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Samenvatting
Bij haar werk aan de kust voor beleid en beheer zijn en worden door het RIKZ
gaten in de ecologische kennis geconstateerd. Hierdoor kan niet altijd een adequaat
antwoord worden gegeven op vragen over de ecologische impact van activiteiten en
plannen. Door het niet invullen van dergelijke kennisleemtes loopt het ministerie van
V&W risico's die samenhangen met haar (mede) verantwoordelijkheid voor de implementatie en uitvoering van nationaal beleid (NW4 en Nota Ruimte), Europees beleid
(KRW, VHR en ICZM) en mondiaal beleid (UN). De constatering dat beeldbepalende
activiteiten door kennisleemtes mogelijk vertraging oplopen en toekomstig te voeren
beheer onvoldoende beleidsmatig onderbouwd kan worden, vormt de aanleiding om
die leemtes in beeld te brengen.
Het doel is om middels een onderzoek de huidige en te verwachten kennisleemtes op
het gebied van de ecologie van de kustzone voor de komende 5 tot 10 jaar en die binnen de invloedssfeer van V&W liggen, te verkennen. De resultaten van dit verkennend
onderzoek kunnen door V&W gebruikt worden om bij de overwegingen aangaande de
ecologische effecten van het huidige kustbeleid deel te laten uitmaken van toekomstig
kennisprogramma's rond dit onderwerp.
Door middel van interviews met verschillende actoren in de kustzone zijn de huidige
en voor de toekomst verwachte kennisvragen in beeld gebracht. Door het raadplegen
van internet is nagegaan in hoeverre er bij onderzoeksinstituten, adviesbureaus en
andere kennisleveranciers kennis over verschillende kustaspecten beschikbaar is,
dan wel waarvoor kennisprogramma's of projecten gestart zijn. Kennisvragen die naar
ons oordeel onvoldoende ingevuld kunnen worden met de geraadpleegde informatie waarbij niet diepgaand inhoudelijk op deze informatie is ingegaan - resulteerden in
een aantal kennisleemtes op grond waarvan conclusies en aanbevelingen zijn opgesteld.
Personen die in het kader van dit onderzoek zijn bevraagd participeren in organisaties
die beleids- en beheersmatig bezig zijn in de kustzone, zoals de ministeries van V&W
en LNV, RWS-RIKZ, waterschappen en andere beherende instanties. Daarnaast zijn
enkele organisaties benaderd als vertegenwoordiger van maatschappelijke / natuurbelangen: Stichting Duinbehoud, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.
Er zijn geen kennisinstituten geïnterviewd omdat het alleen de bedoeling was om vragen vanuit beleidsontwikkeling en de uitvoeringspraktijk in beeld te brengen en de
kennisleemtes op het gebied van de ecologie te benoemen. Bovendien was bij aanvang nog niet duidelijk welke kennisvragen naar voren zouden worden gebracht. Bij
een nadere uitwerking van het onderzoeksprogramma zijn de instituten vanzelfsprekend wel partij.
Nadrukkelijk wordt gesteld dat de in beeld gebrachte kennisvragen de uitkomst vormen van de gesprekken die met het werkveld zijn gevoerd. De resultaten vormen dus
de weerslag van een beperkt representatieve steekproef. Een tweede beperking ligt in
het feit dat van alle naar voren gebrachte kennisvragen alleen die vragen nader uitgewerkt zijn die appelleren aan de kerntaken van V&W.
De kennisvragen zijn in dit verkennend onderzoek onderscheiden in beleids- en beheervragen, die op grond van de aard van de kennisvragen verder zijn onderverdeeld
in de volgende items:
 kustlijnzorg, waterkwaliteit en klimaatsverandering (beleidsitems)
 kustbeheer, natuurbeheer en overige functies (uitvoeringsitems)
Binnen deze items konden de kennisvragen volledig worden weggezet.
Uit de interviews komt een vrij goed beeld naar voren aangaande het soort vragen
dat men in de praktijk tegen komt. Echter de tijd/ruimteschalen waarop die spelen va-
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riëren nogal binnen ieder item. Van basale vragen over systeemkennis op het gebied
van morfologie, ecologie en klimaat tot zeer specifieke en concrete vragen over bijvoorbeeld herstel van de sessiele organismen bij herstelwerkzaamheden aan blokbekledingen.
Een groot aantal vragen komt voort uit de problemen die men heeft met de vertaling
van beleid en het toepassen van regelgeving naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk.
Alle kennisvragen zijn in de tabellen van hoofdstuk 2 opgenomen.
De per item gerangschikte kennisvragen vormden de scope waarmee op internet is
gezocht naar kennisinstituten en projecten die op deze vragen betrekking hadden. De
resultaten hiervan zijn in bijlage 3 (kenniskaarten) opgenomen.
Op grond van de verzamelde informatie is de stand van zaken samengevat en zijn in
relatie tot de kennisvragen de geconstateerde kennisleemte(s) benoemd.
De volgende kennisleemten komen met prioriteit naar voren ten aanzien van:
 Beperkte systeemkennis. Kennis over de natuurlijke ontwikkelingen van de kust
en de functies, in combinatie met autonome ontwikkelingen is zeer beperkt.
Veel onderzoek wordt verricht naar fysisch-morfologische veranderingen, maar
naar de gevolgen hiervan voor de natuurwaarden van de kust blijven hierbij
sterk achter. Er is onvoldoende kennis over de langere termijn effecten van ingrepen in de kust en de cumulatie van effecten, met speciale aandacht voor
strand en brandingszone.
 Er wordt nog niet voldoende aangesloten bij de dynamische processen die in de
kustzone spelen. Onvoldoende benutting van de dynamiek van de kust om zowel veiligheid en natuurwaarden te combineren tot duurzame kustbescherming.
 De kustzoneproblematiek wordt nog onvoldoende integraal benaderd. Vanuit
het beleid wordt nog te veel gestuurd op eigen kerntaken. Onderzoeksvragen
worden hierdoor te sectoraal geformuleerd.
Indien de basale kennis van het kustecosysteem, m.n. van de brandingszone en het
strand, niet verder wordt ontwikkeld, dan loopt V&W het risico dat:
 de NW4 doelstelling niet wordt gehaald
 activiteiten in de kustzone worden opgeschort
 ruimtelijke implicaties van het kustbeleid gefrustreerd raken (MER/SMB)
 de beheerders hun beheerplannen niet goed kunnen onderbouwen (inschatting
ingreep- effect relaties)
 kansen voor natuurontwikkeling onbenut blijven
Door onvoldoende benutting van de mogelijkheden van de dynamiek van de kustzone
door het niet invullen van de geconstateerde kennisleemtes, waarin veiligheid en
(ontwikkeling van) natuurwaarden samengaan, loopt V&W het risico dat:
 Nederland achterop raakt bij de Europese initiatieven (ICZM, EMS),
 de verplichting vanuit het Biodiversiteitsverdrag niet nagekomen kunnen worden
Indien de kustzoneproblematiek niet integraal wordt aangepakt zal Nederland de aansluiting missen met Europese ontwikkelingen als ICZM en mist de uitvoeringspraktijk
een efficiënt instrument om de functies/belangen te kunnen afwegen.
Op grond hiervan worden de volgende aanbevelingen voor het kennisprogramma geformuleerd:
 Beschouw de mogelijke risico's die V&W loopt ten aanzien van het kustbeleid
en bepaal op basis van effectiviteit met inbegrip van de kansen voor natuurontwikkeling welke kennisleemtes met voorrang in een kennisprogramma
moeten worden opgepakt om de (inter)nationale afspraken en doelstellingen
te kunnen halen.
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Betrek kennisinstituten en vertegenwoordiging uit beleid (V&W, LNV, VROM)
en beheer bij een integraal onderzoeksprogramma waarin integraal kustzonebeheer en een afgestemd toetsingskader de uitgangspunten vormen.
Zet het programma breed op.



Focus in de uitwerking van het kennisprogramma vooral op de brandingszone
en het strand omdat die onderdelen van de kustzone tot nu toe nog te weinig
specifieke zijn onderzocht en beschermd.



Besteed in het communicatieproces rondom de uitwerking en implementatie
van het kennisprogramma ruime aandacht aan alle betrokken partijen.

Omdat kennis op het gebied van de ecologie van de kustzone nogal versnipperd op
internet wordt aangetroffen, is het aan te bevelen de informatie uit het integrale onderzoeksprogramma vanuit één geïntegreerde site aan de gebruikers aan te bieden.
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1

Inleiding
1.1

Knelpunten kustzone

Aanleiding en doel
Vanuit diverse beleidskaders wordt de ecologische en ruimtelijke kwaliteit van de kust
belangrijk gevonden. Tegelijkertijd staan deze kwaliteiten onder druk (RIKZ, 2004). In
de derde Kustnota (V&W, 2000) is gesignaleerd dat deze toenemende druk vanaf het
land (toenemend ruimtegebruik) en vanuit zee (klimaatverandering, zeespiegelrijzing)
op termijn leidt tot knelpunten in de kustzone. In diverse nota's en visies komt de kustzone steeds nadrukkelijker in beeld voor ruimtelijke ontwikkelingen als bouwen of als
recreatiegebied. En op termijn zullen, onder invloed van geconstateerde mondiale
ontwikkelingen, ingrepen in de kustzone onvermijdelijk zijn om de veiligheid van het
achterland te waarborgen.
Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) adviseert en verricht/laat onderzoek uitvoeren naar al wat de zee aangaat, ter bevordering van duurzaam gebruik en bescherming tegen overstroming. Het RIKZ richt zich hierbij op alle zoute en brakke wateren
van Nederland, inclusief de kust en estuaria. Dit doet zij ten behoeve van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarvan zij deel uitmaakt. Maar ook andere landelijke
en regionale overheidsinstanties, binnen en buiten Nederland, maken gebruik van de
onderzoeksresultaten van het RIKZ.

Risico's V&W
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Bij haar werk aan de kust voor beleid en beheer zijn en worden door het RIKZ
gaten inde ecologische kennis geconstateerd. Deze kennislacunes spelen op verschillende tijd- en ruimteschalen en hebben betrekking op de klimaatverandering, het behoud van biodiversiteit en de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en natuurbeschermingswetgeving. Het gevolg hiervan is dat niet altijd een adequaat antwoord kan
worden gegeven op vragen over de ecologische impact van activiteiten en plannen,
terwijl dit meer en meer vereist wordt. Dit betekent dat de huidige situatie, waarin
naast de bestaande noodzaak tot kustverdediging de bescherming van het kustmilieu
is vastgelegd in nieuwe regelgeving, de ecologische effecten van het kustbeleid op de
langere termijn nader dienen te worden beschouwd.
In een tussentijdse rapportage (RIKZ, 2004) van het deelproject LT Kustontwikkelingen, onderdeel ecologie, wordt geconcludeerd dat het ministerie van V&W bij het niet
uitbouwen van de ecologische kennis risico's loopt die samenhangen met (mede) verantwoordelijkheid van V&W voor de implementatie / uitvoering van nationaal beleid
(NW4 en Nota Ruimte), Europees beleid (KRW, VHR en ICZM) en mondiaal beleid
(UN). Bij het ontbreken van inzicht in natuurlijke processen is het risico groot dat:
 de NW4-doelstelling voor het kustbeleid ‘het handhaven van de veiligheid
tegen overstroming gecombineerd met behoud, waar mogelijk vergroting,
van de ruimte voor natuurlijke processen’ niet wordt gehaald.
 onvoldoende kan worden bijgedragen aan de Rijksbemoeienis om tot goede
afstemming te komen m.b.t. de EHS-, VHR-, KRW- en kustfundamentgebieden uit de Nota Ruimte. Er kan onvoldoende worden bijgedragen aan
de kennisbehoefte van LNV aangaande de relatie veiligheid en natuur.
 de uitvoering van het kustbeleid stagneert door onzorgvuldige beoordeling
van ecologische aspecten vanuit de Natuurbeschermingswet in de fase van
beleidsformulering. Externe partijen als belangengroepen kunnen bij onvo ldoende onderbouwing van gevolgen de goedkeuring van bijvoorbeeld een
plan voor de versterking van de waterkering tegenhouden.
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bij toepassing van de huidige referentie en maatlat voor kustwater en bij
voortzetting van het huidige monitoringprogramma geen adequate beschri jving van de te bereiken ‘goede toestand in 2015’ wordt gegeven. Daardoor
zal het onduidelijk zijn of het kustwater en de daarvan afhankelijke terrestr ische natuur wordt beschermd en/of verbeterd zoals de KRW beoogt.
Nederland raakt achterop bij de Europese initiatieven aangaande ICZM, ‘Europese mariene strategie’ en ‘ecosystem based approach to the management
of human activities’. Indien als gebrek aan voldoende adequate kennis van
het kustecosysteem Nederland onvoldoende eigen inbreng in de voorfase l evert is het risico aanwezig dat Nederland de elders in Europa ontwikkelde initiatieven moet gaan volgen.
het huidige kustbeleid niet bijdraagt aan de doelstelling tot behoud van bi odiversiteit.

De constatering dat beeldbepalende activiteiten door kennisleemtes mogelijk vertraging oplopen en toekomstig te voeren beheer onvoldoende beleidsmatig onderbouwd
kan worden vormt de aanleiding om die leemtes in beeld te brengen. Daarnaast is het
goed te realiseren dat met het uitbouwen van ecologische kennis ten aanzien van de
kustzone er ook kansen kunnen worden gesignaleerd, zoals versterking van de ruimtelijke kwaliteit door het samen optrekken van veiligheid en natuur of het inzetten van
organismen met een stabiliserende functie.
Doel project

Doel van dit project is om de huidige en te verwachten kennisleemtes op het gebied
van de ecologie van de kustzone voor de komende 5 tot 10 jaar en die binnen de invloedssfeer van V&W liggen, in beeld te brengen. De resultaten van dit verkennend
onderzoek kunnen door V&W gebruikt worden om bij de overwegingen aangaande de
ecologische effecten van het huidige kustbeleid deel te laten uitmaken van toekomstig
kennisprogramma's rond dit onderwerp.

Scope

De verwachting is dat het ministerie van V&W niet de enige partij is die met
ecologische kennislacunes aan de kust te maken heeft. Andere belanghebbende partijen, zoals gebiedsbeheerders en belangenorganisaties kennen naar verwachting
vergelijkbare problemen. Deze problemen overstijgen de grenzen van de beheergebieden en beleidsterreinen omdat bij het beheer en nieuwe activiteiten de ecologische
effecten veelal de grenzen van de verschillende partijen overschrijden. Daarmee
neemt de noodzaak om meer over de samenhang tussen deelgebieden en deelaspecten in het kust(eco)systeem te weten toe.
Deze waarneming is de reden om de scope van het onderzoeken te verbreden tot de
gehele kustzone en de daarbij betrokken actoren.

1.2

Werkwijze

1.2.1

Fasering

Interviews

Het onderzoek is verdeeld in drie fasen. In fase één van het onderzoek staat de vraag
centraal tegen welke problemen men nu en in de nabije toekomst in de kustzone aanloopt. Hiervoor zijn betrokkenen geïnterviewd (&1.3) aan de hand van richtvragen (bijlage 1). De gesignaleerde vragen en problemen zijn toebedeeld aan items (&1.4) en
vastgelegd in de vorm van kennisvragen (&2.1 en 2.2).

Kenniskaart

In de tweede fase is met een uitgebreide zoekactie op internet onderzocht in welke
mate informatie over (aspecten van) de kennisvragen konden worden verzameld in
binnen- en buitenland. Het resultaat is per item vastgelegd op zogenaamde kenniskaarten (bijlage 3). Op de kaarten is de (verwijzing naar de) vergaarde kennis verza-
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meld. Kennisvragen of delen ervan die nog niet konden worden beantwoord zijn geclusterd tot kennisleemtes op het gebied van de ecologie (&3.1). Dit zijn de onderzoeksvragen die in een eventuele fase 3 worden opgepakt.
Kennisprogramma

Ten aanzien van de kennisleemtes zijn aanbevelingen opgesteld die in fase drie - het
opstellen van een kennisprogramma voor de ecologie van de kustzone - verder moeten worden uitgewerkt. Deze fase is optioneel en is afhankelijk van de vraag in hoeverre de resterende kennisleemtes betrekking hebben op de kerntaken van V&W en
prioriteit hebben. Het opgestelde kennisprogramma zal ertoe moeten leiden dat V&W
haar taken voor de toekomst goed en meer integraal kan blijven uitvoeren. Informatieleveranciers (instituten en organisaties) zullen bij het opstellen van het programma
worden betrokken.

1.2.2
Kustfundament

Gebiedsafbakening

Het op te stellen kennisprogramma heeft betrekking op het kustfundament. Het
kustfundament omvat het gehele zandgebied, nat én droog, dat als geheel van belang
is als drager van ecologische en andere functies in het kustgebied (VROM, 2006). Het
kustfundament wordt als volgt begrensd:
 de zeewaartse grens bestaat uit de doorgaande NAP –20m lijn (figuur 2);
 aan de landzijde omvat het kustfundament alle duingebieden én alle daarop
gelegen harde zeeweringen. De landwaartse grens valt bij smalle duinen en
dijken samen met de grens van de waterkering uitgebreid met de ruimtereservering voor tweehonderd jaar zeespiegelstijging en omvat daar waar de duinen breder zijn dan de waterkering het gehele duingebied. In de praktijk valt
de begrenzing dan samen met de grenzen van Natuurbeschermingswetgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en de Vogel– en Habitatrichtlijngebieden.
Daar waar verbindingen bestaan met aangrenzende gebieden, zoals de zeearmen in
de Delta, het Rotterdamse Havengebied, de Slufter, de Kerf, en de Waddenzee wordt
het effect van de uitwisseling van de kust met deze gebieden slechts zijdelings in dit
onderzoek betrokken.
Bij de kust horen zowel de 'zachte' zandige als de harde elementen (havendammen,
strandhoofden, bestortingen, dijken).
Naast dit fysiek begrensde kustfundament wordt in dit rapport ook wel gesproken over
kustzone. Dit is meer een functioneel begrip. Afhankelijk van de context waarin het
wordt gebruikt, kan kustzone betrekking hebben op een verengd dan wel verruimd
gebruik van het fysiek begrensde kustfundament.

Profiel kustfundament

Onderstaande schets toont het kustfundament vanaf de NAP -20 m lijn tot aan de
landwaartse zijde van het duingebied.

Figuur 1: dwarsdoorsnede kustfundament
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Figuur 2: begrenzing kustfundament zeewaarts

1.3

Betrokken partijen
In de kustzone is een groot aantal actoren actief (RIKZ, 2003). Beleidsmakers,
terreinbeherende en uitvoerende instanties en belangengroepen werken ieder vanuit
hun eigen taakopvatting en verantwoordelijkheid aan veiligheid tegen overstromingen
en een optimaal beheer van zowel de natte als droge gebieden in de kustzone. Omdat de problematiek ten aanzien van ecologische vraagstukken breder ligt dan enkel
vanuit de (mede)verantwoordelijkheid aan V&W (qua rol en geografie) is toe te schrijven, is ervoor gekozen de actoren uit tabel 1 te benaderen.

Actoren

In tabel 1 zijn de organisaties vermeld die zijn geïnterviewd en een korte toelichting op
taken, bevoegdheden en geografische scope van de actor (zie ook bijlage 2).
Actoren

Taken en verantwoordelijkheden

Bevoegdheden

Interview met

Geografische
scope

V&W (DG Water)

Coördinatie kustbeleid, pri-

Wet op de Waterkering

RIKZ Den Haag

beleid heeft zo-

mair verantwoordelijk voor

Wet beheer Rijkswater-

en afstemming

wel betrekking

kustveiligheid, waterkwali-

staatswerken

eindproduct met

op de zeewe-

teit (o.a schelpdierwater) en

Wet Verontreiniging Opper-

DGW

ring, de kustzo-

veerkrachtig watersysteem

vlaktewater

ne, de territoriale

(duurzaam aquatisch eco-

Wet verontreiniging Zeewater

wateren en op

systeem).
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V&W (RWS)

Uitvoeringsorganisatie voor

Wet op de Waterkering

RWS Noordzee

vanaf Noordzee

het kustbeleid (behoud ba-

Wet Verontreiniging Opper-

RWS Noord-

tot en met het

siskustlijn), waterbeheer,

vlaktewater

Holland

strand

waterkwaliteit,

Wet verontreiniging Zeewater

RIKZ Haren

Noordzee, bran-

Wet beheer Rijkswaterstaatswerken
RWS RIKZ

Advisering en onderzoek
m.b.t. het mariene milieu en

dingszone,

kustecologie

strand, Waddenzee en Delta

Ministerie van LNV
Provincie

natuurbeleid (ontwikkeling

Flora- en Faunawet

Directie regiona-

en -behoud), visserij

Natuurbeschermingswet

le zaken West

ruimtelijke ordening, veilig-

Wet op de waterhuishouding,

Provincie NH

heid, leefbaarheid en be-

WRO, streekplan

kustzone
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Tabel 1: Actoren in de kustzone die geïnterviewd zijn

1.4
Kennisitems kustzone

Uitwerking kennisvragen
De kennisvragen die door de geïnterviewde partijen naar voren zijn gebracht, zijn
gestructureerd aan de hand van beleids- en uitvoeringsitems. Binnen de scope van de
kustzone sluiten deze items aan bij de kerntaken van V&W (droge voeten, schoon water) of kunnen daarvan worden afgeleid. Het gaat om de volgende kennisitems:

Kennisitems

1. Beleid (droge voeten &
schoon water)

1a. Kustlijnzorg
1b. Waterkwaliteit (KRW)
1c. Klimaatsverandering
ICZM

2. Uitvoering

2a. Kustbeheer
2b. Natuurbeheer
2c. Overige functies kustzone

Figuur 3: kennisitems kustzone
Toelichting figuur 3

De onderverdeling in beleid en uitvoering ligt tamelijk voor de hand, gezien het feit dat
de geïnterviewde organisaties zich concentreren op beleidstaken op het gebied van
veiligheid en waterkwaliteit of beheertaken. Een logisch uitvloeisel ook van de in gang
gezette ontwikkeling van het rijksbeleid uit de Nota Ruimte om regionaal uit te voeren
wat kan en landelijk wat moet.
Binnen de onderscheiden kennisitems komen zowel vragen met betrekking tot basale
systeemkennis als toegepaste vragen, zoals die tijdens de interviews naar voren zijn
gebracht, aan bod. Basale systeemkennis op het gebied van ecologie en morfologie is
min of meer voorwaardelijk om antwoord te kunnen geven op vragen uit de beheerpraktijk, maar ook voor een goede onderbouwing van beleidskeuzes (scenario's). De
beantwoording van basale vragen vormt daarmee de grondslag voor het te ontwikke-
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len kennisprogramma. De uitwerking ervan zal naar ons oordeel de risico's kunnen
verminderen die aan (voorgenomen) ingrepen in het kustsysteem verbonden zijn.
Beperkt aantal kennisitems

Het aantal kennisitems is limitatief en terug te voeren op de onderwerpen die uit de
interviews naar voren zijn gekomen. De vragen die men daarover stelde hadden enerzijds direct betrekking op de problemen die men ervoer bij de dagelijkse uitoefening
van taken en zijn in die zin ook urgent en actueel en anderzijds op ontwikkelingen op
de langere termijn als zeespiegelstijging.

Verwerking interviews

De informatie uit de interviews (bijlage 5) is op de volgende wijze uitgewerkt:
1. de kennisvragen zijn toebedeeld aan de onderscheiden kennisitems (figuur 3),
2. per item zijn de kennisvragen vervolgens onderscheiden in aan de V&Wscope gerelateerde vragen en kennisvragen die daarbuiten vallen (cursief),
3. ten aanzien van de geselecteerde vragen is via internet zoveel mogelijk informatie achterhaald en vastgelegd in een kenniskaart volgens de indeling instituut/persoon, project, relatie tot de vraag en beschikbare literatuur,
4. tenslotte is de stand van zaken ten aanzien van de informatievergaring kort
beschreven en zijn gesignaleerde kennisleemtes geformuleerd.
De kennisvragen zijn uitgewerkt volgens onderstaand schema (dummy):

Kennisverwerking

[nr kennisitem figuur 3 ] + [item]
Omschrijving: [korte omschrijving van het kennisitem]

Kennisvragen [item]

Organisatie

[hier worden enerzijds vragen weggezet die fundamenteel en strategisch van aard
[koppeling orgazijn en op systeemniveau liggen en anderzijds vragen die teruggevoerd kunnen wornisatie en kenden op een bepaalde activiteit in de kustzone]
nisvraag] zie
Vragen binnen de (V&W-)scope van dit onderzoek; zijn nader uitgewerkt in kennisbijlage 2
kaart
cursief gemaakt: vragen buiten de scope van dit onderzoek
[ op basis van de verzamelde informatie (bijlage 3) wordt hier
Samenvatting stand van zaken
kort de huidige stand van zaken met betrekking tot de vergaarde informatie aangaande de hoofd/subvragen ten aanzien
van een kennisitem op internet beschreven]
Op basis van de hoofdvraag en de mate van beantwoording
Gesignaleerde kennisleemtes
(dekking) van de subvragen door de op internet aangetroffen
projecten/rapporten, wordt een indicatie gegeven van nog
openstaande vragen (kennisleemtes) ten aanzien van het betreffende item.

De resultaten uit stap 3 uit de verwerking, de uitwerking van de geselecteerde vragen,
zijn volgens onderstaande indeling vastgelegd.
Kenniskaart

Hoofdvraag
Subvragen
Instituut/persoon

Lopende projecten

Relatie tot de vraag

Instituut/persoon

Afgeronde projecten

Relatie tot de
vraag

Beschikbare literatuur

Deze tabel is per (sub)item ingevuld en als bijlage 3 in dit rapport opgenomen. Het
geeft een overzicht van de instituten, die over kennis van het betreffende item en
daaraan gerelateerde vragen beschikken (kennisleveranciers). Die kennis is in beeld
gebracht door op internet naar rapporten en lopende onderzoeksprogramma's te zoeken. In het merendeel van de gevallen is de relevantie van de gevonden informatie
uitsluitend beoordeeld op grond van de samenvatting of een korte projectbeschrijving.
De aldus in beeld gebrachte informatie vormt de basis voor de samenvattende stand
van zaken met de gesignaleerde kennisleemtes zoals die in de hoofdtekst (hoofdstuk
3) is beschreven. Het doel van deze exercitie was niet om een volledig overzicht te
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geven van alle beschikbare kennis. Het geeft echter wel een goed beeld op welk vlak
veel kennis aanwezig is. De informatie kan tevens als eerste aanknopingspunt gebruikt worden om tot een verdere uitdieping van een bepaalde vraag of onderwerp te
komen.
Overig referentiekader
respondenten

Tijdens de interviews is naast kennisvragen ook andere informatie naar voren
gebracht. Dit is onder het kopje 'referentiekader respondenten' gerangschikt met
informatie op het gebied van beleids- en uitvoeringskader, informatiebronnen en instituten en organisaties waarnaar tijdens het gesprek verwezen werd (bijlage 4). Ook
vragen die als niet relevant werden beoordeeld binnen het kader van dit onderzoek,
zijn in deze tabel onder 'overige vragen' gerangschikt.
Referentiekader respondenten
Overige vragen

Beleids- en uitvoeringskader
Informatiebronnen
Instituten/
organisaties/ platforms
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2

Resultaten fase 1 en 2
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de interviews overeenkomstig de beschreven
paragraaf 1.4 per kennisitem uitgewerkt.

2.1

Beleid

2.1.1

Kustlijnzorg

1a. Kustlijnzorg
Omschrijving: Behouden en verbeteren van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee is een
van de belangrijkste drijfveren achter het kustbeleid. Het kustbeleid heeft sterke raakvlakken met
de ruimtelijke ordening, recreatie, natuur en landschap en andere functies in de kustzone. Doelstelling kustzone: het waarborgen van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee en het behoud
voor toekomstige generaties van (inter) nationale ruimtelijke waarden met gebiedsspecifieke identiteit (duurzaam kustfundament).
Veiligheid tegen overstroming heeft een groot maatschappelijk belang. Uitwerking van het beleid
beïnvloedt andere dragende functies (natuur, recreatie, visserij, wonen, e.a.) in de kustzone of
staat daarmee soms op gespannen voet. Bijvoorbeeld met betrekking tot natuur. Dynamisch
kustbeheer is hierop een mogelijk antwoord.

