
Werken aan de natuur in Voorne augustus 2005

Voornes Duin, een gebied om trots op te zijn

Telkens anders
Als je vanaf het strand het duinge-
bied inloopt zie je de duinen lang-
zaam veranderen. Langs de zeereep 
vind je steile, kale jonge duinen, 
schaars begroeid met dappere 
pionierplantjes zoals zandzegge en 
zeeraket, helm en biestarwegras. Zij 
voeren in het kale, stuivende zand 
een strijd op leven en dood. Verder 
landinwaarts zie je telkens andere 
plantensoorten verschijnen en ver-
dwijnen. De duinen worden steeds 
ouder en raken dichter begroeid. 
Er zijn vochtige en droge duin-

graslanden vol geur en fleur, met 
bijzondere planten zoals steentijm, 
kandelaartje en duinsalomonszegel, 
en opmerkelijke vlinders zoals de 
kleine parelmoervlinder en de hei-
vlinder. Op een koude noordhelling 
groeien weer andere soorten dan op 
een zonnige zuidhelling. 

Kwakende kikkers
Misschien blaas je onderweg even 
uit aan een duinmeertje vol met kik-
kers. En met een beetje geluk zie je 
de zandhagedis die zich koestert in 
het zonnetje. Een andere liefhebber 
van het kale zand is de zeldzame 
blauwvleugelsprinkhaan, die pas als 
hij opspringt de opvallende blauwe 
gloed op zijn vleugels toont. Wie 
weet zie je ook de tapuit, een typi-
sche duinvogel, die jammer genoeg 
steeds zeldzamer wordt. Verder van 
zee af kom je steeds meer struiken 
tegen, zoals de duindoorns die in 
het najaar met hun schitterende 

oranjerode bessen een lust zijn voor 
het oog. Kramsvogels en koper-
wieken proppen zich graag vol met 
de gistende bessen en vliegen dan 
zigzaggend en halfdronken verder. 
En niet in de laatste plaats is Voorne 
vermaard om de mooie, uitgestrekte 
bossen, waar je in de herfst allerlei 
paddestoelen kunt ontdekken. 

Om zuinig op te zijn
Geen wonder dat niet alleen be-
zoekers, maar ook wetenschappers 
erg gesteld zijn op Voornes Duin. 
Voornes Duin maakt deel uit van 
de Ecologische Hoofdstructuur. 

Voornes Duin hoort tot de allermooiste natuurgebieden van 
Nederland. Je kunt er fantastisch wandelen of fietsen door 
afwisselende landschappen met duinen en meertjes, bos en 
moeras. Volgens kenners is Voornes Duin het rijkste duingebied 
in heel Noord-West Europa. Meer dan de helft van alle 
Nederlandse planten en tweederde van de broedvogels voelt 
zich hier thuis.

Orchideeën zijn steeds zeldzamer in 

Nederland, in Voorne groeien ze in vochtige 

graslanden.

Voor het in stand houden van dit 
bijzonder waardevolle natuurgebied 
draagt Nederland een grote inter-
nationale verantwoordelijkheid. 
Met name de droge duingraslanden 
zijn door ‘Brussel’ met stip geno-
teerd. Ze vallen onder de Europese 
Habitatrichtlijn ter bescherming van 
natuurgebieden en hun kenmer-
kende soorten. Natuurmonumenten 
draagt daaraan graag een steentje 
bij. Dit is een van onze oudste ge-
bieden, beheerd en gekoesterd sinds 
1927. Daarbij doen we nog elke dag 
nieuwe ontdekkingen en daar laten 
we u graag van meegenieten!

Herstelplan Open Duin begin 
september van start

Als je hier elke week komt, valt 
het misschien niet zo op, maar 
geleidelijk zijn de duinen helemaal 
dichtgegroeid. Foto’s uit de jaren 
dertig tonen nog grote stukken kaal, 
stuivend duin. In de oorlog lagen de 
bunkers open en bloot in het kale 
zand. Ze werden aangekleed met 
lappen en takken snoeihout als ca-
mouflage. Nu liggen ze verscholen in 
het groen. De beroemde bloemrijke 
graslandjes van Voornes Duin staan 
vol met duindoorn, meidoorn en 
andere stekelstruiken. Berken 
en ratelpopulieren rukken op. 
De duinen verruigen, bijzondere 

planten en dieren verdwijnen. 
Natte duinvalleien worden elk jaar 
al gemaaid om ze grazig en open te 
houden en de kruisbladgentiaantjes 
en de parnassia te beschermen. 

