
126 Duinen en mensen   Kennemerland 127natuur en natuurbeheer  beheer in uitvoering

Beheer in uitvoering

Begrazing
Integrale begrazing met runderen en paarden houdt het midden 
tussen procesbeheer en patroonbeheer. Herbivorie, het eten van 
planten, is een natuurlijk proces. Maar de beheerder bepaalt de 
aantallen en soorten grazers. Het vee zorgt voor natuurlijker over-
gangen van bos naar open duin. Het landschap oogt daardoor veel 
natuurlijker dan bij andere vormen van beheer, zoals maaien en 
plaggen. De dieren maken door hun gegraas en gewroet geleide-
lijke overgangen (zgn. zomen en mantels) met veel bloemen, bra-
men en lianen zoals hop en kamperfoelie, waarop veel vlinders en 
andere dieren afkomen. Ook zorgen ze ervoor dat nieuwe open 
plekken in het bos (ontstaan door bijv. honingzwam of bliksem-
inslag) niet snel weer dichtgroeien.
Bij integrale begrazing is het de bedoeling het duin geschikt te hou-
den voor de meest kenmerkende planten en dieren. Toen door 
myxomatose en vhs het duinkonijn het moeilijk kreeg verdwenen 
planten en vooral dieren van korte, bloemrijke vegetaties en kaal 
zand. Soorten als veldparelmoervlinder of de wrattenbijter (een 
sprinkhaansoort) zijn daardoor uit de duinen van Kennemerland 
verdwenen.
Bij afwezigheid van het konijn is er in het Nationaal Park Zuid- 
Kennemerland en in het Noordhollands Duinreservaat voor ge-
kozen zo groot mogelijke gebieden met weinig dieren te begrazen. 
Daarbij is gekozen voor koeien en paarden, omdat ree en damhert 
vergrassing en opslag van bos niet tegenhouden.
Integrale begrazing is geen garantie voor succes. Sommige duinve-
getaties veranderen als zij door relatief zware dieren worden be-
graasd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de korstmosrijke buntgrasvege-
taties in het kalkarme deel van het duingebied bij Bergen, evenzo 
voor het duinpaardenbloemgrasland (ca 300 hectare in de duinen 
tussen Wijk aan Zee en Bakkum). In beide gevallen was begrazing 
met konijnen ideaal. Duinpaardenbloemgrasland is in het verleden 
ook zeer langdurig met schapen begraasd. Tegenwoordig lopen er 
in de (na)zomer en winter ongeveer 350 schapen van het kleine ras 
Scottish Blackface.
Behalve schapen kunnen ook geiten ingezet worden om bepaalde 
hardnekkige problemen te bestrijden. Zo werden met behulp van 
zeer intensieve geitenbegrazing, ook wel ‘terreurbegrazing’ ge-
noemd, metershoge wilgen rondom natuurontwikkelingsgebied 
De wei van Brasser effectief bestreden. Ook bewijzen deze dieren 
goede diensten bij het bestrijden van grote haarden van de woeke-
rende Amerikaanse vogelkers (een ingevoerde struik).
Andere voorbeelden van beheer door begrazing zijn te vinden in de 
zeedorpenlandschappen bij Zandvoort en Wijk aan Zee, de midden-
duingraslanden bij Castricum en de binnenduingraslanden en 
mienten bij Egmond-binnen. Hier is het eeuwenoude boeren- 
gebruik van de duinen weer in ere hersteld.

Natuurontwikkelingsprojecten
Natuurontwikkeling houdt altijd in: een grote ingreep om de na-
tuur een nieuwe start te geven. Beheerders hebben in de laatste 
jaren op een aantal plekken verstuiving op gang gebracht. Daar-
naast heeft men van de grotere verlaten bouwlandcomplexen in de 
duinen de bewerkte bovenlaag afgeschraapt en uit het duinterrein 
afgevoerd. Zo kon de natuurlijke bodemvorming weer van voren af 
aan beginnen Op deze manier is tot nu toe de bodem over vele tien-
tallen hectaren hersteld en is er een flinke oppervlakte aan natte 
duinvalleien bijgekomen. Ook hier moet de begroeiing onder con-
trole worden gehouden, door begrazing en soms door maaien.
Ook de natuurvriendelijke inrichting van de infiltratiegebieden 
heeft overal aan de Hollandse kust geresulteerd in hoogwaardige 
natuur met behoud of versterking van de drinkwaterfunctie.