Kennisvragen Kustlijnzorg
Duurzaam kustfundament
U Hoe gaat kustzonebeleid met de beschermde natuurwaarden om?
Waar zitten de zwakke plekken in de kustverdediging?
Er zijn verschillende scenario's uitgewerkt voor behoud van de basiskustlijn
(beleidsagenda voor de kust): meegroeien (consolidatie afslaglijn), landwaartse of in zeewaartse verschuiving van de afslaglijnen. Welke scenario is
vanuit ecologisch oogpunt te prefereren?
Leidt duinverbreding tot wijziging van de hydrologische omstandigheden
van het duinsysteem en achterland?
Welke kennis van flora en fauna is nodig bij verbreding van binnenduinrand?
Hoe kunnen ecologische aspecten worden geïntegreerd in huidige (beleids)ontwikkelingen in de kust?
Welke mogelijkheden biedt de aanpak van zwakke schakels in de kustzone
voor ontwikkeling van gradiënten?
Naast het fixeren van de afslaglijn door 'zandige' maatregelen, kunnen ook
aanvullende (alternatieve) maatregelen worden genomen, zoals bioengineers. Wat is de betekenis hiervan voor de stabiliteit van de kust?
Samenvatting stand van zaken
Gesignaleerde kennisleemtes

Organisatie
WF/HHD
WF
DB/RIKZ(D)

HHD/DB
HHD
WF
WF
RIKZ(H)

Vanuit het beleid worden kaders ontwikkeld voor het behoud van
natuurwaarden.
Tot dusverre worden afwegingen gemaakt op het niveau van
scenario-studies. Welke effecten zijn te verwachten van concrete
ingrepen en hoe verhouden te verwachte effecten van verschillende scenario's zich tot elkaar?
Wat zijn de mogelijkheden van het gebruik van bio-engineers om
de kustlijn te beschermen?

Dynamisch kustbeheer
Op welke wijze kan dynamische kustbeheer een bijdrage leveren aan de naSBB/IFG/WF/HH
tuurwaarden van de kustzone?
R/HHD
In hoeverre kunnen duinen meegroeien met de zeespiegelrijzing (en wat is
de rol van suppleties hierin)?
DB
Wat is de invloed van erosie op de ontwikkeling van natuurwaarden?
SBB
Welke kenmerkende levensgemeenschappen kunnen verwacht worden?
Wanneer moet de beheerder bij dynamisch kustbeheer ingrijpen (intervenHHR
tie)?
IFG/WF/RIKZ(H)
Hoe kunnen de effecten van dynamisch handhaven op de natuurwaarden in/HHD
zichtelijk gemaakt worden?
Samenvatting stand van zaDe korte termijn effecten van dynamisch kustbeheer voor de naken
tuurwaarden zijn in beeld gebracht.
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Gesignaleerde kennisleemtes

2.1.2

Wat zijn de lange termijn effecten van dynamisch kustbeheer ?. In
welke mate kunnen dynamische processen zichzelf in stand houden en wanneer moet de beheerder ingrijpen?

Waterkwaliteit

1b. Waterkwaliteit
Omschrijving: Waterkwaliteit is een van de voorwaarden voor een gezond en evenwichtig watersysteem en als zodanig een belangrijk onderdeel in het Noordzeebeleid. Vanuit een meer
stroomgebiedsgerichte benadering is de focus gericht op de implementatie van de Kaderrichtlijn water. Binnen dat spoor is er aandacht voor de aquatische ecologie.

Kennisvragen waterkwaliteit/KRW

Organisatie

Het beleidskader en de doelen voor waterkwaliteit (chemisch en biologisch) zijn
voor de beheerder belangrijk om uitvoeringsmaatregelen te kunnen opstellen.
Hoe verhouden zich de KRW-doelstellingen tot andere relevante wet- en regelRIKZ(H)
geving (o.a. Natura 2000)?
Samenvatting stand van zaken
Een aantal wet- en regelgevingen zijn met elkaar in verband gebracht.
Gesignaleerde kennisleemtes

Verschillende wet- en regelgeving zijn niet op elkaar afgestemd. Kan er in het kader van ICZM een integraal toetsingskader ontwikkeld worden?
Wat is het streefbeeld voor de waterkwaliteit in de kustzone en Noordzee?
Wat is het toetsingskader waarmee ingrepen en de effecten ervan op de
RIKZ(H)
waterkwaliteit en gerelateerde natuurwaarden inzichtelijk kunnen worden
gemaakt?
RIKZ(H)
Welke maatlatten worden in het kader van de KRW ontwikkeld voor de ecologische kwaliteit?
Hoe verhoudt de KRW maatlat zich tot de werkelijke toestand (vertaalslag
van beleidsdoelen naar maatregelen)?
SBB/RIKZ(H)
In welke mate zijn natuurlijke trends in soorten en aantallen hierin verdisconteerd en wat is de invloed van tijdscycli hierop?
RIKZ(H)/HHD
Wat zijn de effecten van de verschillende activiteiten in kustzone op de
maatlatten die vanuit de KRW opgesteld worden?
WS/RIKZ/HHD
In welke mate beïnvloeden veranderingen in de rivieren (waterkwaliteit,
fluctuaties in waterafvoer) het kust(eco)systeem?
HHD
Hoe beïnvloedt het effluent van zuiveringsinstallaties de waterkwaliteit van de
Noordzee?
Samenvatting stand van zaken
Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd of opgezet om het
kustzone systeem in zijn algemeenheid te beschrijven.
Gesignaleerde kennisleemtes
De kennis over de brandingszone is beperkt. Wat is de invloed van rivieren op de kust ?

2.1.3

Klimaatsverandering

1c. Klimaatsverandering
Omschrijving: klimaatsverandering heeft zeespiegelrijzing tot gevolg en gaat gepaard met aantasting van ecosystemen door verschuiving van klimaatszones. De veranderingen spelen zich af
op verschillende tijd/ruimteschalen. Ook de kustzone ondervindt deze gevolgen van klimaatverandering.

Kennisvragen klimaatsverandering
Men is bekend met het verschijnsel klimaatverandering, maar voor de ondervraagde organisaties is het fenomeen letterlijk te globaal om nu al de consequenties voor de kustzone te overzien. Behalve natuurlijk dan zeespiegelrijzing
(veiligheid achterland) en de aantasting van ecosystemen.
Wat is het effect van klimaatsverandering op de ecologie van de kustzone?
Hoe snel verandert het klimaat?
Hoe verandert het karakter van de kust onder invloed van klimaatverandering?
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Wat is de respons van ecosystemen (flora & fauna) op klimaatverandering?
Op welke termijn zullen effecten van klimaatsverandering op de flora en
DB
fauna zichtbaar zijn?
Wat is de invloed van klimaatverandering op de haalbaarheid van de doeHHD
len Natura 2000 en KRW, en wordt hiermee al rekening gehouden?
Hoe veranderen rivieren door klimaatverandering, en wat is het effect hiervan op de natuurwaarden van de kustzone?
Wat is de invloed van hogere en/of vaker optredende piekafvoeren van riRIKZ(H)/WF
vieren op de kustzone?
In welke mate zijn de gevolgen van klimaatsverandering autonoom / nog te beDNZ
invloeden door de beheerder?
Samenvatting stand van zaVeel onderzoek richt zich op het in beeld brengen van verandeken
ringen in klimaat, en hoe fysisch-morfologische processen onder
invloed hiervan veranderen.
Gesignaleerde kennisleemtes Hoe reageren soorten op klimaatsverandering en hoe veranderen ecologische processen in tijd en ruimte?
Wat zijn de hieruit voortvloeiende consequenties voor de beleidsdoelstellingen?

2.2

Uitvoering

2.2.1

Kustbeheer

2a. Kustbeheer
Omschrijving: Het suppleren van zand in de kustzone is een vorm van beheer om de kustlijn van
1990 in stand te houden. Door veel van de ondervraagde organisaties worden zandsuppleties direct gerelateerd aan morfologische veranderingen en aan natuurwaarden in de Noordzee.

Kennisvragen zandsuppleties
Wat zijn de effecten van zandsuppleties op de kustzone?
Hoe veranderen ecologische en morfologische processen door zandsuppletie?
Wat zijn de effecten van zandsuppletie op de aanwezige flora en fauna?
Hoe kan de hersteltijd van natuurwaarden na zandsuppleties verkort worden?
Wat is de verstorende werking van zandsuppleties op vogels en
zee(zoog)dieren?
Wat zijn op de lange termijn de effecten in de tijd en ruimte van herhaaldelijke suppleties op de flora en fauna van de brandingszone, strand of duinen?
Hoe verhouden de effecten van zandsuppleties zich tot andere verstoringsbronnen en ruimtelijke ingrepen?
Wanneer leidt een verstoring tot significante effecten?
Hoe kunnen mitigerende maatregelen genomen worden om effecten van
zandsuppleties te verminderen?
Zijn zandsuppleties al als een mitigerende maatregel te beschouwen voor
andere ingrepen die vanuit handhaving veiligheid worden getroffen?
Zijn er verschillen in de effecten op de natuur van onderwatersuppleties en
strandsuppleties?
In welke mate worden de effecten op de natuur beïnvloed door de omvang van de suppletie?
Hoe worden de effecten van zandsuppleties op de natuurwaarden beïnvloed door het moment (periode van het jaar) van suppleren?
Hoewel zandwinning buiten het kennisprogramma valt, heeft dit wel een duidelijke relatie met de zandsuppleties.
Wat zijn de effecten van zandwinning?
Wat is de beste strategie voor zandwinning (schaalgrootte, aantal locaties)
om de schade aan natuurwaarden zoveel mogelijk te beperken?
Wat is het ecologische effect van sedimentatie / ophoping van slib in diepe
zandwinputten?
Samenvatting stand van
zaken
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Effecten van zandsuppletie op morfologische en ecologische processen, en de bodemfauna zijn op korte termijn goed bekend.
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Gesignaleerde kennisleemtes

Wat zijn de lange termijn effecten van herhaaldelijke zandsuppleties?
Wat is de hersteltijd van soorten en levensgemeenschappen en de
voedselketen?
Welke mogelijkheden zijn er om bij de aanleg en onderhoud van kustobjecten
rekening te houden met natuurwaarden?
Harde substraten die de bekleding vormen van pieren en strandhoofden in
de kustzone blijken als habitat ecologisch interessant. In welke mate dragen
NH
harde substraten bij aan de ecologische waarden in de kustzone (specifiek:
Paarse strandloper)?
NH
Na hoeveel jaren zijn nieuwe blokken weer geschikt als foerageerplek voor
vogels (specifiek: blokstructuur)?
HHD/SBB
Welke mogelijkheden zijn er om vismigratie te herstellen?
Is de in- en uitlaat van water van invloed op de vistrek?
HHR
Zijn er alternatieven voor de aanplant van helm om duinen tegen afslag en
erosie te beschermen?
DB
In welke mate draagt begrazing van de waterkeringen bij aan de dynamiek
in de duinen?
Hoe beïnvloeden ingrepen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te kunnen blijven garanderen (onderhoud dijken, herstellen van stormschade) ecologische
processen?
Samenvatting stand van
Voor herstel vismigratie zijn oplossingen voorhanden
zaken
Gesignaleerde kennisleemtes

2.2.2

In welke mate dragen objecten in de kustzone bij aan de ecologische diversiteit?

Natuurbeheer

2b. Natuurbeheer
Omschrijving: eenvoudig gesteld komt dit neer op het behoud en herstel van de ecologische
waarden in de Noordzee. Daarbij bieden visie en doelstellingen (o.a. Natura 2000, KRW) houvast
en vormt kennis van het systeem het uitgangspunt.

Kennisvragen natuurwaarden
Systeembeschrijving
Hoe ziet het kustzone systeem eruit (referentie)?
Hoe ziet het kustsysteem eruit, inclusief de relaties tussen zee, strand en duin?
Welke processen spelen binnen het kustsysteem op de verschillende niveaus
van ruimte en tijd?
Wat zijn autonome veranderingen in het systeem?
Wat is de ecologische waarde van de ondiepe kustzone? M.a.w. met welk
natuurlijk systeem moet er rekening worden gehouden bij ingrepen als zandsuppleties?
Wat houdt een systeembenadering nu in, en wordt hiervoor een toetsingskader ontwikkeld?
Op welke wijze kunnen meerdere kleine projecten in de kustzone elkaar versterken bij het behouden of ontwikkelen van natuurwaarden?
Samenvatting stand van zaken
Gesignaleerde kennisleemtes
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LNV/RIKZ(D)
SBB/IFG/DNZ
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DNZ
SBB/RIKZ(H)
SBB/RIKZ(H)
RIKZ(H)/HHD/
DNZ
SBB/IFG

Er is veel aandacht voor het in kaart brengen van de soorten en
ecologische processen in de zee, en hoe deze fluctueren in de
tijd en ruimte.
Welke soorten komen voor op het strand en brandingzone en
wat is de relatie met de rest van de kustzone?
Hoe kunnen verschillende natuurontwikkelingsprojecten elkaar
versterken?

projectnr. 0159533
Verkennend onderzoek naar kennisleemtes in de ecologie van de kustzone
25 maart 2022
Fit & Verhagen 2006 - Verkennend onderzoek naar kennisleemtes in de ecologie van de kustzone

Natura 2000
Hoe verhoudt Natura 2000 zich met andere relevante wet- en regelgeving?
Hoe realistisch zijn de voor de Natura 2000 gebieden opgestelde doelstellingen?
Hoe verhouden de Natura 2000 doelstellingen (doelsoorten) zich tot de
ecosysteembenadering vanuit OSPAR en EMS?
Hoe verhouden EHS en Natura 2000 zich qua begrenzing?
Hoe moet bij spoedeisende ingrepen in de kustzone (bijv. herstel stormschade) worden omgegaan met beschermde natuurwaarden (soorten Flora- en
faunawet, rode-lijst soorten)?
Wat is de wettelijke status van het strand en de brandingszone?
Is bescherming van de soorten en habitattypen vanuit Natura 2000 voldoende voor behoud van het gehele aquatische ecosysteem?
In welke mate en op welke wijze moet bij activiteiten in de kustzone rekening gehouden worden met de externe werking?
Hoe wordt omgegaan met cumulatieve effecten van afzonderlijke activiteiten?

RIKZ(H)/DNZ
SBB/RIKZ(H)/
DNZ
DB
HHD/HHR
RIKZ(H)/DNZ/
DB
HHD
HHD
LNV/RIKZ(D/
H)/NH
DB

Wat is de effectiviteit van natuurcompensatie zoals vereist vanuit Natura 2000?
Samenvatting stand van zaHet toetsingskader vanuit de VHR is bekend.
ken
Gesignaleerde kennisleemtes Welke ingrepen kennen een toetsingplicht, met welke effecten
moet precies rekening worden gehouden en in hoeverre is
compensatie van effecten mogelijk?

2.2.3

Overige functies
2c. Overige functies
Omschrijving: Het kustfundament is ook van belang als drager van overige functies in het kustgebied, waaronder recreatie, bewoning en visserij.

Kennisvragen overige functies

Organisatie

Recreatie
Wat zijn de effecten van (over)exploitatie en (hoge) recreatiedruk op de natuurwaarden in de kustzone?
Wat zijn de effecten van zandschuiven op het strand t.b.v. strandpaviljoen
RIKZ(H)/HHD
en strandexploitatie op de morfologie en dynamiek (verstuiving)?
Met welke regelgeving heeft de beheerder te maken bij zandbanketten
WF
met strandpaviljoens en ander recreatief medegebruik?
Wat zijn de effecten van voertuigen op het strand?
RIKZ(H)
Wat zijn de effecten van het mechanisch schoonmaken van het strand?
RIKZ(H)
Jaarrond exploitatie staat haaks op dynamisch kustbeheer. Wat is hiervoor
het uitvoeringskader?
HHR
Hoe beïnvloedt exploitatie van het strand de aanstuiving en doorstuiving
HHD
van zand?
HHR
Tot op welke hoogte kan recreatief gebruik (en daardoor ontstane erosie) in
de kustzone toegestaan worden?
Samenvatting stand van
Kennis over de gevolgen van recreatie voor natuur is grotendeels
zaken
beperkt tot verstorende invloed op vogels en zeehonden.
Gesignaleerde kennisleemtes

Wat zijn de specifieke gevolgen van recreatie op lagere organismen en de soorten van strand en duingebieden.

Bebouwing
Wat zijn de effecten van buitendijks bouwen?
Wat is het effect van de bouw van windmolens op de natuurwaarden?
Visserij
Welke effecten zijn te verwachten van de omvorming van de visserij tot een
duurzame bedrijfstak?
Wat zijn de effecten van bodemberoerende visserij op de flora en fauna?
Wat is het effect van onderwatergeluid op het gedrag van zeezoogdieren en
grote vissen?
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Samenvatting stand van
zaken
Gesignaleerde kennisleemtes
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Mogelijke inrichtingsvarianten voor bouwen in de kust zijn verkend. Meer recent worden de eerste studies verricht naar veranderingen in de kust o.i.v. bouwactiviteiten.
Studies naar de effecten van bouwen in de kust zijn nog beschrijvend en globaal van aard. Studies aan voorbeeldprojecten ontbreken tot dusverre.
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3

Conclusies en aanbevelingen
3.1

Kennisleemtes ecologie
In de inleiding van dit rapport is geconstateerd dat de noodzaak om meer over de samenhang tussen deelgebieden en deelaspecten van het kust(eco)systeem te weten,
alleen maar toeneemt. Vanuit V&W is dit hoofdzakelijk ingegeven door het feit dat
men bij onvoldoende kennis van en inzicht in de ecologische processen het risico
loopt dat activiteiten in de kustzone kunnen worden opgeschort of (inter)nationale afspraken niet kunnen worden nagekomen.
Dit onderzoek is er juist op gericht geweest om de kennisleemtes te achterhalen en
vervolgens aan de hand van de geconstateerde risico's aan te geven welke kennisleemtes daaraan debet zijn en daarom met voorrang moeten worden opgepakt om die
(politieke) risico's te verminderen.
Bij de bevindingen uit dit onderzoek is wel enige nuancering op zijn plaats. Allereerst
vormen de resultaten van dit verkennend onderzoek de weerslag van een beperkte
steekproef onder actoren die binnen de invloedssfeer van de kustzone opereren (zie
bijlage 2). Dientengevolge hebben de kennisvragen die naar voren zijn gebracht merendeels alleen maar betrekking op de (beperkte activiteiten van de) ondervraagde
instanties. Men dient zicht dus te realiseren dat niet alle vragen en ook niet alle kennisitems die in de kustzone spelen in dit onderzoek aan de orde zijn gesteld. Een
tweede beperking ligt in het feit dat binnen dit onderzoek alleen globaal is ingegaan op
de informatiebronnen (o.a. projecten, documenten, programma's), die vanuit de in
beeld gebrachte kennisvragen/items geraadpleegd zijn. Voor een verdere detaillering
van de kennisleemtes zijn de betrokken kennisinstituten onmisbaar.

Kennisleemtes
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De volgende kennisleemtes ten aanzien van de ecologie van de kustzone zijn in dit
verkennend onderzoek geconstateerd die naar onze beoordeling nog niet of onvoldoende door de kennisinstituten zijn opgepakt.


Fundamenteel ecologische kennis van de overgangszone in het kustfundament,
m.n. van de brandingszone en het strand(biodiversiteit), is beperkt. Denk hierbij
aan ontwikkeling- en hersteltijden van het ecosysteem en de mate waarin geomorfologische parameters het voorkomen van organismen sturen, én vice versa
(de rol van organismen in kustprocessen als bio-engineers).



Voor het beleidsitem kustlijnzorg is nog onvoldoende kennis aanwezig over de
lange termijn effecten op de ecologie van de kustzone van afzonderlijke ingrepen en over de cumulatie van effecten van alle ingrepen gezamenlijk, die in dat
kader (moeten) worden genomen.



Er wordt relatief veel onderzoek verricht naar de fysisch morfologische veranderingen in de kustzone als gevolg van ingrepen in de kust en autonome ontwikkelingen als klimaatsverandering. De vertaling hiervan in termen van consequenties voor soort(samenstelling) en ecologische processen daarentegen
moet nog nader worden onderzocht.



Ten aanzien van kustbeheer zijn de lokale effecten op korte termijn van zandsuppleties op ecologische processen en de morfologie redelijk goed bekend.
Kennis van de invloed van het herhaaldelijk suppleren en het grootschalig suppleren op het ecologische systeem op de langere duur is niet bekend. Ook zijn
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de effecten van de samenstelling en korrelgrootte van het suppletiezand op flora en fauna in de zeereep niet voldoende onderzocht.

3.2



Men beschikt vanuit beheer nog over te weinig kennis en inzicht in populatiedynamische processen om het versterkend effect van meerdere natuurontwikkelingsprojecten te kunnen beoordelen tegen de achtergrond van de gehele kustzone.



Begrippen als significantie, compensatie en cumulatie zijn voor het beheer belangrijke beoordelingscriteria die nog niet echt zijn uitgekristalliseerd.



De invloed van rivieren op het kust(eco)systeem in termen van een veranderende waterkwaliteit en fluctuerende water aan- en afvoer zijn onbekend.



Hoe objecten in de kustzone, zoals strekdammen en pieren, een meerwaarde
kunnen opleveren voor de ecologische diversiteit (ecologische niche in de
brandingszone) is nog onvoldoende onderzocht.



Naast de noodzakelijke kennis over suppleties is het tevens nodig de effecten
van andere functies te kennen. Zo zijn de effecten van recreatie op biotopen in
duinen en op strand nog niet specifiek onderzocht. De mogelijke effecten van
recreatie gaan veel verder dan alleen de aanwezigheid van recreanten. Ten
behoeve van de recreatie wordt zand verplaatst en wordt het strand mechanische schoongemaakt./

Conclusies
Vertrekpunt voor het formuleren van conclusies zijn de risico's en kansen die in de inleiding zijn benoemd. Op grond van onze bevindingen uit dit verkennend onderzoek
ontbreekt het aan inzicht in de basale ecologische processen in relatie tot veranderingen/ingrepen in de omgeving (lange termijn effecten) en worden veiligheid en natuur
te sectoraal en nog onvoldoende integraal vanuit de dynamiek van de kustzone met
haar multifunctioneel karakter benaderd. Op grond hiervan concluderen we dat:
1. Als de basale kennis van het kustecosysteem, m.n. van de brandingszone en
strand en over de samenhang tussen de onderdelen van het kustsysteem,
niet verder wordt ontwikkeld, dan kunnen de (cumulatieve) effecten van ingrepen op de langere termijn niet goed worden beoordeeld.
Dat betekent dat DGW het risico loopt dat de doelstelling uit de 4e Nota Waterhuishouding - handhaving van de veiligheid in combinatie met behoud en waar mogelijk
vergroting van de ruimte voor natuurlijke processen - niet wordt gehaald.
Ook laat men hierdoor kansen liggen. Zo kunnen bijvoorbeeld organismen (ecologische ingenieurs) een mogelijk stabiliserende functie vervullen bij het kustbeheer of
kan een andere manier van waterbeheer als gevolg van klimaatsveranderingen de
ruimtelijke kwaliteit in dit gebied versterken.
Rijkswaterstaat kan door onvoldoende systeemkennis de cumulatieve effecten van
zandsuppleties (en van andere vergunningplichtige activiteiten) op de langere termijn,
op bijvoorbeeld vogels en duinvorming, niet goed inschatten. Daarmee kunnen deze
activiteiten in de kustzone worden opgeschort of mogelijk worden stilgelegd. Maar ook
het opstellen van beheerplannen in het kader van de Natuurbeschermingswet en
KRW wordt voor de beheerder moeilijk als de systeemkennis ontbreekt en begrippen
als significantie en compensatie nog niet helder zijn.
De inspanningen die momenteel worden verricht op het gebied van ecologische monitoring (OSPAR, KRW) dragen al bij aan meer systeemkennis. Extra inspanningen zijn
vereist ten aanzien van het monitoren van de brandingszone (m.n. 1-mijlszone) in het
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kader van het biodiversiteitsverdrag en ten behoeve van KRW-rapportages (EU verplichting).
Het niet invullen van de geconstateerde kennisleemtes heeft voor V&W niet alleen
voornoemde consequenties tot gevolg. Onvoldoende kennis van ingreep-effect relaties kan ook de voortgang van het kustbeleid met haar ruimtelijke implicaties frustreren als juridische instrumenten als MER en Strategische Milieubeoordeling (SMB) niet
goed kunnen worden onderbouwd.
2. De intrinsieke dynamiek van de kustzone wordt onvoldoende benut om zowel
veiligheid als natuurwaarden samen op te laten gaan en te combineren tot
'kustbescherming'.
Een kennisprogramma zou naar ons oordeel meer erop gericht moeten zijn om beide
aspecten integraal te betrekken bij het zoeken naar een optimale inrichting van en het
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten in de kustzone, die meer recht doen aan de
natuurlijke systeemgrenzen (meegroeien met de zee).
Als V&W vanuit haar (mede)verantwoordelijkheid de kennis over de relatie tussen geomorfologie en ecologie in een gebied als de kustzone, waar kustfundament en EHS-,
VHR- en KRW-gebieden grotendeels samenvallen, niet verruimd, dan raakt Nederland
achterop bij Europese initiatieven. Dit betreft dan met name ICZM, Europese Mariene
Strategie en 'ecosystem based approach to the management of human activities'. Nederland heeft ook verplichtingen vanuit het Biodiversiteitsverdrag. Dit mede in het licht
gezien van de gevolgen van klimaatsverandering voor het kustecosysteem op de lange termijn.
3. Het onderzoek bevestigt dat de kustzone (nog) niet optimaal en integraal vanuit beleid en beheer wordt benaderd. De vragen die vanuit beleid gesteld worden spelen op een andere tijd/ruimte schaal dan die waarmee de beheerders
geconfronteerd worden.
Dit komt naar ons oordeel omdat het beleid vooral vanuit haar kerntaken stuurt en dus
bijna per definitie sectoraal opereert. Dat betekent ook dat de onderzoeksvragen veelal sectoraal van aard zijn en vanuit dezelfde discipline zijn geformuleerd. Dit wordt teruggevonden in de beantwoording van de kennisvragen: kennis wordt door de instituten nog teveel mono-disciplinair aangeleverd. Als V&W de kustproblematiek niet integraal benadert mist zij de aansluiting bij internationale ontwikkelingen als ICZM en de
kansen die dat biedt. Door al in het kustbeleid met alle maatschappelijke functies rekening te houden, komt men ook tegemoet aan de vragen die Rijkswaterstaat en andere beheerders in de kustzone hebben aangaande belangenafweging en niet op elkaar afgestemde procedures. Respondenten (onder de beheerders) geven ook aan
dat ze met hun kennisvragen nauwelijks op kennisinstituten terugvallen.
Vervolgaanpak
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Hoe moet een integrale aanpak worden bewerkstelligd?
Naar ons oordeel neemt de noodzaak om meer over de integrale samenhang tussen
deelgebieden en -aspecten in het kust(eco)systeem te weten in de toekomst alleen
maar toe gezien de uitkomsten van dit onderzoek. Door de focus sterk op integraal
kustzonebeleid en beheer te richten, waarbinnen de belangrijkste functies en belangen worden samengebracht, krijgt deze integrale benadering een extra impuls. Het
geïntegreerde vraagstuk van de verminderde dynamiek in de kustzone in relatie tot
toekomstige ontwikkelingen vraagt ook om een integrale aanpak van de kant van de
kennisinstituten. Land, zee en overgangszone in het kustfundament zijn functioneel
zo aan elkaar gerelateerd dat ze om een meer holistische benadering vragen. Hierdoor zullen niet alleen maar problemen worden gesignaleerd, maar tevens nieuwe
kansen naar voren komen voor het (mee)ontwikkelen van natuurwaarden.
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Aanbevelingen voor het kennisprogramma:
 Beschouw de mogelijke risico's die V&W loopt ten aanzien van het kustbeleid
en bepaal op basis van effectiviteit met inbegrip van de kansen voor natuurontwikkeling welke kennisleemtes met voorrang in een kennisprogramma
moeten worden opgepakt om de (inter)nationale afspraken en doelstellingen
te kunnen halen.

Aanbevelingen

3.3



Betrek instituten bij een integraal onderzoeksprogramma waarin integraal
kustzonebeheer en een afgestemd toetsingskader de uitgangspunten vormen.
Zet het programma breed op. Betrek instituten, die elkaar aanvullen wat betreft disciplines, vertegenwoordigers uit beleid (o.a. LNV, VROM) en beheer
en belangengroepen bij het kennisprogramma. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het ‘zandloperprobleem’, dat wil zeggen een verbetering van de
afstemming (vertaling) van beleid naar uitvoering.



Focus in de uitwerking van het kennisprogramma vooral op de brandingszone
en het strand omdat die onderdelen van de kustzone tot nu toe nog te weinig
specifieke zijn onderzocht en beschermd.



Besteed in het communicatieproces rondom de uitwerking en implementatie
van het kennisprogramma ruime aandacht aan alle betrokken partijen.

Overige signalen
Naast de genoemde kennisleemtes is er nog een aantal algemene bevindingen door
ons gesignaleerd.

Proces en communicatie

Tijdens de interviews zijn terloops vragen ter sprake gebracht met betrekking tot het
communicatieproces. Bijvoorbeeld hoe worden belangen (gebruiksfuncties) in de
kustzone tegen elkaar afgewogen? Hoe pak je zo'n proces van belangentegenstelling
aan en hoe creëer je draagvlak? Hoe kan de effectiviteit van communiceren, m.n. op
het punt van natuurbewustzijn, vergroot worden?

