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In het kader van de voorbereidingen voor de nieuwe nota Natuur, Bos en
Landschap (NBL21) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn
de aardkundig meest waardevolle gebieden van Nederland in kaart gebracht
(Koomen, 1999) Deze kaart is tot stand gekomen door input vanuit drie bronnen.
De eerste bron is de 'Signaleringskaart Aardkundige Waarden' die als bijlage bij het
rapport van Maas & Wolfert (1997) is verschenen. Deze kaart is gebruikt om voor
alle geomorfologische landschappen in Nederland een gebied te selecteren met de
hoogste kenmerkende waarden. Deze basiskaart is vervolgens aangevuld en verbeterd door de provincies. Daarna heeft een expertisegroep van het Platform
Aardkundige Waarden, die als onderdeel van de Stichting Aardkundige Waarden de
maatschappelijke groeperingen vertegenwoordigt, voorstellen gedaan voor nadere
aanpassingen en aanvullingen. De objecten van de basiskaart zijn tenslotte geclusterd tot een kaart van de 'Aardkundig meest waardevolle gebieden in Nederland'.
Het is de bedoeling dat deze kaart een rol zal spelen in het landelijk natuurbeleid.
Voor de provincies worden meer gedetailleerde inventarisaties gedaan.
De auteurs van dit artikel maakten deel uit van de expertisegroep die een bijdrage
heeft geleverd aan de basiskaart voor het onderdeel kustduinen. De lijst van aardkundig bijzonder waardevolle duingebieden die wij aanleverden wordt in dit artikel
besproken. De objecten waren aangegeven op een kopie van de geomorfologische
kaart van J.A. Klijn (1981). Fig. 1 is ontleend aan deze kaart. Voor het samenstellen
van de lijst hebben wij een groot aantal duinkenners geraadpleegd. Hun adviezen
hebben de uiteindelijke keus van de aardkundig meest waardevolle duingebieden
mede bepaald.
De kustduinen van Nederland zijn over hun gehele lengte van grote ecologische en
aardkundige waarde en zijn vanwege hun betekenis vrijwel integraal beschermd.
Die status hebben zij vooral dankzij de ecologische waarden. Dit betekent echter
niet zonder meer dat hun aardkundige waarden ook zijn zekergesteld. Het is zelfs
mogelijk dat maatregelen voor zogenaamd natuurherstel of -ontwikkeling geen
rekening houden met aardkundige aspecten.
De hier volgende selectie is een poging om binnen het gebied van de Nederlandse
kustduinen objecten en/of grotere structuren aan te geven die aardwetenschappelijk uitzonderlijk waardevol zijn. Voor deze selectie gelden de volgende criteria:
- unieke internationale waarde,
- zeldzaam, gaaf en een behoorlijk oppervlak beslaand,
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- representatief voor de verschillende duintypen, in het bijzonder gericht op de
Jonge Duinen,
- representatief voor de diverse vormen van hedendaagse duinvorming c.q. verstuivingsdynamiek.
We lopen de hele kust af van de Duitse tot aan de Belgische grens.

Al

A. De Waddeneilanden
De meeste waddeneilanden zijn ontstaan als relict van een strandwallensysteem of
als platen die bij eb droogvielen. Duinen ontstonden tussen de Noordzee en de
kwelders aan de kant van de Waddenzee. De duinen ontwikkelden zich vaak tot
oogduincomplexen, van elkaar gescheiden door slenken waarlangs het water van
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de Noordzee bij vloed toegang had tot de kwelders aan de kant van de
Waddenzee. Door die duincomplexen door stuifdijken met elkaar te verbinden kregen de eilanden hun huidige structuur. Veel waddeneilanden hebben de neiging
zich naar het oosten te verplaatsen, door erosie aan de westkant en uitbouw aan
de oostkant. De oostzijde van de eilanden is daarom meestal het laatst gevormd en
hier kan men nog steeds zien hoe dat in zijn werk ging. Vooral de oostpunt van
Ameland is zeer actief. Op een luchtfoto's van 1945 is het gebied ten oosten van
het Oerd nog een wadplaat. Nu verdient het de status van Aardkundig Monument
door de wisselwerking van actieve oogduinvorming en kwelderontwikkeling. Ook
de oostpunt van Schiermonnikoog is zeer de moeite waard. Op Terschelling is het
actieve duin-kweldersysteem van de Boschplaat rond 1930 door de aanleg van stuifdijken gefixeerd.
Voorts is zeer typerend voor de kalkarme duinen van Vlieland en Terschelling dat
daar in o.a. de vorige eeuw grootschalige, nagenoeg woestijnachtige stuifgebieden
ontstonden waar zich zgn. loopduinen en loopduinvlaktes konden ontwikkelen.

A l . Rottumerplaat
Recente dynamiek

A2.

Schiermonnikoog

Oostpunt van het eiland: interactie Noordzee-Waddenzee met kwelders en oogduinen.

A3.

Ameland

Oostpunt van het eiland: interactie Noordzee-Waddenzee met kwelders en oogduinen.

A4.
a.

b.

