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Het afgelopen jaar is er een studie uitgevoerd in opdracht van het Wereld Natuur
Fonds over het omgaan met de Nederlandse kust in de toekomst (Helmer et al.
1996). Hierin stellen zij dat zeespiegelstijging en bodemdaling ons in de toekomst
dwingen tot een ruimtelijke inrichting die daar op inspeelt. Volgens het WNF geven
wij, door meer ruimte te geven aan het natuurlijke proces van deltavorming, uiteindelijk ook onszelf meer ruimte. Estuaria, duinen, wadden en venen hebben een
natuuHijk vermogen om mee te groeien met de zeespiegel, maar de ruimte ontbreekt op veel plaatsen. Grote natuurgebieden, die meegroeien met de zee, zijn
voor onszelf uiteindelijk de beste veiligheidsgarantie en zijn tevens aantrekkelijk
voor recreatie, drinkwatervoorziening en wonen aan het water Tenslotte stelt het
WNF dat wij als samenleving zullen moeten wennen aan het idee dat een dynamische relatie met de zee meer perspectief biedt dan een harde confrontatie.
Ondanks het feit dat de WNF studie veel nieuwe ideeën bevat, is ook in
Kustbalans, de tweede kustnota (Ministerie van Verkeer 8i Waterstaat 1996), reeds
aandacht besteed aan natuurlijke processen in de kustzone. Als actiepunt is opgenomen dat natuurlijke dynamiek in de toekomst moet worden versterkt. Dit actiepunt is voor een deel opgepakt door de dienst Weg- en Waterbouwkunde, in
nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Dit artikel gaat in op
de mogelijkheden, beperkingen en stand van zaken op het gebied van dynamisch
kustbeheer

—

De zee geeft en de zee neemt

De geschiedenis van Nederland is verbonden met de zee. Al van oudsher heeft de
mens moeten strijden tegen het geweld van zee en storm. Soms ging er veel land
verloren, zoals bij de St. Elisatbethvloed in 1421. Of, veel recenter, bij de watersnoodramp in Zeeland in 1953. Om letterlijk het hoofd boven water te houden werden er, en worden er nog steeds, allerlei maatregelen genomen. Op plekken waar de
duinen te zwak waren, zijn dijken gebouwd en strandhoofden neergelegd. Er werden
normen opgesteld voor de zeewaterkering en deze werd in het geheel op 'Deltahoogte' gebracht. Gaten in de zeewering werden gedicht en stormschade hersteld.
Maar niet alleen de zee leverde overlast. De wind joeg het zand op en er ontstonden enorme stuifvlakten. In stukken uit het archief van het Hoogheemraad15
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schap van Delfland wordt melding gemaakt van 'zware overstuiving' en 'woest
gebied'. Zo is ooit het dorp Oerd op Ameland geheel onder een wandelend duin
verdwenen. En ook tegen stuivend zand waren maatregelen noodzakelijk. Men
plantte er op grote schaal Helm en naaldbossen aan.
Deze uiteraard noodzakelijke maatregelen hebben het duingebied sterk veranderd.
De 'motoren van het duingebied', wind en zee, werden als het ware stilgelegd. Veel
variatie in natuur en landschap is hierdoor verdwenen. Doordat de hoeveelheid
(kalkrijk) aanstuivend zand is afgenomen, verouderde de vegetatie en trad verzuring op. Op veel plaatsen is de zeereep verworden tot een soort rechte, dicht met
helm ingeplante zanddijk. Er ontstond een scherpe scheiding tussen de zeereep en
de rest van het duingebied.

—

1990: dynamisch handhaven van de kustlijn

Ondanks alle maatregelen kon niet worden voorkomen dat de zee nog altijd zand
afsloeg ten koste van het duingebied. Dit stuitte in de jaren '80 op steeds meer
maatschappelijke bezwaren. Daarom hebben regering en parlement in 1990 besloten dat de voortdurende achteruitgang van onze kust afgelopen moest zijn. Ze
besloten dat de kustlijn voortaan 'dynamisch wordt gehandhaafd' op de plaats
waar deze in 1990 lag (de zogenaamde 'basiskustlijn'). Om dit te realiseren is gekozen voor zandsuppleties: het aanvullen van de kust met zand uit zee. Dit is niet
zozeer bedoeld om het erosieprobleem definitief op te lossen, maar om de gevol-
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gen hiervan te bestrijden. Feitelijk wordt een soort 'slijtlaag' aangebracht waarmee
de achteruitgang van de kust wordt opgevangen. Het oorspronkelijke strand en de
duinen blijven zo intact.