Dichtgegroeid
Droge graslanden liet Natuurmonu-
menten tot nog toe met rust. “Het 
ging altijd vanzelf goed”, zegt Gert 
de Groot. “Maar de laatste jaren 
is het duin steeds minder gaan 
stuiven, want door de aanleg van 
de Maasvlakte en het verzwaren 
van de zeewering ligt het terrein 
steeds meer in de luwte. Bovendien 

zijn de konijnen die de duinen altijd 
begraasden vrijwel verdwenen, en 
door de zure regen groeien de strui-
ken nog harder. Daarom gaat begin 
september het Herstelplan Open 
Duin van start.” 

Natuurmonumenten wil de verbos-
sing van de duinen terugdringen. 
Als eerste krijgen de duingraslanden 
langs de Panweg tussen Rockanje 
en het Quackjeswater een opknap-
beurt. 

Vervolg interview Gert de Groot op 
pagina 2.

Dromen met je ogen open

“Iedere burgemeester is trots op 
zijn gemeente, maar Westvoorne 
is wel heel bijzonder. Eerst kom je 
door dat uitgestrekte industriege-
bied. Je ziet het, je ruikt het – en 
dan sta je ineens in zo’n oase van 
schoonheid.

Het is lovenswaardig hoe Natuur-
monumenten en het Zuid-Hollands 
Landschap zich inspannen voor de 
natuur. Ze doen serieus werk, daar 
heb ik grote bewondering voor. Ik 
hoop alleen niet dat er straks meer 
prikkeldraad komt, het landschap 
moet wel toegankelijk blijven. 
Ik ben hier nu acht jaar burge-
meester, maar ik kom hier al veel 
langer. Als zesjarig Schiedams 
jongetje heb ik in 1947 mijn 
allereerste vakantie op Voorne 
doorgebracht, onvergetelijk. Later 
heb ik als padvindertje vaak in de 
duinen gespeeld. Dit landschap is 
boeiend in al zijn facetten. Zoals 
mijn voorganger zei: “Hier kun je 
dromen met je ogen open!”

Burgemeester Henk Krijgsman van 
Westvoorne:

“Voornes Duin is een fantastisch natuurgebied!”, zegt beheerder Gert de 
Groot van Natuurmonumenten. “Het is hier mooi, in alle seizoenen. Niet 
alleen op zomerdagen, ook in het najaar met die fraaie herfstkleuren en 
struiken vol rijpe bessen. Maar hoe mooi Voorne ook is, het duin vraagt 
wèl steeds meer onderhoud.” 



Geen melkkoeien – die zijn te 
veeleisend en het zou onhandig zijn 
om ze steeds te moeten melken. 
Waarschijnlijk komen er sobere 
vleesrassen van boeren uit de buurt, 
zoals de Limousin of de Blonde 
d’Aquitaine, of wellicht zo’n ruige 
Shetland pony. De grazers sjokken 
door het veld en nemen hier en daar 
een hap – een mooi gezicht. 
Misschien is het even slikken 
als straks zo’n harige grasmaaier 
breeduit je pad verspert. Zijn die 
vegetariërs nou heus zo vriendelijk? 
“Jazeker! De grazers zijn absoluut 
niet gevaarlijk”, zegt Harm Piek, 
begrazingsexpert bij Natuurmo-
numenten. “Het zijn vriendelijke 
beesten, die geen vlieg kwaad doen. 
Alleen moet je er natuurlijk wel 
verstandig mee omgaan.” Je moet de 
dieren in elk geval niet aaien en ook 
niet voeren, want anders leer je ze 
bedelen en dan worden ze opdrin-
gerig. Bovendien maakt verkeerd 
voedsel deze in het wild levende 
dieren ziek. Pluk ook geen handje 
gras, want daarin kunnen kruiden 

