
Nu eens niet lopen o11er het strand maar lekker de zeereep 
in die altijd zo streng lierboden is. Dat mag straks bij paal 
72, op de grens 11an Noord- en Zuid-Holland. De gemeente 
Noordwijk en Zandiloort slaan samen met Rijnland, Staats
bosbeheer en Waternet de handen ineen om op een groot 
stuk strand meer rust te creëren 11oor de natuur. Bezoekers 
worden lierleid om niet langs de waterlijn te lopen, maar 
een route te kiezen o11er de zeereep naar het uitzichtpunt 
Noord11oort. Zo wordt het strand ontzien en wordt de 
dynamiek in de zeereep 11ergroot, een terrein dat anders 
streng lierboden is 11oor bezoekers. 

Vanaf het nieuwe uitzichtpunt 
in de zeereep heb je prachtige 
vergezichten op zee en duin. 
Foto: Leo Schaap 
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De egale duinenrij langs de Hollandse kust ziet 
er robuust uit, een vrijwel eenvormige hoge 
zandrug begroeid met het altijd groene helm. 
Onderbrekingen zijn er alleen waar water naar de 
zee moet en waar stedelijke bebouwingen zijn. 
De primaire doelstelling van waterkering staat in 
Nederland voorop en daarom wordt onze kust 
aan de landzijde begrensd door massieve duinen 
die zich uitstrekken van Hoek van Holland tot 
Den Helder. Vele jaren van stevig onderhoud 
hebben er voor gezorgd dat de dynamiek in deze 
Hollandse zeewering verloren is gegaan, ze zijn 
dicht gegroeid met Helm, Dauwbraam, Duin
doorn, Wilde Liguster en Kruipwilg. 

Kuilen in de zeereep 
Om het oorspronkelijk duinlandschap aan de 
Hollandse kust weer een kans te geven zijn op 
diverse plaatsen initiatieven ontwikkeld die niet 
alleen de eentonigheid onderbreken, maar ook 
de dynamiek in het duin terugbrengen. Zand 
moet bewegen om de achterliggende duinen van 
nieuwe impulsen te voorzien. Op de grens van 
Noord- en Zuid-Holland is dit herstel aangepakt 
door in de zeereep kuilen te graven en begroeiing 
en wortels weg te halen. Hiermee werd het 
project Noordvoort op de grens van Zandvoort en 
Noordwijk geboren. Waternet heeft vanuit haar 
verantwoordelijkheid als natuurbeheerder van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen in samenwer
king met beheerders en overheden het project 
gerealiseerd. Wind krijgt weer vat op het duin en 
is zand gaan verplaatsen waardoor diepe stuif
kuilen zijn ontstaan. Na een aanvankelijk matig 
resultaat en nog een keer ruimen van wortels en 
losmaken van het duin is het zand nu goed in 
beweging gekomen. Het overstuiven naar het 
binnenland is begonnen. 

Schitterend panorama 
Om de bezoekers met het dynamische duin 
kennis te laten maken is op het hoogste duin een 
prachtig uitkijkpunt gemaakt. Vanaf het fietspad 
tussen de Langevelderslag en Zandvoort pal 
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Met al deze aanspoelsels 
waan je je dicht bij het strand. 
Foto: Leo Schaap 

De blauwe zeedistel krijgt 
kans zich in Noordvoort te 
vestigen. De distelvlinder 
bezoekt deze bloem op z'n 
trektocht langs de kust. 
Foto:joost Bouwmeester 

De opengemaakte zeereep 
van project Noordvoort 
mag gaan stuiven. 
Foto: Leo Schaap 

achter de zeereep is dit punt via een schelpenpad 
goed bereikbaar. Het ligt niet alleen midden 
tussen de stuifkuilen, maar geeft ook een prachtig 
uitzicht over de wijde omgeving. Met de zee in 
de rug zie je de hele Amsterdamse Waterleiding
duinen aan je voeten liggen. Met de Hollandse 
luchten er boven is het een geweldig panorama 
van de wijde omgeving. Op het uitzichtpunt is 
het effect van verstuiven goed te zien en te 
beleven. 

Natuurbeleving Noordvoort 
Omdat Noordvoort op de grens van Noordwijk 
en Zandvoort een relatief rustig gebied is leent 
het zich goed om ook het strand bij het project te 
betrekken. Daarom is in het Natuurbeleidsplan 
van de gemeente Noordwijk in 2006 op initiatief 
van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescher
ming Noordwijk een "strandreservaat" opgeno
men. Dit plan is unaniem door de gemeenteraad 
aangenomen en de Vereniging is na de opening 
van het uitzichtpunt in 2009 aan de slag gegaan 
om deze Natuurbeleving Noordvoort te realise-

ren. Inmiddels heeft zij actieve steun gekregen 
van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en IVN 
Zuid-Kennemerland. In deze coalitie is begonnen 
om ook Zandvoort bij het project te betrekken. 

Verleiden tot wandelen in zeereep 
Het strand ter plaatse heeft - anders dan de 
aangrenzende duinen - geen natuur- maar een 
recreatieve bestemming. Toch is het de bedoeling 
om, met het uitzichtpunt in het midden, op 
totaal drie kilometer strand meer rust voor natuur 
te creëren. Het strand wordt niet afgesloten. 
Bezoekers blijven van harte welkom. Met 
betrokken partijen zoals de gemeente Zandvoort 
en Noordwijk is daarom besloten het gebied 
visueel te begrenzen, te markeren en bezoekers 
te verleiden en over te halen om de rust zoveel 
mogelijk te bewaren en een voorkeursroute te 
volgen zodat vogels en mogelijk zeehonden zo 
min mogelijk gestoord worden. Het is zelfs de 
bedoeling dat men bij voorkeur over de anders 
zo verboden zeereep gaat wandelen. Er wordt 
gewerkt aan verbodsbepalingen in de Algemene 
Plaatselijke Verordeningen, zoals honden aan de 
lijn, verboden te vissen etc. Ook informatie 
brengt de bezoekers bij dat zij een bijzonder stuk 
strand bezoeken en dat het nuttig is om zoveel 
mogelijk rust te bewaren en de voorkeursroute 
te volgen. Als de plannen eind dit jaar definitief 
worden rekenen we er op dat in 2016 met de 
realisatie van Natuurbeleving Noordvoort kan 
worden begonnen. 
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