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Natuurlijk spektakel langs de kust
De Kerf is een natuurontwikkelingsproject langs de Noord-Hollandse kust. Over
een lengte van vijftig meter breed is daar in 1997 de eerste duinenrij doorgestoken
waardoor de zee weer vrij spel heeft. Boswachter Frans Erinkveld heeft sinds die
tijd alle ontwikkelingen bijgehouden. Prachtige nieuwe duintjes, een heel nieuw
landschap, nieuwe planten- en diersoorten en vooral heel veel bezoekers.
— Geert van Duinhoven en Ekko Aertsen

Z

ondag 8 februari 2004 leek weer zo’n
zeldzaam mooi moment te gaan opleveren. De omstandigheden waren ideaal.
Frans Erinkveld, collega’s van Staatsbosbeheer
en nog wat ‘freaks’ uit Schoorl en Bergen hadden het in de gaten: het zou vanavond wel
weer eens zover kunnen zijn. Er was een zware
noordwesterstorm verwacht, precies als het
vloed was. Bovendien zou het springvloed
zijn door een gunstige stand van de maan.
Camera’s werden ingepakt, dikke kleren aangedaan en er werd koersgezet naar de duinen. Het
was zoals gewoonlijk bij deze omstandigheden
niet druk. Een snijdende wind die het scherpe
zand door elke naad van je jas wil jagen, is geen

pretje. Maar als het water toch ook dit keer
weer...
Erinkveld en de anderen nestelen zich zo goed
en zo kwaad als het kan op een hoge duinenrij
en wachten af. Elke golf komt weer iets verder
het gebied in. Steeds hogere golven naderen de
drempel die de zee nu nog van de Kerf scheidt.
En ja hoor: dan is de eerste golf een feit. Snel
volgt een tweede. Dan duurt het niet lang meer
of de hele Kerf van Schoorl stroomt vol met
zeewater. En weer is er een bewijs dat het een
prachtig idee was om tussen de kustplaatsen
Bergen en Schoorl de eerste duinenrij door te
steken, om daar een natuurontwikkelingsproject van formaat te realiseren.
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Volgens Frans Erinkveld, boswachter in het
gebied van Staatsbosbeheer, is het een prachtig
gezicht. Telkens weer. Nu al zeker meer dan
dertig keer: de zee die zomaar weer de duinen
instroomt. Vandaag, als we Erinkveld in de
Kerf treffen, bij ongeveer windkracht zeven,
inclusief een miezerregen, is het al aardig koud
in de Kerf. Maar de windkracht 11 van een paar
weken geleden trotseert hij er met alle plezier
voor. “Die spanning hè: haalt de zee de drempel of niet? Als je ziet met wat voor geweld dat
gepaard gaat, hoeveel water en zand er verplaatst wordt op zo’n moment. Ja, dat is echt
prachtig om te zien.”

Dynamisch kustbeheer
Erinkveld werd verantwoordelijk boswachter
over dit gebied toen juist besloten was om de
duinen door te steken. Een relatief rustig deel
van de Boswachterij Schoorl waar toch niet zo
veel mensen komen. Een ideale plaats om het
idee van Dynamisch kustbeheer uit te proberen.
In dit idee gaan een levend en stuivend duinlandschap samen met een optimale veiligheid.
Dynamisch kustbeheer staat in die zin tegenover de langgebruikte vorm van kustverdediging waarbij het altijd van het grootste belang
was om de duinen zo snel en goed mogelijk
vast te leggen met helmgras. Een duinvallei die
onder invloed staat van zeewater, past precies
in het idee van Dynamisch kustbeheer.
De Kerf is in 1997 gegraven. Het idee was
om de eerste duinenrij over een lengte van 50
meter door te steken. De vallei daarachter zou
zich daar in alle rust kunnen ontwikkelen tot
een dynamische duinvallei. De schatting was
dat de vallei minimaal twee keer per jaar zou
volstromen. Die schatting blijkt tot op heden
redelijk te kloppen. En de rustige ontwikkeling?
Dat is even wat anders verlopen dan gedacht.
Uitkijkpunt
Erinkveld: “Natuurlijk wisten we dat we hier

