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Middels een afbakening van palen wor-
den strandwandelaars ‘omgeleid’ via 
het eerste hoge duin (heel bijzonder, 
omdat je daar normaal niet mag lopen) 
om zo de rust van de stranddieren te 
waarborgen. Of het wandelend strand-
publiek daaraan meewerkt, zal in de 
praktijk moeten blijken. Tal van borden 
geven ter plekke uitleg over wat de be-
doeling is en wat het project beoogt.
Duinbeheerder Waternet heeft een be-
langrijke rol gespeeld bij de totstand-
koming van dit strandreservaat. Al in 
2002 is het plan geboren een deel van 
het strand te bestemmen tot rustge-
bied. Waternet had toen een paar sluf-

ters gecreëerd, waardoor zeewater het 
duingebied kon binnenstromen. Het 
leek de duinbeheerder een goed plan 
om op die plek een rustgebied in te 
richten. Maar tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische 
bezwaren. Het duurde dan ook tot 
woensdag 8 mei van dit jaar, voordat 
het ingekaderde strandgebied met een 
lengte van drie kilometer tot rustgebied 
kon worden uitgeroepen.
Al vanaf 2002 is Leo Schaap van onze 
zustervereniging, de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming Noord-
wijk, de grote voorganger bij de plan-
nenmakerij, waaraan ook Chris Brun-

Experiment project Noordvoort:

Vanaf 8 mei van dit jaar is Nederland precies op de grens van Noord en Zuid 

Holland (paal 70  73) een ‘strandreservaat’ rijker. Hier kunnen vogels, zeehonden en 

aanverwante strandgasten over een afstand van drie kilometer in alle rust gedijen. 

Dat is althans de bedoeling.

Uniek rustgebied op het strand

strandwandelaars worden omgeleid via de zeereep. Foto: Johan Stuart
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Experiment project Noordvoort:
Uniek rustgebied op het strand

ner van onze vogelwerkgroep nog een 
bijdrage heeft geleverd. Het voorstel  
realiseren bleek in de praktijk veel 
moeilijker dan aanvankelijk gedacht. 
De kust is in Nederland redelijk be-
schermd en overheden hebben tal van 
voorzorgsmaatregelen genomen om te 
voorkomen dat het kustgebied wordt 
aangetast. Hoe sympathiek het plan 
voor een speciaal in te richten rustge-
bied ook was, in de barse praktijk van 
alledag bleek het initiatief op veel pro-
blemen te stuiten. Al was het alleen al 
over de vraag hoe zo’n rustgebied er uit 
moet zien. En wie is verantwoordelijk? 
En in hoeverre is het een hindernis voor 
andere, mogelijk financieel meer attrac-
tieve functies. Schaap liet zich echter 
niet kennen en bleef onversaagd wer-
ken aan het te bereiken doel: een  
natuurlijk rustgebied op het strand 
tussen Noordwijk en Zandvoort.
Al redelijk snel haalde de projectgroep 
onder leiding van Schaap een forse 
subsidie van energiebedrijf Eneco bin-
nen, waarmee een plan kon worden  
gemaakt. Aangezien zoiets niet eerder 
was bedacht, duurde het een tijd, voor-
dat duidelijk werd aan welke eisen het 
project moest voldoen en hoe een en 
ander gerealiseerd kon worden. Toen 
daarover eindelijk overeenstemming 
bestond, bleken er heel veel beren op  
de weg te zitten. De meningen van  
gemeentelijke volksvertegenwoordigers 
liepen uiteen van ‘geldverspilling’ tot 
‘goed plan’. In de praktijk bleken ook 
allerlei wetten (kustverdediging, na-
tuurbescherming) het plan in de weg te 
zitten. Kortom, er werd jarenlang ge-
praat en nagedacht zonder dat er veel 
concreets gebeurde.
Pas omstreeks 2014 zette de toen  
nieuwe wethouder Marie-José Fles in 
Noordwijk haar schouders onder het 
project en vanaf dat moment werd er 
vaart gemaakt. Een moeilijke taak was 
nog het overtuigen van de volksverte-

Gedicht ‘Noordvoort’ van de Zand-
voortse dichter Marco Termes, 

uitgesproken bij de officiële opening 
van het nieuwe strandreservaat door 
de wethouders Sjaak van den Berg 

(Noordwijk) en Ellen Verheij-De Haas 
(Zandvoort) op woensdag 8 mei 2019.