—

Dynamisch kustbeheer: ruimte voor natuurlijke processen

Door het toepassen van zandsuppleties is het onderhoud aan de kust in een iets
ander daglicht komen te staan. Doordat zee en wind kunnen spelen met de slijtlaag, kan lokaal worden gekozen om minder aandacht te besteden aan de vormvastheid van de zeereep. Dit is onder meer mogelijk door een extensivering van het
zeereepbeheer, dat wil zeggen door minder stuifschermen te plaatsen, minder helm
te planten en minder stuifkuilen af te dekken. Dit kan eraan bijdragen dat de
motoren van de ontwikkeling van het duingebied, de verstuiving van zand en overstroming door de zee, weer worden opgestart zodat de variatie in het duingebied
kan worden hersteld. In een kust waar ruimte is voor natuurlijke processen vinden
we onder andere primaire duinvorming op het strand (in aangroeikusten), een
gekerfde zeereep (in afslagkusten), stuifkuilen die soms zo diep zijn dat er periodiek grondwater in blijft staan en slufterachtige gebieden. Hierbij hoort steeds een
karakteristieke flora en fauna.

—

Mogelijkheden voor dynamisch kustbeheer

De mogelijkheden voor dynamisch kustbeheer zijn afhankelijk van de andere functies in het duingebied. In de eerste plaats natuurlijk de waterkeringsfunctie: de veiligheid moet gegarandeerd blijven. Maar ook functies als waterwinning, recreatie,
infrastructuur of bebouwing kunnen beperkingen opleggen aan het toelaten van
natuurlijke processen. Zo is het niet gewenst dat vakantiehuisjes onder het zand
verdwijnen of dat fietspaden overstuiven.
De mogelijkheden vanuit de waterkeringsfunctie worden bepaald door de keuze
van de breedte van de waterkeringszone. Er zijn plaatsen waar het duingebied smal
is. Het duingebied is daar in z'n geheel waterkering; de ontwikkelingsmogelijkheden voor andere functies zoals natuurontwikkeling zullen relatief klein zijn.
Op andere plaatsen is de zandige kust zo breed en hoog dat de veiligheid
altijd gewaarborgd is. De breedte van de waterkeringszone kan dan als volgt worden gekozen:
- Er wordt een smalle zone van het duingebied aangemerkt als waterkering. Dit
houdt in dat er aan functies landwaarts van de waterkering geen enkele beperking wordt opgelegd vanuit het waterkeringsbelang. In de waterkeringszone zelf
echter des te meer Er ontstaat een strikte scheiding tussen waterkering en de rest
van het duingebied.
- Er wordt een brede zone van het duingebied aangemerkt als waterkeringszone.
De waterkeringsfunctie behoeft dan vrijwel geen beperkingen op te leggen aan
andere functies in de waterkering. Er kan bijvoorbeeld ruimte worden gegeven
aan verstuiving. Want ook elders draagt verstoven zand bij aan de veiligheid. In
deze situatie ontstaan geheel natuurlijke overgangen in het duingebied.
17
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In Kustbalans, de tweede kustnota (Ministerie van Verkeer & Waterstaat 1996)
wordt aanbevolen om daar waar ruimte genoeg is te kiezen voor een brede waterkeringszone.

—

Stand van zaken op het gebied van dynamisch kustbeheer

Onlangs is er een inventarisatie uitgevoerd van locaties waar dynamisch kustbeheer
plaatsvindt (Löffler 1996). Hieruit komt naar voren dat, zij het op bescheiden schaal,
sinds 1990 meer ruimte wordt gelaten aan natuurlijke processen dan daarvoor. Toch
kan deze ruimte op veel plaatsen nog worden uitgebreid.
Hieronder wordt in vogelvlucht de stand van zaken op het gebied van dynamisch kustbeheer omschreven. Er spelen echter nog veel meer (kleinschalige) initiatieven.

