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WAAROM DIT MANIFEST?

De kwetsbare natuur in de overgang van de zee naar de duinen is
in Nederland decennialang verwaarloosd. In 2017 is een kustpact
gesloten tussen overheden, natuurorganisaties en organisaties op
het gebied van recreatie, om een goede balans te bereiken tussen
de ontwikkeling van recreatiebebouwing en natuur. 
In de Noord-Hollandse uitwerking uit 2018 zijn op diverse
plekken zogenoemde groene sterren aangewezen: stukken strand
en kust waar kansen liggen voor extra natuurontwikkeling. Het
strand bij IJmuiden heeft zo'n groene ster gekregen. Hier worden
ook  mogelijkheden gezien voor extra stuifkuilen. Delen van het
strand hebben de aanduiding ‘natuurstrand’ gekregen (zie kaart
rechtsonder).

In dit manifest hebben wij onze ideeën uitgewerkt voor de
ontwikkeling van een dynamisch kustecosysteem bij IJmuiden.
Wij menen namelijk dat er ook in de Randstad ruimte is voor een
natuurlijk(er) strand. Van de vastelandsduinen heeft de kust bij
IJmuiden de meeste potentie en al hoge natuurwaarden,
vergelijkbaar met de Waddeneilanden en de Zeeuwse kusten. Het
gaat om bijvoorbeeld de aanleg van stuifkuilen in de zeereep, het
aanleggen van broedeilanden voor sterns en plevieren en voor
broed- en rustgebieden voor vogels en zeehonden op delen van
het strand. 

De hier gepresenteerde ideeën vormen de basis voor het gesprek
dat we willen aangaan met alle betrokkenen binnen dit gebied
waaronder terrein beherende organisaties, gemeenten, de
ontwikkelaars van Kustplaats aan Zee, strandhuisjesbewoners en
paviljoenhouders.

WELK DOEL BEOGEN WE MET DIT MANIFEST?

  vergroten van de natuurlijke dynamiek van het gebied; het vrij

Ons hoofddoel is het herstel van een dynamisch kustecosysteem
tussen IJmuiden en Bloemendaal aan Zee. Onze ideeën zijn
gebaseerd op drie pijlers:

1.
       kunnen bewegen van zand en zout, waardoor een 
       samenhangende strand- en kustgemeenschap ontstaat;
  2.  vergroten van de rust in het gebied; rust is essentieel voor 
       vogels en zeehonden;
  3.  realiseren van broedgelegenheid voor vogels, amfibieën en 
       reptielen en zoogdieren.



De volgende inrichtings- of beheermaatregelen dragen bij aan het ontwikkelen van een dynamisch
kustecosysteem, zie de kaart op pagina 4. We sluiten hierbij aan op zowel de bestaande strand-
zoneringen van de gemeenten Velsen en Bloemendaal, als op de wensen van de aangrenzende
duinbeheerders voor een natuurlijker inrichting van de duinen.

De aanleg van stuifkuilen in de zeereep
Wij pleiten voor de aanleg van nieuwe stuifkuilen die aansluiten op de bestaande kerven in de NW-
natuurkern van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit draagt sterk bij aan de natuurlijke
dynamiek en herstel van duinvormende processen. Zand en zout kunnen ver de duinen in worden
getransporteerd met alle voor de natuur positieve effecten.

Aanleg van broedeilanden
Wij stellen voor om in het Kennemermeer en het Duinmeer eilanden met schelpen of grind aan te
leggen. Deze kunnen dienen als broedgebied voor sterns, plevieren en meeuwen (zie ook de tabel).
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HOE KUNNEN WE HET KUSTECOSYSTEEM VERSTERKEN?

Strandrustgebied
Met name in de trektijd maken honderden tot soms wel duizenden steltlopers en sterns een tussen-
stop op het strand om er te rusten. Deze worden echter veelvuldig verstoord door mensen, honden
en andere activiteiten. Door delen van het strand (tijdelijk of permanent) af te sluiten voor
wandelaars, honden en andere activiteiten, ontstaan er gebieden waar veel vogelsoorten, maar ook
zeehonden kunnen rusten en voedsel zoeken.