Vriendelijke vegetariërs doen geen 
vlieg kwaad, maar: 

zitten die giftig zijn voor grazers, 
zoals jacobskruiskruid. En hou altijd 
een beetje afstand, vooral wanneer 
er jonge dieren zijn. Je moet beslist 
nooit tussen de moeder en haar jong 
gaan staan. Wie op deze simpele 
regels let, kan onbezorgd van het 
schouwspel genieten. Benader je de 
dieren van achteren, laat ze dan niet 
schrikken. Als je even rustig tegen 
het dier praat, zijn je stem en toon al 
voldoende om te zorgen dat het dier 
niet schrikt en rustig blijft liggen.  
De grote grazers houden het land-
schap open. Dan komen er vanzelf 
weer meer bijzondere planten, 
zoals de echte koekoeksbloem, de 
nachtsilene en de kleine pimpernel. 
En naarmate er meer bloeiende 
planten staan, fladderen er ook al 
snel weer meer vlinders rond. Ook 
de zandhagedis zul je weer vaker 
zien, want die houdt van open ter-
rein.
Natuurmonumenten zet niet teveel 
beesten in. De ervaring leert dat dit 
voor het natuurbeheer de mooiste 
resultaten oplevert. 

Natuurmonumenten heeft 
goede buren, zoals de parti-
culiere landgoedbeheerders 
en haar collega-organisatie 
de Stichting Zuid-Hollands 
Landschap. Deze stichting 
beheert de Duinen van 
Oostvoorne, ten noorden van 
Voornes Duin.

Beide natuurbeschermingsorganisa-
ties hebben elk hun eigen geschie-
denis en hun eigen tradities, ze 
beheren hun eigen natuurgebieden 
en ze hebben elk hun eigen achter-
ban. Toch werken beide partijen al 
vele jaren naar volle tevredenheid 
samen bij het terreinbeheer. “We 
staan voor dezelfde uitdagingen en 
stemmen ons beheer en toezicht op 
elkaar af. Het bezoekerscentrum 
van het Zuid-Hollands Landschap 
bij de Tenellaplas geeft informatie 
over het hele duingebied, ook over 
het Natuurmonumenten deel”, zegt 
beheerder Hans Visser van het Zuid-
Hollands Landschap. “Als er wat 
aan de hand is, komen we samen 
op voor natuur en landschap op 
Voorne. Denk aan de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte of de noodzake-
lijke verzwaring van de zeewering. 
We proberen in dat soort gevallen 
constructief-kritisch mee te denken 
met overheden. Soms zijn bepaalde 
ontwikkelingen onvermijdelijk in 
een dichtbevolkt, bedrijvig landje 

Beheerder Gert de Groot van Natuurmonumenten:

Vervolg van pagina 1.

Natuurmonumenten wil de 
verbossing van de duinen 
terugdringen. Als eerste krij-
gen de duingraslanden langs 
de Panweg tussen Rockanje 
en het Quackjeswater een 
opknapbeurt. 

Hier liggen prima kansen voor na-
tuurherstel. Hier vlak aan zee heeft 
de zilte wind vrij spel en leven nog 
veel bijzondere planten en dieren. 
Tijdens het proefproject Herstel 
Open Duin rooit Natuurmonu-
menten komende maand flink wat 
bomen en struiken. Het landschap 
wordt een stuk opener. Het zal een 
raar gezicht zijn om zulke grote 

machines in het duin te zien. Maar 
de natuur wordt er alleen maar 
beter van. 
Omdat de konijnen door allerlei 
ziektes vrijwel verdwenen zijn, moet 
men na de opknapbeurt blijven 
maaien of plaggen om het landschap 
open te houden. Daarom komen er 
grote grazers als grasmaaiers in het 
duin. 

Proefproject
Als het proefproject goed uitpakt, 
wil Natuurmonumenten meer 
verruigde duingraslanden aanpak-
ken. Op den duur moet een meer 
afwisselend landschap ontstaan 
van duinvalleien en vochtige en 
droge duingraslanden. Met mooie 
overgangen van steile, vrij jonge, 
kale duinen langs de zeereep naar 
oudere, meer grazige duinen verder 
landinwaarts. De ratelpopulier, die 
hier van nature niet thuishoort en 
zich nogal agressief uitbreidt, zal 
flink worden teruggedrongen. Nu 
bestaat het duingebied voor 90% uit 
bos en struikgewas. Over achttien 
jaar wil Natuurmonumenten de ver-
houding bos - open duin weer in de 
oude verhoudingen hebben terug-

gebracht: 60% - 40%. “Maar je moet 
niet teveel willen tuinieren”, vindt 
Gert de Groot. “Je hoeft het ideale 
landschap niet precies in te vul-
len zoals mensen dat mooi vinden. 
Wacht maar rustig af hoe de wind 
er straks weer vat op krijgt en wat 
die grazers straks met het landschap 
gaan doen. De natuur moet haar 
eigen gang kunnen gaan.” 