Kennismanagement

Er bestaat geen kennismanagement bij de ondervraagde organisaties. Voor kennis is
men voornamelijk afhankelijk van het eigen netwerk. Er is geen integrale kennis en de
kennis is versnipperd. Internet en persoonlijke contacten zijn een belangrijk middel bij
de kennisuitwisseling.

Informatiebronnen

Opvallend is dat bij kennisvragen zeer weinig wordt teruggevallen op wetenschappelijke instituten en al helemaal niet uit het buitenland. Ook refereren respondenten in
beperkte mate aan andere informatiebronnen (bijlage 4).
Uit dit verkennend onderzoek is naar voren gekomen dat het veelal dezelfde kennisinstituten zijn die onderzoek verrichten op het gebied van zowel beleid als uitvoering.
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Bijlagen
Bijlage 1: richtvragen interviews
Bijlage 2: lijst met geïnterviewden
Bijlage 3: kenniskaarten
Bijlage 4: referentiekader respondenten
Bijlage 5: verslagen interviews (op persoonlijke titel)
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Bijlage 1: richtvragen interviews
Richtvragen fase 1 van het kennisprogramma 'Ecologie van de kustzone'
1. Welke ontwikkelingen in de kustzone ziet u voor de nabije en wat verdere toekomst?
(breed: beleid, EU richtlijnen, nationale wetgeving, beheer & uitvoering, thema’s
zoals klimaat, verstedelijking kust, etc)?
2. Bij welke ontwikkelingen bent u (de organisatie/uw afdeling) betrokken, welke
ontwikkelingen zullen uw werk raken?
3. Kunt u specifiek aangeven om welke aspecten/elementen het daarbij gaat? U kunt
denken aan functies van de kustzone (binnen- en buitendijks), grootschalige projecten, morfologische - en biologische processen, veiligheid, maar ook (beleids)monitoring en evaluatie (sturing).
4. Welke concrete kennisaspecten zitten daarin?
5. Welke ecologische kennis heeft u daarvoor nu nodig (basale/toegepaste kennis)?
En welke kennis denkt u nodig te hebben op grond van de geschetste ontwikkelingen?
6. Is deze kennis beschikbaar?
7. Waar wordt op dit moment ecologische kennis ingezet?
8. Kunt u voorbeelden noemen uit de praktijk?
9. Is er voldoende kennis aanwezig? Bestaat er binnen uw organisatie zoiets als
kennismanagement?
10. Waar komt de kennis vandaan? Welke partijen zijn voor u essentieel voor het aanleveren en actueel houden van deze kennis?
11. Waar zitten de kennisleemtes (nu en in de toekomst)? Kunt u de kennisleemte
verwoorden in een vraagstelling? Hoe houdt u zich op de hoogte van kennisontwikkelingen? Hoe worden kennisleemtes opgelost?
12. Stel dat we een collega hadden geïnterviewd, waren er dan andere antwoorden
uitgekomen en zo ja, op welk vlak?
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Bijlage 2: lijst van geïnterviewden
organisatie

code1

personen

aspect

It Fryske Gea
Staatsbosbeheer

IFG
SBB

natuurbeheer
natuurbeheer

Wetterskip Fryslan
RIKZ

WF
RIKZ-H

LNV

LNV

H. de Vries
Peter Visser
Evert Jan Lammerts
Wout de Vries
Joop Bakker
Marinus Bokhorst
J. Maissan

HH Rijnland

HHR

Petra Goessen / Leen van Duijn

HH Delfland

HHD

Maaike Veer / Jorg Willems

Stichting Duinbehoud
RWS N-Holland
Rijkswaterstaat Noordzee
RIKZ (Den Haag)
RIKZ (Haren)

DB
(RWS-)NH
(RWS-)DNZ

Marc Janssen
Marco van Wieringen/ Amar Das
Ad Stolk

RIKZ-D
RIKZ-H

Hermine Erenstein
Gerard Janssen

Provincie NH

PNH

Astrid Stokman

1.
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1

waterkeringbeheer
Onderzoek
Beleid (Directie
Reg. Zaken)
beleid / kustonderhoud
beleid waterkeringen/ waterkwaliteit
& natuur
actie-/overleg
uitvoering
kustbeheer Noordzee
kustbeleid
ecologie
ruimtelijke ordening
kust

Deze code wordt gebruikt ter verwijzing in de kennistabellen
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Bijlage 3: kenniskaarten
1a. Kustlijnzorg


Duurzaam kustfundament

Hoofdvraag

Hoe gaat kustzonebeleid met de beschermde natuurwaarden om?

Subvragen

- Welke scenario is voor behoud van de basiskustlijn vanuit ecologisch oogpunt te prefereren?
- Leidt duinverbreding tot wijziging van de hydrologische omstandigheden van het duinsysteem en achterland?
- Hoe kunnen ecologische aspecten worden geïntegreerd in huidige (beleids)ontwikkelingen in de kust?
- Welke mogelijkheden biedt de aanpak van 'Zwakke Schakels' in de kustzone voor ontwikkeling van gradienten?
- Naast het fixeren van de afslaglijn door 'zandige' maatregelen, kunnen ook aanvullende (alternatieve)
maatregelen worden genomen, zoals bio-engineers.
- Wat is de betekenis hiervan voor de stabiliteit van de kust?

Instituut/Persoon

Lopende projecten

Relatie tot de vraag

Alterra (Josien Steenbergen)
WL/Delft hydraulics
(M. de Vries), NIOOCEMO, Rijkswaterstaat
Wageningen UR (dhr.
Slim)

Systeembeschrijving Delta

Inzicht in effecten inrichtingsmaatregelen op de natuurwaarden delta
Invloed van biota op estuarine morfologie (zeegras,
zoöbenthos en algen).

Veiligheid; versterking van de kustzone

Verkenning om bij verbetering veiligheid tevens maatregelen te nemen om de ruimtelijke kwaliteit, inclusief natuurwaarden, te verbeteren.

Instituut/Persoon

Afgeronde projecten / Literatuur

Relatie tot de vraag

RIKZ

DELTA-KICK, Een ontwerpatelier over heftige
kustervaringen in relatie tot een veilig kustbeheer.

Verkennende studie naar toekomstig ruimtegebruik kustzone

BSIK Klimaat voor
Ruimte programma

Spatial planning in the coastal zones (FRICZ).

RIKZ

Bouwen in de kustzone? Lange termijnverkenning van de ruimte voor stedelijke functies in de
kustzone.

Gewijzigd ruimtegebruik in de
kust vanuit nieuw veiligheidsperspectief en regelgeving.
Verkennning, bedreigingen en
kansen voor natuurwaarden bij
bouwen in de duinen

Biogeomorphology Western Schelde

Stichting Duinbehoud
(???)

Casus Hondsbossche Zeewering. Een verkenning van de ecologische effecten van verschillende kustverdedigingsvarianten in de omgeving
van de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder.
Advies over de Verkenning
Kustverdedigingstrategieën
Zwakke Schakels Noord-Holland. Advies over
de reikwijdte en het detailniveau voor de Integrale toets.
Nieuw natuur in Zuidholland, regeneratie van
vochtige duinvalleien

CBS (L. van Duuren)

Herstel van verdroogde duinvalleien.

Alterra
(Mevr. Steenbergen)

Systeembeschrijving Westerschelde

Alterra

Ecologische en bestuurlijk-juridische argumenten voor een integraal kustzonebeleid en –
beheer in Nederland; “een amfibische benadering”

Commissie voor de milieueffectrapportage,
2005. Rapportnummer
1500-60
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Water en Groene Ruimte

Beoordeling van de positieve en
negatieve ecologische effecten
van verschillende kustverdedigingsvarianten.
Afwegingskader vanuit verschillende wet- en regelgeving.

Beschikbare literatuur
Jacobs et al., 2000.
Uitgave vormgevingsinstituut, RIKZ
en TRN.

Van Huijssteeden,
2000. Werkdocument RIKZ/AB/2000114x
Smit et al., 2005.

Herstelmogelijkheden vochtige
duinvalleien o.i.v. ingrepen hydrologie
Herstel plantensoorten vochtige
duinvalleien o.i.v. antiverdrogingsmaatregelen
Ontwikkelen van habitatmodellen om effecten van ingrepen in
de delta op de natuurlijkheid
inzichtelijk te maken
Klijn et al, 2006. Alterra-rapport
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Rijkswaterstaat

COMbined Functions in COASTal Defence
Zones
LIFE-Integral Coastal Conservation Initiative

Waterwegen en Zeewezen / Vlaanderen
Soresma/Haecon, 2001

TERRA-Coastal Zone Management

RIKZ

De polder Breebaart: de ontwikkelingen in de
porlder Breebaart resultaten van de monitoring
in 2003 en 2004 en een vergelijking met 2001
en 2002 : work package 5 'pilot project'.

RIKZ

De levende natuur als ecosysteemvormer in
kustgebieden : de effecten van biologische activiteiten en materialen in de ecologie van de
zandige kust

Interreg project SAIL (schema d’Amenagement
Integrée du Littoral)



Vergroten veiligheid in samenhang met ruimtelijke waarden
kust
Integraal natuurproject voor de
kust met uitwerking beschermingsbeleid voor het kustecosysteem (mariene en landgedeelte).
Pilootproject rond geïntegreerd
Kustzonebeheer
Studie naar Geïntegreerd Kustzonebeheer van de Franse
Opaalkust, met algemene strategische acties en concrete realisaties
onderzoek gedaan naar aanleg
overslagdijk als alternatieve
methode om onze kust ook in
de toekomst tegen overstromingen te beschermen.
Effecten van verschillende organismen op erosie en sedimentatie

Tydeman, 2005.
RIKZ 2005.030.

Peletier & Janssen,
2004. RIKZ
2004.005

Dynamisch kustbeheer

Hoofdvraag

Op welke wijze kan dynamische kustbeheer een bijdrage leveren aan de natuurwaarden van de kustzone?

Subragen

- In hoeverre kunnen duinen meegroeien met de zeespiegelrijzing (en wat is de rol van suppleties hierin)?
- Wat is de invloed van morfologische processen (erosie, sedimentatie, instuiven) op de ontwikkeling van
natuurwaarden?
- Welke kenmerkende levensgemeenschappen kunnen verwacht worden?
- Wanneer moet de beheerder bij dynamisch kustbeheer ingrijpen (interventie)?

Instituut/Persoon

Lopende projecten

Relatie tot de vraag

Wageningen UR (dhr.
Van Duin)

Noard Fryslân Bûtendyks

Volgen ontwikkelingen bij de omvorming zomerpolder
naar een vaste land kwelder

Instituut/Persoon

Afgeronde projecten / Literatuur

Relatie tot de vraag

Hoogheemraadschap
van Delfland, 2001.

Delflands duinen op de korrel
Onderhoudsvisie gericht op dynamisch kustbeheer
Grasduinen in de Waterkering? Evaluatie van
dynamisch kustbeheer.

Beleidsvisie hoe omgegaan
moet worden met dynamisch
kustbeheer.
Effecten van dynamisch handhaven op natuurwaarden

Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor
kustbroedvogels. Balanceren tussen natuurlijke
processen en ingrijpen.
Ecologische herstelmaatregelen in zoute wateren. Een ecologische evaluatie over de periode
1990-2000.

Overzicht van voor- en nadelen
van diverse herstelmaatregelen
voor vogels.
Effectiviteit van herstelmaatregelen (o.a. kwelders, slufters,
stuivende duinen, zoet-zout
overgangen ) voor de natuurwaarden
Overzicht van inrichting en
doelstelling van de Kerf

DWW

RIKZ

RIKZ

Staatsbosbeheer

De Kerf.

Staatsbosbeheer, 2000

Overzicht van reeds verschenen onderzoeksrapporten en publicaties over de Kerf. Bijlage bij
Kerfoverleg 22 juni 2000, en monitoringsverslagen overstroming, plantengroei, paddestoelen
en loopkevers. 6 pp.
Evaluatie ’De Kerf’ 1997-2002.
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Water en Groene Ruimte

Beschikbare literatuur

Löffler & Veer, 1999.
Rapport W-DWW99-041.
Meininger & Graveland. 2001. RIKZ
2001.046.
Esselink et al., 2002.
RIKZ rapport in
voorbereiding???.

Staatsbosbeheer.
1999. Folder SBBNH99-SCH1

Overzicht onderzoek en monitoring aan de Kerf

Veranderingen in natuurwaarden

Vertegaal et al.,
2003.
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1b. Waterkwaliteit


Relatie tot andere wetgeving

Hoofdvraag

Hoe verhouden zich de KRW-doelstellingen tot andere relevante wet- en regelgeving?

Instituut/Persoon

Lopende projecten

Relatie tot de vraag

RIVO

Programma: DK-DLO: BO-02-008 Versterking
natuurbeleid Noordzee, kust, Wadden en estuaria.
Onderzoek afgerond op ???
Herstel Zoet-zout overgangen

Hoe zijn de verschillende wetgevingen (VHR, KRW,
EHS) voor de natuur van de kust en zee op elkaar afgestemd.

Alterra
(Dhr Dankers)
Provincie Fryslân (dhr
Kiestra).

NOrth Sea regional and Local IMPlementation
of the Water Framework Directive

Opstellen criteria vanuit KRW en VHR aan de hand
waarvan plannen getoetst kunnen worden
Onderzoek hoe waterkwaliteit en fysisch-morfologische
aspecten verbeterd kunnen worden.

Instituut/Persoon

Afgeronde projecten / Literatuur

Relatie tot de vraag

Alterra

Compatibiliteit van de Europese richtlijnen KRW
en VHR; Een verkenning van de kennislacunes.

Alterra

Monitoring van aquatische natuur. KRW monitoring voor VHR doeleinden.

Analyse van de kennislacunes
bij de afstemming van de KRW
en de VHR.
Analyse in hoeverre monitoring
vanuit KRW gekoppeld kan
worden aan monitoring doelen
VHR.



Beschikbare literatuur
Elbersen et al.,
2006. Alterra 1326.
Vlek et al., 2006.
Alterra-rapport 1328.

Streefbeeld

Hoofdvraag

Wat is het streefbeeld voor de waterkwaliteit in de kustzone en Noordzee?

Deelvragen

- Wat is het toetsingskader waarmee ingrepen en de effecten ervan op de waterkwaliteit en gerelateerde natuurwaarden inzichtelijk kunnen worden gemaakt?
- Welke maatlatten worden in het kader van de KRW ontwikkeld voor de ecologische kwaliteit?
- In welke mate zijn natuurlijke trends in soorten en aantallen hierin verdisconteerd en wat is de
invloed van tijdscycli hierop?
- Wat zijn de effecten van de verschillende activiteiten in kustzone op de maatlatten die vanuit de
KRW opgesteld worden?
- In welke mate beïnvloeden veranderingen in de rivieren (waterkwaliteit, fluctuaties in waterafvoer) het kust(eco)systeem?
- In hoeverre moet de beheerder bij vismigratie rekening houden met de KRW maatlat voor vissen,
zoals die voor de Noordzee wordt opgesteld? En hoe vindt die afstemming plaats?

Instituut/Persoon

Lopende projecten

Relatie tot de vraag

Wageningen UR
(dhr Piet)
Wageningen UR
(dhr Meesters)

Beleid, Indicatoren en Ecosysteem

NIOO-CEMO

Structure and diversity of benthic communities
Dynamiek schelpdierbestanden
Tijdreeksen Noordzee vissen
Programma: DK-DLO: BO-02-007 Ecologische doelen en maatlatten voor het waterbeheer.
DK-DLO: BO-02-418 Noordzee en kust

Kwantificering relaties gebruiksindicatorenecosysteem en ecosysteemsysteemindicatoren
Ontwikkelen van meetbare indicatoren en graadmeesters om effecten van beleid inzichtelijk te maken
Beschrijving opbouw benthische gemeenschappen

CSO te Yerseke
RIVO
Alterra

Alterra
(dhr Lindeboom)
Alterra
(dhr Meesters)
Alterra
(Leopold)
Wageningen
(drs. C.J. Smit)
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Graadmeter natuurwaarden; Biodiversiteit
zoute wateren

Graadmeter natuurwaarden; Biodiversiteit
zoute wateren
Systeembeschrijving Noordzee
Consequenties van Vogel- en de Habitatrichtlijn (VHR) en de Kaderrichtlijn Water
(KRW) voor monitoringprogramma’s in de

Water en Groene Ruimte

Veranderingen schelpdierbestanden
Monitoring vissen Noordzee

Bijeenbrengen van kennis over de noordzee en kust,
t.b.v. beleid. Opzetten van een kennisvraagbaak
zoute wateren.
Gevolgen van beleidsinspanning voor natuur inzichtelijk maken d.m.v. indicatoren en graadmeters.
Kennis van natuurwaarden Noordzee clusteren en
ruimtelijk in kaart brengen.
Inventarisatie uitgevoerd van de bestaande monitoringprogramma’s, en hoe deze aangepast kunnen
worden aan de verplichtingen vanuit de Europese
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Waddenzee, Delta en Noordzee

richtlijnen.

Instituut/Persoon

Afgeronde projecten / Literatuur

Relatie tot de vraag

WL/Delft hydraulics (N. Villars).

Assessment criteria water systems North
Sea.

Toepasbaarheid van indicatoren bij infrastructurele activiteiten.
Gevolgen van wijzigingen
morfologie getijdensysteem
voor de natuurwaarden.

Rijksuniversiteit Groningen

Marine monitoring: Its shortcomings and
mismatch with the EU Water Framework
Directive’s objectives.

Beoordeling bruikbaaheid
indicatorsoorten.

RIKZ

Kaderrichtlijn Water, bepaling van referentiesituatie en P-REF/P-GET en opstellen
van maatlatten voor planten in de zoute en
brakke watertypen K1, K2, K3 en O2.
National Evaluation Report on the Joint
Assessment and Monitoring Programme of
the Netherlands 2004.
National Evaluation Report on the Joint
Assessment and Monitoring Programme of
the Netherlands 2003
Eco-assayverkenning: de mogelijke toepassing van ecoassays binnen de Kaderrichtlijn Water.

WL/Delft hydraulics (A. Crosato).
Rapporten op
www.wldelft.nl/rnd/publ/index.html

RIKZ

RIKZ

RIKZ

Beschikbare literatuur

Jonge et al., 2006.
Marine Pollution Bulletin 53: 5-19.
Rijksuniversiteit
Groningen (Mariene
Ecology).
De Jong, 2004.
werkdocument
RIKZ/OS/2004.821x.
Bovelander & Langenberg, 2004. Report RIKZ/2006.002.
Bovelander & Langenberg, 2003.. Report RIKZ/2005.010.
Van den HeuvelGreve et al., 2005.
Rapport
RIKZ/2005.019.

1c. Klimaatsverandering
Hoofdvraag

Wat is het effect van klimaatsverandering op de ecologie van de kustzone?

Subvragen

- Hoe snel verandert het klimaat?
- Hoe verandert het karakter van de kust onder invloed van klimaatverandering?
- Wat is de respons van ecosystemen (flora & fauna) op klimaatverandering?
- Op welke termijn zullen effecten van klimaatsverandering op de flora en fauna zichtbaar zijn?
- Wat is de invloed van klimaatverandering op de haalbaarheid van de doelen Natura 2000 en
KRW-doelen, en wordt hiermee al rekening gehouden?
- Hoe veranderen rivieren door klimaatverandering, en wat is het effect hiervan op de natuurwaarden van de kustzone?

Instituut/Persoon

Lopende projecten

Relatie tot de vraag

KNMI (A. Verhoef)
KNMI Sector Klimaatonderzoek
en Seismologie
CESAR-consortium (dhr. Russchenberg)

Ocean & Sea Ice SAF (OCI SAF)
Strategie Klimaatonderzoek 2002 – 2006

Monitoring veranderingen klimaat
Onderzoek naar hoe en waarom het klimaat verandert.
Fundamenteel onderzoek naar mechanismen achter
klimaatsverandering

TNO (A. van der Spek)
Ministeries VROM, V&W, LNZ,
EZ & Algemene zaken
Programmabureau Klimaat voor
Ruimte (drs. C. Dorland)
Ministeries VROM, V&W, LNZ,
EZ & Algemene zaken
Consortium met o.a. WL/Delft
Hydraulics
(B. v/d Valk), IVM-VU, Demis b.v.
IMAU-Universiteit Utrecht
Ministeries VROM, V&W, LNZ,
EZ & Algemene zaken

Instituut/Persoon
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samenwerkingsverband 7 Nederlandse
instituten (TU-Delft, KNMI, RIVM, ESA,
TNO, Wageningen Research, ECN).
Onderzoek kust en zeebodem
Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK)
BSIK-programma Klimaat voor Ruimte
Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK)
DINAS-COAST

Physical Geography and Oceanography of
the Coastal Zone
Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK)

Afgeronde projecten / Literatuur

Water en Groene Ruimte

Onderzoek naar drijvende krachten achter veranderingen kust o.i.v. zeespiegelstijging
Gevolgen klimaatsverandering voor ruimtelijke inrichting
Vergroten inzicht oorzaken en (ecologische) gevolgen van klimaatsverandering
Gevolgen klimaatsverandering voor ruimtelijke inrichting
onderzoek naar effect van (versnelde) zeespiegelstijging op de morfologie op kusten met een getijdengebied
Onderzoek naar waterbeweging, sedimenttransport
en bodemkarakteristieken.
Gevolgen klimaatsverandering voor ruimtelijke inrichting

Relatie tot de vraag
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RIVM

Federaal Wetenschapsbeleid

Ministerie van Verkeer en waterstaat, 1990. Rijkswaterstaat
Rijksdienst getijdewateren, nota
gwao 90.015.
RIKZ

Influence of Relative Sea Level Rise on
Coastal Inlets and Tidal Basins,

effect van (versnelde) zeespiegelstijging op de morfologie van kusten met een
getijdengebied

Climate change, a permanent concern.
Final report of the second phase of the
Dutch National Research Programme on
Global Air Pollution and Climate Change
(NRP II) 1995-2001. Part 1-3.
PODOII, programma Global Change, Ecosystemen en Biodiversiteit

Overzicht kennis van klimaatsverandering, consequenties en hoe hierop te
anticiperen.

Wassend water; gevolgen van het broeikaseffect voor de waterstaat.

Woelige zee, belaagde kust.

Utrecht aan Zee; gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland.

Wereld Natuur Fonds, 1996

Meegroeien met de Zee
Impact of climate change on terrestrial
ecosystems, rivers and coastal wetlands.

CCB Wageningen-UR (N. Dankers)
RIVM

Alterra??

Effecten van zeespiegelrijzing op sedimenthuishouding en vegetatie van kwelders
Modelling the effects of climate change on
the ecosystem of the Wadden sea
De Klimaatdimensie van de Kaderrichtlijn
Water:
QUICK SCAN.

Goor et al., 2001.
Proc.
4th Conference on
Coastal Dynamics,
ASCE, Lund, Sweden.

Veranderingen ecosysteem
onder invloed van klimaatverandering
Gevolgen klimaatsverandering voor veiligheid.

Overzicht reacties van diverse niveaus ecosysteem
op klimaatsverandering
Mogelijke veranderingen op
ruimtelijke sociaaleconomisch vlak onder invloed van klimaatsverandering.
Visie hoe te anticiperen op
zeespiegelstijging

H. Lindeboom & G.
Janssen,
2005/6????. RIKZ
Jansen, H., J. Jansen, 2002. Eindhoven: Uitgeverij Pepijn.

Mogelijke veranderingen in
ecosysteem o.i.v. klimaatsverandering
Te verwachten veranderingen van de kwelders o.i.v.
klimaatsverandering
Respons van processen en
soorten in de Waddenzee
op klimaatsverandering
Hoe wordt bij de KRW rekening gehouden met klimaatsverandering

Geijn et al., 1998.
Milieu 13: 242-254.

Brinkman et al.,
2001. RIVM
Veraart, J. & E.
Westein, 2005.

2a. Kustbeheer


zandsuppleties

Hoofdvraag

Wat zijn de effecten van zandsuppleties op de natuurwaarden van de kustzone?

Sublvragen

- Hoe veranderen ecologische en morfologische processen door zandsuppletie?
- Wat zijn de ruimtelijke effecten van zandsuppletie op de aanwezige flora en fauna?
- Hoe kan de hersteltijd van natuurwaarden na zandsuppleties verkort worden?
- Wat is de verstorende werking van zandsuppleties op vogels en zee(zoog)dieren?
- Wat zijn op de lange termijn de effecten in de tijd en ruimte van herhaaldelijke suppleties op de
flora en fauna van de brandingszone, strand of duinen?
- Hoe verhouden de effecten van zandsuppleties zich tot andere verstoringsbronnen en ruimtelijke
ingrepen?
- Wanneer leidt een verstoring tot significante effecten?
- Hoe kunnen mitigerende maatregelen genomen worden om effecten van zandsuppleties te verminderen?
- Zijn er verschillen in de effecten op de natuur van onderwater suppleties en strandsuppleties?
In welke mate worden de effecten op de natuur beïnvloed door de omvang van de suppletie?
- Hoe worden de effecten van zandsuppleties beïnvloed door het moment (periode van het jaar)
van suppleren?

Instituut/Persoon

Afgeronde projecten / Literatuur
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Water en Groene Ruimte

Relatie tot de vraag

Beschikbare literatuur
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DHV

Beleidsevaluatie Dynamische handhaven

Evaluatie van effectiviteit
zandsuppleties voor de instandhouding van de kustlijn.

Ecological Effects of Sand Extraction in
the North Sea.
RIKZ

De ecologie van de zandige kust van Nederland.

Essink, 2005. RIKZ-2005.028.

Bodemfauna en beleid. Een overzicht van
35 jaar bodemfauna onderzoek en monitoring in Waddenzee en Noordzee.
Coastal protection and sea level rise. Solutions for sustainable coastal rotecttion
in the Wadden Sea region.

Trilateral Working Group on
Coastal Protection and Sea Level
Rise (CPSL), 2005. WADDEN
SEA ECOSYSTEM No. 21.
Universiteit Gent

Studie over de impact van zandsuppleties
op het ecosysteem. Eindrapport

Universiteit Gent

Ecologische monitoring kustverdedigingsproject Oostende (fase 1): eindrapport.

.

Spisula subtruncata als voedselbron voor
Zeeëenden in Nederland. IBN-DLO. Den
Haag; Programma Bureau BEON.
Integrale beoordeling van effecten van
dijkverbetering op de natuurwaarden van
de Oosterschelde (IBOS)

Bureau Waardenburg

Universiteit van Amsterdam

Aeolian transport of nourishment sand in
beach-dune environment.

IBW-DLO Wageningen

Invloed van diverse verstoringsbronnen op
het gedrag en habitatgebruik van gewone
zeehonden.

RIKZ

Quick scan naar morfologische en ecologische effecten van kustingrepen op de
korte en lange termijn
Water en zand in balans : evaluatie zandsuppleties na 1990; een morfologische
beschouwing.

RIKZ



DHV, 2005. dossier
MC-BP20050171

Phua et al., 2004.
Inventarisatie van soorten
van strand en brandingszone.
Overzicht van effecten van
o.a. zandsuppleties op de
bodemfauna
Overzicht effecten en onzekerheden bij zandsuppleties
op de bodemfauna.

Janssen & Mulder,
2004. RIKZ
2004.033

Ecologische effecten van
zandsuppleties op soorten
van kustzone, inclusief terrestrische deel.
Beschrijven ecologische
effecten van zandsuppleties
en signaleren kennislacunes.
Invloed van zandsuppletie
op organisme (zee-eend)
hoger in de voedselketen.
wijze van effectbeoordeling,
toepassen van begrippen
als cumulatie en significantie.
Transport van gesuppleerd
zand door natuurlijke processen.
Consequenties voor d inrichting van het gebied

Speybroeck et al.,
2004. Universiteit
Gent

Overzicht van effecten van
o.a. zandsuppleties op het
natuurlijke ecosysteem
Evaluatie van zandsuppletie
op de morfologie van de
kust

Speybroeck et al.,
2004. Universiteit
Gendt
Leopold, 1996

Bureau Waardenburg, 2005

Van der Wal, 1999.
PhD-thesis University of Amsterdam.
Brasseur et al.,
1994, IBN rapport
13. IBW-DLO Wageningen
Arends & Erenstrein,
2003. RIKZ
2003.042
Roelse, 2002. RIKZ
2002.003

Aanleg en onderhoud

Hoofdvraag

Welke mogelijkheden zijn er om bij de aanleg en onderhoud van kunstwerken rekening te houden
met de natuurwaarden?

Subvragen

- In welke mate dragen harde substraten bij aan de ecologische waarden in de kustzone?
- Na hoeveel jaren zijn nieuwe blokken weer geschikt als foerageerplek voor vogels (specifiek:
blokstructuur)?
- Welke mogelijkheden zijn er om vismigratie te herstellen?