Noordvoort
Een zee zonder kust is niet mogelijk.

Een kust zonder zee evenmin. 
In rust,

drukte en beweging zoeken ze 
balans.

~~~

Ze zijn broeder en zuster. Symbiose. 
Zee en strand. Schouder aan 

schouder.
Zo houden ze van elkaar. 

Water en land.

~~~

Zilt en zoet. Golven, wind, zand. 
Puur natuur en menselijk verstand. 

Geven nemen, delen. Zij aan zij. 
Hand in hand.

~~~

Een omleiding als stille verleiding 
want uiteindelijk vinden wij alles van 

diepste waarde slenterend en 
meanderend.

~~~

■ Marco Termes

genwoordigers in Zandvoort van nut en 
noodzaak van dit rustgebied, maar ook 
die hobbel werd genomen en toen restte 
nog het inrichten van het gebied.
Dat is afgelopen voorjaar gebeurd. Wie 
nu over dit deel van het strand loopt 
stuit op een rij meterslange palen, die 
met een tussenruimte van 6,5 meter 
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het rustgebied afbakenen. Strandwan-
delaars worden verzocht de weg langs 
de palen te volgen, zodat zij bovenlangs 
het duin worden geleid, waar in totaal 
drie uitkijkpunten zijn ingericht. Drie 
kilometer verder kan de strandliefheb-
ber aan de andere kant zijn weg via het 
strand weer vervolgen. De bedoeling is 
dat zeehonden, vogels en andere dieren 
het rustgebied als pleisterplaats gaan 
benutten. Dit deel van het strand wordt 
niet langer vlak gemaakt zoals bijna 
overal elders om de zoveel tijd wel  
gebeuWrd, zodat er hopelijk ook wat 
bergjes en schuilplekjes ontstaan. Wel 
is het de bedoeling, indien nodig, ook 
dit stukje strand te ontdoen van aan-
gespoelde plastic rommel.
Wie over het strand wandelt, heeft niet 
het gevoel tegen een grote barrière aan 
te lopen. In tegendeel. De palen staan 
zover uit elkaar, dat veel mensen er 
geen been in zullen zien om het rust-
gebied gewoon over het strand over te 
steken. En dat is nou net niet de bedoe-
ling. Ook de op de palen aangebracht 
borden met informatie zijn niet bepaald 
‘dwingend’. Tijdens de voorbezichtiging 
kwam ik op slechts één bord met een 

pijl richting het duin, waar de strand-
wandelaar zijn wandeling zou moeten 
vervolgen. Het is niet denkbeeldig dat 
velen gemakzuchtig hun weg over het 
strand vervolgen en daardoor het rust-
gebied verstoren. De praktijk zal moe-
ten uitwijzen in hoeverre strandbezoe-
kers bereid zijn de ‘omweg met klim’ te 
ondernemen. Hoe het ook zij, het initia-
tief verdient als experiment zonder 
meer de volledige steun van elke na-
tuurliefhebber. Strand Noordvoort is 
‘nog’ geen optimaal natuurexperiment, 
maar verdient het zeker dat te worden. 
De praktijk zal moeten uitwijzen of en 
in hoeverre de recreërende mens bereid 
is de natuur op deze plek met rust te 
laten. En als diezelfde mens moeite 
heeft met zo’n rustgebied dan zouden 
iets meer dwingender maatregelen als-
nog tot het gewenste resultaat kunnen 
leiden. Het zou heel mooi zijn als dit 
niet nodig is en alle natuurliefhebbers 
vanaf het hoogste duin op de eerste 
rang kunnen zitten om te kunnen ge-
nieten van een echt rustgebied. Project 
Noordvoort verdient het !

■ Jan Kuys

Nieuwe voorziening in Meerwijkplas

Blik op de afscherming van het rustgeBied 
op het strand. Foto: Omgevingsdienst West Holland


