanden  
met duinviooltjes, walstro en tijm. Niet zomaar wat  
bloemetjes, maar een samenhangend geheel aan 
vegetatie dat door Europa als zeer waardevol wordt 
aangemerkt. Zulke graslanden vinden we niet  
alleen prachtig, we zijn vanwege Natura 2000  
(zie kader) zelfs wettelijk verplicht om de kwaliteit  
van de duinen te versterken.Dus iedereen is  
gecharmeerd van dit pakket aan maatregelen!” 

Dynamiek van natuur 
versterkt zeewering

Het korfslakje, een 
van kleine duinbewo-
ners, die mee profite-
ren van  de duinver-
jonging. foto: 

BuitEN-BEElD

Het Duinviooltje.
foto: r. vaN WijK/
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   Een zogeheten 
duinpaardenbloem-
grasland vóór (onder) 
en na ‘overpoedering’ 
met zeer kalkrijk zand 
vanuit zee. Met duin-
viooltje, walstro  
en tijm.  
foto: t. HoogstraatE