Instituut/Persoon

Afgeronde projecten / Literatuur

Relatie tot de vraag

RIKZ

Natuurvriendelijke waterkeringen langs de
Oosterschelde. Handreiking voor integraal
beheer.

Onderzoek naar de levensgemeenschappen van
kunstobjecten en hoe deze
te beheren.
Verkennende studie naar
gebruik werkzones op habitattypen Habitatrichtlijn

Coossen en Meijer,
1995. RIKZ 95.006.

Knelpunten voor visintrek
vanuit zee in beeld brengen

Hartgers et al., 2001.
RIKZ.049

RIKZ
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Effecten werkstroken dijkverbetering op
kwalificerende habitats : verkennend onderzoek op slikken en schorren langs
Westerschelde en Oosterschelde.
Vis intrek in het Delta-gebied. Een inventarisatie van migratieknelpunten

Water en Groene Ruimte

Beschikbare literatuur

Stikvoort et al.,
2004.026.
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RIKZ

Visie visintrek Noord-Nederland

Bureau Waardenburg

Aangroei en ontwikkeling van levensgemeenschappen op aangepaste en nieuw
aangelegde dijkglooiingen in de getijdenzone van de Oosterschelde
Herstel van estuariene gradienten in het
waddengebied. Een onderbouwing van de
ecologische meerwaarde van dit herstel
en een eerste aanzet tot uitwerking.

RIKZ

Plan van aanpak voor oplossen knelpunten vismigratie

Jager, 2003. RIKZ
2003.029
Meijer, 1995, rapport
95.41 Bureau Waardenburg

Onderzoek naar meerwaarde herstel zoet-zout overgangen, onder andere vismigratie

Janssen, 2000. RIKZ
2000.021

2b. Natuurbeheer


Systeembeschrijving

Hoofdvraag

Hoe ziet het kustzone systeem eruit (referentie)?

Deelvragen

- Hoe ziet het kustsysteem eruit, inclusief de relaties tussen zee, strand en duin?
- Welke processen spelen binnen het kustsysteem op de verschillende niveaus van ruimte en tijd?
- Wat zijn autonome veranderingen in het systeem?
- Wat is de ecologische waarde van de ondiepe kustzone? M.a.w. met welk natuurlijk systeem
moet er rekening worden gehouden bij ingrepen als zandsuppleties?
- Wat houdt een systeembenadering nu in, en wordt hiervoor een toetsingskader ontwikkeld?
- Op welke wijze kunnen meerdere kleine projecten in de kustzone tot een gezamenlijke meerwaarde voor de natuur leiden?

Instituut/Persoon

Lopende projecten

Relatie tot de vraag

Rijksuniversiteit Groningen- Marine Biology. (Prof. dr. W.J. Wolff)
in samenwerking met RIVO,
NIOZ, UvA-IBED, NIOO-CEMO,
UU-NILOS, VU-Spatial economics),
TNO

Sustainable use and conservation of marine living resources

Beschrijving van marine ecologische processen in
de tijd en ruimte.

dynamiek zeebodem

IMAU-Universiteit Utrecht (Dr. S.
Talke)
TNO
(A. van der Spek)

????

Onderzoek naar de relatie tussen dynamiek zeebodem en bodemleven
beschrijving van fysische en biologische processen
in estuaria
Onderzoek samenhang tussen bodemvormen en
bodemleven

Instituut/Persoon

Afgeronde projecten / Literatuur

Relatie tot de vraag

CEMO, Alterra, NIOZ

Ecosysteemdoelen Noordzee

Natuurwaardenkaart Nederland
Beschrijving ecosysteem
kust en resultaten van natuurontwikkeling
Instrument om potentieel
voorkomende habitattypen
en levensgemeenschappen
in beeld te brengen.
Natuurwaardenkaart Nederland

Hofmann en Provoost, 1996.

CEMO, Alterra, NIOZ

Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust.
deel I. Ecosysteembeschrijving en deel II.
Natuurontwikkeling
Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) :
Voor het in kaart brengen van het potentiele voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren
Ecosysteemdoelen Noordzee

RIKZ

Balanceren tussen zoet en zout

Natuurwaarden ondiepe
kust

RIKZ

De ecologie van de zandige kust van Nederland.

inventarisatie van macrobenthos van strand en
brandingszone.

RPD

Verrassende ontmoetingen in de kustzone

Haas & Tosserams
(2001), RIKZ2001.18,
Janssen & Mulder,
2004. Rapport
RIKZ 2004/033.
Kruik, H.J. de, 2001.
Rijks Planologische
Dienst.
Raadschelders,
2005.

RIKZ

Dynamiek zeebodem

Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota : het kwalitatief toekennen van
ecologische gewichten aan gebieden in de
Noordzee en de kust
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Beschrijving ecologische
waarden gebieden Noordzee, Waddenzee, Delta en
kust.

Beschikbare literatuur

Bourma et al., 2005.
RIKZ 2005.024
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RIKZ

Configuratie meetnet Noordzee: fase 1:
waar te meten? Wat deskundigen ervan
vinden.



Opzet meetnet voor waterstanden, stroomsnelheid en
golven

Andorka et al., 2004.
RIKZ 2004.035.

Natura 2000

Hoofdvraag

Hoe verhoudt Natura 2000 zich met andere relevante wet- en regelgeving?

Subvragen

- Hoe verhouden de Natura 2000 doelstellingen (doelsoorten) zich tot de ecosysteembenadering
vanuit OSPAR en EMS?
- Hoe verhouden EHS en Natura 2000 zich qua begrenzing?
- Hoe moet bij spoedeisende ingrepen in de kustzone (bijv. herstel stormschade) worden omgegaan met beschermde natuurwaarden (soorten Flora- en faunawet, rode-lijst soorten)?
- Wat is de wettelijke status van het strand en de brandingszone?
- In welke mate en op welke wijze moet bij activiteiten in de kustzone rekening gehouden worden
met de externe werking?
- Hoe wordt omgegaan met cumulatieve effecten van afzonderlijke activiteiten?

Instituut/Persoon

Lopende projecten

Relatie tot de vraag

Alterra (Leopold)

Kustbroedvogels, graadmeter voor de
VHR
Onderzoeksprogramma Omgevingsrecht

afleiden kwaliteit kustzone uit kustbroedvogels

Universiteit Utrecht, faculteit rechten (Prof. dr. C. Backes)
Universiteit Gent-Maritien instituut
(dhr. F. Maas).
Dieperink, et al., 2003. RIKZ
2003.103
Wageningen UR (dhr. Smit)
Rijkswaterstaat

BALANS
Kust in kader? Opvattingen over integraal
kustzonebeleid.
OSPAR verdrag

Geurts et al., 2004. RIKZ
2004.028.

Integraal beleidsplan Noordzee 2015. Investeren in de Noordzee
Harmonised River Basins Strategies North
Sea
Verlopend tij : Oosterschelde, een veranderend natuurmonument

Instituut/Persoon

Afgeronde projecten / Literatuur

Alterra

Ecologische en bestuurlijk-juridische argumenten voor een integraal kustzonebeleid en –beheer in Nederland; “een amfibische benadering".
Natuurbescherming in de Noordzee

RIKZ

RIKZ

Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde : wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar
voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul?

NILOS

Bescherming van het mariene milieu en
natuurwaarden in de EEZ, Internationaalrechtelijke verplichtingen, gemeenschapsrecht, nationaal beleid en nationaalrechtelijke instrumentarium.
Gebiedsbescherming in de Noordzee.
Scriptie Staat, Bestuur en Rechtsbescherming.

RIKZ

Vogel- en Habitatrichtlijn. consequenties
voor Rijkswaterstaat.

EU

Legal and regulatory bodies: appropriateness to integrated coastal zone management. Executive summary.
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beschrijving relevante wetgeving Noordzee met de
hieruit voortkomende consequenties
Afweging van economische, sociale en natuurgegevens bij activiteiten in de kust

Toepasbaarheid van OSPAR voor Marine Protected
Areas en VHR-gebieden
Algemene beleidsvisie voor de Noordzee
afstemming van internationale afspraken en verdragen bij beheer van de Noordzee
Beschrijving ecosysteem Oosterschelde onder invloed van ingrepen uit het verleden

Relatie tot de vraag

Beschikbare literatuur
Klijn et al., 2006.
Alterra

beschrijving relevante wetgeving noordzee.
Analyse van wat er op basis
van de beleidskaders Kaderrichtlijn Water, Vogel- en
Habitatrichtlijn en de Langetermijnvisie 2030 nodig is
voor een goede afweging.
Analyse van hoe de natuurwaarde van de kustzone
beschermd zijn vanuit diverse wetgevingen en verdragen.
Analyse van criteria voor
aanwijzing beschermde gebieden vanuit de diverse
wet- en regelgeving.

Analyse geldende wetgeving kustzone en hoe deze
ingezet kunnen worden voor
ICZM.

Backes et al., 2001.
Milieu en Recht,
2001, p. 151-160.
Eck et al., 2005.
RIKZ 2005.018

Backes et al., 2002.
Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS.
Pater, 2004.

Eertman et al., 2002.
Rapport RIKZ
2002.026
Gibson, J. 1999. European CommissionDG XI.D.2 MacAlister Elliott and Partners Ltd.
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2c. Overige functies


Recreatie
Wat zijn de effecten van (over)exploitatie en (hoge) recreatiedruk op de natuurwaarden in de kustzone?
- Wat zijn de effecten van zandschuiven op het strand t.b.v. strandpaviljoen en strandexploitatie op
de morfologie en dynamiek (verstuiving)?
- Met welke regelgeving heeft de beheerder te maken bij zandbanketten met strandpaviljoens en
ander recreatief medegebruik?
- Wat zijn de effecten van voertuigen op het strand?
- Wat zijn de effecten van het mechanisch schoonmaken van het strand?

Hoofdvraag
Deelvragen

Instituut/Persoon

Lopende projecten

Relatie tot de vraag

Gemeente Zandvoort, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland
en Hoogheemraadschap
Rijnland, 1999.
Provincie Zeeland, 2000.

Voorbeeld project Zandvoort: Dineren op
het strand ook in de winter.
Pilot project Zandvoort: Jaarrond
strandpaviljoens
Uitwerking beleid strandpaviljoens in
Zeeland.
Gaufre

Beleidskader hoe om te gaan met strandpaviljoens en
natuurwaarden

Afgeronde projecten / Literatuur

Relatie tot de vraag

Universiteit Gent
(Prof. dr. Maes)

Instituut/Persoon
RIKZ

Relaties tussen recreatieve activiteiten
en de natuurwaarden aan de kust
IRWC (mevr. Nielsen-Man)

I.C.Z.M. Demonstration project: integrated cooperation on the development of
sustainable tourism and recreation in the
Wadden sea area.
SMB provinciaal omgevingsplant
Zeeland. Achtergronddocument natuur.

Arcadis



Beleidskader hoe om te gaan met strandpaviljoens en
natuurwaarden.
Onderzoek naar effecten recreatie, in combinatie met
andere activiteiten in de kustzone

Overzicht van de effecten van
recreatie op natuurwaarden,
met specifieke aandacht voor
vogels en zeehonden
Mogelijkheden om ecotoerisme te stimuleren ter versterking van de lokale economie
Verkenning van kansen en
knelpunten voor recreatie
vanuit natuuroogpunt.

Beschikbare literatuur
Van Haaren et al.,
2002. RIKZ 2002.022

Arcadis, 2005.
110502/ZF5/4B8/201
157

Bebouwing

Hoofdvraag

Wat zijn de effecten van buitendijks bouwen?

Subvragen

Wat is het effect van de bouw van windmolens op de natuurwaarden?

Instituut/Persoon

Lopende projecten

Relatie tot de vraag

TNO (S. Gruijters)
TNO

Kust en Marien
dynamiek zeeboden

Alterra (Mevr. Brasseur)

Evert van Huijssteeden, 2000.
Werkdocument
RIKZ/AB/2000.114x

Populatiebiologie en habitatgebruik van
grijze zeehonden in Waddenzee en
Noordzee.
Bouwen in de kustzone? Lange termijnverkenning van de ruimte voor stedelijke
functies in de kustzone.

Implicaties van dynamiek kust voor ruimte benutting
Onderzoek dynamiek zeebodem voor offshore bouwwerken
Inzicht in ruimtegebruik zeehond in relatie tot grootschalige infrastructurele werken in de kustzone

Instituut/Persoon

Afgeronde projecten / Literatuur

Relatie tot de vraag

WL/Delfthydraulics
(E. Mosselman)

LWI

Invloed van bebouwing op
erosie en aangroei kust

RIKZ

Bouwen in de kustzone? Lange termijnverkenning van de ruimte voor stedelijke
functies in de kustzone.
Ontwikkeling van een geïntegreerde
kosten - baten analyse methode van
ruimtegebruik in de Nederlandse Noordzee en het kustgebied

Verkenning van de bedreigingen en kansen voor natuur bij
bouwen in de duinen.
kosten - baten analyse voor
integraal kustgebruik.

Wageningen UR
(Dhr Van Hoof)
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Implicaties van bouwen in de kust voor o.a. natuurwaarden

Beschikbare literatuur

Van Huijssteeden,
2000.
RIKZ/AB/2000-114.
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RIKZ

Bosch en Slabbers tuin- en landschaps-architecten, 1995.
Zandvoort Ordening & Advies,
1999.

Als water de ruimte inricht; verkenning
van de mogelijkheden om water sturend
te laten zijn bij de ruimtelijke inrichting
aan de hand van het ontwerpatelier
Noordzeekanaal- gebied.
Beleidsverkenning kustzone; een verkenning naar wenselijkheid en mogelijkheid van integraal kustbeleid.
Bouwen in de duinzone? Een
symbiose van bouwopgave en landschapsontwikkeling.
Bouwen in de duinzone; studie naar verstedelijkingsmogelijkheden in het duingebied tussen IJmuiden en Hillegom, en
tussen Katwijk en Den Haag.
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Verkenning naar nieuwe mogelijkheden om landschap in
te richten.

Borup & Huijssteeden, 1999. RIKZ
99.023.

Studie naar mogelijkheden
integraal ruimtegebruik kustzone.
Studie naar veranderd ruimtegebruik in de kustzone n.a.v.
toevoeging woonfunctie aan
de duinen.
Verkennende studie t.b.v. mogelijkheden wonen in de duinen.

Kuiper Compagnons,
1999. Rapportnr.
863.001.40.
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Bijlage 4: referentiekader respondenten
Referentiekader respondenten
1. kustlijnzorg
Overige vragen

Beleids- en uitvoeringskader

Informatiebronnen

Instituten/
organisaties/
platforms

Wie is er aansprakelijk als woningen in buitendijkse gebieden schade ondervinHHR
den?
Hoe om te gaan met de onzekerheid in de gebruikte modellen?
Naar een integraal kustzone beleid (interdepartementale beleidsagenda, 2002)
Geïntegreerd beheer van de kustgebieden (EU aanbeveling, 2002).
EU Hoogwaterrichtlijn (voorstel)
3e Kustnota (2000).
Beheerplannen terreinbeheerders kustzone, o.a. Waterbeheerplan HHR 2006 - 2010
't Molwerk (zeewering Texel): Chris van der Geest (tel. 023-5301647)
Toekomstig SMB (door DGW) ten aanzien van nieuw beleid en beleidslijnen m.b.t. de kust
(o.a. woningbouw buitendijks).
SMB voor Zwakke Schakels (door provincie).
Kust 2005 (onderzoeksprogramma).
Beleidsevaluatie Dynamisch Handhaven (DHV, 2005)
Effect uitbreiding havenhoofd IJmuiden op de kust (RIKZ).
Meegroeien met de zee (bureau Stroming/WNF).
Case study Hondsbosche Zeewering: wat zijn de mogelijkheden om brakke natuur mee te
ontwikkelen bij de versterking van de zwakke schakels in de kust (LNV is opdrachtgever).
Ontwikkeling Balgzandkwelders (Ron van 't Veer, Landschap Noord-Holland 0251-362750)
Relatie grondwaterwinning en natte duinvalleien (Kennemerduinen) -> rapportage?
zie SBB interview (kleinschaligheid projecten)
www.kustzonebeleid.nl
www.rijnland.net
Aqua Sense
Waardenburg
Arens, Bureau voor strand- en duinonderzoek.
Terreinbeherende instanties als NM, SBB, PWN, Nationaal Park Zuid-Kennemerland (Kennemerduinen) en de provinciale landschappen.
Waddenvereniging
Stichting de Noordzee
EUCC (European Union for Coastal Conservation)
Stichting Duinbehoud
Kustlijnenoverleg op landelijk niveau via BOK, AOK, IDOK.

1b. waterkwaliteit
Overige vragen

Wettelijk kader

Informatiebronnen

Instituten/
organisaties/
platforms

Wat is bekend van het H&I programma van DGW voor de KRW?
NH
Wat is de relatie van de waterkwaliteit in kustzone en Waddenzee en de ecoNH
logie op de LT?
Zwemwaterkwaliteit (blauwe vlag) en economische belangen.
HHD
WVO
Waterwet (wetsvoorstel 2006)
Europese Mariene Strategie (EMS, voorstel)
OSPAR (juridisch kader voor bescherming mariene milieu in n.o. deel Atlantische oceaan)
Rapportage Monitoring KRW (programmering nog niet rond)
Nog op te stellen stroomgebiedbeheerplannen (2009).
Project 'Herstel zeegras'
www.kennisonline.nl
Alterra

1c. klimaatsverandering
Informatiebronnen

www.vrom.nl
Kyotoprotocol

Beleids- en uitvoeringskader

niet naar voren gebracht

2a. kustbeheer
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Informatiebronnen

Instituten/
organisaties/
platforms

Kennis voor de kust (resultaten onderzoeksprogramma Kust2005).
Quick scan naar morfologische en ecologische effecten van kustingrepen op de korte en
lange termijn (RIKZ/2003.042).
Lessen uit onderwatersuppleties, o.a. die bij Egmond (blz. 14 Kennis voor de kust/Kust2005)
Info met betrekking tot de strategie voor zandwinning -> Norbert Dankert NIOZ
Ecologisch herstel zandputten i.k.v. ICES (Rijkswaterstaat Noordzee)?
Noordzeeloket
Noordzee Atlas
www.WaddenZee.nl
Meetadviesdienst Zeeland
Bouwdienst, RIKZ, DWW en AGI
Universiteiten

2b. Natuurbeheer
Overige vragen

Beleids- en uitvoeringskader

Informatiebronnen

Instituten/
organisaties/
platforms

Wat zijn de effecten van salt spray op de kustzone?
LNV
Worden er EQO's (Ecological Quality Objectives) voor de kustzone opgesteld?
Vindt er afstemming plaats tussen Programmering Kustlijnzorg met LNVDNZ
programma's?
Focus bij beheerders is meer gericht op droge dan op ontwikkeling natte naDB
tuur.
Hoe kan afstemming bereikt worden tussen de verschillende beherende instanties?
FF-wet
Natuurbeschermingswet
Nota Ruimte
streekplannen (EHS)
Beheerplan Natura-2000 gebieden in de kustzone (2009)
Beheerplan Zeereservaat (compensatie voor 2e Maasvlakte).
Investeren in de Noordzee , Raad voor Verkeer en Waterstaat (nov, 2005) -> systeemgerichte
benadering.
RIVO: modelstudie naar de effecten (op o.a. bodemfauna, vissen) van de 2e Maasvlakte op
verspreiding van zeelarven naar de Waddenzee.
Info over Ecoblokken: Rogier Kuil (Bouwdienst).
Info over Substraten en begroeiing: Robert Lentink (meet- en informatiedienst Zeeland).
Bodemfauna en beleid (RIKZ, 2005).
Toestand van de zee (RWS Noordzee/RIKZ).
Quality Status Report Waddenzee (jaarlijks)
SOVON
NEM (Netwerk Ecologische Monitoring/LNV)
Project 'Monitoring stuifkuil Wassenaar (HHR)'
Project 'Monitoring duingebied Parnassia (HHR)'
Groene Ruimte/Wageningen
Ministerie van LNV (Directie Natuur, Kennis).
Alterra (ecologie/modellen)
LEI (economische aspecten; kosten/baten analyses)
RIVO/NIOO (visserij, modellen)
RIZA / RIKZ (Joris Geurts van Kessel/Bas Hogenboom)
Universiteit van Groningen
NIOZ, TNO (milieu).
Waardenburg
Kleine bedrijfjes: o.a. Vertegaal, Florijn
http://www.kennisonline.wur.nl/
http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-02/beschrijving.htm
http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-02/008/beschrijving.htm -> (Mariene EHS)

2c. overige functies
Overige vragen

Beleids- en uitvoeringskader
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Hoe ga je als beheerder procesmatig om met de diversiteit van gebruiksfuncties in de duinen (b.v. natuur en recreatie)?
Hoe om te gaan met tegengestelde belangen van recreatie en natuur?
Hoe kun je als beheerder voorkomen dat uitbreiding/intensivering van gebruiksfuncties (o.a. recreatie) steeds vaker de dagelijkse gang van zaken (projectvoortgang) verstoort?
Wie is aansprakelijk als het misgaat met de veiligheid bij wonen in buitendijkse
gebieden?
Nota Ruimte
Wbr

Water en Groene Ruimte

HHD/SBB/L
NV
HHR
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Informatiebronnen
Instituten/
organisaties/
platforms
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Integraal Beheerplan Noordzee 2015
programma SLA Kustlijnzorg
Resultaten uit case study Hondbosse zeewering (LNV opdrachtgever) -> koppeling natuur &
recreatie aan uitvoering Zwakke Schakels
niet naar voren gebracht
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Bijlage 5: verslagen interviews
- RIKZ Den Haag (Hermine Erenstein/Jelmer Cleveringa)
Mevr. Erenstein houdt zich vanuit RIKZ bezig met kustbeleid, in opdracht van DGW.
Bij het RIKZ wordt zowel gewerkt aan kustbeheer (met RWS als OG), als kustbeleid
(met het beleidsdirectoraat DGW als OG). Onder kustbeleid vallen tal van deelprojecten w.o. die van de LT ontwikkelingen van de kust. Ecologie neemt hierin geen
prominente plaats in. LT ontwikkelingen op het gebied van de ecologie maken wel
deel uit van het kustbeheer (PL is Trijnie Dijkhuis).
Opdrachtgever DGW is sterker dan vroeger gericht op haar kerntaken op het gebied
van veiligheid tegen overstromingen. Bepalend voor de activiteiten van het RIKZ voor
DGW zijn de zeespiegelrijzing en de toenemende verstedelijking van de kust, in relatie
tot veiligheid tegen overstromingen. Beleid op het gebied van ecologie van de kust
hoort hier niet bij. DGW onderkent de invloed op de beleidsuitvoering vanuit de (EU)
Natuurbeschermingswetgeving. Pro-actie op het gebied van de ecologie, zoals in de
vorm van voorliggende opdracht is er niet. De verwachting is dat ze de invloed van
deze wetgeving gaan tegenkomen bij toekomstige ontwikkelingen (zwakke schakels,
SMB beleidslijn, etc). In het kustdossier van DGW is wel aandacht voor de morfologie,
maar niet voor de ecologie, ook niet vanuit de KRW, die overigens wel door DGW belangrijk wordt gevonden (maar KRW loopt via een ander dossier dan ecologie).
Uitgangspunt op het gebied van de ecologie is de Quick scan die is uitgevoerd in 2002
naar ingrepen in de kust, waaronder de (cumulatieve) ecologische ingrepen (rapport
‘Quick scan naar morfologische en ecologische effecten van kustingrepen op korte en
lange termijn’; RIKZ/2003.042).
Op de interdepartementale beleidsagenda voor de kust 'Naar integraal kustzonebeleid
(2002)', wordt onderkend dat de Nederlandse kustverdediging enkele zwakke schakels bevat. In de beleidsagenda zijn oplossingsrichtingen aangedragen voor de veiligheidsproblemen in risicoplaatsen en bij zwakke schakels. Vraag daarbij is of de optelsom van effecten van diverse maatregelen langs de kust (cumulatieve effecten), bijvoorbeeld zeewaartse uitbreiding, grote gevolgen kan hebben voor het functioneren
van het dynamische kustsysteem (kennisleemte). In de Quick scan is de beschikbare
informatie van maatregelen op het natuurlijk kustsysteem op een rij gezet (Cumulatieve effecten van
kustingrepen. De inventarisatie van beschikbare kennis en informatie in deze quick
scan brengt een aantal kennisleemten naar voren (zie rapport). Deze kennisleemtes
zijn nog steeds actueel.
Ontwikkelingen en plannen:
Landelijk is een aantal beleidstrends ingezet:
- concentratie op kerntaken
- scheiding beleid en uitvoering
- regionaal wat kan, landelijk wat moet (zie ook Nota Ruimte)
- meer doorwerking Europese regelgeving
Het huidige kustbeleid in Nederland is voornamelijk vastgelegd in de 3 e Kustnota en
de Nota Ruimte. Het kustbeleid, zoals dat is neergelegd in de 3e kustnota, wordt in de
loop van 2007 geëvalueerd. De verwachting is dat voor de kust nauwelijks nieuw beleid moet worden ontwikkeld ('het huidige beleid is toereikend en op elkaar afgestemd'), hoogstens misschien voor dynamisch kustbeheer.
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Het beleid buitendijks is neergelegd in een beleidslijn ten aanzien van het bouwbeleid
voor het gehele kustfundament, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte. Het nieuwe beleid hiervoor, zoals onlangs verwoord in het kabinetsbesluit over risico’s in buitendijkse gebieden, zal worden verwoord in een beleidslijn voor de kust. Tijdens de bespreking kwam de vraag naar voren of voor dergelijk nieuw beleid een Strategische Milieu
Beoordeling (SMB) dient plaats te vinden. In ieder geval is duidelijk dat bij het opstellen van een nieuwe Kustnota, met name ten aanzien van de daarin voorgestelde ingrepen, wel een SMB moet worden opgesteld (door DGW).
Op het al dan niet opstellen van een SMB voor de Zwakke Schakels aanpak wordt
uitgebreider ingegaan in de rapportage RIKZ 2003.042 en dit heeft geleid tot de huidige aanpak waarbij de provincies voor hun eigen Zwakke Schakels (projecten) een
SMB laten uitvoeren.
Omdat de voorkeursalternatieven uiteindelijk door DGW moeten worden beoordeeld,
is het wel nodig dat men een standpunt inneemt ten aanzien van de lange termijn effecten ('men moet er wel iets van vinden').
RIKZ heeft in opdracht van DGW gerapporteerd over de implementatie van de Europese aanbeveling voor geïntegreerd beheer van de kustgebieden (december 2005).
Bij deze aanbeveling is LNV betrokken geweest en is kustveiligheid door DGW ingebracht. De rapportage bevat een uitgebreide set van duurzaamheidsindicatoren voor
geïntegreerd beheer en procesindicatoren om de voortgang van de implementatie van
geïntegreerd beheer van kustgebieden te meten.
Het kustbeleid van Europa wordt mogelijk opgenomen in de European Marine Strategy (EMS), dat wel onder de beleidscope van DGW valt.
De EU aanbeveling (voor geïntegreerd beheer) benadrukt de interactie land-water,
maar dit wordt door DGW niet als urgent beleidspunt opgepakt. De kansen/mogelijkheden om dit op te pakken liggen meer op beheerniveau. Op dat niveau
kan worden aangesloten op bijvoorbeeld het beheerplan voor de Noordzee en de nog
te ontwikkelen beheersplannen voor het duingebied (onder meer vanuit externe werking).
Nieuw is de hoogwaterrichtlijn voor de waterkwantiteit Dit is een initiatief op het gebied
van hoogwaterbescherming van de EU waarbij aansluiting gezocht wordt bij de
stroomgebiedbenadering van de KRW. Dit betreft vooral de zoete component. Voor
het zoute milieu wordt het nationale 'zandrivierconcept' relevanter gevonden, dat wil
zeggen een benadering in termen zanddelende systemen oftewel ‘coastal cells’, in
plaats van stroomgebieden.
Ecologische kennis
Wat betreft kennis bestaat er een nauwe relatie tussen morfologie en ecologie: iedere
ingreep kent morfologische effecten die op hun beurt weer hun effect op de ecologie
hebben. Zie voor LT effecten de eerder genoemde RIKZ rapportage 2003.042.
Toegepaste kennis heeft men nodig bij de beoordeling van beleidsalternatieven op
hun uitwerking (morfologisch/ecologisch) en bij de vergelijking van alternatieven.
Op hoofdlijnen beschikt men over voldoende kennis, behalve ten aanzien van de kennisleemtes uit RIKZ 2003.042.
Voorbeelden uit de praktijk waarop die kennis is ingezet: Zwakke Schakels, vooroeversuppleties en 2e Maasvlakte.
Kennis van de ecologie in de brandingszone is beperkt evenals van de koppeling tussen land en zee en van de effcten van korrels (-grootte en sortering) op de fauna.
Kennis komt van: RIVO, NIOZ, Alterra, RIKZ, TNO (milieutak) en o.a. Vertegaal.
Kennisontwikkeling meestal via collegiale netwerken.
Mogelijk dat Joris Geurts van Kessel (ecoloog RIKZ) nog meer over dit onderwerp kan
vertellen.
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- Ministerie van LNV (dhr. Jacco Maissan, Directie Regionale Zaken West)
De heer Maissan is betrokken bij:
- Natuurontwikkeling IJsselmeergebied (2010)
- Vertegenwoordiger van LNV bij Zwakke Schakels Kust
- Zeereservaat ( 2e Maasvlakte)
Wat betreft beleid worden door Jacco op de korte termijn weinig veranderingen voorzien. Beleid is in gang gezet en vastgelegd in de Nota Ruimte. Verwachting is wel dat
als gevolg van klimaatveranderingen en de ontstane zeespiegelrijzing wijzigingen zullen volgen.
Veiligheid tegen overstroming zal prevaleren boven natuurbelangen.
Hoe hiermee om te gaan is neergelegd in het ‘Integral Costal Zone Management(ICZM)’, een Europese aanbeveling (http://europa.eu.int/eurlex/pri/nl/oj/dat
/2002/l_148/l_14820020606nl00240027.pdf). Hierin neemt V&W voor Nederland het
voortouw en rapportageverplichtingen.
Onderzoeksprogramma Zwakke schakels: versterking van de kust om de veiligheid te
vergroten. In dit kader vinden diverse overleggen vanuit LNV, V&W, VROM en EZ
plaats op rijksniveau (BOK, AOK, IDOK) ter beoordeling van provinciale plannen ten
aanzien van kust, waarvoor in 2007 gestart wordt met de uitvoering. Voor Zeeuws
Vlaanderen bestaat reeds een voorkeursalternatief, de overige Zwakke Schakels
moeten nog beoordeeld worden.
Een van de onderzoeksvragen is om Natuur & Recreatie te koppelen aan het oplossen van de Zwakke Schakels. Het gaat vooral om de vraag welke ecologische en recreatieve aspecten binnen de uitvoering van het onderzoeksprogramma een rol moeten spelen.
Ten behoeve hiervan wordt een casestudy uitgevoerd bij de Hondsbossezeewering. In
2006 wordt de eindrapportage van dit project verwacht (LNV is opdrachtgever van deze studie. Wat zijn de mogelijkheden om brakke natuur mee te ontwikkelen bij de versterking van deze zwakke schakel?).
Onderzoeksprogramma’s van LNV, o.a. met betrekking tot EMS, zijn terug te vinden
op www.kennisonline.wur.nl.
Vrije onderzoeksprogramma’s en daaraan onderliggende vragen ten aanzien van
wadden & visserij worden intern LNV uitgezet.
Monitoring wordt uitgevoerd door derden, zoals SOVON en terreinbeherende instanties en gebundeld onder het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring), dat door LNV
wordt gefinancierd. Beleidsevaluatie onder meer van de realisatie van de EHS wordt
door LNV (Directie Natuur) uitgevoerd.
Volgens Jacco is niet zozeer kennisverwerving op het gebied van de kust problematisch, maar meer de afstemming van die (gegenereerde) kennis. Een mogelijke bundeling van diverse kennisinstituten als RIVO, Alterra, TNO (Den Helder) en NIOO tot
één maritiem instituut zou die afstemming kunnen verbeteren.
Kennis over de terrestrische natuur in de kustzone is redelijk bekend, die over de ondiepe kustzone redelijk onbekend. Wat dit laatste betreft bestaan m.n. kennisleemtes
ten aanzien van schelpenbanken, zandsuppleties en cumulatieve effecten. Op een
workshop in 2003 werd al duidelijk dat de effecten van suppleties op de VHR moeilijk
waren in te schatten (hetgeen in z’n algemeenheid kan worden gezegd over dosiseffect relaties).
Monitoring van verwachte effecten (trends) op VHR-soorten moet hierin verbetering
brengen. Voorgesteld wordt om aan ingrepen gekoppeld onderzoek te verplichten,
zodat ingreep effect relaties bekend worden. De vraag is overigens in hoeverre uit de

