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De duinen behoren tot de grootste en rijkste natuurgebieden 
van West-Europa. En dat met zoveel mensen vlakbij.  
Wat gebeurt er als we het duin niet beheren?  
Het grootste deel groeit dicht en bovendien: vele maat- 
schappelijke belangen zullen een plaats eisen ten koste van  
de natuur.

De meest kenmerkende planten en dieren moeten het hebben 
van zeer schrale, zandige uitgestrekte en stille duingraslanden 
en valleien. Natuurbeheerders proberen die natuurlijke rijk-
dom tot hun recht te laten komen, vaak met kleine ingrepen als 
een plaatselijke schaapskudde of maaien, plaggen of kappen. 
Soms zijn forsere maatregelen nodig zoals het opnieuw laten 
stuiven van het duinlandschap of begrazing met paarden of 

D u i n b e h e e r  t u s s e n  b o m t r e c h t e r s  e n  k l i m a at v e r a n D e r i n g

koeien. Maatregelen lopen uiteen van hekken plaatsen tot 
weggraven van oud puin, van niets doen tot bekeuren.
Voor natuurbeheerders zijn er enkele uitgangspunten:  
continuïteit in beheer (niet steeds wat anders doen), het reliëf 
intact laten, waar mogelijk de natuur zijn gang laten gaan,  
waar noodzakelijk ingrijpen (maaien, onrust reguleren), bio-
diversiteit op peil houden en tenslotte ontwikkelingen van 

buitenaf opvangen (bijv. luchtvervuiling, klimaatverandering, 
herrie).
Natuurbeheer kent verschuivende opvattingen over hoe de 
natuur het beste kan worden beschermd. Deze opvattingen 
zien we terug in het landschap. Echter: zonder natuurbeheer, 
natuurbescherming en waterwinning was de verbazingwek-
kende natuurlijke rijkdom van de duinen allang verdwenen.

Terreinbeheer en natuurbeheer, vroeger en nu. Uit het verleden een jachtgezelschap met fazanten, hazen en konijnen, stroper Toon uit Wimmenum, jacht met 
behulp van fretten (jachtopziener Buitenhuis). Ook te zien is Evert Kortenoever die een nestkast ophangt, een jagende boswachter (Ben Hopman) en drie duinon-
derzoekers (Harm Snater, Victor Westhoff en Henk Doing). Van voor de oorlog een beeld van zowel stuivende als zeer natte Verbrande Pan (het gebied Tranendal). 
Uit het meer recente verleden een luchtfoto van het Vogelmeer in de Kennemerduinen rond 1975, door duinriet overwoekerde duinlandjes, een duinbrand, ver-

stuivingen achter de zeereep in terrein Bergen rond 1995 en het loslaten van wisenten in het Kraansvlak. In de twee onderste rijen beelden van de laatste jaren: de 
invloed van geitenbegrazing bij Egmond, begrazing in het Houtglop bij Velsen, loslopende honden in het duin bij het Bergerbos en diverse Schotse Hooglanders 
waaronder zeer aaibare. Ook een beeld van kleinschalig plaggen om uit te zoeken te zien welke invloed dat heeft op plantengroei, woekerende Amerikaanse vogel-
kers, drinkbakken voor schapen bij Bakkum, een paddentunnel onder de Heereweg en drukke beheerders van nu: Rienk Slings en Leon Terlouw, Buizerdvlak.
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