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Kiezen voor de natuur van de kust! 

Nieuwe wegen voor kustveiligheid en 

natuurbeheer 



5 september 2015 

De natuurlijke kustzone: gradiënten sturende factoren 

Getij                       

Golfwerking, stormvloeden                        

Nutriënten 

Zaden 

Zout                                           Brak                                                  Zoet 

Zoutspray                         

Wind 

Stuivend zand                      

Sediment 

Begroeiing                      



5 september 2015 
Beeldbank RWS, Joop van Houdt 

Gradiënten: kustdwars 

Wisselende condities 

• Nu eens nat, dan weer droog, 

• Nu eens zout dan weer zoet, 

• Nu eens stromend water dan weer stagnerend, 

• Nu eens stuivend, dan stabiel 
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Gradiënten: kustlangs 
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Piet Hoekstra, Fys. Geog. UU 
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Eilandkop Duinboog Washover Eilandstaart 

Zilte pionierbegroeiing (H1310) 

Schorren en zilte graslanden (H1330) 
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Kalkarme duinvalleien (H2190C) 

Ecologie is hierop van nature afgestemd 
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Gradiënten: in de tijd 



De kustzone bestaat uit gradiënten: in de tijd; afslag 



De kustzone bestaat uit gradiënten: in de tijd; afslag 

Processen: 

• Dynamiek van washovers en 

terugtrekkende duinen; 

• Toename zoutspray; 

• Doorstuiving;  

• Overstroming; 

• Nutrientenimport; 

• Verzilting grondwater; 

• Verandering kwelstromen. 

 



De kustzone bestaat uit gradiënten: in de tijd; afslag 

Ecologie: 

• Verjonging 

• Pionierslandschappen 

• Verzilting 

 

 



De kustzone bestaat uit gradiënten: in de tijd; aangroei 



In 

De kustzone bestaat uit gradiënten: in de tijd; aangroei 



Processen: 

• Dynamiek van uitbouwende duinen; 

• Afname zoutspray; 

• Aanstuiving;  

• Afname overstromingen; 

• Afname nutrientenimport; 

• Verzoeting grondwater; 

• Verandering kwelstromen. 

 

De kustzone bestaat uit gradiënten: in de tijd; aangroei 



Ecologie: 

• Veroudering 

• Bosvorming 

• Veenvorming 

• Vernatting 

• Verzoeting 

 

De kustzone bestaat uit gradiënten: in de tijd; aangroei 



Gradiënten: in de tijd; aangroei 
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Kees de Kraker 

Stuyfzand et al., 2014  



Gij zult niet 

uitrukken! 

Mens beteugelt de dynamiek  



Vanaf 1800: Ontkoppeling natuur- en kustveiligheidsbeheer  



Rens Jacobs 

Beteugeling dynamiek: kustdwars, kustlangs en in de tijd 



Beteugeling dynamiek: kustdwars, kustlangs en in de tijd 



Ontkoppeling elementen kustzone 

Ontkoppeling denken over kustveiligheidsbeheer en 

natuurbeheer 
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Korset voor kustveiligheid- en natuurbeheer 

Kustveiligheidsbeheer en 

natuurbeheer beperken elkaar 

Duur door verminderde speelruimte 

Moeilijk door wet- en regelgeving 

 

Kan het ook anders? 
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Kiezen voor verbinden kustveiligheid- en natuurbeheer 
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Baten 

Beleid:  integraliteit, ruimte in wet- en regelgeving, heterogenere kustzone 

Beheer: integraliteit, ruimte in het veld, flexibiliteit, efficiënter 

Kennis:  integraliteit, ruimte in ons hoofd: natuurlijk systeem als inspiratiebron 
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Verbinding kustveiligheid- en natuurbeheer 



Waar mogelijk: herstel gradiënten 
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Waar mogelijk: herstel gradiënten 
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Waar mogelijk: herstel gradiënten 
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Waar mogelijk: herstel gradiënten 



Foto: Volgers 
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Vragen en onderzoek 

Cornelis Beelt 1670 

- Wat kunnen we leren van het natuurlijke kustlandschap? 

 

 
- Wat kunnen we leren van het middeleeuwse kustlandschap? 

- Wat kunnen we leren van nog bestaande gradienten? 

- Welke pilotstudies zijn nodig? 

- Wat zijn wisselwerkingen tussen biota en fysica langs gradienten? 

- Wat is de samenhang tussen diverse elementen van de kustzone? 
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Weg met het Kust-korset: waar het kan! 
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Dynamische verbinding sturende factoren en ecologie 



Wisselende condities 

• Nu eens nat, dan weer droog, 

• Nu eens zout dan weer zoet, 

• Nu eens stromend water dan weer stagnerend, 

• Nu eens stuivend, dan stabiel 

N 

Natuurlijke processen 
aan de zuidzijde van de 
Slufter op Texel 