Flora: nieuwvestiging en uitbreiding van enkele Rode Lijst soorten in het  
Infiltratiegebied Castricum (140 ha), 1992 – 2002.
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Bonte paardenstaart Bevertjes Gelobde maanvaren
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Wurmenveld
Oude Huisje
Verlaten Veld
Vogelmeer
Bruid van Haarlem
Groot Olmen
Klein Doornen
Voormalig pompstation
Noorddorpervlak
Lepstukken
De Kampen
Koningskanaal
Vallei camping Bakkum
Wei van Brasser
Doornvlak
Diederik
Soeckebacker 2
Soeckebacker 1
Voormalig gaswinstation
Starrevlak e.o.
Landjes van De Bels
Amerika
Landjes van De Bels
Heereweide
Keetje van Hopman
Meeuwenlekken
Noordwesthoek
Zeerijdtsdijkje
De Hooge Weide
De Groote Ven e.o.
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Recreatie – gunstig of ongunstig voor natuur?
Alle dieren zijn bang voor mensen. De schuwste vluchten al als ze 
een mens aan de horizon ontwaren, de minst schuwe pas als ze on-
der de voeten worden gelopen. Over de gevoeligheid van broedvo-
gels is veel bekend. Het gestegen bezoek aan het duin is één van de 
oorzaken van de achteruitgang van de schuwste duinvogels, zoals de 
wulp. Een experiment in de zeeduinen tussen Egmond en Bakkum in 
de jaren tachtig leverde een schatting op van het aantal extra nesten 
van alle vogelsoorten als plotseling het aantal bezoekers in de 
broedtijd met 85% zou dalen. Het open duingebied van het Noord-
hollands Duinreservaat (3500 ha) zou dan in plaats van 12.500 onge-
veer 16.000 broedparen kunnen herbergen.
Kortom, voor vogels is recreatie ongunstig. In honderden meters 
brede stroken aan weerszijden van de drukste fietspaden en wandel-
paden in het open duin is de broedvogelstand nog maar een schijn-
tje. Maar is dat het hele verhaal? Recreanten en de daarvoor aange-
legde paden zorgen ook voor kaal zand en zelfs voor verstuivingen. 
Dat is gunstig voor karakteristieke duinplanten en vooral (kleinere) 
dieren. Van een simpel hoera is echter geen sprake. Zo kunnen recre-
anten ook de larven van bijtjes en wespjes of eieren van zandhagedis-
sen vertrappen en zijn aardkundigen niet te spreken over de vreemde 
verstuivingvormen die door voortdurende betreding ontstaan.
In sommige duingebieden, zoals de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen is de zonering van de recreatie, dat wil zeggen het scheiden van 
drukke en rustige gebieden voor zowel de dieren als de mensen zelf, 
goed op orde. In andere duingebieden lukt dit maar slecht, zoals in 
het Noordhollands Duinreservaat. In dit smalle duinterrein met zijn 
meer dan 100 ingangen en dichte net van wegen en paden zijn er 
nauwelijks meer rustige plekken.

Woekerende exoten
Het duin kent een aantal soorten dat er van nature niet thuishoort, en 
problemen geeft. Voorbeeld bij uitstek is de Amerikaanse vogelkers, 
die in het land van herkomst (de v.s.) in open plekken in (duin)bossen 
groeit. In Nederland en België is deze soort vanaf de jaren twintig aan-
geplant in bossen, als vulhout. Op veel plekken is hij uitgegroeid tot 
een plaag voor de natuur. In aaneengesloten begroeiingen van deze 
soort kan bijna niets anders meer leven, behalve in de nazomer als 
vogels van de bessen smullen – en de zaden verder verspreiden.
In de laatste tien jaar heeft Amerikaanse vogelkers geprofiteerd van 
het ontbreken van konijnen in het duinlandschap en zich explosief 
uitgebreid. Sinds 2008 zijn duinbeheerders in de tegenaanval ge-
gaan. Over honderden hectaren worden de struiken gekapt en af-
gevoerd en worden stronken soms met een bestrijdingmiddel aan-
gestipt om opnieuw uitlopen te voorkomen. Schapen en geiten 
houden de struiken kort. Misschien lukt het om deze soort uit te 
roeien, maar in het onnatuurlijke duinlandschap van tegenwoordig 
(stabiel, ontkalkt, voedselrijk) zal deze of een andere soort altijd 
opnieuw een gelegenheid vinden.
Andere problematische nieuwkomers in het duin zijn mahonie, 
dwergmispelsoorten uit aangrenzende villatuinen, bosrank (een 
verstikkende liaan), de Noordse en de gewone esdoorn, hemel-
boom, bruidsluier, Aziatische duizendknoop en de Kaukasische be-
renklauw. Aan de zwarte den zijn we in het duin gewend maar het is 
natuurlijk ook een nieuwkomer, die zich door het ontbreken van 
konijnen massaal kan verjongen.
Beheerders denken dat de sleutel voor duurzaam terugdringen van 
de nieuwkomers ligt in een vitaler en stuivend duin. Alleen dat zou 
exoten de kans ontnemen om te gaan woekeren.