Het natuurbeheer zal wèl inten-
siever en daarmee ook duurder 
worden. Het proefproject wordt 
betaald uit het Overlevingsplan Bos 
en Natuur, een rijkssubsidieregeling 
voor natuurherstel. 

In oude glorie hersteld
Op plekken waar bomen en struiken 
zijn gerooid kiemen straks weer 

allerlei karakteristieke duinplan-
ten, zoals grote tijm, welriekende 
salomonszegel, wondklaver en 
nachtsilene. Zo worden de prach-
tige bloemrijke duingraslanden 
waar Voorne vroeger beroemd om 
was stap voor stap in oude glorie 
hersteld. 

Struweelvogels zoals goudvink, 
roodborst en tuinfluiter, houden 
veel leefgebied over in de honder-
den hectaren struweel die overblij-
ven. De winst gaat naar liefhebbers 
van meer open terrein, zoals de 
boomleeuwerik, de boompieper en 
de tapuit. Juist die duinvogels zijn 
de laatste jaren hard achteruitge-
gaan, maar als hun kansen keren, 
keren ze doorgaans snel terug. Daar-
in zijn ze heel dankbaar. En daar 
doen we het allemaal voor. Zo blijft 
Voornes Duin een natuurmonument 
om trots op te zijn. 

HELLEVOETSLUIS

HOEK VAN 
HOLLAND

ROCKANJE

VOORNES
DUIN

Goeie buren

Vooral niet voeren!

Grote grazers helpen het natuurherstel. Na afloop van het proef-
project zet Natuurmonumenten grazers in rond de herstelde 
duingraslanden in Voornes Duin. 

als Nederland. Maar we willen er 
dan wel voor zorgen dat de natuur 
en de kwaliteit van de leefomgeving 
van mensen er zo min mogelijk 
onder te lijden heeft.”
 
Verschillen in terreinbeheer zijn er 
ook. “Wij werken al meer dan vijf-
tien jaar met grote grazers”, vertelt 
Hans Visser. “Bij ons in de duinen 
lopen het hele jaar door acht zwarte, 
hoornloze Galloway ossen en twaalf 
IJslandse pony’s. Ze doen het heel 
goed, ze redden zich prima. Vooral 
in de drogere duingedeelten leidt 

die begrazing tot mooie resultaten 
in de plantengroei. Daar zie je weer 
prachtige bloeiende duingraslanden 
terugkeren.” 
Natuurmonumenten heeft eerst de 
kat uit de boom gekeken en gaat 
nu pas met begrazing beginnen. In 
eerste instantie gaat het om onge-
veer tien beesten, direct rondom de 
natuurherstellocatie Panweg (zie 
pagina hiernaast). Er komen niet 
teveel grazers - als vuistregel geldt 
ongeveer één dier per drie hectare 
natuurgebied. 

over 18 jaar 40% open duin

Vroeger hielden konijnen de graslanden 

kort. Door ziektes zijn er nu vrijwel geen ko-

nijnen meer in het duin. Een van de redenen 

dat Voornes Duin steeds verder dichtgroeit. 

Het landschap wordt zo eentoniger.

Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten:

Straks wordt het hier nog afwisselender



Wilt u meer weten over de plannen, 
ga dan in september eens mee op 
een van de excursies van Natuur-
monumenten. U bent van harte 
welkom. We laten u graag met eigen 
ogen zien hoe het natuurherstel in 
Voornes Duin wordt aangepakt, u 
krijgt tekst en uitleg over alle plan-
nen en u kunt er met al uw vragen 
en opmerkingen terecht. 

