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Op donderdag 27 augustus vond  het symposium 
‘Natuur van de Kust’ plaats in het LEF Future Centre 
van Rijkswaterstaat in Utrecht, georganiseerd door 
het OBN Kennisnetwerk in een samenwerking tus-
sen Staatsbosbeheer, Deltares, Rijkswaterstaat en 
STOWA. Het boek ‘De Natuur van de Kust’ was aan-
leiding voor dit symposium. Het maakt inzichtelijk 
waar het idee van dynamisch kustbeheer uit ontstaat 
en waar de mogelijkheden zitten om hiermee verder 
te gaan. Genoeg reden om er tijdens het symposium 
eens dieper op in te gaan. 

Mooie opkomst 
Er was veel belangstelling voor het symposium. Gedurende de 
dag waren er ongeveer 140 deelnemers aanwezig en het was 
een gevarieerde groep: veel natuurbeheerders en kustbeheer-
ders, en daarnaast ook belangstelling vanuit beleid (Rijk, pro-
vincies en gemeenten), onderzoeksbureaus en universiteiten/
instituten. Er was veel ruimte voor informele contacten en dis-
cussie. Er hing een prettige, enthousiaste en zeer betrokken 
sfeer; kortom het was een geslaagde dag voor uitwisseling 
tussen onderzoek en praktijk en over de grenzen van sectoren 
heen!

Bij binnenkomst kon men kiezen aan welke deelsessies men 
wilde deelnemen. Er waren 12 presentaties met een breed 
scala aan onderwerpen, onderverdeeld in de drie categorie-
en kustlandschappen: vastelandskust, waddengebied en het 
deltagebied. Alle presentaties (in pdf) zijn terug te vinden op 
www.natuurkennis.nl.

Inspirerende lezing Dr. Albert Oost (Deltares/UU)
Albert Oost opende de dag met een inspirerende plenaire 
lezing. Albert sprak over het belang van kustdwarse en kust-
langse gradiënten voor natuurlijke processen in het verleden. 
De ontkoppeling van natuur- en veiligheidsbeheer sinds circa 
1800. Deze koppeling zou weer hersteld moeten worden door: 
•	 Beleid: integraliteit, ruimte in wet- en regelgeving, hetero-

genere kustzone
•	 Beheer: integraliteit, ruimte in het veld, flexibiliteit, effici-

enter
•	 Kennis: integraliteit, ruimte in ons hoofd, natuurlijk  

systeem als inspiratiebron
Het belang van samenwerking tussen kust- en natuurbeheer-
ders is van groot belang. 
Kortom de samenhang van en gradiënten tussen kustecosyste-
men langs en dwars op de kust weer herstellen vanuit gecom-
bineerde optiek van kust- en natuurbeheer.
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KUSTLANDSCHAPPEN

Na het plenaire deel kon men kiezen uit verschillende deelses-
sies welke waren opgedeeld in drie kustlandschappen: vaste-
landskust, waddengebied en deltagebied. Per sessie werden 
twee presentaties gegeven, waarna men met elkaar in ge-
sprek ging. Er werd doorgepraat aan de hand van vier vragen: 
1 Hoe ziet het natuur- kustbeheer eruit in 2200?
2 Wat zijn in de komende periode bedreigingen voor natuur- 

en kustbeheer?
3 Wat zijn in de komende periode kansen voor natuur- en/of 

kustbeheer? 
4 Wat betekent een zo natuurlijk mogelijk kustlandschap in 

de 21ste eeuw?

Tot slot werden ook de echte eyeopeners genoteerd. 

De resultaten van de discussies werden op grote vellen papier 
geschreven, welke vervolgens op flipover werden samengevat 
in pakkende ideeën en conclusies. Een korte impressie van het 
resultaat is hieronder te vinden.

WADDEN 

De presentaties gingen over: 
•	 De	 mogelijkheden	 van	 meer	 dynamiek	 a.d.h.v.	 overzicht	

over verschillende type eilandstaarten voor natuurlijke suc-
cessie van kwelder- en duingemeenschappen.

•	 Beschreven	wordt	de	“stabiliteit”	van	de	omvang	van	Rot-
tums ondanks hun voortdurende verplaatsing.

•	 De	rol	van	zoetwaterbellen,	hun	betekenis	voor	zeldzame	
soorten en de effecten van zeespiegelrijzing en waterwin-
ning op zoetwaterlichamen

Discussie:
Zo natuurlijk mogelijk betekent op de wadden: hydrologisch 
systeem in stand houden / niet ondermijnen. Als kans werd 
geopperd durf een eiland als pilot en als model voor toekom-
stig beheer te gebruiken. 

