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Recreanten houden van de natuur. Strand, duinen en de binnen-
duinrand zijn in trek bij dagjesmensen en toeristen. Overal ver-
rijzen vakantiedorpen, campings en strandtenten. Gemeenten 
ondersteunen dit en werken mee aan ontsluiting en verlichting. 
Maar houdt de natuur ook van recreanten? Meer recreatie ver-
groot de druk op natuur, vooral op de wat grotere en meer ver-
storingsgevoelige dieren als broedvogels. Er zijn grenzen aan 
gebruik van duin, polder en kust, maar welke?

Stille gebieden herbergen meer dieren dan drukke. Deze simpele 
wetmatigheid geldt in alle seizoenen. In de winter komen tiendui-
zenden trekvogels langs en benutten de stilste wateren om er te 
rusten. Ze stillen hun honger in natuurgebieden, al ‘snacken’ ze 
ook in kortstondig tegen ongedierte onder water gezette bollenvel-
den, een soort sawa’s. Ook wintergasten die hier het zomerseizoen 
afwachten (zoals zaagbekken) overleven niet zonder ruime rustge-
bieden om te kunnen eten en slapen. En in het voorjaar en de zo-
mer, als vogels broeden en hun jongen grootbrengen, zijn ze extra 
kwetsbaar voor verstoring, zelfs door rustige wandelaars die op de 
paden blijven. Een wulp vliegt vaak al op als iemand op 100m af-
stand is. Tapuiten in de Noordduinen broeden aantoonbaar meer 
waar het stiller is (zie pag. 33). 

Wandelaars, fietsers, honden met hun soms onverwachte bewegin-
gen en geblaf, allemaal verstoren ze de rust. Meer bezoekers bete-
kent ook meer blikjes, plastic en ander zwerfafval. Frietresten lok-
ken overdag zilvermeeuwen, ’s nachts vossen. Strandpaviljoens die 
ook in de winter open zijn doen de natuur geen goed, door de gro-
tere aantallen bezoekers, meer autobewegingen, meer bevoorra-
ding en herrie in de nacht. Nachtdieren als uilen en vleermuizen 
zijn typische slachtoffers van deze nachtelijke drukte.
Ook ‘lichtvervuiling’ is zorgelijk, want afwezigheid van duisternis 
verstoort het dag- en nachtritme van dieren. Daarnaast vermindert 
verlichting bij bezoekers de waardering voor de natuurlijke omge-
ving. Een laatste stressfactor haalt steeds vaker het nieuws: mede 
doordat het klimaat warmer en droger wordt, neemt het aantal 
duinbranden in de meest druk bezochte gebieden toe. 

Drukte geeft druk
In de Noordduinen tussen Callantsoog en Den Helder leven, anders 
dan in andere duingebieden, nog veel konijnen. Ze houden het 
landschap open, tot voordeel van planten en dieren die van het 
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gegraaf en geknabbel van konijnen afhankelijk zijn. Van duinviool-
tjes en de rupsen van parelmoervlinders die op viooltjes leven, tot 
in holen broedende vogels. Teveel recreatie is hier nadelig voor de 
natuur, want het leidt plaatselijk tot minder konijnen. Ook toene-
mend verkeer onder het duin langs eist slachtoffers. Een maximum-
snelheid van 60 km/uur zou voor dieren, maar ook voor de fietsen-
de recreant, veel beter zijn.
Betreding van duinen leidt snel tot verstuiving. Bijna alle duinen 
van de Kop van Noord-Holland behoren tot de zogenaamde ‘grijze 
duinen’, in Europa zeer zeldzame duingraslanden met mossen en 
korstmossen, gevoelig voor vertrapping. Deze vegetaties zijn echter 
gebaat bij enig stuivend zand, in het bijzonder plantensoorten als 
blauwe zeedistel, zeewolfsmelk, duin- en hondsviooltje. Ook de 
vitaliteit van helm en duinroosje neemt toe als zand vanaf de 
zeereep het duin instuift, ze bloeien dan uitbundiger. Verschillende 
dieren zijn afhankelijk van schrale duinvegetaties die regelmatig 
worden overstoven, bijvoorbeeld zandhagedis, blauwvleugel-
sprinkhaan, duinparelmoervlinder en kleine parelmoervlinder, 
allemaal bedreigde soorten. 
Op het strand, in de overgang van strand naar duin en op de zand-
plaat van de Razende Bol  kunnen echte strandvogels als  strandple-
vier en bontbekplevier broeden, maar ze worden vaak verstoord. 
Voor deze soorten zou een strandreservaat, bijvoorbeeld ter hoogte 
van het Zwanenwater, een uitkomst zijn. Kustversterking door 
zandsuppletie, waarbij uit diepere delen van de zee opgezogen zand 
voor de kust wordt gelost, biedt hiervoor misschien kansen. Beper-
king van de toegankelijkheid van zo’n reservaat is noodzakelijk, 
want verstoring is overal. Zelfs op de Razende Bol moeten jongende 