In september zijn er extra excursies 
rondom de natuurherstelwerk-
zaamheden. Onder leiding van een 
gids kunt u een kijkje nemen in het 
gebied waar de aannemer bezig is. 
Bovendien krijgt u een rondleiding 
door Voornes Duin en uitleg over de 
toekomstplannen.
De gratis excursies duren ongeveer 
1,5 uur en zijn gepland op:
• woensdag 7, 14 en 21 september 
 om 19.30 uur en
• zaterdag 10, 17 en 24 september  
 om 10 uur

Startpunt is parkeerplaats ‘De 
Ronde Weiweg’. Stevige wandel-
schoenen zijn aan te raden.
U kunt zich aanmelden bij de Le-
denservice van Natuurmonumenten, 
telefoon (035) 655 99 11.
Graag tot ziens in Voornes Duin! 

Je moet er even doorhéén kijken!

Begin september gaan de graafma-
chines in Voornes Duin aan de slag. 
Er wordt heel zorgvuldig gewerkt 
op een proefgebied van tien hectare 
aan de Panweg, vlak aan zee. Als de 

proef een succes wordt, volgen er 
later meer. Vooraf is het werkterrein 
helemaal uitgekamd om te kijken op 
welke plekken bijzondere planten of 
dieren leven, zoals bijvoorbeeld de 

zandhagedis. Ook markante bomen 
en fraai gevormde struwelen worden 
apart gemarkeerd om ze bij de 
opknapbeurt te sparen. Op zondag 
wordt er uiteraard niet in Voornes 
Duin gewerkt.
Na een week of drie is het karwei 
geklaard. Dan lijkt het terrein eerst 
tamelijk kaal, maar allerlei typische 
duinplanten zullen snel hun kans 
grijpen om te kiemen. Er ontstaat 
weer een nieuwe, jonge duinbegroei-
ing. Voor bezoekers verandert er wei-
nig. Fiets- en wandelpaden worden 
niet afgesloten. Honden blijven wel-
kom, ook als er straks grote grazers 
lopen. Maar houdt u ze alstublieft 
wèl aan de lijn, net zoals nu.

Zorgvuldig werken
Natuurmonumenten kiest voor een 
aanpak die zoveel mogelijk aansluit 
bij het oude landschap. “Wij maken 
niet laag wat hoog was en nat wat 
droog is. Als wij gaan plaggen, doen 
we dat om de verzuring en verbos-
sing tegen te gaan. We gaan daarbij 
geen scherpe grenzen trekken en we 
zetten ook niet zomaar een raster 
midden op het veld. We werken 
zoveel mogelijk langs de oorspron-
kelijke lijnen in het landschap. Als je 
daar bij de aanleg goed op let blijft 
er ook na de herstelmaatregelen een 
natuurlijk landschapsbeeld.”
Via de lokale kranten houdt Na-
tuurmonumenten de inwoners van 
Westvoorne op de hoogte van de 
tussen- en eindresultaten van het 
proefproject.
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wandelpad ongewijzigd

wandelpad tijdens werkzaamheden afgesloten

tijdelijk wandelpad

wildraster, ca. 30-35 hectare

werkgebied plaggen en maaien, ca. 10 hectare

afsluiting pad tijdens werkzaamheden

strandopgang

parkeerplaats

Proefproject Herstel Open Duin
werkzaamheden begin t/m eind september 2005:    

• bomen en struiken weghalen
• lage begroeiing afmaaien
• voedselrijke bovenlaag grond weghalen (plaggen)
• werkgebied 10 hectare     

Tijdelijk een ander wandelpad
Panpad en Panweg zijn tijdens de werkzaam-
heden in gebruik als werkweg. Natuurmonu-
menten moet beide paden daarom tijdelijk 
afsluiten voor het publiek. Na afloop van de 
werkzaamheden gaan ze weer open. In de 
tussentijd kunnen recreanten gebruik maken 
van een tijdelijk alternatief.   

Natuurherstel met eigen ogen bekijken? 

Geef u op voor de       
speciale excursies 

Vragen of opmerkingen 
over het proefproject 
natuurherstel?
Daarvoor kunt u bellen met de Ledenservice 
van Natuurmonumenten (ook voor vragen en opmerkingen 
van niet-leden), telefoon (035) 655 99 11 (tijdens kantooruren)
Of stuur een e-mail naar ledenservice@natuurmonumenten.nl

De aanpak van Voornes Duin heeft zichzelf in andere natuur-
gebieden allang bewezen. “Kijk maar naar de Middelduinen op 
Goeree of naar Duin en Kruidberg bij Santpoort in Noord-Hol-
land”, zegt Gert de Groot van Natuurmonumenten. “Daar zijn 
heel mooie natuurherstelprojecten uitgevoerd. Na al dat kappen 
en graven lijkt het eerst een ravage, maar je moet daar door-
heen kijken naar de toekomst. Probeer je eens in te denken hoe 
hier over een paar jaar weer een echt duinlandschap zal ont-
staan, veel meer open en gevarieerd, met al het leven dat hier 
oorspronkelijk altijd is geweest. Er zal straks veel meer bloeien 
in de duinen.” 