A5.

Terschelling
Oostpunt van het eiland: fossiele oogduinen op de Boschplaat, met aansluitend
strandvlakte met recente duinvorming ten noorden van de stuifdijk boven de
Bosplaat, en aan de westkant fossiele loopduinen en loopduinvlaktes.
Westpunt van het eiland (Noordvaarder-Kroonpolders): strandvlaktes, zeerepen/ stuifdijken, met aansluitend fossiele zeereep met diepe stuifkuilen en
hoge waaiduinen. Een deel van de kunstmatig vastgelegde stuifkuilen is enige
jaren geleden gereactiveerd waardoor een deel van de vroegere dynamiek is
hersteld.
Vlieland

Noordoostpunt van het eiland: fossiele loopduinen en loopduinvlaktes, met aansluitend secundaire duinvorming met actieve uitstuivingen tot op het grondwater.

27
Holland's Duinen

nr 35, november 1999

Aardkundige waarden in de kustduinen

A6.Texel
a.

De slufter met omringende kwelders en duinen. Dit gebied neemt een vooraanstaande plaats in op de lijst van potentiële Aardkundige Monumenten
langs de Nederlandse kust. Uit oude kaarten is af te leiden dat de kwelder tussen Eierland en Texel hier op de Noordzee afwaterde, voordat de twee eilanden in 1630 door middel van een stuifdijk met elkaar werden verbonden.

b.

Zuidwestpunt van het eiland (de Hors): aanwaskust met reeksen primaire duinruggen en valleien. Geologisch gezien is de doorsnede van het strand tot aan
de keileem op midden-Texel een afspiegeling van de doorsnede door West
Nederland.

B. Noord- en Zuid-Holland
De typische oogduinstructuur van de waddeneilanden eindigt ter hoogte van
Callantsoog. Ten zuiden daarvan ontlenen de duinen tot aan Hoek van Holland hun
bijzondere karakter aan drie geheel verschillende duinmorfologieën: langs het
strand de primaire duinen, daarachter de zone met de kamduinen en parabolen, en
aan de landzijde de binnenduinrand. Als vierde fenomeen van aardkundige betekenis kunnen we hier nog de stuifkuilvorming aan toevoegen.
De primaire duinen worden op dit moment nog gevormd. Het gaat voornamelijk
om de zeereep. Een natuurlijke zeereep is door het dynamisch samenspel van eolische processen en zandbindende planten een fascinerende landschapsvorm, maar
de zeereep aan de Nederlandse kust heeft door het ononderbroken ingrijpen van
de mens veel aan kwaliteit ingeboet. Wel vermeldenswaard is de dubbele zeereep
ten noorden van Den Haag.
Bijzonder voor Europa zijn de uitgebreide kamduinsystemen. Het gaat hier om een
stelsel van aaneengeschakelde paraboolduinen waarvan we de structuren nog niet
volledig kunnen verklaren. We weten wel ongeveer wanneer zij zijn ontstaan: tussen de jaren 1000 en 1500 van onze jaartelling. Kamduinen zijn bijzonder goed ontwikkeld tussen Bergen en Castricum. Tussen het strand en de binnenduinrand liggen
hier vier generaties kamduinen met een landinwaarts toenemende hoogte. Ook dit
terrein verdient de status van Aardkundig Monument. In het Kraansvlak heeft de
PWN een experiment gelanceerd dat tot doel heeft een fossiel kamduin opnieuw in
verstuiving te brengen.
De binnenduinrand markeert de grens tot waar het duinzand gekomen is. Uit de
hoogte van de binnenduinrand kan men afleiden dat het instuivende zand niet verder kon, naar aangenomen mag worden door maatregelen die door de mens zijn
genomen. De binenduinrand is meestal steil, van nature of door afgraven van de
duinvoet. Er zijn ook enkele plaatsen waar de overgang van het jonge duinzand
naar het achterland geleidelijk verloopt. Bijzonder interessant wordt het als de
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ondergrond dan wordt gevormd door de strandwallen die tot 5000 jaar geleden
zijn gevormd. Het zand van de jonge duinen en dat van de strandwallen heeft weliswaar dezelfde herkomst, maar dat van de strandwallen is in de loop van de tijd
nagenoeg geheel ontkalkt, terwijl het zand van de jonge duinen kalkrijk is, tenminste ten zuiden van Bergen. Aan de duinzoom, waar het jonge duinzand uitwigt,
kennen we interessante contactsituaties van Jonge en Oude Duinen waar de vegetatie zich aan bodems met een geheel verschillende zuurgraad moet aanpassen.
Hier komt heide voor. Een aantal van zulke bijzondere plaatsen is opgenomen in
onderstaande lijst.
De stuifkuilen tenslotte moeten t o t de secundaire duinvormingen worden gerekend. Deze schotelvormige depressies zijn eigenlijk aantastingen van het oorspronkelijke duinreliëf, maar zij verlenen door hun dynamiek een bijzondere noot aan
een duinlandschap. De mens heeft van oudsher alle stuifkuilen meedogenloos vastgelegd maar toen eenmaal duidelijk werd dat de natuur de meeste stuifkuilen zelf
weer stabiliseert, werden zij op steeds meer plaatsen gedoogd en, sinds enige jaren,
hier en daar zelfs gereactiveerd. De Blink was waarschijnlijk de eerste plaats waar
de ontwikkeling van stuifkuilen aan de natuur werd overgelaten en om die reden is
dit terrein in deze lijst opgenomen.