Tabel 

Selectie van soorten die
profiteren van meer rust en
ruimte (op het strand) in
IJmuiden, waarbij onderscheid is
gemaakt tussen gebieden voor
broedvogels en gebieden voor
voedsel zoeken en uitrusten
tijdens de vogeltrek.

Ook planten profiteren van de maatregelen. Voor specifiek de strandgemeenschap zijn vloedmerk-
vegetaties en goed ontwikkelde helmvegetaties van belang. Gidssoorten voor vloedmerken zijn
gelobde melde, stekend loogkruid, standbiet, zeekool, zeepostelein en zeeraket. Gidssoorten voor de
stuivende zeereep zijn duinzwenkgras, zeewinde, blauwe zeedistel en zeewolfsmelk.
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Kustnatuur IJmuiden

Ideeën voor versterking van het kustecosysteem bij IJmuiden

natuurstrand

Zone 4

.



In overleg met alle betrokkenen willen we de exacte begrenzing van deze gebieden en de wijze
waarop deze gebieden voor verstoring worden afgeschermd nader uitwerken. Het project Groene
Strand, een project gericht op strandbeheer via zogenaamde strandcommunities, geeft prachtige
mogelijkheden om vrijwilligers te betrekken bij  het beheer van deze gebieden.

Broedrots
In de oksel van de Zuidpier, nabij de kleine vuurtoren, kan een broedrots worden aangelegd. Deze
kan voor een deel bestaan uit zand met schelpen of grind en voor een deel uit hoog gestapelde
blokken (zoals deze nu al langs pier aanwezig zijn). Hierdoor ontstaat een veilig en geschikt milieu
voor enerzijds strandbroeders zoals Scholekster en Bontbekplevier en anderzijds voor soorten
zoals Kuifaalscholver en Drieteenmeeuw.

Natuurinclusief bouwen
Rond de Marina in IJmuiden is woon- en bedrijfsbebouwing aanwezig. Daarnaast zijn er plannen
voor omvangrijke aanvullende (woon)bebouwing, onder de naam Kustplaats aan Zee. Het is
wenselijk om hier natuur inclusief te bouwen. Hiertoe zijn veel mogelijkheden zoals het aanbrengen
of inbouwen van nestkasten en de aanleg van grinddaken voor sterns. Mogelijkheden zijn te vinden
op www.bouwnatuurinclusief.nl. 
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De ideeën in dit manifest zijn de basis voor het gesprek dat we willen aangaan met alle betrokkenen
binnen het gebied. We denken daarbij aan de strandhuisjesbewoners, paviljoenhouders en andere
ondernemers, surfers en strandzeilers, de gemeenten Velsen en Bloemendaal, terreinbeherende
organisaties, de ontwikkelaars van Kustplaats aan Zee, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap
van Rijnland. We hopen daarmee de bijzondere natuur van het strand van IJmuiden een impuls te
geven en zichtbaar te maken voor alle bezoekers aan deze unieke kustlocatie.
 
Uitgangspunt daarbij is voor ons het kustpact uit 2017, waarin alle partijen zich hebben gecom-
mitteerd, enerzijds om de mogelijkheden voor bebouwing op het strand te zoneren (en dus ook
mogelijk te maken) en anderzijds om de natuur te versterken.

HET VERVOLG: WE GAAN IN GESPREK
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We hebben gebruik gemaakt van diverse voorbeelden elders in het land die als referentie kunnen
gelden voor de ontwikkeling van het kustecosysteem bij IJmuiden.

Voor de broedeilanden gelden als referenties het eiland de Kreupel in het IJsselmeer, de Zand-
polders bij Callantsoog en de eilanden in de Putten (bij Camperduin). Voor de stuifkuilen geldt de
naastgelegen Noordwest-natuurkern in Nationaal Park Zuid-Kennemerland als voorbeeld. Voor het
afsluiten van delen van het strand geldt het strandreservaat de Noordvoort tussen Zandvoort en
Noordwijk als referentie. De situatie rond Neeltje Jans is een voorbeeld voor het creëren van een
vogelrots. Tenslotte gelden voor de vegetatieontwikkeling de Slufter en de Mokbaai op Texel, de
strandvlakten van de eilandbogen van Texel en Schiermonnikoog, de Kerf bij Schoorl,  het eiland
Griend en de Kwade hoek (Goeree) als belangwekkende voorbeelden.
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