Vroeger was Voornes Duin eigen-
dom van de Rotterdamse familie 
Van Hoey Smith. De familie schonk 
in 1927 het grootste deel van haar 
bezittingen in de duinen aan 
Natuurmonumenten. De betrok-
kenheid bleef groot, zo voerde 
J. van Hoey Smith tot 1956 nog het 
dagelijks beheer over Voornes Duin. 
In 1984 werd ook een groot deel van 
het familielandgoed Strypemonde 
overgedragen, een gebied met fraaie 
binnenduinbossen en weiden en 
de Noorddijk, een zeewering uit de 
dertiende eeuw.
In 1952 werd Biologisch Station 
Weevers Duin geopend. Vanuit dit 
wetenschappelijk instituut middenin 
de duinen werd bijna veertig jaar 
veldonderzoek gedaan. 
Tot na de oorlog was het duin nog 
overgeleverd aan weer en wind 
en daardoor sterk in beweging. Er 

ontstonden jonge duintjes langs 
het strand en verder landinwaarts 
stoven weer nieuwe duinvalleien uit. 
Na de watersnoodsramp van 1953 
pakte Rijkswaterstaat de zeewe-
ring stevig aan. De duinen werden 
verhoogd, ingeplant met helm en 
van stuifschermen voorzien. Ook de 
omgeving van Voorne veranderde 
dramatisch. Het vogeleiland De 
Beer in de monding van de Nieuwe 
Waterweg, befaamd om zijn broed-
kolonies grote sterns, visdiefjes en 
kluten, werd eind jaren vijftig op-
geofferd voor het havengebied van 
de Europoort. Voor de kust verrees 
begin jaren zeventig de Maasvlakte, 
waardoor het duingebied in de luwte 
kwam te liggen en de invloed van de 
zilte zeewind sterk afnam.
Die industriële omgeving vol ha-
venkranen en olietanks maakt dat 
Voornes Duin er nu nog veel meer 

uitspringt als groene oase van rust 
en ruimte. Een dijk van een Natuur-
monument! 

Meer over de geschiedenis van 
Voornes Duin is te lezen in het 
schitterende jubileumboek Wind 
mee, stroom tegen; 100 jaar Natuur-
monumenten van Frits Maas. 
Het boek is te bestellen via 
www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten en Voornes Duin: terug in de tijd

Ervaringen met natuurherstel in de duinen

Weer een maagdelijk stukje duin
Beheerder Jan Zijp over de Grafelijkheidsduinen bij Den Helder:  

“De Grafelijkheidsduinen vlakbij 
Den Helder zijn tien jaar geleden 
fl ink opgeknapt. Hier heeft Land-
schap Noord-Holland een natte 
duinvallei, helemaal dichtgegroeid 
met riet en wilgen, drastisch aan-
gepakt. Drie of vier weken lang 

haalden bulldozers en ander groot 
materieel alle voedselrijke prut weg. 
Zo kregen we weer een maagdelijk 
stukje duin.
Daarna wil je natuurlijk binnen drie 
jaar orchideeën en parnassia zien. 
Maar je hebt droge en natte zomers, 
wisselende waterstanden. Pas na 
een jaar of tien ontstaan mooie 
gradiënten in de plantengroei, met 
echte koekoeksbloem en welrieken-
de nachtorchis. We hebben veel met 
wandelaars gepraat en huis aan huis 
folders verspreid. Het leuke was dat 
buurtbewoners die anders nooit in 
het duin kwamen nu nieuwsgie-
rig werden en zelf eens kwamen 
kijken.”