blad 49 van 87

Water en Groene Ruimte

projectnr. 0159533
Verkennend onderzoek naar kennisleemtes in de ecologie van de kustzone
25 maart 2022
Fit & Verhagen 2006 - Verkennend onderzoek naar kennisleemtes in de ecologie van de kustzone

huidige kernopgaven, die Natura 2000 stelt aan de kustzone, kennis over het systeem
blijkt.
Het RIVO bestudeert momenteel aan de hand van modelstudie de effecten van de 2 e
Maasvlakte op de verspreiding van zeelarven naar de Waddenzee(eventuele negatieve effecten op de bodemfauna, vissen in de Waddenzee).
Er is weinig aandacht binnen LNV aan kennismanagement. Europese kwesties lopen
via Centrale Zaken. Afstemming thema’s als mest, VHR en KRW vindt plaats door Directie Kennis van LNV en aangestuurd middels onderzoeksprogramma’s. Nadere info
via Marieke Fellinger (LNV directie Kennis) of Wim Wiersinga (LNV directie Kennis).
Kennisinstituten:
 Alterra (ecologie/modellen)
 LEI (economische aspecten)
 RIVO/NIOO (visserij/modellen)
 RIZA (IJ’gebied)/RIKZ (Noordzee)
 Universiteit van Groningen (mariene ecologie)
Aanvullende kennisvragen
- Salt spray is onduidelijk (effecten zijn moeilijk te kwantificeren)
- Korrelgrootte in relatie tot kalksamenstelling (arm/rijk) (effecten korrelgrootte kalksamenstelling in relatie tot vegetatieontwikkeling)
- Onderwatergeluid in relatie tot zeezoogdieren (+ grote vissen) -> Wilmar Remmelts
(LNV directie Natuur)
Interessante info/links:
Wageningen Universiteit en Research Centrum (Wageningen UR) voert in opdracht
van LNV onderzoek uit. Dit onderzoek is onderverdeeld in Beleidsondersteunend Onderzoek (BO), Wettelijke OnderzoekzoeksTaken (WOT) en KennisBasis (KB). Mede
op verzoek van LNV is besloten tot het bouwen van deze website. De website toont
de resultaten uit het onderzoek. Naast de website verschijnt er iedere twee weken een
nieuwsbrief en iedere maand een nieuwsmagazine. Op beide kan men zich kosteloos
abonneren. Tenslotte is er voor de LNV medewerkers een Helpdesk Kennisvragen.
http://www.kennisonline.wur.nl/
Voor het onderzoek aan de Ecologische Hoofdstructuur (BO-02) is voor LNV ir. Kees
Hendriks accountmanager http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-02/beschrijving.htm
Mariene EHS (BO-02-008) http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO02/008/beschrijving.htm
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- Staatsbosbeheer (dhr. Peter Visser en Evert-Jan Lammerts)
Staatsbosbeheer is eigenaar en/of beheerder van een groot aantal natuurterreinen in
Nederland, waaronder duin- en kweldergebiedenen. Peter Visser was het regiohoofd
van SBB voor Fryslân. In zijn huidige functie is hij programmaleider Wadden bij
Staatsbosbeheer. Dit programma maakt voor Staatsbosbeheer duidelijk vanuit welke
visie, ambitie en strategie gewerkt wordt tav de wadden. Staatsbosbeheer vindt dat de
natuurbeheerders meer verantwoordelijkheid moeten krijgen in de wadden. Dit gaat
overigens in een nauwe samenwerking met de andere natuurorganisaties. Evert Jan
Lammerts is ecoloog, en o.a. nauw betrokken bij dynamisch beheer van de duinen.
De laatste jaren is de aandacht voor kustverdediging toegenomen, o.a. door aandacht
voor zeespiegelrijzing, maar ook door veranderingen in het beheer naar dynamische
duinen en kustzone.
In Noord-Nederland is een task-force Waddenduinen opgericht (dit is een vooralsnog
informeel samenwerkingsverband), waarin mensen van de natuurbeschermingsorganisaties en onderzoeksinstituten nauw samenwerking. Geldelijke middelen worden
aangevraagd uit het EU-life fonds. Hierin zijn o.a. een aantal projecten in de buitenduinen voorzien.
Daarnaast is bij RWS geld aangevraagd voor een Herstel en inrichtingsproject duinen
(H&I). Met een aantal mensen is inhoudelijk overlegd over de op te zetten programmastructuur, waar onderzoeksvragen en onderzoeksprogramma's uit voort moeten
komen. Bijv. wat zijn de mogelijkheden voor natuurontwikkeling?, wat weten we nu?,
hoe is herstel mogelijk?. Op dit moment liggen er een aantal informele voorstellen. Het
EU-life project sluit hierbij aan.
Uit deze samenwerkingsprojecten zullen kennisvragen en kennisleemtes naar voren
komen. Een dergelijke samenwerking heeft in inhoudelijke (en personele) zin veel
aansluiting bij het OBN-programma van het Ministerie van LNV. Op dit moment bestaat er een OBN-programma Duinen (natte en droge duinen samen). Voorgesteld is
om een zelfde structuur op te zettten voor de kust. Deze kan ondergebracht worden
bij de nieuw op te zetten Waddenacademie. Deze nieuwe organisatie zou vooral een
regie rol moeten hebben (het is echter nog erg onduidelijk hoe deze academie vorm
zal krijgen).
Staatsbosbeheer wil zich ook inzetten voor de zoute delen. Momenteel wordt binnen
OBN gelobbyd voor de oprichting van een deskundigenteam getijdengebied.
Een belangrijk aspect is dat onderzoek en beheer dicht bij elkaar komen.
Zandsuppleties zijn van grote invloed op de kustzone, en de Waddenzee in het bijzonder i.v.m. Waddengaswinnning (bodemdaling) en het vastleggen van de kernen
van de Waddeneilanden. Vragen die hiermee samenhangen zijn: wat is de invloed op
de plek van weghalen in de Noordzee en de plek waar het gestort wordt?, welke deel
wordt getransporteerd door de waddenzee? Zijn kunstmatige suppleties anders dan
natuurlijke suppleties?
Door de NAM zijn diverse onderzoeken gedaan naar de effecten van gaswinning op
de Waddenzee. Hieruit blijkt dat dit slechts een beperkt effect heeft. Waarschijnlijk zullen bodemberoerende vismethoden een veel groter effect hebben. Met bijna alle vormen van visserij gaat het op dit moment slecht. Er zal een ontwikkeling naar duurzame visserij moeten komen. Het zal nodig zijn om grote gesloten gebieden aan te wijzen. Dit is positief voor het behoud dan wel herstel van de natuurlijke processen. De
visserij profiteert hiervan. De mosselvisserij heeft de belofte gedaan om zich te ontwikkelen naar duurzaamheid.
Het is echter onduidelijk of nu voldoende kennis aanwezig is om ecologische processen en of effecten van dergelijke maatregelen goed in te kunnen schatten. De biodiversiteit in de wadden loopt terug, bijvoorbeeld door het bijna geheel verdwijnen van
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sublitorale mosselbanken, een groot deel van de litorale mosselbanken en zeegras.
Ook wordt er vrijwel geen platvis meer gevangen. Niet duidelijk is wat precies de oorzaken zijn (wetenschappelijk gezien) en wat de effecten zijn op de gehele ecologie.
Kennis is niet integraal. Hierdoor is het niet duidelijk waar de kennisleemtes zitten. Het
is echter wel duidelijk dat de belangstelling voor de Noordzee groeit, met name voor
de ecologie.
In het NAM onderzoek naar de bodemdaling door Waddengaswinning zijn ook de effecten op de voordelta meegenomen.
Zandsuppleties zijn echter niet altijd gewenst. In het dynamisch kustbeheer verdient
erosie ook een plek. Effecten van erosie op ecologische processen ontbreekt, maar
kan wel belangrijk zijn om jonge successiestadia te krijgen. De huidige duinen zijn met
name begroeid met latere successiestadia, als gevolg van fixatie, verdroging en vermesting door atmosferische depositie. Jonge successiestadia ontbreken.
Over grootschalige natuurlijke processen in het algemeen is weinig bekend. Op
standplaatsniveau is wel veel bekend. De motor achter de successie zijn echter de
grootschalige processen. Om hierin inzicht te krijgen is onderzoek op landschapsniveau noodzakelijk. Het gaat in feite om het krijgen van inzicht in de manier waarop
processen op grote ruimte- en tijdschalen de processen op kleinere schalen bepalen.
Waar en wanneer en hoe lang komen de diverse natuurlijke gemeenschappen/standplaatsen in de steeds veranderende ruimtelijke patronen voor en welke
tijdsschalen (cycli) zijn kenmerkend voor die verschillende ruimtelijke patronen en
schalen. Als je over dit soort dingen meer weet kun je de natuurlijke ontwikkelingen
binnen diverse abiotische randvoorwaarden beter beschrijven en de negatieve menselijke invloeden op de natuurlijke ontwikkelingen op de verschillende schaalniveau’s beter tegengaan of compenseren. M.a.w. je weet dan beter waar de knoppen zitten om
aan te draaien of juist vanaf te blijven. Vanuit het natuurbeheer (in elk geval SBB) is er
de overtuiging dat je de natuurlijke processen op zo hoog mogelijk schaalniveau moet
veiligstellen in zo’n qua potenties nog zo natuurlijk systeem als het Waddengebied.
De relatie tussen duinen en kustzone is verbroken. Kennis over de oorspronkelijke situatie en de toenmalige relatie tussen duinen en kust is zeer beperkt aanwezig, noch
de kennis van de natuurlijke successiecycli die hier aan de orde zijn. In het verleden
zijn door middel van zandsuppleties veel strakke stuifduinen aangelegd. Voor herstelbeheer ontbreekt deels ecologische kennis, maar ook kennis van de morfologische
processen.
De aanwezige kennis van de onderwaterbewegingen van zandstromingen en morfologische processen bij Rijkswaterstaat is zeer beperkt.
Er bestaat veel weerstand tegen veranderend kustbeheer. Een belangrijk probleem
hierbij is hoe je de communicatie verzorgt. Welke vorm kies je? Er is een spanningsveld tussen verschillende functies. Hoe ga je hiermee om?
Het is van belang dat de lokale bevolking op het juiste moment geïnformeerd wordt.
Bevolking moet niet in de allereerste planfase betrokken worden. Je moet eerst weten
wat je wilt en kunt. Als de plannen concreter worden, bijv. voor experiment of beheer,
moet de bevolking erbij betrokken worden. Het is van belang dat vooraf duidelijk aangegeven wordt wat wel en niet bespreekbaar is. Bij de communicatie moeten de juiste
mensen ingezet worden, die ook het achterliggende (grotere verband) kennen.
De herstelprojecten in de kustzone zijn op dit moment kleinschalig. Zo worden binnenlandse zoet-zout gradiënten vooral binnendijks hersteld, en zijn daardoor klein van
omvang. Zulke kleinschalige projecten dragen met name op lokale schaal bij aan de
lokale biodiversiteit. Grootschalige processen worden hierbij echter niet hersteld. Mogelijk hebben meerdere kleine snippers een positieve effect, doordat ze elkaar versterken (som der delen groter dan de losse delen opgeteld). De vraag is echter wanneer dit effect optreedt.
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Het herstel van zoet-zout gradienten past ook binnen de kaders van het behoud of
herstel van andere ecosystemen of soorten (komen hierbij specifieke kennisleemtes
naar voren, bijv. te ontwikkelen natuur, hoe te ontwikkelen, gebruiksfuncties van zo'n
gebied?). Zo zijn goede gradienten van belang voor de intrek van vissen. Dergelijke
gebieden kunnen ook als hoogwatervluchtplaats dienen voor vogels. Goede mogelijkheden voor herstel van zulke gradienten liggen niet alleen langs de waddenkust maar
ook aan de zuidkant van de Waddeneilanden. Er is nog weinig kennis hoe je kwelderbehoud- en ontwikkeling op een meer natuurlijke manier kan bevorderen.
Kennisleemtes
Nulmeting (ongestoorde situaties) ontbreekt, met trends hierin. Ook een goede beschrijving van de ecologische processen, dat het niveau van individuele soorten overstijgt, ontbreekt voor de Waddenzee. Er is wel veel versnipperde kennis aanwezig,
maar de integratie hiervan ontbreekt. Je moet weten hoe het systeem in elkaar zit om
in beeld te kunnen krijgen hoe menselijk handelen dit beïnvloedt.
Door grote delen van de Wadden met rust te laten zou hier spontaan herstel op kunnen treden.
Kennis van morfologische processen op het gebied van zee, zand en water moeten
gekoppeld worden aan ecologische processen, standplaatsen en soorten.
Onder welke condities kunnen kwelders langs de kust hersteld worden?
Kennisbronnen
Kennis wordt in belangrijke mate verkregen uit het eigen netwerk (Universiteiten, Alterra, etc; in mindere mate vanuit het NIOZ). OBN neemt een belangrijke positie in bij
de uitwisseling van kennis. Onderzoek moet onafhankelijk en transparant zijn.
In het verleden had Staatsbosbeheer een eigen kennismanager, waardoor intern veel
kennis uitgewisseld is/wordt tussen beheerders, etc. Daarnaast wordt voor specifieke
projecten de benodigde kennis gevraagd.
Op dit moment wordt binnen Staatsbosbeheer niet gewerkt aan een systeem voor
kennisbeheer.
Voor het verkrijgen van kennis is het met name belangrijk dat een aantal mensen uit
de eigen organisatie meedraaien in diverse netwerken.
Naar voren gebrachte kennisleemtes:
Hoe ziet een groot, natuurlijk, niet door mensen beïnvloed, kustsysteem eruit (referentiesysteem)?
- wat zijn natuurlijke trends in soorten, aantallen?
Inzicht in het verloop van grootschalige ecologische processen ontbreekt
Hoe is (van nature) de samenhang tussen zee, strand en duinen.
- hoe kunnen kwelders hersteld worden?
Te weinig inzicht in zandstromingen en morfologische processen
Effecten van zandsuppleties op
- morfologie?
- ecologische aspecten?
Wat zijn de effecten van dynamisch handhaven op ecologische processen
- wat is de rol van erosie hierin?
Hebben meerdere kleine projecten een versterkende werking op elkaar
- wanneer treedt dit op?
- in welk opzicht kunnen ze elkaar versterken?
Welke effecten zijn te verwachten als de visserij duurzaam wordt?
Er is geen goede kennisinfrastructuur.
Kennis is niet integraal aanwezig.
Hoe kan de communicatie bij projecten met de bevolking verbeterd worden?
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- RIKZ Haren (dhr. Gerard Janssen)
Richtvragen fase 1 van het kennisprogramma 'Ecologie van de kustzone'
1. Welke ontwikkelingen in de kustzone ziet u voor de nabije en wat verdere toekomst?
(breed: beleid, EU richtlijnen, nationale wetgeving, beheer & uitvoering, thema’s
zoals klimaat, verstedelijking kust, etc)?
Nederland staat de komende jaren in het kustgebied voor een enorme opgave. Enerzijds is er de groeiende behoefte het kustgebied te benutten voor economische activiteiten. Anderzijds is er de noodzaak het kustecosysteem te beschermen tegen overexploitatie. Wereldwijd woont momenteel 50 % van de wereldbevolking in een strook
land langs de kust van slechts 60 km breed. De Wereldbank heeft de verwachting uitgesproken dat dit percentage in 2050 zal zijn gestegen tot 75%. In Nederland is deze
ontwikkeling al niet anders. Er is een groeiende behoefte aan ruimte voor recreatieve
doeleinden, aan ruimte voor kustversterkingen bij zwakke plekken in de kustverdediging en aan extra maatregelen om het achterland, ook bij een versnelde klimaatverandering, veilig te houden. Er zijn wensen om extra jachthavens aan te leggen, evenals windmolenparken in zee en om kustuitbreidingen zoals de 2 e Maasvlakte te realiseren. Deze activiteiten komen bovenop de reeds bestaande zoals scheepvaart, gaswinning en visserij en tal van maatregelen gericht op het regulier in stand houden van
de kustlijn, met helmbeplanting en zandsuppleties. Tegelijkertijd worden de kustbeheerders in toenemende mate geconfronteerd met wet- en regelgeving, vooral op het
gebied van natuur- en milieubescherming waaraan bovengenoemde activiteiten in het
kader van vergunningverlening moeten worden beoordeeld.
De grote opgave in de kust is een optimale integratie van de sociaal- economische
ontwikkeling, de kustverdediging en de bescherming van natuur en milieu.
Deze situatie vereist een zorgvuldige afweging van de ecologische effecten van het
huidige kustbeleid zowel op de korte als op de langere termijn. Bij het ontbreken van
de kennis voor een dergelijke afweging ontstaan risico’s. De problemen van de toekomst, die zich kenmerken door een grotere tijd- en ruimte schaal waarop deze zich
voordoen, vereisen kennis over de langere termijn processen in het kustecosysteem.
Bovennationale samenhang tussen deelgebieden van het zandige kustecosysteem,
dat zich uitstrekt van Zuid Denemarken tot Noord Frankrijk, is daarbij eveneens van
belang.
Het gebied waarover kennis moet worden ontwikkeld en beschikbaar worden gemaakt
ten behoeve van de advisering over bovenstaande ontwikkelingen betreft in principe
de ondiepe kustzone (vanaf de min 20 meter dieptelijn) tot en met het duingebied achter de primaire waterkering. Als onderdelen kunnen daarbinnen worden onderscheiden de ondiepe kust, het getijdengebied, de brandingszone, het strand en de duinen.
Het totaal noemen we de zandige kust. Er bestaat in verschillende mate ecologische
kennis over de deelgebieden van de zandige kust. Kennis over het ecosysteem van
de duinen en over de ondiepe kust is relatief groot ten opzichte van de kennis over het
strand en de brandingszone. Kennis over de samenhang tussen de deelgebieden, de
zandige kust als een samenhangend ecosysteem, ontbreekt nagenoeg volledig.
In de beleidsagenda voor de kust “Naar een integraal kustzonebeleid” ( 2002 ) waarin
de ministeries van VROM, LNV, Economische zaken en V&W in overleg met alle
kustprovincies, kustgemeenten en waterschappen voorstellen doen voor het kustbeheer in de toekomst wordt de mogelijkheid geboden de kust zowel landwaarts als
zeewaarts te verdedigen, dan wel uit te breiden. Hiertoe moet een aantal aspecten tegen elkaar worden afgewogen waaronder aspecten van veiligheid, verstoring van de
zandbalans, de Habitat- en Vogel-richtlijn, de Kaderrichtlijn Water, verplichtingen vanuit OSPAR met betrekking tot het aanwijzen van Marine Protected Areas, de ecologische hoofdstructuur en verschillende economische en maatschappelijke functies.
Nederland is niet alleen gehouden aan Europese regelgeving, maar is als lid van de
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Europese Commissie mede verantwoordelijk voor het concretiseren van meer algemene doelstellingen het mariene milieu betreffende. Zowel vanuit de EU via de invulling van de Europese Mariene Strategie, als vanuit de wetenschappelijke insteek van
de Internationale Raad voor Zeeonderzoek (ICES) is er de uitdaging invulling te geven
aan de nieuwe benaderingswijze van het beheer van kust en zee die wordt aangeduid
als Ecosystem based approach to the management of human activities.
2. Bij welke ontwikkelingen bent u (de organisatie/uw afdeling) betrokken, welke
ontwikkelingen zullen uw werk raken?
o
o
o
o
o
o

Integraal kustbeheer
Kustverdediging
Klimaatverandering
Bereiken goede ecologische toestand vanuit (europese) regelgeving
Beoordeling tal van menselijke activiteiten (windmolenparken, 2e
maasvlakte, natuurherstel kust/waddenzee, (strand)recreatie,
scheepvaart, gaswinning, zandsuppleties
(internationaal) kennisnetwerk kustecologie

3. Kunt u specifiek aangeven om welke aspecten/elementen het daarbij gaat? U kunt
denken aan functies van de kustzone (binnen- en buitendijks), grootschalige projecten, morfologische - en biologische processen, veiligheid, maar ook (beleids)monitoring en evaluatie (sturing).
o

o
o
o

o

o

Integraal kustbeheer
 Evenwichtiger afweging natuurdoelstellingen / kustverdediging
 Integratie land/water irt coastal sqeeze
 Duurzaamheid / 3 p’s
Kustverdediging
 Lange termijn visie kustverdediging / meegroeien met de zee
Klimaatverandering
 Effecten toename stormfrequentie / windrichting / op kustecologie
Bereiken goede ecologische toestand vanuit (europese) regelgeving
 Europese mariene strategie / ecosystem based approach
 VHR / KRW
 biodiversiteitsverdag
Beoordeling tal van menselijke activiteiten (windmolenparken, 2e
maasvlakte, natuurherstel kust/waddenzee, (strand)recreatie,
scheepvaart, gaswinning, zandsuppleties
 Vertaling van de grootschalige effecten naar de locale effecten
 Cumulatie van effecten
(internationaal) kennisnetwerk kustecologie
 samenwerkingsverband RWS-VUA tav ecologie zandige kust
en waddengebied (leerstoel)
 nieuwvorming Wageningen TNO Marien
 NIOZ / NIOO-CEME / ICES etc

4. Welke concrete kennisaspecten zitten daarin?
o
o
o
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5. Welke ecologische kennis heeft u daarvoor nu nodig (basale/toegepaste kennis)?
En welke kennis denkt u nodig te hebben op grond van de geschetste ontwikkelingen?
o
o
o

Toestandsbeschijving: van het kustecosysteem
Systeemecologie: het ontwikkelen van kennis over het functioneren
van het kustecosysteem (proceskennis)
Ingreep-effect relaties.