iets speciaals aan het doen waren. De kustverdediging was tot dan toe iets heiligs. Een
doorgestoken dijk bleek al gauw een attractie
van formaat. We hadden een ﬁetspad aangelegd naar een hoog duin. Daar hebben we een
uitkijkpost gemaakt van waaruit je een prachtig
uitzicht hebt over het hele gebied: de zee, de
doorsteek, de Kerf en de Parnassiavallei die
daarop aansluit, een natte duinvallei die we
helemaal hebben afgeplagd. Maar binnen de
kortste keren daalden de mensen natuurlijk af
vanuit dat uitkijkpunt naar beneden. Die wilden
naar de vlakte beneden, naar de zee, naar het
strand. Dat is toch schitterend om te doen. We
hadden daar vervolgens eerst een pad naar toe
gelegd maar al snel verspreidden de mensen
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zich over de hele kerf.”
“Ja, en dan ga je denken en overleggen met deskundigen en toen hebben we besloten om een
groot deel van het gebied dan maar vrij te geven
voor bezoekers. Behalve de Parnassiavallei is de
Kerf nu vrij toegankelijk. Misschien voor een
paar keversoorten niet optimaal, maar de planten zullen het er niet minder om doen. Ik denk
ook dat de vogels waarschijnlijk minder rust
krijgen en hun heil elders gaan zoeken. Dat
is misschien de prijs die we daarvoor betalen.
Maar de mensen hebben er een prachtig wandelgebied bij. Waarschijnlijk gaan we zelfs een
route aangeven die leidt van het strand, door
de Kerf, het bos, de duinen en weer terug. Een
prachtig zondags wandelrondje.”
“Als ik hier groepen krijg, natuurbeheerders, managers, scholen of kinderen, dan stel
ik ze voor om het gebied te gaan bekijken.
Dat is goed zeggen ze dan, maar we gaan toch
zeker wel naar de Kerf ? Daar hebben ze bijna
allemaal wel eens van gehoord en dat willen
ze zien. Natuurlijk, daar gaan we ook naar toe
maar er is hier nog veel meer te zien. We hebben de hoogste duinen, we hebben een prachtige grens van het kalkarme en het kalkrijke
duingebied. We hebben mooie valleien, mooie
duinen. Allemaal best, maar ze komen tegen-

woordig gewoon voor de Kerf, dat willen ze
zien.”
Afvoerputje voor vuil
Dan is het natuurlijk de vraag of het de moeite
waard is om te komen kijken? Was het de
moeite waard om die 130.000 kubieke meter
zand weg te graven voor dit natuurontwikkelingsgebied? Erinkveld: “Ik heb hier een hele
stapel onderzoeksrapporten liggen. Daaruit
blijkt dat de natuur erop vooruit is gegaan.
Maar als ik dat even terzijde leg, dan zeg ik
dat het landschappelijk een prachtig gebied is
geworden. De dynamiek die is teruggekeerd,
vind ik prachtig. En veel mensen met mij. Zie
je die lage berkjes daarginds? Dat waren een
paar jaar geleden gewoon boompjes waarvan ik
maar net de toppen kon aanraken. Nu lijken het
wel struiken. Die zijn dus helemaal overstoven
door het zand. Waar zojuist het water weer is
weggegaan in de kern van de Kerf, daar zie je
ook weer kleine duintjes ontstaan, met bijbehorende pioniersvegetatie. En als je nu eens kijkt
naar de ingang van de Kerf. We hebben die toen
uitgezet op 50 meter. Als ik nu even uitmeet,
komen we niet veel verder dan dertig meter. Dat
betekent dus twintig meter nieuw duin. Bij een
volgende vloed zal de opening wel weer breder
worden. De drempel waar het water overheen
moet, zal wellicht wel weer uitgeschuurd worden en weer lager worden. Kortom, een echt
voortdurend veranderend landschap.”
Keerzijde van het hele verhaal, en daar waren mensen in het begin al bang voor, is dat de
Kerf nu dienst doet als een enorme afvalbak,
het afvoerputje voor vuil uit zee. De zee neemt
vele kubieke meters vuil mee dat blijft liggen.
Het enige dat Staatsbosbeheer daar aan kan
doen is het zo snel mogelijk op te ruimen. De
oogst van de laatste keer was ‘mager’: slechts
zes kubieke meter. Maar daar zat dan wel een
koelkast en een vol vat olie bij. Een doorgeroest
vat dat overigens scheurde toen het net op de
oplegger van de trekker lag.
Stuifkuilen
Op weg van de werkschuur naar de Kerf passeren we onderweg een paar andere experimenten van Staatsbosbeheer. Hier en daar zijn
duinvalleitjes geplagd in de hoop dat ze weer
gaan stuiven. Want met een kerf graven alleen,
heb je nog geen dynamisch kustbeheer. Op veel
meer plekken zouden de enorme helmgrasvlakten wat Erinkveld betreft weer wat afwisselender mogen worden. Dat valt nog niet overal