Genieten van de bonte bloemenwei
Beheerder Ruud Luntz over natuurreservaat Duin en Kruidberg:

“Natuurmonumenten heeft hier al 
heel veel aan natuurherstel gedaan. 
Zo zijn er twee grote plagprojecten 
uitgevoerd. Daarmee haal je heel 
wat overhoop, maar het levert ook 
heel veel op voor de natuur. Onze 
natte duinvalleien waren helemaal 
dichtgegroeid. Nu zien ze weer wit 
van de parnassia’s. De duinen krij-
gen weer kleur, dit jaar doen onze 
duinviooltjes het fantastisch en de 
orchideeën ook. We hebben ook 
grazers ingeschakeld, waaronder 
negentig Schotse hooglanders. Die 
liggen soms breeduit op de paden. 
En natuurlijk moet je geduld heb-
ben. Pas als de grazers er een jaar 
of tien lopen komt de plantengroei 
weer echt mooi op gang. Trouwens, 
je hoeft geen zeldzame plantenfreak 

Wandelaars Cocky en Cees 
Apeldoorn over de Middel-
duinen op Goeree:

Het wordt hier 
alleen maar 
mooier!

Annemieke Schep, wethouder toerisme, recreatie 
en strandbeleid in de gemeente Bergen:

In 1997 heeft Staatsbosbeheer 
bij Schoorl een gat in de eerste 
duinenrij gegraven: De Kerf. Hier 
kan de Noordzee bij springvloed en 
krachtige noordwestenwind achter 
de duinenrij komen.
“De Kerf leek mij meteen een schit-
terend plan, ik hou ook erg van 
de Slufter op Texel. Eerst waren 
de meningen verdeeld, maar zes 
jaar later hoor ik alleen nog maar 
positieve berichten over de Kerf. 
Zelf hou ik heel erg van die plek, 
waar de duinen en het bos elkaar 
ontmoeten. Als je dan ’s avonds 
richting zee kijkt, heb je zo’n bij-
zondere lichtinval, met die warme 
strandzon, echt verschrikkelijk 

mooi. Er staan altijd veel fi etsen en 
je ziet er ook veel wandelaars op het 
strand. Of de Kerf goed is voor onze 
economie zou ik echt niet weten. 
Het massatoerisme zoekt zo’n plek 
niet op, dit zijn toch vooral de echte 
natuurliefhebbers. Hoe dan ook, als 
wethouder voel ik mij een bevoor-
recht mens!” 

 Je hoort nu louter positieve 
verhalen over de Kerf

te zijn om van de geuren en de kleu-
ren en de sfeer van die ‘bonte wei’ 
in het duin te genieten! 
Vooral oudere mensen schrokken 
wel van het idee dat de duinen weer 
gaan stuiven. Ze vroegen zich af of 
je hier straks nog wel over straat 
kunt met al dat zand. Maar zo ruig 
wordt het natuurlijk niet!” 

“Wij wonen in Schiedam, maar we 
gaan zoveel mogelijk naar de cam-
ping. Dan gaan we naar de Middel-
duinen, zeker twee- of driemaal per 
week. Het is hier zo prachtig, het 
hele jaar door. Die rust, die ruimte, 
fantastisch. We komen hier al negen 
jaar, lopend of met de fi ets, en in die 
tijd is het hier alleen maar mooier 
geworden. Zoals die mooie poelen 
die hier in het laagste stuk gegraven 
zijn, daar komen heel veel vogels op 
af. Het is ook leuk om die koeien te 
zien rondsjokken. Dit is trouwens 
een heel afwisselend gebied. Hier 
verderop sta je ineens in het bos. In 
de herfst gaan we daar dennenap-
pels rapen met onze kleinzoon van 
acht, die gaat altijd heel graag mee.” 

Colofon
Deze natuurkrant wordt huis aan huis 

verspreid in de gemeenten Westvoorne 

en Hellevoetsluis. 
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Lid worden van Natuurmonumenten?

Kijk eens om je heen. 
Er is in de 100 jaar dat 
Natuurmonumenten 
bestaat veel bereikt. Nu 
moeten we vooruit kijken, 
want steun blijft nodig 
voor het beschermen 
van waardevolle 
natuurgebieden. Word 
nu lid en help mee de 
natuur in Nederland te 
beschermen.

Bel de Ledenservice: (035) 655 99 11 of 
kijk op www.natuurmonumenten.nl
lid worden kan al vanaf 2 euro per maand