6. Is deze kennis beschikbaar?
o
o
o

Toestandsbeschijving: van het kustecosysteem
 Gefragmenteerd en onvolledig
Systeemecologie: het ontwikkelen van kennis over het functioneren
van het kustecosysteem (proceskennis)
 Niet of nauwelijks
Ingreep-effect relaties.
 Over afzonderlijke en incidentele effecten is wat bekend,
maar niet over chronische en grootschalige activiteiten

7. Waar wordt op dit moment ecologische kennis ingezet?
o
o
o
o
o
o

KRW
Beoordeling zandwinning
Vergunningverlening
VHR
QSR
Onderwijs

8. Kunt u voorbeelden noemen uit de praktijk?
o
o
o
o
o
o

KRW
 Ontwikkeling biologische maatlatten
Beoordeling zandwinning
 Inschatten effecten zandsuppleties Noord-Holland (irt VHR)
Vergunningverlening
 Zandschuiven op strand Noord-Holland ivm strandpaviljoens
NH
VHR
 Activiteiten suppleties, maasvlakte etc
QSR
 Bijdrage hoofdstuk Beaches and Dunes in QSR-Waddensea
Onderwijs
 Collegeserie Toegepaste Ecologie en Natuurbeheer Vrije
Universiteit

9. Is er voldoende kennis aanwezig? Bestaat er binnen uw organisatie zoiets als
kennismanagement?
Zeker onvoldoende op het gebied van kustecologie. Kennismanagement kan zeker
beter, hetgeen oa blijkt uit deze opdracht.
10. Waar komt de kennis vandaan? Welke partijen zijn voor u essentieel voor het aanleveren en actueel houden van deze kennis?
Naast eigen expertise zijn de volgende kennisbronnen van belang: Universiteiten
(VUA, RUG, WUR en KUN, Gent), Instituten (NIOZ, NIOO-CEME, RIVO, TNO, Alterra, Alfred Wegner) , Internationale literatuur.
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11. Waar zitten de kennisleemtes (nu en in de toekomst)? Kunt u de kennisleemte
verwoorden in een vraagstelling? Hoe houdt u zich op de hoogte van kennisontwikkelingen? Hoe worden kennisleemtes opgelost?
De kennisleemtes kunnen in een aantal categorieën worden ondergebracht:
1. Systeemecologie, het ontwikkelen van kennis over het functioneren van het
kustecosysteem.
Waarin en in welke mate bestaat er samenhang tussen de zee- en landgedeelten van
de kust, de kustzee vanaf globaal de –20 meter diepte lijn, de brandingzone, het natte
en droge strand, de duinen, getijdenplaten, kwelders en estuaria. Speciale aandacht is
nodig voor de ondiepe kustzone, de brandingszone en het strand. Volgens Brown &
McLahlan (1990) zijn twee verschillende modellen voor zandige kustecosystemen
denkbaar: een organisch koolstof importerend systeem met 2 voedselketens (interstitieel en macroscopisch) of een exporterend systeem met 3 voedselketens (microbieel,
interstitieel en macroscopisch). Het Nederlandse kustsysteem behoort op grond van
onderzoek door het RIKZ tot het mesotidale, dissipatieve type (Janssen & Mulder,
2005). Op grond hiervan is de verwachting dat het Nederlandse kustecosysteem tot
het exporterende type behoort. Hoewel er via vis- en garnalenvangst sprake is van het
rechtstreeks onttrekken van organismen uit het systeem, hebben menselijke activiteiten primair invloed op de fysische omgeving. Beleidsdoelen voor het kustecosysteem
worden met name uitgedrukt in aspecten die de macroscopische voedselketen betreffen. De Kaderrichtlijn Water stelt doelen voor het kustsysteem met betrekking tot onder andere het fytoplankton, de aanwezigheid van (hogere) planten en het macrozoobenthos. Biologische processen in kustsystemen worden vooral door fysische factoren (sedimentkarakteristieken, korrelgrootte, hellingshoek, getij en wind) gestuurd.
De mate waarin fysische factoren de biologische processen in de macroscopische
voedselketen beïnvloeden verdienen daarom speciale aandacht. Er is een aantal indices ontwikkeld voor stranden met een zekere voorspellende waarde voor diversiteit,
abundantie en biomassa van zoobenthische organismen. Uit onderzoek zou moeten
blijken of deze indices ook toepasbaar zijn voor de Nederlandse kust. De vergelijking
tussen de vlakke, fijnkorrelige kusten van de waddeneilanden met de steilere, grofkorrelige Hollandse kust biedt daartoe goede mogelijkheden, evenals de vergelijking met
kustecosystemen elders in de wereld. De weinig door de mens beïnvloede zandplaten
in de buiten- en binnendelta’s tussen de Waddeneilanden kunnen daarbij als referentiegebied dienen.
De relatie tussen kustvogels en hun voedsel op het strand (bv de drieteenstrandloper
en de gemshoornworm) evenals de relatie tussen juveniele platvis en garnalen en hun
voedsel in de brandingszone is van belang in verband met de mogelijke consequenties van veranderingen in de voedselsituatie door menselijke beïnvloeding op beschermde vogels en op de kinderkamerfunctie van de ondiepe kustzone voor platvissen. Er zijn aanwijzingen dat de ondiepe kustzone voor juveniele vis een even belangrijke rol als kinderkamer vervult als aan de Waddenzee wordt toegeschreven.
Onderzoeksvragen die overigens gesteld moeten worden betreffen de kenmerkende
kustecosysteemprocessen en de verschillende tijd- en ruimteschalen waarop deze
zich afspelen.
Welke factoren bepalen de kolonisatie en successie van bodemorganismen (diatomeeën, algen, lagere en hogere planten en het macrozoöbenthos) in stabiele en instabiele zandige kustsystemen?
Wat is de interactie tussen biotische factoren (planten-dieren) en abiotische factoren
(sedimentsamenstelling, golfwerking, overspoeling, geomorfologische toestand etc) bij
verschillende kustvormen (dissipatief-reflectief)?
Wat zijn de effecten van menselijke ingrepen in kustdynamiek op bovenstaande relaties?
Voor de toepassing van de kennis is het belangrijk te begrijpen hoe die schalen zich
verhouden tot de tijd- ruimteschalen op sociaal-economisch en het politiek-bestuurlijk
terrein.
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Om de relatie tussen de zandige kust en het waddengebied te begrijpen en de processen van verandering in hetzij de kust, hetzij het waddengebied, te kunnen inschatten, biedt onderzoek naar de ontwikkelingen van “waddenkenmerken” op de stranden
aan de westkant van de eilanden goede perspectieven.
2. Ingreep-effect relaties.
Belangrijke ingrepen in de kustzone betreffen zandsuppleties op het strand en de
vooroever en het vastleggen van zand in de duinen onder andere door helmbeplanting. Mechanische verstoring door voertuigen op het strand, het verplaatsen van zand
ten behoeve van strandpaviljoens en het mechanisch schoonmaken van het strand
nemen toe. De effecten van verstoring van habitats door deze activiteiten, die zich uiten in veranderingen in morfologie, ligging van de brekerbanken, diepte, hellingshoek
en sedimentkarakteristieken, korrelgrootte en sortering, kunnen zich manifesteren in
veranderingen in diversiteit, abundantie en biomassa. Vergelijkend onderzoek tussen
gebieden met een verschillende mate van verstoring levert kennis op over de mate
waarin het effect optreedt, het herstelvermogen en de hersteltijd. De lange termijn effecten van zandsuppleties kunnen worden verondersteld te zijn gelegen in structuurveranderingen in morfologische en sedimentologische kenmerken. De consequenties
op langere termijn zijn vooralsnog onbekend. Voor het kustecosysteem is de uitwerking van het waterkwaliteitsbeheer zoals die zich uit in de kustrivier van belang. Niet
alleen zal verdergaande terugdringing van de eutrofiëring een weerslag hebben in de
voedselketen, ook de toenemende periodieke saliniteitsverlaging van de kustrivier bij
toenemende piekafvoer door de rivieren vraagt om kennis over de invloed van de waterkwaliteit op het kustecosysteem. Een verschuiving van het belang van de verschillende voedselketens in het kustecosysteem kan worden verondersteld. Het aanleggen
van kunstmatige eilanden of kustuitbreiding aan de bestaande kustlijn en het inrichten
van beschermde gebieden hebben ruimtelijke implicaties. Vragen over de omvang van
de effecten en de mogelijkheden tot compensatie zijn relevant voor het beleid en beheer. Daarnaast spelen veranderingen ten gevolge van klimaatverandering zoals veranderingen in temperatuur en in het windklimaat, de windrichting en stormfrequentie,
met gevolgen voor de fysische toestand en het type waartoe de kust, het strand en de
brandingszone, kan worden gerekend.
Veranderingen in het kustecosysteem kunnen doorwerken in het waddenecosysteem.
Kustuitbreiding kan gevolgen hebben voor de aanvoer van sediment en biota naar de
Waddenzee. Extra sedimentatie in de Waddenzee, mede veroorzaakt door bodemdaling, onttrekt sediment uit de kustzone. Onderzoek naar de ecologische processen van
de buiten- en binnendelta’s van het Waddengebied levert kennis op over de relatie
tussen het zandige kustecosysteem en het waddengebied. Deze kennis kan worden
toegepast bij de problematiek van de effecten van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en de maatregelen die kustbeheerders zullen moeten nemen om
de nadelige gevolgen voor kustverdediging en natuur op te vangen.
Op basis van een kwantificering van de abiotische effecten van menselijke activiteiten
zal moeten worden ingeschat wat de gevolgen zullen kunnen zijn voor het functioneren van het kustecosysteem.
3. Eco-engineering.
De combinatie van zeespiegelrijzing met het frequenter voorkomen van stormen,
maakt dat adequate kustverdediging een belangrijk aandachtsveld is voor laaggelegen landen zoals Nederland. De voorspelde omvang van de problematiek maakt het
wenselijk dat er gezocht wordt naar nieuwe kosteneffectieve inzichten voor kustverdediging, als aanvulling op de traditionele technische benadering.
Vanuit de ecologie en de praktijk is het bekend dat diverse onderdelen van kustecosystemen en estuaria de stabiliteit van de kustlijn kunnen vergroten. Bekende voorbeelden hiervan zijn duinstabilisatie met helmgras, kustverdediging en uitbreiding met
behulp van kwelders, maar ook bodemstabilisatie door mosselbanken, zeegrasvelden,
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bodemalgen en door de minder bekende schelpkokerwormvelden in de ondiepe zandige kust.
De beïnvloeding van het milieu door levende organismen wordt ecosystemengineering (of eco-engineering) genoemd. Eco-engineering biedt veelbelovende mogelijkheden om te worden ingepast in de huidige benadering van kustverdediging. Met
name omdat eco-engineers veelal zelfregulerende en zelfversterkende eenheden zijn,
kunnen de organismen het systeem laten ‘meegroeien met de zee’ in veranderende
omstandigheden.
De doelstelling van dit onderzoeksgebiedsgebied is om te verkennen of het idee van
eco-enginering in de kustzone kan bijdragen aan de optimalisatie van onderhoud en
beheer van waterkeren, een rol kan spelen in de optimalisatie van zandsuppleties in
het kustbeheer en een rol kan spelen in het anticiperen op klimaateffecten bij kustbeheer.
De aanwezigheid van stabiliserende en destabiliserende organismen en hun dichtheden in de kustzone zal moeten worden geïnventariseerd. Dit kan worden gecombineerd met een experimentele aanpak naar de kwantitatieve rol van organismen als
eco-engineers. Hierbij kan worden gedacht aan de rol van een mosselbank, een veld
met Japanse oesters, een veld kokerwormen, de aanwezigheid van wadslakjes, algen
en andere relevante soorten .
Veld- en experimentele gegevens zullen worden gebruikt in een op te stellen model
over de kwantitatieve rol van organismen als eco-engineers. De kennis over dit onderwerp is van belang bij optimalisatie van het suppletiebeleid ten behoeve van het
kustbeheer.
4. Zandige kustecosystemen in mondiaal perspectief.
De veranderingen die het kustecosysteem te wachten staat door veranderend menselijk gebruik, door versnelde klimaatverandering en door autonome ontwikkelingen
kunnen worden bestudeerd door de zandige kustecosystemen te onderzoeken die nu
reeds kenmerken vertonen van onze toekomstig kustecosysteem. In het internationale
netwerk van ecologen van de zandige kust zijn de volgende onderzoeksvragen leidend: Is het (on)vermogen van soorten om zich te vestigen op bepaalde stranden te
wijten aan pre- of post-settlement processen? Kennis over dit onderwerp kan helpen
het inzicht te vergroten in de herkolonisatie van organismen na verstoring van de sedimentkarakteristieken door bv zandsuppleties.
De biologische processen worden in het kustecosysteem vooral door fysische factoren
gestuurd. De vraag is echter of biologische factoren belangrijker worden op kleine
schaal en onder meer dissipatieve condities.
Tenslotte is de vraag welke relatie bestaat tussen biodiversiteit en ecosysteemstructuur van de zandige kust? Behoud van biodiversiteit is vooral dan mogelijk wanneer
we deze relatie beter kennen. Vanuit de Nederlandse situatie zijn bijdragen aan deze
onderzoeksvragen te leveren in samenwerking met andere Nederlandse universiteiten
en instituten. De vraag naar de factoren die settlementprocessen beïnvloeden is van
belang in verband met de veranderingen in die factoren voorzover die worden veroorzaakt door menselijke activiteiten. Het belang van biologische factoren op kleine
schaal en onder dissipatieve omstandigheden kan worden bestudeerd op de Waddeneilanden in de beschutte omstandigheden van de westelijk gelegen strandhaken.
Kennis over de biodiversiteit in de intermediaire, dissipatieve situatie van de Nederlandse kust kan binnen het zandige kustsysteem van Noord-Frankrijk tot ZuidDenemarken worden vergeleken met de reflectieve stranden van de waddeneilanden
in Sleswich-Holstein en de ultra-dissipatieve stranden in België.
12. Stel dat we een collega hadden geïnterviewd, waren er dan andere antwoorden
uitgekomen en zo ja, op welk vlak?
Andere collega’s zullen worden geïnterviewd, dus dat gaat vanzelf blijken!
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- RIKZ Haren (dhr. Joop Bakker en Marinus Bokhorst)
Wetgeving
Voor de verschillende delen van de kustzone is een aantal verschillende wet- en regelgevingen van toepassingen. De delen waarop de regelgeving betrekking heeft
overlappen elkaar, maar zijn niet altijd op elkaar afgestemd. Belangrijke is de Europese Marine Strategy, die betrekking heeft op het gedeelte buiten de 1 mijls zone. De
Kaderrichtlijn Water is van belang voor de zoet-zout overgangen. Deze zijn onderdeel
van de binnen de KRW aangewezen stroomgebieden. Het gebied waarop de KRW
van toepassing is, is nog niet precies begrensd, maar geldt voor het gebied tot circa 1
mijl uit de kust.
Afstemming met OSPAR is niet geheel duidelijk. Chemische component gaat tot 12
mijl uit de kust.
Monitoring
Vanuit de KRW wordt gewerkt aan maatlatten om veranderingen in het systeem te
kunnen signaleren. Maatlatten moeten worden ontwikkeld voor fytoplankton, macrofyten, benthos en vissen. Voor de benthos is er het probleem dat er te weinig kennis
van is. Voor deze soortgroep is nu een jaar uitstel aangevraagd. De huidige maatlatten zijn niet indicatief voor veranderingen en/of verstoring van het systeem, terwijl dat
vanuit de KRW wel noodzakelijk is.
Een betere benadering om de kwaliteit van het systeem vast te leggen zou zijn om
een koppeling te leggen tussen stofstromen, habitats en soorten. Stofstromen, primaire productie en secundaire productie moeten bepaald worden. Vastgesteld moet worden in hoeverre habitats door soorten bezet worden.
Het is hierbij van belang om vast te stellen waarom een soort niet voorkomt. Oorzaak
– effect relaties zijn nog lang niet altijd goed duidelijk. Hiervoor moet een geïntegreerde benadering komen, waarbij gelijktijdig naar chemische, morfologische en biologische factoren gekeken wordt (triade benadering). In langlopende monitoringsprogrammas moet gelijktijdig naar deze factoren gekeken worden. De juiste parameters
moeten gemeten worden. Voorbeelden hiervan zijn biotische indexen, die met name
bekend zijn om eutrofiëringseffecten aan te duiden. Hierbij wordt gekeken naar het
voorkomen van verschillende habitats, het voorkomen van soorten en hun abundanties.
Bij een gehouden Workshop in 2003 (RWS-breed) was de algemene conclusies dat er
nog veel onzekerheid is over de ernst van de problemen en de effectiviteit van de
maatregelen.
Vanuit de KRW komen zandsuppleties als het belangrijkste probleem naar voren, bijvoorbeeld vanwege de effecten op Spisula-banken.
Door meer ruimte te geven aan de kust, waardoor dynamisch kustbeheer mogelijk
wordt, kunnen zandsuppleties overbodig worden.
Ongestoorde situatie
Over wat de ongestoorde situatie is en of je die terug wilt, kun je eindeloos blijven discussiëren. Voor de kwelders zou dit een onbedijkte toestand zijn. Dit is niet zinnig.
Discussie wat een exoot is en wat niet.
Over de chemische toestand van de zee is nog veel onbekend. Over de invloed van
nieuwe stoffen is nog niets bekend. Het optreden van de synergie tussen stoffen is
eveneens nauwelijks onderzocht. Slechts in twee onderzoeken is synergie tussen
stoffen vastgesteld. Onderzoek naar het effect van stoffen richt zich altijd op de effecten op een soort of populatie. Verwacht mag worden dat chemische stoffen van invloed zijn op de competitie verhoudingen tussen soorten, bijvoorbeeld algen. Veran-
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deringen in de verhoudingen tussen algen kunnen invloed hebben op de gehele voedselketen.
Autonome ontwikkelingen van de kustzone is niet goed bekend. Het is onduidelijk hoe
alles zich spontaan ontwikkeld. Onder invloed van de klimaatsveranderingen zullen
verschuivingen in de soortensamenstelling optreden. Het is duidelijk hoe vanuit de
KRW hiermee omgegaan moet worden.
Binnen de KRW wordt water gezien als een transportmiddel van stoffen, terwijl zand
gezien wordt als bron. Zand verplaatst zich echter ook, waardoor het met name voor
fijn materiaal als transportmiddel werkt.
Microbiële matten hebben waarschijnlijk een groot invloed op de ontwikkelingen, omdat deze een stabiliserende rol hebben, waadoor erosie voorkomen wordt.
Kennismanagement
Collega’s zijn het eerste informatiepunt.
Binnen de KRW worden artikelen in een grote database gestopt, die vrij toegankelijk
is.
Er wordt een KRW verkenner ontwikkeld, waarbinnen informatie per watersysteem
beschikbaar komt, bijvoorbeeld van gemonitoorde soorten.
Gewerkt wordt aan Beslisregels: exacte beschrijving van ingreep – gevolg relaties.
Door nieuwe organisatiestructuren wordt de kennis verkokerd, waarbij onderscheid
komt tussen chemische, fysische en biologische factoren. De raakvlakken en integratie zijn juist belangrijk om een goed beeld te krijgen van oorzaak-effect relaties. Zeker
in de kustzone is er veel interacties tussen fysische, chemische en biologische processen.
De oorzaak hiervan zijn de beleidskaders.
Bij het RIKZ zijn nu nog veel mensen aanwezig die de kans hebben gehad om inhoudelijke kennis op te bouwen. Jonge collega’s moeten vooral veel uitbesteden, waardoor ze minder kennis opbouwen. Voor de toekomst zou dit problemen op kunnen leveren bij het maken van de koppeling tussen beleid en onderzoek.
Bij interviewen van een collega zullen de antwoorden op de gestelde vragen niet wezenlijk anders zijn geweest. Het grote beeld zal hetzelfde zijn.
Genoemde kennisbronnen:
 Langtermijn visie Kustonderzoek: Lucas Jansen
 Rapport Waterdirecteuren over Kennisleemtes vanuit de KRW op Europese
schaal
 Eindusers bijeenkomst Decission Support Systeem: eind januari 2006
Naar voren gebrachte kennisleemtes:
Wetgeving is niet op elkaar afgestemd.
Welke wetgeving geldt voor welk gedeelte van de kustzone?
Welke wetgeving prevaleert boven de andere?
Onbekend wat exact gemonitoord moet worden (welke processen, stofstromen, soorten) om veranderingen tijdig te signaleren.
Nog veel onzekerheid over de exacte omvang van negatieve effecten.
Oorzaak effecten relaties zijn vaak niet duidelijk.
De onderliggende ecologische mechanismen van veranderingen zijn/worden nauwelijks onderzocht.
Hoe wordt vanuit de wetgeving (KRW) omgegaan met veranderingen onder invloed
van autonome processen
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- Hoogheemraadschap Delfland (mevr. Maaike Veer en dhr. Jorg Willems)
Geconstateerde ontwikkelingen:
 Zeespiegelrijzing
 Veiligheidsrisico’s in de kustverdediging: zwakke schakels.
 Buitendijks bouwen: het project Waterwegcentrum Hoek van Holland is een voorbeeld van een project waarbij de primaire waterkering verlegd moet worden om de
bebouwing te kunnen realiseren (nieuwe buitendijkse bebouwing is niet toegestaan). Delfland is formeel de initiatiefnemer omdat het om een verlegging van de
primaire waterkering gaat en moet een Projectnota/ MER opstellen. De waterkering beschermt de bebouwing tegen het buitenwater (Nieuwe Waterweg en de
Noordzee) en ligt gedeeltelijk in het natuurmonument de Kapittelduinen. Een toekomstige verzwaring zal afhankelijk van het tracé wat gekozen gaat worden zeewaarts gerealiseerd moeten worden of in het natuurmonument. (hoe ga je om met
de FF-soorten, rugstreeppad en zandhagedis, die beschermd moeten worden?).
HHD is ook eigenaar van de Banken (bij ’s Gravenzande), dat heringericht moet worden en waarin natte duinvalleien liggen met veel beschermde flora (o.a. orchideeën).
Zij beheert dit samen met de Stichting Duinbehoud en ZH-Landschap. Hoe ga je met
de huidige natuurwaarden om? Tot enkele jaren terug werd dit gebied nog gebruikt
als overstort, een taak (waterberging) die HHD ook moet uitvoeren.
Dit gebied is vanwege de huidige natuurwaarden als ‘waterparel’ aangewezen.
Verder beheert HHD drie Natura 2000-duingebieden boven en onder Den Haag (witte
en grijze duinen met droge graslanden). De natte duinvalleien met plassen zijn buiten
de aangewezen gebieden gelaten.
En ook een ‘wandelend’ duin in de gekerfde zeereep valt onder beheer van HHD, die
overigens aan de grillen van de natuur wordt overgelaten.
Tegenstelling geconstateerd tussen veiligheid en ecologie. Zo schrijft de Keur vanuit
het oogpunt van veiligheid een aaneengesloten begroeiing van helm voor. Delfland
heeft een onderhoudsvisie voor de kust waarin de mogelijkheden voor dynamisch
kustbeheer worden aangegeven, daar waar mogelijk wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven voor natuurlijke processen en wordt verstuiving toegestaan. In smalle delen
(minimale veiligheid aanwezig) of daar waar achterliggende/omliggende belangen
aanwezig zijn wordt verstuiving tegengegaan.
Voor de grijze duinen geldt een herstelopgave van het habitat (duingrasland vegetatie)
(Opgaven Natura 2000 gebied). LNV heeft de ecologische randvoorwaarden nog niet
aangegeven die horen bij de herstelopgave (maar gaat dat nog wel doen als het goed
is).
HHD beschikt niet over de noodzakelijke kennis om dat zelf uit te voeren. Op welke
wijze moet het beheer hierop worden aangepast? Ook kan hierbij een conflict optreden met een van de taken van Delfland, namelijk het voldoen aan de toetsing volgens
de Voorschriften Toetsen op Veiligheid. In smalle delen moet de 2e duinregel ook volledig begroeid zijn en sommige duingraslandtypen van de grijze duinen bestaan uit
een open (korst)mosrijke kruiden vegetatie die niet gesloten genoeg is.
In andere delen is het gebied vergrast o.a. door atmosferische depositie en afwezigheid van konijnen.
Bij verbreding kunnen kansen benut worden om duinen te laten verstuiven en het type
“grijze duinen uit te breiden”. Kennis van flora en fauna die daarvoor nodig is m.b.t.
strikt beschermde soorten is bij HHD beperkt.
De natte habitats, duinplassen en duinvalleien, worden in het kader van KRW middels
de STOWA toetsing wel in de monitoring meegenomen.
Voor de KRW gaan we als Delfland niet meer volgens de STOWA toetsing meten. Dit
gaan we doen via de nog te ontwikkelen KRW-maatlatten. Echter, voor de duinen zijn
de maatlatten al redelijk goed ontwikkeld. Kennisleemten hierin zijn ervaring met het
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werken met de maatlatten (uitkomst) en gevoel met de werkelijke toetstand in relatie
tot de uitkomst.
Vragen van HHD:
Door overstorten voldoet de zwemwaterkwaliteit bij Scheveningen en Katwijk niet aan
de norm. Door bacteriën vindt natuurlijke afbraak plaats. Het besluit om de badplaats
weer open te stellen wordt door de economische belangen die in het spel zijn beïnvloed (soms misschien te snel?). Hoe lang duurt het voordat het sein veilig uit kan
gaan
Hoe gaat RWS Noordzee om met de waterkwaliteit van de Noordzee en de informatieverschaffing naar de regio (en dus ook HHD)?Op dit moment wordt voor de waterschappen vooral intensief samengewerkt met de provincie Zuid Holland. Deze samenwerking is goed en intensief.
Als het gaat om samenwerking in de KRW is dit voorlopig nog in het KRW Rijn West
verband. Echter, er is nog weinig duidelijk over eventuele waterkwaliteitsnormen en
daarnaast hoe zal er worden omgegaan met afwenteling.
Hoe gaat men in de toekomst om met de kwaliteit van het effluent van de zuiveringsinstallaties van Delfland naar de Noordzee?
Delfland is op dit moment druk bezig met de bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie. Deze nieuwe zuiveringsinstallatie voldoet aan de laatste eisen die vanuit Brussel
zijn gesteld in de nieuwe richtlijnen voor zuivering van afvalwater. Al het effluent zal
uitgemalen worden op de Noordzee of de Nieuwe waterweg. Daarnaast is het de
vraag hoe RWS in de toekomst hiermee om zal gaan. RWS is vergunningverlener die
dus uiteindelijk de emissie-eisen bepaalt
Wat zijn de effecten van belast zoet water op het zoute zeewater van de Noordzee?
Zwaar belast zoet water heeft negatieve effecten op de Noordzee. In het verleden was
dit heel duidelijk waarneembaar. De Noordzee was immers redelijk eutroof. Dit is afgelopen decennia drastisch afgenomen. De vraag is hoeveel belasting de Noordzee
aan kan en dan op basis daarvan aangeven hoeveel belast zoet water er op de
Noordzee uitgemalen kan worden.
Daarnaast zorgt zoet water belast met bacteriën in de zomerperiode voor een kortstondig negatief zwemadvies ivm volksgezondheid.
Er bestaat een grote recreatiedruk en exploitatiedruk op de kustzone. HHD is momenteel bezig met een strandnota. In feite zijn er geen waterstaatkundige argumenten om
de recreatie tegen te houden. Argumenten om exploitaties te weren komen vanuit het
oogpunt van dynamisch kustbeheer; dit zijn geen harde argumenten. Maar, wat zijn nu
de effecten van dynamisch kustbeheer op de natuurwaarden?En wat is het effect van
exploitaties op het strand op de aanstuiving en doorstuiving van zand?
Dilemma’s:
Zandhagedis met een behoefte aan open ruimte, die juist wat betreding van het duin
nodig heeft, en de Kiekedief (ook een VHR-soort) die struikgewas prefereert (habitat
voor muizen en andere kleine zoogdieren). Hoe ga je in de praktijk met deze tegenstrijdige habitateisen om en in relatie tot veiligheid? M.a.w. hoe kun je als beheerder
zorgdragen voor veiligheid met inachtneming van het veiligstellen van natuurwaarden
(vanuit VHR)?
De EHS-verbindingen (zoetwaterboezemstelsel) tussen kerngebieden zijn door de
provincie haaks op de duinenrijen geprojecteerd. Hierdoor zou de uitwisseling van biotoop(soort)en (nat/droog) tussen inlands gebied en duinen verbeteren. De vraag is
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echter hoe zich dat versterkt en kan dit resultaat niet op een andere wijze worden verkregen (alternatieven)?
Delfland heeft hier niet zozeer een groot probleem als het gaat om veiligheid of beheersbaarheid. Het probleem is hier meer de kosteneffectiviteit. Mocht er niet of nauwelijks van nature al een migratie zijn dwars op de duinenrij voor de doelsoorten die
benoemd zijn (zandhagendis, rugstreeppad) waarom zou je het dan aanleggen. Met
andere woorden nut en noodzaak van haakse EVZ wordt door Delfland nog wel eens
aan getwijfeld of het nut heeft.
Wat is het effect van verbreding van de duinen op de zoetwaterbel en de invloed
daarvan op de duinvallei en de hydrologische omstandigheden (kwel) landinwaards?
Een ecologisch zeer interessante duinvallei is de Haagse Beek ter hoogte van Loosduinen. De zoetwaterbel zal naar verwachting groter worden.
In de duinen gelden allerlei gebruiksfuncties die vanwege de beheer- en eigendomsverhoudingen en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden een sterk versnipperd beeld opleveren. Dit draagt niet bij aan een optimaal (uniform) beheer van de
duinen. Hoe ga je als beheerder hier procesmatig (qua afstemming) mee om? De beheerder dient veel inzet te plegen om het uiteindelijke doel na te streven, zonder zekerheid te hebben dat al die inspanningen ook inderdaad de gewenste uitkomst opleveren. Wat is het realiteitsgehalte/ de haalbaarheid van de referenties?
De ecologie van het mariene, zoute milieu is redelijk onbekend, die van het terrestrische meer bekend. HHD heeft een aquatisch ecoloog in dienst.
Wat is op een grootschaliger niveau bezien de verhouding tussen de activiteiten van
HHD en het deltagebied waartoe ZW-Nederland behoort? Bijvoorbeeld ten aanzien
van visintrek.
In hoeverre dient Delfland met visintrek rekening te houden (of hieraan bij te dragen)
bij de waterin- en uitlaat bij Scheveningen?
Delfland is bezig met het opstellen van een visstandbeheersplan voor zijn gehele beheersgebied. Eind van 2006 zal dit visstandbeheersplan afgerond zijn. Hierbij zal zeker de vraag beantwoord worden in hoeverre Delfland visintrek als verantwoordelijkheid ziet en rekening mee houdt/gaat houden.
Bekende kennisinstituten: Alterra en Stichting Duinbehoud
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- Wetterskip Fryslân (dhr. Wout de Vries)
Het Wetterskip Fryslân draagt zorg voor de waterkeringen langs de kust van Friesland. Op dit moment heeft het Wetterskip alleen dijken in beheer. Het beheersgebied
van het Wetterskip omvat het dijklichaam + aan weerszijden de stabiliteitszones. Deze
zones zijn vastgelegd in de keur van het Wetterskip. In 2007 zullen hier zones aan
toegevoegd worden, die nodig zijn voor toekomstige dijkversterkingen.
Dit geldt ook voor de dijken op Ameland en Terschelling, die nu ook onder het beheer
van het Wetterskip vallen. De overige waterkeringen, duinen en de zandige kust van
de Waddeneilanden vallen momenteel onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Op termijn zullen deze gebieden overgedragen worden aan het Wetterskip Fryslân. Het is nog niet duidelijk wanneer dit het geval zal zijn.
Zandsuppletie
Een belangrijke activiteit in de zandige kust zijn de zandsuppleties, die dienen om de
zandige kust te versterken. Deze zandsuppleties vullen de tekorten in het natuurlijke
zandtransport aan, waardoor geërodeerde duinen weer van voldoende zand voorzien
kunnen worden. Ze maken zodoende onderdeel uit van de zogeheten "zandrivier", die
van zuid naar noord langs de Nederlandse kust loopt.
Zandsuppleties hebben ook effecten buiten de zandige kust. Zo is het niet uit te sluiten dat het gesuppleerde zand ook terecht kan komen op de platen in de Waddenzee.
Verwacht wordt dat in de toekomst de hoeveelheid zandsuppleties toe zullen nemen,
bijvoorbeeld i.v.m. de verwachte zeespiegelstijging.
Het beheer van de duinen op de eilanden is de laatste jaren veranderd. Er is wettelijk
vastgesteld dat de Basiskustlijn uit 1990 vast gehouden moet worden. Deze heeft een
minder stringente relatie met veiligheid, waardoor dynamisch kustbeheer mogelijk is
geworden. Momenteel voert Rijkswaterstaat een evaluatie uit van de effecten van dynamisch kustbeheer op de Waddeneilanden.
Onder invloed van natuurlijke processen veranderen de eilanden van vorm. Aan de
westkant van de eilanden ontstaat een zandhaak, door enerzijds aanvoer van zand,
en anderzijds afslag. Deze haak loopt van west naar oost, waardoor in de tijd eerst
erosie plaatsvindt, die een aantal jaren gevolgd wordt door aanzanding.
Veiligheid
Op dit moment neemt veiligheid een dominante positie in bij het gebruik en beheer
van de zeekeringen en kustzone. De Vogel- en Habitatrichtlijnen gaan hierbij een
steeds belangrijkere rol spelen.
De aanplant van Helmgras om de duinen vast te leggen is gestopt sinds de introductie
van het dynamisch kustbeheer. Dit is mogelijk vanwege de zandsuppleties. Dergelijke
activiteiten zijn nauwelijks zichtbaar voor bewoners. In hun beleving lijkt het dat minder aandacht wordt geschonken aan veiligheid.
In de wetgeving is de laatste jaren voor de zandige kust een en ander op scherp gezet. Vanuit waterkeringsoogpunt dient na de duinafslag onder superstormomstandigheden een zogeheten grensprofiel over te blijven (een bepaald minimum hoogte en
breedte voor het resterende duin). Dit grensprofiel kan zich (op geruime afstand)
landwaarts van bestaande bebouwing bevinden. Toen in 2002 de Wet op de waterkering strikt werd geïnterpreteerd, bleek de overheid alleen verantwoordelijk te zijn voor
de veiligheid van het door een waterkering beschermde achterland. Met andere woorden, vanaf de binnenteen van een dijk of de binnenvoet van een duin. Dus bebouwing
op en voor de waterkering bleek op eigen risico te staan. En dat was nieuw. Want tot
dan toe bestond de indruk dat de zogeheten afslaglijn (lijn over de duinen evenwijdig
aan de kustlijn tot waar de erosie zich nu onder stormomstandigheden beperkt) in de
toekomst gehandhaafd zou blijven. Dus dat er extra zandsuppletie zou worden uitge-
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voerd als de zeespiegel gaat stijgen voor instandhouding van de afslaglijn, terwijl dat
niet nodig zou zijn voor de instandhouding van het grensprofiel.
Onlangs heeft de staatssecretaris het advies van de commissie Poelmann overgenomen om de huidige veiligheid van de buitendijkse aaneengesloten bebouwing te
handhaven (bijvoorbeeld door het uitvoeren van extra zandsuppleties), terwijl de initiatiefnemer voor nieuwe situaties zelf voor de veiligheid moet zorgen.
Voor de hele Nederlandse kust zijn zwakke plekken m.b.t. de veiligheid in beeld gebracht (zwakke schakels). Hierbij is gebruik gemaakt van een computermodel (Swan
geheten), waarin onder meer de golfslag gemodelleerd is. Hiermee kunnen de golven
onder stormomstandigheden goed gemodelleerd worden. Dit model werkt echter niet
voor het Waddengebied. Dus het is niet bekend met welke golven we rekening moeten houden langs de kust van Groningen en Friesland. Het is dus ook onbekend of er
hier ook zwakke plekken voorkomen. Vanaf 2006 wordt hier onderzoek naar gedaan
met behulp van meetpalen.
Daarnaast is er een toenemende belangstelling voor de kustzone. Projectontwikkelaars hebben veel plannen. De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben een gezamenlijke kustvisie opgesteld (Kustvisie 2050, meen ik). Ook vanuit de landelijke politiek komen signalen dat meer toegestaan moet worden in de kustzone.
De waterkerende functie van de kustzone zal noodzakelijkerwijs zeer belangrijk blijven. Het veiligheidsaspect wordt echter veel minder vanzelf sprekend gevonden dan
vroeger. Een reden hiervoor is dat de laatste decennia er nauwelijks nog stormen zijn
voorgekomen. Het is dan ook de uitdaging om de veiligheid in de toekomst te kunnen
verzekeren door het besef van het gevaar levend te houden (zie ook artikel in NRC
van zaterdag 28 januari: Leven met water is een gevaarlijke illusie).
Langs de IJsselmeer- en de Waddenzeekust zullen in 2007, in lijn met het Streekplan
van provincie Fryslân, door het Wetterskip reserveringszones aangewezen worden die
in de toekomst nodig zijn voor een eventuele verbreding van de dijken als gevolg van
klimaatsveranderingen. Aan beide zijden van de dijk liggen deze zones van 100 m
breed binnendijks (125 m voor de Waddenzee) en 175 m buitendijks (200 m voor de
Waddenzee). Onomkeerbare zaken zijn niet toegestaan in deze zones. Er wordt nu
nog geen voorkeursrichting aangegeven, omdat dit lange termijn ontwikkelingen zijn
(op de schaal van eeuwen). Belangen en afwegingen kunnen dan heel anders zijn
dan nu. Het Wetterskip is nu bezig om deze zones precies te berekenen. Het is de inschatting dat de zones dan (veel) smaller kunnen zijn dan nu in het Streekplan is aangegeven.
Voor de zandige kust wordt op landelijk niveau eveneens gewerkt aan zulke reserveringen. Een en ander wordt nader uitgewerkt in de Beleidslijn kust (nadere informatie
bij RIKZ van Rijkswaterstaat). Ook in de 3e kustnota en 5e Nota Ruimte wordt hieraan
aandacht besteed.
Daarnaast geldt dat verbodsbepalingen in het algemeen minder geaccepteerd worden
dan vroeger. Als het Wetterskip de duinen gaat beheren, is dan ook een belangrijk
aspect hoe hiermee om te gaan. Verschillende partijen hebben verschillende belangen. Groeperingen die belangen hebben in de kustzone zijn bijvoorbeeld recreanten,
strandtenthouders, gemeenten).
Europese initiatieven
Komend halfjaar is Oostenrijk de voorzitter van de Europese Unie. Oostenrijk wil zich
o.a. profileren met de EU Hoogwaterrichtlijn.
In het rapport Evaluatie van het Integraal Kustbeheer, dat in het kader van de Europese kustrichtlijn is opgesteld, is het aspect veiligheid niet als criterium voor de kust
meegenomen. Dit speelt ook minder in andere landen, omdat deze veel minder
kwetsbaar zijn voor overstromingen vanuit zee. Dit houdt in dat het aspect veiligheid
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tegen overstromen vanuit zee geen gemeenschappelijk belang is, waardoor het gevaar bestaat dat veiligheid ondergeschikt wordt gemaakt aan andere belangen. (mevr.
Ieni Minie van DGW houdt zich met dit onderwerp bezig).
Ecologie
Negatieve effecten van ingrepen op de ecologische waarden / processen sijpelen
slechts langzaam door. Geen snelle actie - reactie, maar pas na lange tijd zie je de
effecten. Deels ook omdat een goede monitoring ontbreekt.
Daarnaast geldt dat kansen op ecologisch gebied gemist worden. Een voorbeeld hiervan is het Herstelprogramma Oevers en Kaden van het Wetterskip. Hierin worden de
oevers en kaden van watergangen volgens de veiligheidsnormen van de provincie
verbeterd. Dit zou een goede gelegenheid zijn om de oevers een natuurvriendelijk karakter te geven. Dit gebeurt echter niet altijd, omdat de subsidies hiervoor lang niet altijd op tijd geregeld kunnen worden.
Kennisbehoefte
Het Wetterskip Fryslân heeft op dit moment geen grote kennisbehoefte m.b.t. de ecologie van de zandige kust. Deze kennis zal echter wel nodig zijn als het Wetterskip
daadwerkelijk de verantwoording krijgt over de zandige kust van de Waddeneilanden.
Kennis zal dan nodig zijn van de gevolgen van bijv. zandsuppletie en zandverstuiving.
Wout de Vries heeft contacten met een aantal collega’s, die hier reeds mee bezig zijn
(Carola van Gelder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Adrie Provoost
(waterschap Zeeuws Vlaanderen).
Het Wetterskip heeft een aantal ecologen in dienst, maar deze houden zich bezig met
het zoete water. Waarschijnlijk zullen vanuit Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
etc. de ecologische kennis aanleveren als beheerders van de gebieden.
Kennismanagement is geen hot item binnen het Wetterskip. De structuur is gericht op
het snel beantwoorden van actuele vragen vanuit het bestuur.
Belangrijk blijft het eigen netwerk. Specifiek genoemd wordt de Kring van Zeewerende
ingenieurs. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst van techneuten uit de kustlanden (Engeland, België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Polen), vnl. om te netwerken. Hieruit
zijn een aantal Europese programma's ontstaan, zoals COM-COAST
(www.comcoast.org) en SAFE-COAST (www.safecoast.org). Ook is er de groep van