grijze zeehonden en rustende aalscholvers regelmatig een goed 
heenkomen zoeken voor beachparties. Ook verschillende soorten 
sterns (officieel beschermd) moeten wijken door gebrek aan toe-
zicht.
 
Keuzes 
De duinen van de Noordkop zijn zonder uitzondering belangrijke 
natuurgebieden en onderdeel van Natura 2000, het Europese net-
werk van topnatuur. Recreatie en natuur kunnen alleen goed sa-
mengaan als er afspraken gemaakt worden over zonering: waar 
drukte, waar stilte, wanneer wordt een gebied opengesteld en wan-
neer is de toegang beperkt of zelfs verboden.
Deze keuzes zijn van belang voor de natuur, maar ook voor de recre-
ant zelf. Wensen van recreanten lopen sterk uiteen: van strandfeest 
tot rustig zonnen op een stil strand. Ook voor recreanten is zone-
ring onmisbaar om niet overal drukte en herrie te krijgen. Rustige 
recreatiezones zijn vaak goed te koppelen aan de meest verstorings-
gevoelige duinen. En natuurbeheerders zullen steeds opnieuw en  
goed onderbouwd moeten uitleggen dat er ook echte reservaten 
nodig zijn, waar niemand mag komen. Een voorbeeld is het zuide-
lijke deel van het Zwanenwater, waar in 2011 duinbranden huishiel-
den. 
Tenslotte gaat het om veel meer dan natuur alleen. De kwaliteit van 
het totale landschap, inclusief de dorpen, sukkelt achteruit. Vaak 
ontsieren foeilelijke bouwwerken de entrees van dorpen. Met als 
toppunt  de nieuwbouw bij Groote Keeten dat haar naam hier wat al 
te letterlijk nam. Het achterland groeit dicht met deels rommelige 
recreatieterreinen. Dat het anders kan is bijvoorbeeld te zien in 
Petten, waar de internationaal vermaarde architect Rietveld aan de 
Korfwaterweg een fraai vakantiehuisje bouwde.
Het kustlandschap kan niet zonder een krachtige overheid die van-
uit een heldere visie het geheel overziet en stuurt. De polder Cal-
lantsoog is wat dat betreft een ‘echte uitdaging’ (zie pag. 104). De 
gehele binnenduinrand van de Noordkop kan een sturende hand 
goed gebruiken.

Vakantiehuisjes of bouwwerken op het strand blokkeren instuivend 
zand. Zand dat in de weg ligt wordt vaak met groot materieel en veel 
herrie weer in zee geschoven. Minder verstuiving is het gevolg, met 
soms negatieve effecten voor de achterliggende duinnatuur.

Behalve de hoeveelheid duinbezoekers verandert ook het landschap 
zelf, wat meten van effecten lastig maakt; twee foto’s zelfde plek Zwa-
nenwater 1979 en 2011.
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