Extern beleid

Natuurbeheer bestaat voor een groot deel uit intern werk: het 
interne werk van ingrijpen en reguleren in het gebied zelf. Er is 
ook extern werk: meedenken over ruimtelijke versterking, rela-
ties met aangrenzende gebieden, tegengaan van negatieve ont-
wikkelingen en voldoen aan de Europese regels.

Ecologische Hoofdstructuur
In Nederland wil men de natuur versterken door natuurgebieden 
met elkaar te verbinden tot een netwerk, de Ecologische Hoofdstruc-
tuur. In Kennemerland wil het rijk komen tot een zgn. Robuuste 
Ecologische Verbindingszone van de duinen dwars door Nationaal 
Landschap Laag Holland tot aan het IJsselmeer. Rond Castricum zijn 
voor dit doel honderden hectares nieuwe natuur nodig. De teloor-
gang van de binnenduinrand als tweelinglandschap van de duinen 
kan hiermee voor een deel hersteld worden. Ook elders in Kenne-
merland, vooral in Zuid-Kennemerland, is de situatie in het achter-
land van de duinen nijpend. De laatste groene ruimtes zoals het 
Westelijk Tuinbouwgebied bij Haarlem zouden veiliggesteld moeten 
worden. Omdat daar veel kwel is – schoon grondwater komt om-
hoog – kan er ter plekke zeer bloemrijke natuur ontstaan, ook als 
welkome aanvulling op de groenbehoefte van stedelingen.
Fraaie oude binnenduinbossen van Zuid-Kennemerland liggen vaak 
onbeschermd als eilandjes in het bebouwde gebied. Hier kunnen 
gemeentes zich van hun meest zorgzame kant laten zien door de 
ecologische verbinding tussen de duinen en het achterland te ver-
beteren.

Vervuiling nog te hoog
Dan is er nog steeds vervuiling – zij het minder dan veertig jaar gele-
den. Wat er nog aan gifstoffen als bestrijdingsmiddelen en zware 
metalen circuleert in de ecosystemen in de duinen en welke invloed 

dat nog heeft is onduidelijk. Ook is de luchtvervuiling veel te hoog 
voor de kritische duinnatuur, mede vanwege de industrie in de 
IJmond en de drukke zeescheepvaartroutes vlak onder de kust.  
Aangetoond is nu dat op de minst vervuilde plekken de neerslag  
van stikstof nog met ongeveer een kwart omlaag moet. Dichterbij 
Velsen en IJmuiden is minstens een halvering nodig, vooral van-
wege de industrie.

Duinen en Europa
Europa speelt een steeds grotere rol in het Nederlandse natuurbe-
heer, vooral door de instelling van een Europese netwerk van natuur-
gebieden: Natura 2000. In deze gebieden krijgt de natuur absolute 
voorrang, wat voor Nederland geregeld is in de Natuurbescher-
mingswet uit 1998. De duinen van Kennemerland zijn Europees ge-
zien een topgebied en dus onderdeel van dit netwerk.
Binnen Natura 2000 onderscheidt men naast gebieden ook soorten 
en leefgebieden die buiten Europa niet of nauwelijks voorkomen. 
Ook daarbij doet Kennemerland uitgebreid mee, bijvoorbeeld met 
de duingraslanden (de grijze duinen). Deze hebben in de wet een 
extra strenge bescherming gekregen, zoals bij vergunningverlening 
voor projecten met waarschijnlijk negatieve gevolgen.
Voor grondwater en oppervlaktewater is er een Europese richtlijn 
die voor de duinen inhoudt dat verdroging bestreden moet wor-
den. Dat moet al in 2015 gerealiseerd zijn. Hoewel er al veel bereikt 
is, is de verdroging van de duinen van Kennemerland nog geen 
verleden tijd.

Zie www.duinenenmensen.nl voor de volgende films:
●   ‘Een nieuwe start voor de Noord-Hollandse duinen’ met het  

verhaal van pwn-beheerders 
●  ‘Een vierkante kilometer Nederland’ met o.a. trekvogelonderzoek 

Deltavlieger bij Bergen aan Zee      Bessen Amerikaanse vogelkers

Opvliegende Wulp       De ‘Groene Muur’ van Amerikaanse vogelkers, Koningshof

Uitstoot van stoom, gassen als stikstofoxide en zware metalen bij Wijk aan Zee De nieuwkomer bezemkruiskruid rukt sterk op.
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