Coastal Managers uit ontstaan, waarin het beleid tussen de betrokken landen uitgewisseld kan worden.
Kennisleemtes voor de toekomst worden vooral voorzien op het gebied van Dynamisch Handhaven, omdat hier het aspect veiligheid raakt aan de ecologische waarden. Op dit moment zijn deze vragen niet aan de orde, omdat het Wetterskip geen
zandige kust beheerd.
Op dit moment lijkt het vooral onbekend te zijn wat de effecten van zandsuppleties op
de ecologische processen zijn. Effecten zijn te verwachten op de plek waar je het
weghaalt, waar je het stort en op de brandingszone. Daarnaast zal het zandtransport
beinvloedt worden.
Naar voren gebrachte kennisleemtes:
Hoe beïnvloeden ontwikkelingen die noodzakelijk zijn m.b.t. de veiligheid de ecologische processen?
- verhoging / verbreding dijken
- zandsuppleties: invloed op morfologie
Niet voldoende inzicht in morfologische processen
Zandstromingen niet goed in kaart.
Golfslag Waddenzee niet goed in kaart.
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Veranderingen in de kustzone ten gevolge van Dynamisch Handhaven?
Waar liggen de zwakke plekken in de kustverdediging (nieuwe inzichten in modellen)?
Welke activiteiten gaan in de kust toegestaan worden?
Welke positie neemt veiligheid in ten opzichte van andere functies van de kustzone?
Hoe om te gaan met toekomstige (nieuwe) functies (belangenafwegingen)?
Hoe om te gaan met recreatief (mede)gebruik?
Hoe bij kustbeheer om te gaan met de belangen / beleving van mensen?
- afwegingskaders
- communicatie
Hoe kunnen ecologische aspecten worden geïntegreerd in bestaande ontwikkelingen
in de kust?
Negatieve effecten van handelingen op de ecologie kunnen niet snel inzichtelijk worden gemaakt.
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- Hoogheemraadschap Rijnland (mevr. Petra Goessen en dhr. Leen van Dijk)
Leidraad voor de uitvoering geschiedt via het Waterbeheerplan (WBP) 2006 – 2010.
Primaire taak is veiligheid. Voor de natuur zijn geen doelstellingen geformuleerd, wel
dat de kust zo dynamisch mogelijk beheerd moet worden (dynamisch kustbeheer).
De waterkering (meestal de 1e duinenrij, ca. 250 m breed) wordt beheerd door HHR,
waarvan het eigendom in handen is van onder meer Domeinen, SBB, NM, Nationaal
Park Kennemerduinen en A’damse waterleidingduinen.
Het belang van natuur versus veiligheid komt tot uitdrukking in het beheer van de duinen: verstuiving versus geen verstuiving.
Er bestaan bij de A’damse waterleidingduinen ideeën om de paaltjes aan de kustzijde
van de duinen weg te halen ten behoeve van het publiek. Verder geeft het Nationaal
Park Kennemerduinen (samenwerking SBB, NM en PWN) in haar beheerplan (BIP) te
kennen om de kustduinen achter de 1e afrastering af te toppen voor meer dynamiek.
Hiertegen bestaan nogal wat bezwaren (ook van de kant van Rijnland).
De vraag die daarbij aande orde is, is ‘wat is nu eigenlijk dynamiek’ en wanneer wel
en niet ingrijpen (interventieniveau)? Het gaat soms om zeer ingrijpende ontwikkelingen die ook effect kunnen hebben op de aanwezige natuurwaarden.
Vanuit veiligheid dient HHR bij stormschade in te grijpen (de zeereep te herstellen),
maar dient daarbij wel de aanwezige natuurwaarden (o.a. zandhagedis, zeedistel) te
beschermen (middels vergunningen).
Projecten (natuur) die momenteel worden uitgevoerd:
1. monitoring optredende veranderingen in stuifkuil Wassenaar (die spontaan
ontstaan is)
2. volgen van ontwikkelingen (ecologisch, morfologisch) in het gebied Parnassia,
die in gang zijn gezet na stormschade
Het doel van dit project is om het effect van een verstuiving in beeld te brengen, en
daarmee de volgende vragen te kunnen beantwoorden:
- komt de veiligheid in het geding
- blijft de kuil in stand
- wordt de kuil groter
- effecten op de natuur.
Kennisaspecten; morfologie (Rijnland), juridisch (omleggen keur), natuur (vegetatieontwikkeling).
Stormschade werd actief hersteld met helminplant. Met stuifschermen wordt zand
vastgehouden voor bijvoorbeeld de exploitaties op het strand (zandbanketten) Tegenwoordig wordt dit waar mogelijk aan de natuur overgelaten (dynamisch beheer).
Een stormschade bij een smalle duinreep zal wel worden aangeplant vanwege de veiligheid. Dit is echter nog niet voorgekomen.
Er treden langs de kust veranderingen op. Door de zandsuppleties is er zeer veel
zandaanwas (met andere zandstructuren/samenstelling). En door de zogenaamde
‘zandbanketten’ ten behoeve van de exploitatie van strandtenten treedt er zeer veel
verstoring op van karakteristieke leefgemeenschappen (strandvegetatie) op het
strand. Zandbanketten houden natuurlijke beweging van de duinen tegen.
Ook het uitgraven om putten en k&l verstoren de natuurlijke beweging van het duin.
Rijkswaterstaat onderzoekt ook de ecologische effecten van zandsuppleties op de natuur aan de hand van de voortoets (contactpersoon is Spanhoff).
In het nog door RWS op te stellen beheerplan (2009) zullen eventuele maatregelen
worden geformuleerd.
Andere invloeden op kustzone:
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Toestaan woningbouw in buitendijkse gebieden (n.a.v. commissie Poelman): wie is
aansprakelijk als het misgaat met de veiligheid? Het waterschap is geen voorstander
van bebouwing in buitendijks gebied. Definitie van buitendijks is ook nog ter discussie.
Jaarrond exploitatie (b.v. in Zandvoort) staat haaks op dynamisch kustbeheer. Hiervoor ontbreekt nog uitvoeringsbeleid bij HHR. Wat kan en wat mag zonder dat de dynamiek verstoord wordt? HRR wil regels opstellen o.a. voor afstand tot afrastering,
frequentie van aanwijzen/eventueel herplaatsen, welke fundering toepassen, vloerpeil.
Er wordt een tegenstelling geconstateerd tussen enerzijds het belang van natuurorganisaties, bijvoorbeeld het instellen van stiltegebieden, en anderzijds het belang van de
recreant. De recreant wil het duingebied graag opengesteld zien (streekplan discussie).
Tegengestelde belangen (drinkwaterbedrijf ZH en PZH) spelen ook bij het regeneratiegebied tussen Katwijk en Wassenaar (door afgraving en teruggave aan natuur).
Recreatieve druk, m.n. wandelen en strandbezoek, op de kustzone neemt toe.
Door suppleties ontstaat er meer duinvorming door aanwas en minder verstuiving
naar het achterland en minder erosie van de eerste duinenrij. Hierdoor verandert het
ecologisch systeem (grotere verscheidenheid/diversiteit op het strand; hier ontwikkelen zich nieuwe duintjes en daarmee ook pioniersoorten. Door deze gewijzigde dynamiek (aanwas in plaats van erosie) ontstaat er minder verstuiving van het duinenlandschap erachter. Veel natuurorganisaties willen het landschap liever laten verschralen
(door aanvoer stuifzand) waarmee vergrassing en verstruiking wordt tegengegaan.
Focus bij HHR is niet gericht op natuur; HH Rijnland heeft een aquatisch ecoloog in
dienst.
HHR heeft geen kennis van terrestrische ecologie in huis. Uitbesteding aan kleinere
bureaus als Groene Ruimte, Wageningen. Om kennis over dynamisch duinbeheer op
peil te houden worden dagcursussen gevolgd door veldmedewerkers. Voor het beheer
van de duinen is deze kennis onvoldoende.
Bij de versterking van de Zwakke Schakels (Noordwijk en Katwijk), waarvoor HHR
zowel initiatiefnemer als uitvoerder van de projecten is, gaat het in aanvang om de
veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Effecten op de natuur worden bij de afweging van de
varianten meegenomen. Uitgangspunt en aanleiding is veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. (Daar krijgt HRR ook geld voor van RWS en provincie).
In de duinen liggen nog zeer veel bunkers waarin vleermuizen huizen. Als je de duinen wilt laten eroderen komen die bunkers soms vrij te liggen. Vanuit het oogpunt van
veiligheid (ook voor spelende kinderen) is in het verleden wel eens een bunker opgeruimd.
Beperkt recreatief gebruik van de duinen is acceptabel, maar hoe ver kun je gaan met
de daardoor ontstane dynamiek en bij het beheer van de waterkering? Er is vanuit
HHR behoefte aan een tool om de effecten van ingrepen op de ecologie in beeld te
brengen (voor bepaalde relaties is dit in kaart gebracht door RIKZ; rapportage 2005).
De rapportage over het effect van de uitbreiding van het havenhoofd IJmuiden op de
kust (rapportage RIKZ) wordt naar HHR gestuurd.
De afdeling vergunningen van HHR heeft alleen te maken met de technische eisen
aan werken (voorschriften), zoals die vanuit de Keur aan de waterkering en watergangen gesteld worden. Er vindt m.b.t. natuuraspecten wel interne terugkoppeling plaats
voor wat betreft de FF-wet-soorten.
Er bestaat wel een kennisleemte in de monitoring van ecologische waarden (alhoewel
HHR hierin geen taak heeft) en algemeen op het gebied van Natura-2000/KRW.
Op beleidsniveau vindt er kennisuitwisseling plaats met andere HH, zoals NH Noorderkwartier. Op initiatief van RWS vindt 2 tot 3 keer per jaar het kustlijnenoverleg
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plaats (ambtelijk en bestuurlijk). Daarin worden alleen de hoofdlijnen van het kustbeleid met betrokkenen besproken (primaat ligt bij veiligheid). Op uitvoeringsniveau bestaan wat betreft natuurbeheer veel contacten met andere terreinbeherende instanties als SBB, PWN en Kennemerduinen.
Specifieke vraag HHR:
Helm is in de Keur vastgelegd om het zand vast te houden (veiligheid). Zijn er nog alternatieve soorten met dezelfde eigenschappen die kunnen worden gebruikt als de 1e
duin wordt afgetopt en de daarachter liggende duinen moeten worden vastgelegd?
En hoe moet worden omgegaan met aanwezige Rode-lijst soorten bij het herstellen
van de zeereep na stormschade/erosie?
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- Rijkswaterstaat Noord-Holland (dhr. Marco van Wieringen en Amar Das)
Geconstateerde ontwikkelingen:
1. Kaderrichtlijn Water (KRW): welke maatlatten gaan er gehanteerd worden voor de
bepaling van de ecologische kwaliteit in de kustzone? en welk H&I-programma wordt
vanuit DGW in dit kader opgesteld? Welke rol speelt RWS Noordzee hierin?
2. Integrale Waterwet en VHR (Natura 2000).
Kustlijnzorg en activiteiten als baggeren, het uitvoeren van suppleties en de aanleg
van windmolens, dienen beter te worden onderbouwd, m.n. op het punt van natuurwaarden.
Als project waarin ecologie wel een rol speelde, naast die van veiligheid (primair),
wordt Molwerk genoemd, een zeewering langs het noorden van de Mokbaai op Texel.
En omdat de Zwakke Schakels mer-plichtig zijn, wordt ter voorbereiding van deze projecten de natuur al bij aanvang in de effectbeoordeling meegenomen.
De werkingssfeer van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) loopt in principe
tot de duinvoet. RWS NH is in het kader van bodembeheer verantwoordelijk voor het
gebied dat loopt van 1 km uit de kust tot aan de duinvoet. Voor de WVO geldt die verantwoordelijkheid vanaf de laagwaterlijn (IVW is vergunningverlener).
FF-wet en VHR (Natura 2000) drukken steeds vaker hun stempel op projecten en de
voortgang ervan. Zo conflicteert de uitbreiding van de pier bij IJmuiden met de (gunstige staat van) instandhouding van de Paarse strandloper. Hiervoor moet een oplossing bedacht worden.
Aangroeisnelheid van (sessiele) organismen op (eco)blokken in zeekeringen wordt
gemonitoord. Een vraagbaak over substraten en de begroeiing daarvan is Robert
Jentink van de meet- en informatiedienst Zeeland. Op het gebied van harde substraten en het belang daarvan voor de ecologische waarde bestaan nogal wat vragen (wat
voor specifieke kennisvragen/welke kennisaspecten zijn dat?).
Kennis daarover is zeer verspreid. Het ecologisch herstel en de snelheid waarmee dit
plaats vindt is van grote invloed op de projectvoortgang van bijvoorbeeld groot onderhoud aan pieren en strandhoofden
Strandhoofden zijn potentieel ecologisch waardevolle objecten, die ook in de discussie
rond de Zwakke Schakels een rol spelen.
Bij suppleties spelen de volgende aspecten een rol:
- interactie morfologie/ecologie en het vinden van een optimale afweging daartussen
- waar wel/niet suppleren in verband met aanwezige natuurwaarden in de kustzone en
de effecten ervan. Onderzoek heeft plaats gevonden naar de effecten van grote suppleties bij onder meer de Koog (vooroever), Heemskerk (vooroever/strand; punaise,
1997), Terschelling (wingebied zand) en Egmond.
- materiaal dat aangebracht wordt en elders wordt gewonnen (van -20 tot -2m), wordt
min of meer lukraak op strand gesuppleerd vanwaar het door verstuiving in de duinen
terecht komt. Dit materiaal varieert qua samenstelling wat betreft kalk, zout en mineralen. De kennis van de effecten van dit gebiedsvreemde zand op de lokale condities en
vegetatie(ontwikkeling) is summier en niet helder.
Door gebrek aan kennis (kennisleemtes) worden voor suppleties geen vergunningen
aangevraagd. De ecologische implicaties van suppleties kunnen niet helder in kaart
worden gebracht. Hiermee wordt wel een risico gelopen, waarvan men zich bewust is.
Project 'Herstel zeegras'. Belangrijk voor herstel van zeegras is de toestand in de
Waddenzee ten aanzien van slibhuishouding en nutriëntentoevoer.
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Aanvullende vragen
- relatie waterkwaliteit kustzone en Waddenzee en de ecologische effecten op de lange termijn.
- visserij is onderbelicht. Verstoring van bodemfauna bij bodemberoerende activiteiten
van de visserij lijkt veel meer impact te hebben op het ecologische systeem (habitatvernietiging). Dient LNV hierover nog geïnterviewd te worden?
Kennis
 Via Bouwdienst RWS (o.a. Rogier Kuil) komt men in contact met andere RWS
diensten, zoals Zeeland, die met de zeeweringen bezig is.
 Men valt wel eens terug op steunpunten als RIZA/RIKZ.
 Voor specifieke lokale kennis valt men terug op vogel- en of natuurorganisaties,
maar ook wel eens op de universiteit (b.v. UvA t.b.v. zandhagedis).
 Voor kennis over dynamische kustbeheer (zeereep) valt men terug op Arends
(Texel), Aqua Sense, Waardenburg en kleinere adviesbureaus.
 Men beschikt bij NH over voldoende kennis om het netwerk in de markt aan te
sturen. Eerst wordt de vraag uitgezet binnen de eigen organisatie (bv. RIKZ,
DWW, Bouwdienst), pas daarna komen externe partijen aan bod.
 Men voert geen kennismanagement bij RWS NH. Men valt terug op eerder genoemde RWS-organisaties en AGI, Noordzeeloket en Noordzee Atlas (Initiatief
IDON - Interdepartementaal Onderzoek Noordzee - beheerd door DNZ en RIKZ).
 Kennis is niet makkelijk toegankelijk, verspreid en niet integraal.
 Dik Stolkenburg (betrokken bij lozingen in buitenhaven) zou mogelijk nog aanvullende informatie over dit onderwerp kunnen verschaffen.
 Ron van 't Veer van Landschap Noord-Holland kan meer informatie verstrekken
over ontwikkelingen rond de Balgzandkwelders.
Verzoek aan RIKZ: graag toezending RIKZ rapportage over beheergrenzen naar NH
(actie Gerard).
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- Rijkswaterstaat Noordzee (dhr. Ad Stolk)
Belangrijke beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op de werkzaamheden van
RWS zijn EMS, Natura 2000, KRW en Integraal Kustzonebeheer.
Geconstateerd wordt dat er binnen RWS geen kennisgroep meer bestaat die zich
specifiek bezighoudt met de biologie van de Noordzee (RWS Noordzee heeft 2 ecologen in dienst). Wel wordt RIKZ soms gevraagd om advies te leveren, bijvoorbeeld ten
aanzien van beschermde gebieden in de Noordzee, maar dit is niet structureel.
Kust2005: een belangrijk programma waarin m.n. fysische en morfologische kennis
van het kustsystemen is opgebouwd om toekomstige vraagstukken ten aanzien van
kustbeleid en beheer op te lossen. Vanaf aanvang is vanuit dit programma niet alleen
de benodigde generieke kennis ontwikkeld, maar is dit ook doorvertaald naar wat dit
voor de uitvoeringspraktijk en het gangbare kustbeheer en -beleid zou kunnen betekenen. Dus vanuit een onderstroom van fundamenteel wetenschappelijke vragen is in
de loop der tijd meer de koppeling gelegd met concreet actuele beheersvragen.
Kust2005 is een programma met een doorlooptijd van 5 jaar en inhoudelijk vastgesteld door een stuurgroep (o.a DGW, RIKZ en RWS Noordzee). Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma is niet star, maar kan zonodig worden aangepast en behelst naast
morfologische ook ecologische vraagstukken. Het programma draait nu 10 jaar.
Bij diepe putten die ontstaan na zandwinning is het de vraag welke rol slib daarbij
speelt. Daar weet men nog eigenlijk nog te weinig vanaf. En ook de ecologische effecten van suppleties, die onder de verantwoordelijkheid van de kustdirecties vallen, zijn
onvoldoende inzichtelijk. Bij zandwinning speelt momenteel alleen de korrelgrootte
een rol. Maar hoe je het wendt of keert, in de nabije toekomst zal er bij zandwinning
en suppleties in de kustzone meer rekening moeten worden gehouden met de (effecten van de ingreep op) benthos vanuit de Kaderrichtlijn Water. Hiervoor is DGW verantwoordelijk.
Het Zeereservaat (ca. 25.000 ha) is een van de compensaties voor de aanleg van de
2e Maasvlakte. Het zoekgebied ligt ten zuiden daarvan binnen de 3-mijlszone in de
Voordelta. Speciale bescherming verkrijgen de bodemfauna en vogelrustgebieden op
ondiepe, droogvallende platen. De (te beschermen) natuurwaarden staan (nu al) op
gespannen voet met de recreatie in dat gebied (wind-/kite-/golfsurfen in de Voordelta).
Voordelta is al aangewezen als beschermd gebied binnen Natura 2000 dat aan de
landzijde begrensd wordt door de duinvoet.
De aanleg van de tweede Maasvlakte en het zeereservaat kan pas starten als de
Tweede Kamer z'n goedkeuring heeft gegeven aan de Planologische Kernbeslissing(PKB+). Het beheerplan voor het zeereservaat is onderdeel van de PKB+. Als de
Tweede Kamer en Eerste Kamer hiermee heeft ingestemd, dan is de aanleg van het
zeereservaat onherroepelijk.
RWS Noordzee stelt in opdracht van PMR het ontwerp beheerplan op dat in 2006 gereed moet zijn.
De ecologische kennis voor het opstellen van het beheerplan komt bij RIKZ vandaan
en vanuit de markt (Vertegaal, Florijn, Alterra, Waardenburg). Vanuit hun ecologische
expertise zijn Bas Hogenboom en Joris Geurts van Kessel van RIKZ bij PMR gedetacheerd.
De nul-meting van de huidige toestand vindt vanuit PMR plaats (monitoring).
Ook zal RWS Noordzee naar verwachting het beheerplan opstellen voor het aangewezen Natura 2000 gebied in de kustzone ten noorden van Petten (vanaf de 3mijlszone). Opdracht hiervoor moet nog loskomen van LNV.
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De kennis die voor het schrijven van beheerplannen nodig is beperkt zich noodgedwongen tot kennis over doelsoorten die in de (voorlopige) instandhoudingsdoelen
van het betreffende Natura 2000 gebied genoemd zijn. Hierop wordt men immers
vanuit Brussel afgerekend. De vraag vanuit DNZ is echter of deze kennis systeemdekkend is.
Vanuit OSPAR en de EMS vindt er een meer holostische, ecosysteembenadering
plaats. De vraag die hierbij naar boven komt is dan weer hoe je die benadering vanuit
beheer vorm kan geven, hoe ga je deze vraag vanuit beheer concretiseren?
Op metaniveau genereert dit op zijn beurt de vraag wat nu eigenlijk een ecosysteembenadering inhoudt. Deze vraag dient in ieder geval in het kennisprogramma van
RIKZ te worden meegenomen. Deze gedachte kan worden vormgegeven door aan
beheerders een soort van gereedschapkist vanuit OSPAR/EMS aan te reiken waarmee ze de voorgestelde benadering kunnen invullen.
Vanuit het beheer (van de Noordzee) worden voorwaarden gesteld aan de gebruiksfuncties die in het gebied worden uitgeoefend, zoals zandwinning en kabellegging. Dit
geschiedt middels EQO's (Ecological Quality Objectives), die de ecologisch na te
streven doelen beschrijven. Vanuit OSPAR komt het geluid naar voren om voor het
gehele noordelijke deel van de Atlantische oceaan deze EQO's op te gaan stellen.
Oorzaak - gevolg relaties zijn onduidelijk en moeilijk in te schatten. Wat is bijvoorbeeld
de invloed van een bepaalde activiteit op de benthos? En, is het eigenlijk niet ook een
schaalniveau probleem? Het maakt namelijk nogal wat uit of een te verwachten effect
nu op de vierkante meter speelt of bijvoorbeeld voor een hele baggergeul.
Voor mer's en de richtlijnen die daarvoor moeten worden opgesteld is ecologische
kennis vereist. Vragen die binnen Noordzee niet kunnen worden beantwoord, worden
in de markt gezet.
Zo langzamerhand is wel het punt bereikt waarop men zich afvraagt of je als opdrachtgever nog over voldoende ecologische kennis beschikt om mer's deskundig te
kunnen beoordelen. Nu al wordt regelmatig de beoordeling bij anderen buiten de organisatie neergelegd, bijvoorbeeld bij RIKZ.
Voldoet het beschikken van bepaalde systeemkennis, bijvoorbeeld op het gebied van
grindbanken, om de effecten van activiteiten die daar plaatsvinden te kunnen vertalen
naar het gehele systeem? (dit zou een meer methodologische kwestie zijn?).
Ontwikkelingen in de kust die mer-plichtig zijn - en dus ook ecologische kennis vereisen - betreffen de aanleg van windmolenparken op zee, zandwinning en het leggen
van kabels/pijpleidingen.
De vraag die boven komt en waarover Berber Korf van DNZ meer weet te vertellen is
of er één of meerdere mer's moeten worden opgesteld als bijvoorbeeld het tracé voor
een pijpleiding vanuit zee dwars door de duinen loopt? En als je langs zo'n denkbeeldig tracé nu eens in kaart weet te brengen welke partijen daarbij betrokken zijn en
welke specifieke problemen/vragen daarbij aan de orde kunnen komen (deze laatste
toevoeging is van mij), dan is daarmee in feite een voorbeeld geschetst van een situatie die mogelijk als pilot kan worden opgepakt en uitgewerkt.
Klimaat is nog niet een thema dat al prominent in de dagelijkse praktijk van Noordzee
wordt ervaren. Als beheerder is het belangrijker om te weten waardoor er veranderingen optreden zodat je daarop in het beheer kunt anticiperen, bijvoorbeeld door monitoring (0-meting).
Belangrijk bij dit soort grote en grootschalige problemen is om inzichtelijk te krijgen
welk deel van het probleem nu door autonome ontwikkelingen wordt veroorzaakt waarop je als beheerder geen invloed hebt - en voor welk deel je als organisatie zelf
kunt bijdragen aan het oplossen ervan.
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Op de vraag of er zoiets als kennismanagement binnen DNZ bestaat, wordt gerefereerd aan het onderzoeksprogramma 'Toestand van de zee', dat in 2002 in opdracht
van RWS Noordzee door RIKZ is gestart. Naast het beoordelen van de toestand van
de Noordzee aan de hand van graadmeters (biotisch en abiotisch) en probleemverkennend onderzoek worden ook signalen opgevangen van lopend (inter)nationaal onderzoek dat interessant is voor het beheer en beleid op de Noordzee.
Jaarlijks wordt dit programma geëvalueerd door DNZ op basis van de resultaten die
door RIKZ vanuit het MWTL (Monitoring van de waterstaatkundige Toestand des
Lands) worden aangereikt. Op dit niveau vindt ook afstemming van kennis plaats (ook
kennisleemtes?).
Op de vraag of anderen binnen DNZ andere kennisvragen zouden aandragen wordt
geantwoord dat Wanda waarschijnlijk dieper zou insteken op de ecologische vraagstukken die in de Noordzee spelen (specificeren van de kennisvraag).
Bij andere interviews werden de volgende vragen, die betrekking hebben op het beheergebied van Noordzee, gesteld:
RWS NH: welke rol speelt DNZ bij het opstellen van het H&I programma voor de
Noordzee dat vanuit de KRW wordt opgesteld?
Hoogheemraadschap Delfland: hoe gaat RWS Noordzee om met de waterkwaliteit
van de Noordzee en met de informatieverschaffing (terugkoppeling van de kwaliteitstoetsing) naar de regio?
Hoogheemraadschap Delfland: belemmeringen voor visintrek bij de waterinlaat bij
Hoek van Holland moeten op termijn worden weggenomen. In hoeverre kan/moet HH
Rijnland hierbij aansluiten bij het beleid van RWS Noordzee. Of moet hiervoor nog beleid ontwikkeld worden?
De antwoorden worden teruggekoppeld naar de betreffende personen.
Gerard informeerde bij Ad of Marc Janssen van Stichting Duinbehoud nog contact met
hem heeft opgenomen naar aanleiding van de problematiek rond zandwinning en de
effecten daarvan.
Ad refereert aan een toenmalig onderzoek naar meiobenthos in de strandzone in samenwerking met het NIOZ met behulp van boxcare. Gerard is blij verrast en hoopt dat
Ad de resultaten nog weet te achterhalen.
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- Stichting Duinbehoud (dhr. Marc Janssen)
In het inleidend gesprek wordt duidelijk dat SD contacten heeft met RIKZ vanuit dynamisch kustbeheer. De heren Kruik en Korf (ex-RIKZ'ers) zitten in het bestuur van
SD. De stichting is in 1977 opgericht vanuit de toenmalige acties tegen waterwinning
in de duinen. De stichting is in het kader van zandsuppleties betrokken bij overleggen
met de provincies N- en Z-Holland. Een van de discussiepunten betreft de omvang
van de vooroeversuppleties.
De stichting is een landelijke organisatie met ca. 6 medewerkers en een extern (kennis)netwerk met vrijwilligers en consulenten. Men onderhoudt enige contacten met de
Waddenvereniging zelf (die recent beschikt over een kustmorfoloog) en via lokale contacten (o.a. Ankie Woudstra) . Wat betreft kustbeheer heeft de stichting veelvuldiger
contact met LNV en RWS. Expliciete buitenlandse contacten heeft de stichting niet.
Beheer van de zeereep op de Wadden wordt overgedragen aan de waterschappen,
maar valt nu nog onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Zandverstuivingen worden slecht hier en daar tegengegaan door (de meer traditionele beheerwijze
van) helmbeplanting. De stichting ziet de waterschappen liever in de rol van toezichthouder (t.a.v. veiligheid) en natuurorganisaties als SBB en NM in de rol van terreinbeheerder. Zoals dat eigenlijk nu al geschiedt bij de Kerf aan de N-Hollandse kust dat
door SBB wordt beheerd. Geconstateerd wordt dat de aandacht voor de natuur bij de
waterschappen meestal vanuit een persoonlijke betrokkenheid van bijvoorbeeld een
dijkgraaf bestaat en niet vanuit een taakstelling (geen kerntaak).
Kort wordt gerefereerd aan "Europese Mariene Strategie (EU)" en "Meegroeien met
de zee (bureau Stroming/WNF)", relevante beleidsdocumenten i.k.v. kustbeheer en
kustontwikkeling.
Gerard legt kort het doel van het project uit. Integrale benadering van de kustproblematiek (nu veelal sectoraal) en verruiming kennis van de mariene ecologie (beperkte
monitoring) in de brandingszone en van interactie tussen morfologie en ecologie in
die zone (nu onduidelijk). Op basis van samenhang komen tot een ecologisch kustprogramma.
Status van de kustzone, m.n. strand en brandingszone, is onduidelijk. In de aanwijzingsbesluiten loopt de grens van de habitatgebieden tot de duinvoet (langs de Hollandse kust). In het beheerplan van de Noordzee is de grens getrokken bij de laagwaterlijn. De stichting wil de grens graag leggen bij de hoogwaterlijn, omdat daar door
het samenspel van wind en water duinvorming en van daaruit ecologische processen
starten. Nu bestaat er een soort van 'niemandsland' tussen de Noordzee en het duingebied waarvoor eigenlijk niemand zich verantwoordelijk voelt. Juist op deze zone
staat een grote economische druk (strandexploitatie, recreatie, e.d.).
Door Gerard wordt verwezen naar de RIKZ rapportage over de beheergrenzen (stage
opdracht).
Vragen van de stichting hebben betrekking op de morfologie die als 'aanjager' van de
ecologische processen wordt gezien. Om de duinen mee te laten groeien met de zee
is het interessant om te onderzoeken op welke wijze zandsuppleties hierin een rol
kunnen spelen (middel).
Er bestaat behoefte aan het opzetten van een pilot om dit uit te proberen.
Bij het aanpakken van de Zwakke Schakel bij Hoek van Holland (HH Delfland) aan de
kust is het wenselijk dat er aangestuurd wordt op LT ontwikkelingen ten aanzien van
de duinen (langere tijdhorizon). Het zand spoelt op die locatie ook niet zo snel weg.
De vraag die daarbij aan de orde wordt gesteld is "kan er met zandsuppletiebeleid
duinvorming worden geïnitieerd en duinen (in verticale richting) worden uitgebreid? "
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Ook voor het traject Den Helder-Petten, ten noorden van de Hondsbosse zeewering,
wordt iets soortgelijks voorgesteld (200 meter kustverbreding d.m.v. zandsuppleties).
Dynamisch kustbeheer is niet overal en op dezelfde wijze mogelijk. Zo is de zeereep
in HH Delfland eigenlijk te smal hiervoor. Ecologische ontwikkeling, door bijvoorbeeld
verstuiving, is in eerste instantie kansrijker door zeewaards op te schuiven. Bij landwaardse beweging is het een stuk moeilijker om verstuivingen in gang te zetten, omdat hiermee belangen in het achterland kunnen worden geschaad (bebouwing, landbouw en soortgelijke gebruiksfuncties). Landwaardse ontwikkeling kan ook ten koste
gaan van terrestrische ecologische waarden en duinvalleien en levert ook minder snel
ecologische winst op. Dit laten bijvoorbeeld de Oosterscheldewerken zien.
Maar ook de geringere invloed van zilt en wind aan de landzijde van duinen (met minder gradiënten), maakt landinwaardse ontwikkeling minder aantrekkelijk/kansrijk voor
natuurontwikkeling.
Bij de keuze van SD voor zeewaardse strategieën om nieuwe natuur te ontwikkelen,
mogelijk ten koste van mariene ecologische systemen, wordt men beperkt door de
bestaande kennislacune van de vooroever.
Bij het inzetten van suppleties als middel zijn schaalgrootte en de effecten op de kustdynamiek en duinontwikkeling aan de orde.
Vraag; "wat is de beste strategie van zandwinning? " Is dat op grote schaal diep winnen op enkele plaatsen (diepe put) of op veel plaatsen weinig zand winnen?
Bij de 2e Maasvlakte is dit een punt van discussie geweest (informatie bij Norbert
Dankert van het NIOZ). Veel kennis hierover is ook aanwezig bij RWS Noordzee (Ad
Stolk) en komt voort uit de huidige monitoring van ecologisch herstel in diepe putten
dat in het kader van ICES (International Council for the Exploitation of the Sea) plaats
vindt.
De stichting associeert ecologie van de kustzone bij monde van Marc Janssen het
eerst met de morfologische processen in de zee. Het een volgt uit het ander.
Door de optredende klimaatverandering verschuiven naar verwachting de biotoopgrenzen. Om de soorten met deze beweging mee te laten migreren, is het noodzakelijk dat de ecologische verbindingen hierin mee ontwikkelen (robuuster). Het is zaak
om hiervoor de nodige kennis op te doen aan de hand van praktijkproeven en kijken
wat er van komt..Men wil als het ware de EHS, waarvan de huidige begrenzing in de
provinciale plannen afgestemd is op bestaande natuurwaarden, 'klimaatproof' maken. Vragen die met betrekking tot dit onderwerp spelen zijn:
- hoe snel verandert het klimaat? De veranderingen die hierdoor teweeg gebracht
worden zijn ecologisch gezien wel interessant, maar omdat ze zijn ingezet door menselijk handelen, is de mens hiervoor uiteindelijk toch verantwoordelijk,
- met welke snelheid reageren flora & fauna hierop?
Indien hierover harde gegevens voorhanden zijn (onderbouwing), dan kunnen naar
verwachting eerder financiële middelen worden vrijgemaakt die voor de ontwikkeling
van ecologische verbindingen kunnen worden ingezet. Belangrijk is dat ook gemeenten zich meer inzetten voor ecologisch beheer (gebieden meer met elkaar verbinden)
en dat er 'stepping stones' worden aangelegd (ook bij 2e Maasvlakte). Met de realisatie daarvan komt de ecologische noord-zuid verbinding dichterbij.
Praktijkproeven zouden gekoppeld moeten worden aan projecten die vanuit de Zwakke Schakels worden voorbereid (2006) en uitgevoerd (2007). Bijvoorbeeld bij Noordwijk. De zone tussen de met helm begroeide duinvoet/helling aan de zeezijde en de
boulevaard zou als ecologische speelruimte kunnen worden gebruikt.
De habitatrichtlijn (Natura 2000) biedt enig houvast voor natuurherstel van de blanke
duinen. De waterleidingbedrijven vindt de stichting hierbij niet op haar weg. Zij spelen
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namelijk met de vraag in hoeverre de zeereep in beweging te zetten is (strand bij duin
betrekken). Ooit is hierover het idee voor een strandreservaat gelanceerd om meer
ruimte te creëren voor broedende strandvogels. De natuurwinst zou zijn dat hierdoor
de duinvoet meer beschermd wordt, maar het is de vraag of door deze ingreep er uiteindelijk ook meer broedende vogels worden aangetroffen.
Wat is de effectiviteit ven van ingrepen in het algemeen en van zo'n strandreservaat in
het bijzonder om de beoogde soorten ook daadwerkelijk terug te krijgen dan wel de
huidige natuurwaarden (i.c. de instandhoudingsdoelen van LNV) in stand te houden?
Bij Heemskerk vindt door het natuurlijke proces erosie en verstuiving plaats. Door
suppleties komt gebiedsvreemd zand in de zeereep ter beschikking dat van een andere samenstelling is dan dat bij natuurlijke duinontwikkeling door wind en zandfiltering
ontstaat.
Het dilemma bij zandsuppleties is: zand onderwater aanbrengen of op het strand. Onderwatersuppleties verdienen de voorkeur boven strandsuppleties, tenzij door onderwatersuppleties de aldaar bestaande ecologische waarden/processen drastisch worden verstoord.
Inbreng van gebiedsvreemd zand bij een waterkerende dijk in Voorne (1987), waarbij
grof zand met klei werd gebruikt, heeft geen interessante ecologische ontwikkelingen
in gang gezet. Er vonden geen verstuivingen plaats en de natuurwinst was gering.
Door zeewaardse uitbreiding van de duinen ter hoogte van bijvoorbeeld Zwakke
Schakels kan de zoetwaterbel vergroten, waardoor er een forse vernatting van de
duinvalleien optreedt. Hiermee is al enige ervaring opgedaan bij de grondwaterwinning in de Kennemerduinen.
In de toekomst moeten waterkeringen meer bij het begrazingsbeheer worden betrokken, waardoor er meer dynamiek zal ontstaan. Hiermee zouden de waterschappen
aan de slag moeten gaan (of gebeurt dat al?). In het Noord-Hollands Duinreservaat
loopt de begrazing soms al door tot in de zeereep. Het blijkt dat dergelijk beheer niet
nadelig uitpakt voor de zandvoorraad en de waterkering. In brede duingebieden kan je
hiermee ver gaan. Daar kunnen bij gaten in duinen het door suppleties aangevoerde
zand verder landinwaards stuiven. Het probleem echter voor natuurbeheer is dat dit
door wandelaars en recreanten als sluiproute wordt gebruikt waardoor de nadelige
kanten van dynamiek zich openbaren. Meer zonering zou hier op zijn plaats zijn,
waarvoor de provincie Noord-Holland beleid ontwikkelt.
Stichting Duinbehoud is meer gefocust op vegetatie(ontwikkeling) dan op fauna. Wat
het laatste betreft is er ook meer aandacht voor beschermde FF-soorten, zoals de
zandhagedis, en kustbroedvogels in het Waddengebied en Zeeuwse delta.
Knelpunten ten aanzien van het kustgebied: overexploitatie en recreatiedruk.
Bij kennisvragen kan de stichting terugvallen op lokale kennis van consulenten. Met
kennisinstituten (b.v. Alterra) wil men in de toekomst een relatie opbouwen. Dit geldt
eveneens met betrekking tot het opzetten van een buitenlands netwerk (o.a. Frankrijk)
om de kennis (en ervaringen) over duinen te verruimen.
Kennis over de duinen is ook aanwezig bij ondermeer de Landschappen (Zeeuwse -,
Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse landschap en It Fryske Gea) en Stichting de
Noordzee. Ook bij de Kustvereniging EUCC (European Union for Coastal Conservation/Albert Salman) is op het gebied van kustbeheer de nodige kennis aanwezig. Kustvereniging EUCC is een organisatie die zich inzet voor verantwoord kustbeheer in Europa, met leden in 40 landen en kantoren in 7 landen (Nederland, Spanje, Duitsland,
Polen, Litouwen, Letland en Oekraine).
Vraag SD aan RIKZ: kan het RIKZ in de programmering zoveel mogelijk de koppeling
leggen met de programma's van LNV (door Alterra uitgevoerd)?
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- It Fryske Gea ((dhr. Henk de Vries)
It Fryske Gea is eigenaar en/of beheerder van een groot aantal natuurterreinen in de
provincie Friesland. It Fryske Gea is een van de opstellers van het rapport Het tij gekeerd. It Fryske Gea beheert het gebied Noord-Friesland Buitendijks, waar gepland is
een zoet-zout gradient te herstellen .
Kennismanagement
Natuurbescherming speelt op verschillende niveaus, variërend van filosofisch tot de
dagelijkse praktijk. It Fryske Gea is goed in staat om een project uit te voeren, zoals
het opschonen van een duinvallei, zodat de dynamiek van wind en water gestimuleerd
wordt. Monitoring na uitvoer is echter vaak een probleem. De benodigde menskracht
binnen de eigen organisatie ontbreekt hiervoor, en er zijn nauwelijks speciale geldpotjes voor dit doel.
Maar ook vaak is onduidelijk wat gemeten moet worden en hoe dit gemeten moet
worden. Hiervoor is aansluiting met andere organisaties onontbeerlijk.
Kennismanagement is dan ook een belangrijk probleem. Kennis is versnipperd en het
overzicht ontbreekt over het gebied waar je actief bent. Er is inmiddels een initiatief
om hierin verbetering te brengen, via de zgn task force voor de duinen. Doel is om
meer visievormend de gewenste ontwikkeling voor het Nederlandse waddenduingebied te schetsen. Initiatiefnemer is Staatsbosbeheer (e.j. Lammerts). Betrokken partijen zijn: RUG, RIKZ, RWS, SBB, IFG, NM.
Het blijkt dat veel kennis aanwezig is. Met de task force neemt vooral de kennis uitwisseling toe. Via monitoring moet vooral aanvullende kennis verkregen worden om
de inrichting of beheer te optimaliseren.
Voor de Waddenzee speelt al lange tijd de discussie voor gaswinning. De NAM heeft
veel geïnvesteerd in onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling, en dit heeft veel
bruikbare kennis opgeleverd.
De effecten van zandsuppleties zijn slecht onderzocht, zowel m.b.t. de ecologische als
de morfologische processen. Zoals, wat verandert er aan de geulen en kwelders.
Op veel eilanden zijn haken aan de oostkant ontstaan. Mogelijk zijn deze het gevolg
van zandsuppleties. Dit heeft onverwacht geleid tot de ontwikkeling van verjongingsstadia. Dit is positief voor de natuur.
Kennismanagement is zeer belangrijk. Beleid, beheer en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden. Het duurt echter lang voor dat zaken zijn doorvertaald naar beheervisies of beleid.
Natuurbeleid
Henk de Vries zit in de commissie voor bodemdaling Ameland. It Fryske Gea is hierin
de enige partij die naar de natuurbelangen kijkt. De overheid heeft vooral een beschouwende rol, en bewaakt of alles volgens de regels verloopt. De NAM vertegenwoordigt het bedrijfsbelang. Deze partij probeert voldoende onderbouwing te krijgen
voor de eigen activiteiten.
Ook andere organisaties in Nederland zetten zich in voor de natuur. Sturend optreden
is echter alleen mogelijk op het eigen terrein. Dit terwijl andere partijen, zoals de overheid, niet wakker lijken te liggen van veranderingen in natuurwaarden. Acties van de
overheid lijken toch vooral afkomstig te zijn van individuele personen die zich betrokken voelen. De bureaucratie vertraagd de boel echter. Regels zijn star, en de bereidheid tot veranderingen bij bestuurders is beperkt. Zo heeft het ontzettend lang geduurd voordat dynamisch kustbeheer van de grond is gekomen.
Om meer duidelijkheid te krijgen in het waddenbeheer hebben de gezamenlijke beheerders met de gedachte gespeeld één beheerorganisatie op te richten, waarin de