l/Vaddene/7anden
De kust van de Waddeneilanden is de meeste dynamische van Nederland. In het
oostelijk deel van de meeste eilanden heeft de natuur al jarenlang vrij spel. Hier
treden verstuiving en overstroming door zoutwater op en worden zeer waardevolle ecotopen aangetroffen. Sommige delen van de kust worden (vaak sinds 1990)
extensief beheerd: er wordt alleen nog ingegrepen indien strikt noodzakelijk. Het
gaat hierbij onder andere om de Hors op Texel, om de zeereep in het westelijk deel
van Vlieland en om delen van de stuifdijken van Terschelling en Schiermonnikoog.
In de praktijk betekent dit dat er maar weinig gebeurt en dat er veel ruimte wordt
gelaten aan met name verstuiving.
Verder experimenteren de beheerders op Ameland met dynamisch kustbeheer
Hier wordt op twee plaatsen een kustdeel van een kilometer sinds 1995 niet meer
onderhouden en aangrenzende kustdelen wel. Om de effecten te kunnen zien,
worden de ontwikkelingen in geomorfologie en vegetatie gemonitord. In de stuifdijk van Terschelling wordt gecontroleerde verstuiving toegepast om de stuifdijk
een natuurlijker vorm te geven.

Hollandse

vastelands-kust

De zeereep van de Hollandse kust biedt een minder dynamische aanblik. Op veel
plaatsen bestaan er weinig mogelijkheden voor dynamisch beheer, omdat het duingebied smal is of omdat er functies belangrijk zijn die strijdig zijn met dynamisch
kustbeheer, zoals bollenteelt of bebouwing. Wel wordt lokaal, in de brede duingebieden die zich hier bevinden, de ontwikkeling van stuifkuilen gestimuleerd. Er
bestaan voor deze gebieden ook enkele meer grootschalige plannen voor dynamisch kustbeheer Voorbeeld hiervan is het veelbesproken kustdeel tussen Schoorl
en Bergen aan Zee. Hier zal eind 1997 een kerf in de zeereep worden gegraven.
Hierover wordt al langdurig gesproken. In 1995 is er een werkgroep opgericht met
verschillende betrokkenen bij dit gebied, zoals Provincie, Rijkswaterstaat,
Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en het Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland en is er een plan ontwikkeld (Van Hees & Janssen 1995). Het project
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wordt nu getrokken door Staatsbosbeheer. De primaire waterkering is verder landinwaarts gedefinieerd, waar reeds een hoog duin is gelegen. Tijdens het project
heeft voorlichting aan de plaatselijke bevolking een belangrijke rol gespeeld. Dit
blijkt vaak een vergeten aspect te zijn van het in praktijk brengen van dynamisch
kustbeheer Ook in de Kennemerduinen is een werkgroep samengesteld om de
mogelijkheden voor dynamisch kustbeheer te bespreken.
Elders langs de Hollandse kust, bijvoorbeeld de kust die beheerd wordt door
het Hoogheemraadschap van Rijnland, wordt geprobeerd wat ervaring op te doen
met dynamisch kustbeheer Lokaal wordt toegestaan dat de stormschade niet wordt
hersteld. Het wordt toegestaan dat zich een grote stuifkuil in de zeereep ontwikkelt, zoals bij Wassenaar in Meijendel. Over deze kuil zijn het hoogheemraadschap
Rijnland en de DZH in overleg, ln het algemeen blijkt dat een extensiever zeereepbeheer weinig effect heeft op de vorm van de hoge, stabiele zeereep die hier ligt.

Deltakust
De kust van Goeree en de Zeeuwse eilanden is gevarieerd. Er bestaan prachtige
natuurgebieden waar natuurlijke processen vrij spel hebben (bijvoorbeeld de
Kwade Hoek op Goeree), maar er bevinden zich ook smalle duingebieden of recreatief belangrijke gebieden waar de natuurwaarden beperkt zijn. Zowel op Goeree
als op Schouwen wordt op dezelfde wijze als op Ameland geëxperimenteerd met
dynamisch kustbeheer en vindt op kleine schaal monitoring plaats. In de Meeuwenduinen wordt op grote schaal verstuiving toegelaten. Een deel van de zeereep
wordt niet meer actief onderhouden, waardoor een gekerfde zeereep kan ontstaan. Dit is opgenomen in het beleidsplan voor de Zeeuwse kust. Op de Noordwest
kust van Walcheren is in 1995 een groot deel van het zeereepbeheer geëxtensiveerd
en vindt verstuiving in de buitenduinen plaats.

Een blik vooruit
Natuurlijke processen krijgen steeds meer ruimte in het kustbeheer De eerste effecten daarvan zijn al reeds te zien. Naar verwachting zal deze trend zich in de toekomst voortzetten en raakt onze kust steeds meer "in beweging".
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