VASTELAND

De presentaties gingen over: 
•	 De	essentie	van	het	huidige	kustbeleid	met	suppleties	en	

de omslag van afslagkust naar aangroeikust in Nederland 
sinds ca.1990 en de effecten daarvan op natuurlijke proces-
sen in de kust (veroudering en verjonging van ecosyste-
men)

•	 De	effecten	van	stikstofdepositie	in	de	kust	die	groter	zijn	
dan eerst door het beleid was aangegeven, de blijvende 
noodzaak om aan de bron de emissie/depositie te vermin-
deren maar ook de grote druk die door beheerders gevoeld 
wordt om herstelmaatregelen uit te voeren door plaggen, 
verstuiven, maaien en begrazen verder te intensiveren

•	 Hoe	om	te	gaan	met	populatiebeheer	van	bedreigde	soor-
ten; onderscheid werd duidelijk tussen verdwijnen van po-
pulaties van specifieke locaties en extinctie van zogenaam-
de metapopulaties in grotere samenhangende gebieden

Discussie: 
Een zo natuurlijk mogelijk kust- en natuurbeheer is vooral na-
tuurlijke successie toestaan, zowel pro- als regressief, en een 
actieve regisserende rol van de overheid. Een kans is nieuwe 
vormen van suppleren, inclusief ruimte voor onverwachte as-
pecten/processen. Een mogelijke bedreiging is dat beheer niet 
kan wachten op beleid: probeer lokaal al de vernieuwingsslag 
te maken. 
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DELTA

De presentaties gingen over: 
•	 Voor	buitenstaanders	 in	de	Delta	is	het	zeer	grote	areaal	

kalkrijke duinvalleivegetaties op platen in de afgesloten 
zeearmen een grote verrassing; ze zijn daar afhankelijk 
van zeer nauw gedefinieerde waterpeilen: in feite dus een 
volstrekt artificieel milieu.

•	 Schorren	(kwelders)	hebben	het	moeilijk	in	de	Delta	door	
zandhonger (Oosterschelde) en zeer grote getijslagen in 
de Westerschelde

•	 Gezien	zeespiegelstijging	zijn	nieuwe	keuzen	over	de	wijze	
van inrichting en beheer van de Delta(werken) onontkoom-
baar. Beargumenteerd wordt dat een duidelijke keuze aan 
de orde is tussen enerzijds een volledig afgesloten Delta 
met afgeleide natuurwaarden binnen de randvoorwaarden 
van die afsluiting en anderzijds een volledig open Deltage-
bied met estuariene milieus in combinatie met verhoging 
en versterking van de dijken op de eilanden

Bij het Deltagebied kwam in de discussie naar voren: maak 
kust- en natuurbeheer groots en meeslepend: dan gaat het 
werken. Open óf gesloten, geen compromis. Leg keuzes vast 
in een gezamenlijke lange termijn visie; dat betekent ook 
dingen NIET doen. Bedenk daarbij wel dè ideale oplossing 
bestaat niet; de oplossing verschilt per bekken. 

Gezamenlijke beeld voor de toekomst 
Tijdens het symposium werd duidelijk dat natuur- en kustbe-
heer elkaar veel te vertellen hebben en goed gebruik kunnen 
maken van elkaars inzichten. Tegelijkertijd werd duidelijk dat 
met dit symposium nog maar een begin is gemaakt met meer 
en betere uitwisseling. Er is nog veel te winnen om ook in de 
vertaling naar beleid en naar uitvoering samen op te trekken. 
Nadruk op belang van samenwerking tussen kustbeheerders 
(veiligheid) en natuurbeheerders werd zeer breed bevestigd 
en in de hele bijeenkomst gevoeld. 

Initiatieven die daaraan bijdragen zijn:
•	 Experimenten,	 maar	 dan	 wel	 integraal	 gericht	 op	 zowel	

doelen van kustbeleid als natuurbeleid
•	 Onderzoek	nadrukkelijk	ook	richten	op	lange	termijn	be-

leid:
•	 Beter	 begrip	 van	 natuurlijk	 processen	 op	 grotere	 schaal,	

kustdwars en kustlangs
•	 Daarbij	integratie	van	geomorfologie,	hydrografie,	hydro-

logie en ecologie
•	 Gebruik	maken	van	reconstructies	vanuit	het	verleden,	hui-

dige natuurlijke systemen in waddengebied en buitenland
•	 Gericht	 onderzoek	 naar	 experimenten/pilots,	 mits	 geba-

seerd op heldere hypotheses voorafgaand aan de opzet 
van experimenten 

•	 Communicatie	en	draagvlak	om	kennis	te	verbreden	en	el-
kaar nog beter te vinden. Dit symposium gaf daarvoor de 
eerste aanzet

Suggesties
Voor OBN zijn een aantal suggesties gedaan om aan verder 
te werken: 
•	 Kennis	 ontwikkelen	 voor	morfodynamisch,	 ecologisch	 en	

hydrologisch beheer
•	 Onderzoek	 effecten	 suppletie	 beleid	 (hoge	 frequentie,	

lage volumes) op dynamiek duinen (en natuurwaarden)
•	 Publiek	informeren	over	noodzaak	dynamisch	kustbeheer	

(=communicatie)
•	 Kansenkaart	voor	zandmotoren	(a.o.)
•	 Toekomstige	professionals	inspireren	voor	innovatieve	in-

tegrale aanpak (DeltaTalent)
•	 Oude	successie	stadia	en	biodiversiteit

Het Kennisnetwerk OBN wordt 
gecoördineerd door de VBNE en 
gefinancierd door het Ministerie van 
Economische Zaken en BIJ12. 

www.natuurkennis.nl

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

Het symposium is georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, STOWA, Rijkswaterstaat en Deltares.

Kennisnetwerk Ontwikkeling Beheer Natuurkwaliteit:
•				is	een	onafhankelijk	en	innovatief	platform	waarin	beheer,	beleid	

en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer 
samenwerken;

•			 ontwikkelt	en	verspreidt	kennis	met	als	doel	het	structureel	herstel	
en beheer van natuurkwaliteit.