blad 85 van 87

Water en Groene Ruimte

projectnr. 0159533
Verkennend onderzoek naar kennisleemtes in de ecologie van de kustzone
25 maart 2022
Fit & Verhagen 2006 - Verkennend onderzoek naar kennisleemtes in de ecologie van de kustzone

bestaande beheerders opgaan. Logo's, indentiteit etc. van de individuele organisaties
zouden dan losgelaten moeten worden. De huidige organisaties zijn lokaal bekend en
hebben draagvlak verkregen. Het risico bestaat dat het lokale draagvlak wegvalt als
een nieuwe organisatie het overneemt. Daarom wordt deze lijn vooralsnog niet doorgezet.
Beschermde gebieden
Tot nu toe zijn om de ecologische waarden van de kustzone te behouden slechts hier
en daar relatief kleinschalige projecten uitgevoerd. Deze vormen een doekje voor het
bloeden, en zijn van belang voor het lokale behoud van soorten en natuurwaarden.
Tevens kunnen ze een opstapje vormen voor grootschalige projecten.
Het is interessant om te zien of de vele kleine projecten een gezamenlijke meerwaarde hebben.
Een grootschalige dynamisch kustsysteem zou op de lange termijn het doel moeten
zijn.
Echter, een goede beschrijving van de oude/oorspronkelijke situatie ontbreekt.
Natuurbeleving
Een dergelijke grootschalige aanpak zou tot stand moeten worden gebracht door het
nut en noodzaak hiervan duidelijk te maken. Hiervoor moet een bepaalde mate van
weerstand en ook onverschilligheid (andere zaken zijn belangrijker) doorbroken worden. Dingen die hiervoor voor het voetlicht gebracht moeten worden zijn zaken als
economische nut van de natuur (bijv. effecten op geestelijke gezondheid, welvaart tegenover welzijn), bijdrage van natuurgebied aan de lokale economie. Hiervoor is nietecologische kennis noodzakelijk, maar bijv. medische kennis (ontstaan van ziektes,
dosis-effect relaties) en economische (belang van natuur voor toerisme). Op deze wijze kan de natuurbeleving veranderd worden.
Om grootschalig herstel van de grond te krijgen moet bewust aangestuurd worden op
enkele grootschalige pilotprojecten. Bijv. herstel van de getijdenbeweging in het Lauwersmeergebied zou een goed voorbeeldproject kunnen zijn. Van belang is om alles
goed vast te leggen, zodat je mensen kunt laten zien wat je bereikt. Dan kun je mensen overtuigen. Belangrijk hierbij is ook om duidelijk te maken dat wat je aan natuur
hebt in Nederland bijzonder is, en dat dit in de rest van de wereld ook als bijzonder
ervaren wordt. We moeten leren trots te zijn op wat we hebben. In dit kader moeten
we de huidige Europese natuurregelgeving ook interpreteren als iets dat kansen biedt,
en niet als beperkingen.
Integratie droog-nat
Vanuit de natuurlijke processen is het zeer gewenst dat een koppeling gemaakt wordt
tussen duinen, strand en getijden. In dit licht zouden kunstmatige zeerepen en stuifdijken op de Waddeneilanden verwijderd moeten worden. Dit zou als een pilotproject
ontwikkelingen voor Amsterdamse Waterleiding Duinen kunnen overtuigen.
In de praktijk wil It Fryske Gea zich inzetten voor herstel/uitvoering, en ontstaan van
nieuwe ideeen. Ondersteuning vanuit het beleid is hierbij zeer noodzakelijk. Dit zou
gestimuleerd kunnen worden door specifieke beleidsmensen verantwoordelijk te maken voor het succes. Hiermee wordt de betrokkenheid gestimuleerd. Belangrijk is dat
op voldoende hoog niveau andere keuzes gemaakt worden. Vanuit ecologische kennis moeten visie en beleid ontwikkeld worden. In de dagelijkse praktijk constateert It
Fryske Gea dat maatschappelijke groeperingen steeds belangrijker worden voor de
richting van het beleid. Sturing vanuit LNV wordt steeds minder.
Tegen de plannen van Noord-Fryslân Bûtendijks was oorspronkelijk veel weerstand.
In diverse onderzoeken zijn de mogelijke negatieve effecten vooraf onderzocht en
voorkomen. Door een goede communicatie is de lokale weerstand nu volledig weg.
Kennisbronnen
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Henk de Vries meent dat hij met zijn ideeën op een lijn zit met de andere landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Kennis is verkregen vanuit de opleiding Biologie. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt
van het eigen netwerk, rapporten, symposia etc. Kennis komt voornamelijk uit Nederland, maar ook gedeeltelijk uit Engeland en Duitsland (RUGroningen, Alterra, Nationalpark Niedersachsises wattenmeer, RIKZ, etc. etc.)
Daarnaast wordt kennis ingehuurd bij adviesbureaus.
Via de landschappen vindt geen actief kennismanagement plaats. Heeft te weinig proriteit op de agenda. Zo nu en dan ondersteunt It Fryske Gea onderzoeksaanvragen
vanuit onderzoeksinstituten.
Belangrijkste bron van kennis is het eigen netwerk.
Naar voren gebrachte kennisleemtes:
Beschrijving grootschalige referentiesituatie ontbreekt.
Integrale kennis ontbreekt:
- kennis versnipperd
- onderscheid tussen onderzoek, beheer en visie / beleid
Doorvertaling van kennis naar visie en beleid is traag.
Belangenbehartiging natuur is beperkt tot natuurorganisaties:
- beperkte reikwijdte
- geen sturende invloed buiten terrein
- sturing van bovenaf ontbreekt
Natuurbeleving is beperkt:
- hoe kunnen mensen van waarde natuur overtuigd worden?
Communicatie rondom projecten is een probleem:
- mensen overtuigen is een belangrijk aspect
- hoe kan voldoende draagvlak verkregen worden voor grootschalige projecten
Versterken meerdere kleine projecten elkaar:
- wanneer gebeurt dit
- in welk opzicht versterken ze elkaar
Monitoring ontbreekt:
- geen geld voor beschikbaar
- prioriteit ontbreekt
- niet altijd bekend wat precies gemeten moet worden
- hoe moet gemeten worden
Effecten van zandsuppleties:
- gevolgen voor ecologie
- invloed op morfologie (geulen)
- effecten op kwelders
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