mee. Met name de wat beschuttere stuifkuilen
groeien weer snel dicht met algen en gras. De
hoger gelegen stuifkuilen op de toppen van
de duinen, doen het juist wel goed. Die blijven
open, het zand waait alle kanten op, komt overal terecht en brengt daarmee weer dynamiek
in de duinen. Erinkveld droomt er ook van om
hier en daar de oude, saaie dennenakkers weg
te halen zodat de wind weer meer vrij spel heeft
op de duinen.
Op zich is dat technisch allemaal wel haalbaar. Ook ecologisch zal de natuur er ﬂink van
proﬁteren. Maar Erinkveld wil dit allemaal niet
te snel doen. En dat heeft alles te maken met
het draagvlak onder de bevolking. “We hebben
tijdens de voorbereidingen voor de Kerf heel
veel met de mensen uit de omgeving en belangengroeperingen gepraat. Aanvankelijk was
er natuurlijk best de nodige weerstand tegen
het openbreken van de zeewering. Dat was,
natuurlijk ook voor ons, een hele omslag in het
denken. Maar ik denk dat we mensen er van
hebben overtuigd dat de veiligheid niet in het
geding is en dat het er alleen maar mooier op
zal worden. Veiligheid is de laatste tijd gewoon
een belangrijk thema. In de Kustvisie 2050 van
de provincie wordt bediscussieerd hoe de veiligheid van het land gewaarborgd kan worden.
Vorig jaar is bij Petten in allerijl een noodsuppletie gedaan in de duinen. Er zijn twijfels
over de sterkte van de Hondsbossenzeewering
en dan met name over de aansluitingen bij de
duinen. Ik wil maar zeggen dat de veiligheid
een actueel thema is. Maar hier bij de Kerf is
dat geen enkel probleem. De duinen zijn hier
zo breed en nu we ook zien dat de invloed van
de Kerf op de rest van de duinen eigenlijk maar
heel klein is, is bijna iedereen er van overtuigd
dat de veiligheid hier absoluut niet in het geding is.”
Maar om de mensen nu ook meteen begrip
te vragen om de met veel bloed, zweet en tranen
vastgelegde duinen nog verder open te breken,
is weer een hele stap. Veel mensen uit Bergen
herinneren zich nog hoe hun vaders in barre
omstandigheden voor de werkverschafﬁng de
duinen moesten beplanten met helm of moesten bebossen. “Als we ooit op grotere schaal
een dynamisch duinlandschap zouden willen
maken, moeten we heel goed rekening houden
met die gevoelens. Van de andere kant, we hebben hier enkele bosvakken die echt helemaal
geen enkele natuurwaarde hebben. Wat dat
betreft ben ik die liever kwijt dan rijk.”
Door hier en daar wat van die stukken te kap-
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Het project van de Kerf wordt door verschillende bureaus gevolgd en gemonitord. Volgens het
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) zijn de belangrijkste resultaten tot nu toe:
• Overstroming: meerdere keren per jaar.
• Zandverplaatsing: Instuiving kalkhoudend zand
gemeten door verhoging van kalkgehalten in de
bodem.
• Vegetatie. Er is een toename van vloedmerkplanten, pioniers van vochtige duinvalleien, kalkminnende soorten. Teruggekeerde soorten: Blauwe zeedistel, zulte, heen, zomprus, greppelrus, strandbiet,
zeekool, bitterkruid. Inmiddels zijn tien Rode lijstsoorten gevonden waaronder zeewolfsmelk, moeraswespenorchis, zeeweegbree en gelobde melde.
• Paddestoelen: toename soorten van kalkrijkere gebieden en verstuivingsgebieden. Typische kustsoorten die het goed doen zijn duinfranjehoed, oranje
inktzwam en duinparasolzwam. Er zijn twee soorten teruggevonden die in Nederland al bijna veertig
jaar uitgestorven werden gewaand: wortelende
champignonzwam en gele grondkorstzwam. Drie
soorten waren zelfs geheel nieuw voor Nederland.
• Loopkevers: veel nieuwe en zeldzame soorten,
vooral pioniers van voedselarme bodems en soorten
van droge zandgronden.

pen, zal de wind veel meer vat krijgen op het
zand en zal er een veel gevarieerder gebied ontstaan. En zal ook blijken dat de Kerf niet alleen
een parel is in een duingebied, maar meer de
start markeert van een heel andere kijk op de
duinen. Een natuurlijker kijk.◆
Geert van Duinhoven en Ekko Aertsen zijn redactielid
van het Vakblad Natuur Bos Landschap.

