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Geachte [naam],
 
Wie aan de duinen denkt, denkt al snel aan rondspringende konijntjes. Maar helaas wordt het konijn in zijn 
voortbestaan bedreigd. Het duingebied wordt op veel plekken overwoekerd door bomen en dicht struikgewas. 
Het is noodzakelijk dat we deze gebieden gedeeltelijk openmaken. Hierdoor ontstaat er weer kalkrijk duinzand 
en dit hebben het konijn en bijvoorbeeld de zandhagedis en het duinviooltje, nodig om te overleven. Wij 
moeten direct ingrijpen. Helpt u mee? 

Door duinherstel keren bedreigde soorten terug…
Gelukkig is er hoop: in Voornes Duin openden we al stukken duin en hier leven nu weer meer konijnen, 
zandhagedissen en karakteristieke duinplanten. De komende tijd gaan wij hetzelfde doen op andere plekken 
in dit gebied. In Nationaal Park Zuid-Kennemerland pakken we de hardnekkige Amerikaanse vogelkers aan. 
En door herstel van de duinen van Goeree krijgt de daar broedende zomertortel extra leefgebied. 

…maar daarmee is het werk niet gedaan
Na het openmaken van stukken duin, moet alles bijgehouden worden. Dit doen we bijvoorbeeld door Schotse 
Hooglanders in te zetten. Deze grazen veel struiken weg. En zodra er weer meer konijnen leven, helpt ook 
hun geknabbel mee om het duinlandschap open te houden. 

Uw gift helpt de duinen te herstellen. 
Om de duinen aan te pakken en daarna bij te houden is een kostbaar project, waarbij wij uw hulp hard nodig 
hebben. Met een extra gift van € 20 helpt u al enorm om ons doel te realiseren. Helpt u ons mee om de 
duinen te herstellen? 

Heel veel dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Jan Jaap de Graeff
algemeen directeur

PS Met uw gift van € 20 helpt u ons al om het konijn weer een thuis in de duinen te bieden.
 

Mevrouw B. Philip
Vijverhoven 12
1078 FX Amsterdam
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Het succes van open duinen
Eerdere proeven, zoals het openmaken van een gebied in 
Voornes Duin, bleken zeer succesvol. Nadat hardnekkige 
struiken waren verwijderd, keerden de oorspronkelijke plant- 
en diersoorten terug in dit gebied. Het kleurrijke duinviooltje 
kwam terug, waardoor óók de kleine parelmoervlinder weer 
een thuis heeft. Het verdwijnen van de ene soort, beïnvloed 
namelijk altijd de overlevingskansen van de ander... Reden te 
meer om snel in actie te komen voor onze prachtige duinen. 

Geef de duinen weer de ruimte

De duinen groeien dicht
Langs onze hele kustlijn zijn grote stukken duin dichtgegroeid. 
Door voedselrijke neerslag, versnelde verzuring, konijnenziek-
ten en klimaatverandering staat het oorspronkelijke landschap 
onder druk. In Nationaal Park Zuid-Kennemerland vormt de 
hardnekkige Amerikaanse vogelkers hierdoor de grootste 
bedreiging. Samen met PWN werkt Natuurmonumenten 
hier aan het herstellen van de duinen, zodat verstuiving weer 
mogelijk is. Ook in Voornes Duin en Goeree zijn we zeker tot 
2015 hard aan het werk. 

Van links naar rechts: Viervlek libelle • Tapuit • Duinviooltje
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