
Herstel Grijze duinen door 
reactiveren kleinschalige dynamiek

Voor wie? 
Medewerkers van natuurbeherende organisaties, provincies en adviesbureaus die zich bezig 
houden met ecologische herstelmaatregelen in kustduinen

Waarom?
In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden komende jaren veel maatre-
gelen uitgevoerd voor het reactiveren van stuifkuilen t.b.v. behoud en herstel van Grijze duinen. 
Gedurende 2014-2017 heeft onderzoek plaatsgevonden om de invloed van kleinschalige ver-
stuiving op de instandhouding van Grijze duinen beter in beeld te brengen. Dit onderzoek vindt 
plaats in het gezamenlijke onderzoeksprogramma  (DPWE) van de duinwaterbedrijven (PWN, 
Waternet, Dunea en Evides) en het onderzoeksprogramma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwa-
liteit (OBN). Het onderzoek richt zich op de eolische en ecologische aspecten van kleinschalige 
verstuiving en zal resulteren in aanbevelingen voor de beheer- en herstelpraktijk. De uitkomsten 
van dit onderzoek zijn van belang voor natuurbeheerders die (re)activeringsmaatregelen uitvoe-
ren en voor medewerkers van provincies bezig zijn met de uitvoering van de PAS en Natura 2000. 
De workshop heeft twee doelen:
•	 Het	presenteren	van	resultaten	en	aanbevelingen	van	het	lopende	onderzoek,	zodat	nieuwe	

inzichten snel hun weg vinden in de praktijk.
•	 Samen	oefenen	met	het	plannen	van	maatregelen	voor	kleinschalige	verstuiving.

Organisatie
De workshop is een gezamenlijk initiatief vanuit de onderzoeksprogramma’s van de duinwa-
terbedrijven (DPWE) en OBN. Dunea Duin & Water is gastheer en verzorgt tevens een interes-
sante werkexcursie in Meijendel. Bij de organisatie is ook het onderzoeksconsortium van het 
OBN-onderzoek betrokken: KWR Watercycle Research Institute, Arens Bureau voor Strand- en 
Duinonderzoek, Universiteit van Amsterdam en Stichting Bargerveen. KWR is  uitvoerder van het 
DPWE-onderzoek.
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PROGRAMMA

9.45 Aankomst met koffie en thee

10.20 Welkom door de dagvoorzitter 
Ad de Waal Malefijt, 
divisiemanager Duin & Water

  Presentaties en discussie
10.30 Hoe rekening houden met 

patronen en trends van 
kleinschalige verstuiving in de 
Nederlandse kustduinen  Bas 
Arens

10.55 Hoe omgaan met de effecten 
van stuifkuilen op bodem en 
vegetatie in ruimte en tijd 

  Camiel Aggenbach & Annemiek 
Kooijman

11.20 Hoe omgaan met 
verstuivingsmaatregelen 
voedselkwaliteit en kleine fauna 

  Marijn Nijssen

11.45 Verstuiving bij Dunea: ingrijpen 
en/of autonome processen  
Harrie van der Hagen & Nils van 
Rooijen

12:10  Introductie op de excursie 
Harrie van der Hagen

12:20  Pauze met Lunch

13.15  vertrek werkexcursie

15:45  Briefing uitkomsten excursie 

16.30  Afsluitende borrel

Werkexcursie
De excursie is niet zomaar een veldbezoek, maar de deelnemers wordt gevraagd actief aan de 
slag te gaan met de opgedane kennis over kleinschalige verstuiving. De excursie vindt plaats 
in verscheidene groepen. Elke groep gaat langs een gebied waar autonoom verstuivingen zijn 
ontstaan en wordt daarna gevraagd om voor twee deelgebieden in Meijendel te bekijken hoe 
verstuivingsmaatregelen kunnen worden toegepast voor verbetering van droge duingraslanden. 
Er wordt gevraagd om deze maatregelen in te passen in een lange termijn visie (60 jaar) op 
betreffend deelgebied en om voor de korte termijn aan te geven welke maatregelen zinvol zijn. 
Voor de uitwerking hiervan wordt gebruik gemaakt van de kennis die in de ochtend is gepresen-
teerd. Binnen elke groep worden ook de overwegingen besproken. Bij verschil in inzicht worden 
daarbij ook de argumenten op een rij gezet. Bij terugkomst van de excursie worden plenair de 
uitkomsten aan elkaar gepresenteerd en bediscussieerd.
Excursiegroepen worden samengesteld op basis van een mix van beheerders, beleidsmedewer-
kers en adviseurs. De excursie vindt plaats per fiets (verzorgd door Dunea) die op locatie beschik-
baar zijn.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 25 mei via de website www.natuurkennis.nl/activiteiten/overig. Daar-
bij ook graag aangeven of je ook deelneemt aan de middagexcursie. Er is plek voor maximaal 50 
personen; de toegang is op basis van tijdstip van aanmelding. LET OP: de toegang tot de produc-
tielocatie Dunea is alleen mogelijk indien u bij de entree een identificatie (paspoort of rijbewijs) 
kan overleggen.
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De workshop bestaat uit een ochtenddeel met 
presentaties en discussie. ’s Middag vindt een 
werkexcursie plaats in het duingebied Meijen-
del van Dunea. 
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Het Kennisnetwerk OBN wordt 
gecoördineerd door de VBNE en 
gefinancierd door het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
en BIJ12. 

www.natuurkennis.nl

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren 
(VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
info@vbne.nl
www.vbne.nl

Locatie
Productielocatie Dunea Scheveningen 
Bezoekadres: Pompstationsweg 351, Den Haag 

Routebeschrijving openbaar vervoer 
Vanuit Den Haag Centraal Station: 
Bus 22, uitstappen bij halte Doorniksestraat. 
Vanaf halte linksaf over de Pompstationsweg naar productielocatie Scheveningen (bij de waterto-
ren). 
Het 2e gedeelte van de Pompstationsweg (na oversteken van de Van Alkemadelaan) is alleen 
toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Het is ongeveer 20 minuten lopen. 
Bus 23 Van Alkemadelaan, uitstappen bij halte Maurits de Brauweg, nabij de Scheveningse gevan-
genis. 
Vanaf halte rechtsaf Pompstationsweg (alleen toegankelijk voor wandelaars en fietsers) gaat u 
richting productielocatie Scheveningen (bij de watertoren). Het is ongeveer 15 minuten lopen. 

Routebeschrijving per auto 
Vanuit Rotterdam (A13), Amsterdam (A4) en Utrecht (A12): 
Richting Den Haag centrum over Utrechtse Baan. 
Einde Utrechtse Baan rechtsaf de Benoordenhoutseweg op. 
Bij verkeerslichten linksaf de Van Alkemadelaan in richting Scheveningen. 
Voorbij de Scheveningse gevangenis gaat de Van Alkemadelaan over in de Zwolsestraat. 
Voor de parkeergarage rechtsaf de Harstenhoekweg op. 
Langs slagboom rijden. 
Aan het einde ziet u de watertoren van de productielocatie. 
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