67. Zi/vanenwater
Ingesloten strandvlakte met latere paraboolduinen.

62.

Bergen-SchoorI

Overgang kalkrijke kamduinen naar kalkarme loopduinen en loopduinvlaktes,
inclusief oude duinen van Bergen met haakwalsysteem.

63. Tussen Wijk aan Zee en Castricum
Reeksen fossiele kamduinen, met aansluitend hoge binnenduinrand (Papenberg).

64. M i d d e n Herenduinen/Duin en K r u i d b e r g (Kennemerduinen)
Kamduinen/paraboolduinen, met aansluitend de hoogste binnenduinrand.

65. De Zilk
Overstuiving van jonge, kalkrijke duinen over oude, ontkalkte duinen, met aansluitend in het zuiden (De Blink) secundaire verstuiving (veel actuele dynamiek).

66. Ten n o o r d e n van Den Haag (Meijendel)
Dubbele zeereep.
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67.

Waalsdorpervlakte

Overstuiving van jonge duinen over oude duinen.

68. Ten z u i d e n van Den Haag (Solleveld)
De oudste Jonge Duinen op strandwal.

69. Ten oosten van Hoek van Holland (Staelduinse Bos)
Duinrelict op de overgang van Rijn-estuarium naar zeekust.

—

C. De Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden

Typerend voor het estuariene gebied is de voorheen grote dynamiek van kustaanwinst en kustafslag. Dit gaf aanleiding tot reeksen primaire duinreeksen en -valleien en tot allerlei verstuivingsvormen. Ook treffen we in dit gebied de typische golvende tot vlakke, langdurig door begrazing beïnvloede vroongronden aan. Soms is
de duinmorfologie sterk door de mens bepaald, zoals bij de Schurvelingen op
Goeree, een gecombineerd aardkundig en cultuurhistorisch fenomeen.
Speciale vermelding verdienen de verstuivingen van de Meeuwenduinen, niet voor
niets destijds ook wel het 'stuifduinenreservaat' genoemd. De secundaire duinvalleien zijn hier bijzonder fraai en nog heel actief, inclusief de vorming van het paraboolvormlge loopduin aan de lijzijde waar het geërodeerde zand door helm of
struikgewas wordt ingevangen. Maar wat het gebied uniek maakt zijn de stuifvlaktes waar bij harde wind alles wat boven de grond uitsteekt gezandstraald wordt en
verdwijnt, of het nu vegetatie is of resten van vroegere duintjes.

Cl.

Voome

a.
b.

Groene Punt incl. Brede Water: reeks primaire duinvalleien.
Quackjeswater: primaire duinvallei.

C2. Goeree
a.
b.

C3.
a.
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Kwade Hoek: primaire duinreeksen, overgangen naar kwelders, veel actuele
dynamiek.
Schurvelingenlandschap, met aansluitend langdurig begraasde kopjesduinen
(Westerduinen).

Schouwen
Verklikkerduinen: microparabolen met nieuwe duinreeksen aan de buitenkant,
verbonden door een > 40 m hoge zeereep met de Meeuwenduinen; grote

variatie in typen verstuivingen (stuifkuilen, stuifvalleien, stuifvlaktes), met
aansluitend aan de oostzijde de Zepeduinen, vrij recente, maar nu fossiele
parabolen,
Vroongronden.

b.

C4.
a.
b.

Walcheren
Noordwestkust van het eiland (Duinen van Oranjezon): oude strandvlakte
(16/17de eeuw) af gesnoerd door jonge primaire duinen.
Zuidwestkust van het eiland: steile en smalle zeereep zonder achterliggende
duinen.

C5. Zeeuws Vlaanderen
Het Zwin: slufter.

—

Slotbeschouwing

Met nadruk zij nogmaals gesteld dat het gehele Nederlandse duingebied vanuit
aardkundig oogpunt zowel nationaal als internationaal van grote waarde is.
Bovenstaande poging om de meest typerende of bijzondere gebieden te oormerken
doet daar niets aan af. Het is vooral ook de bedoeling van dit artikel om aandacht
te vragen voor ons aardkundig erfgoed dat door beheersmaatregelen en ingrepen
voor natuurbouw zoals grootschalige verstuivingen, onherstelbaar beschadigd kan
worden.
Anderzijds kan een aangepast beheer zoals het verwijderen van bosaanplant
de oorspronkelijke geomorfologie weer zichtbaar maken. Niet in de laatste plaats is
het van belang dat deze lijst van representatieve gebieden tot steun kan zijn bij
educatie en voorlichting, wanneer men informatie wil geven omtrent interessante
duinvormen en dat ook in het vrije veld wil tonen.
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