
 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten Stichting Duinbehoud 2012 

In 2012 hebben wij onze visie ingebracht in verschillende overlegstructuren en in overige contacten 

met relevante partijen.  

 

Enkele voorbeelden zijn:  

 

Mijn Groen ons Groen, sessie over de kust tussen Den Haag en Katwijk (23 mei) 

Duinbehoud heeft de Provincie Zuid-Holland ondersteund bij het organiseren van een bijeenkomst 

waarin recreanten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bedrijven hun ideeën over de 

inrichting van de groene ruimte aan de kust tussen Den Haag en Katwijk konden inbrengen. Daarbij 

heeft zij ook zelf ideeën ingebracht voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving 

in combinatie met de aanpassing aan de klimaatverandering. Ook bij het vervolgtraject, richting 

uitvoerbaar maken en uitvoering van de ideeën is Duinbehoud betrokken.  

 

Tafel van de Borging (visie en vertrouwen) 

In het convenant Visie en Vertrouwen zijn afspraken gemaakt over het Project Mainport Rotterdam, 

tussen de Zuid-Hollandse Natuur- en Milieuorganisaties, het havenbedrijf en de betrokken 

overheden. De Tafel van de Borging (twee ambtelijke en twee bestuurlijke vergaderingen per jaar) 

ziet toe op de voortgang van de uitvoering van de gemaakte afspraken. De samenwerking is zeer 

constructief. Het Havenbedrijf heeft zichzelf in dit verband ten doel gesteld om niet alleen de 

economische potenties van het havengebied te vergroten, maar om ook de leefbaarheid van 

Rotterdam en omstreken te vergroten. Daarbij maakt het havenbedrijf gebruik van ideeën van de 

Natuur- en Milieuorganisaties. De Duincompensatie Delfland is daar een voorbeeld van, maar op 

kleinere schaal ook de ecologische inrichting van de zandige zeewering van de Tweede Maasvlakte 

die in 2012 is opgeleverd. Duinbehoud heeft in 2012 een werkbezoek gebracht aan de Tweede 

Maasvlakte met de omgevingsmanager van het Havenbedrijf.  

 

Overleg met Havenbedrijf Rotterdam over bestemmingsplannen in het havengebied 

Het havenbedrijf wil in de bestemmingsplannen milieugebruiksruimte opnemen die tot een veel 

grotere stikstofdepositie op de Zuid-Hollandse natuurgebieden kan leiden. Gelet op het feit dat in 

veel van deze natuurgebieden (onder andere de duingebieden) de stikstofdepositie al ruim boven de 

kritische waarden ligt, leidt dit tot knelpunten ten aanzien van de provinciale, nationale en 

internationale natuurdoelen. Samen met het Havenbedrijf en andere Natuur- en Milieuorganisaties 

proberen we tot een constructieve oplossing te komen.  

 

Begeleidingscommissie Duincompensatie Delfland (30/5, 25/10) 

Ter compensatie van de verwachte negatieve effecten van het gebruik van de Tweede Maasvlakte op 

bestaande duingebieden is een nieuw duingebied aangelegd bij ’s Gravezande. Het is de bedoeling 



dat de compensatienatuur zich hier de komende jaren zoveel mogelijk middels natuurlijke processen 

gaat ontwikkelen. De begeleidingscommissie houdt toezicht op de uitvoering, de (mitigerende) 

beheermaatregelen en toepassing van monitoring, evaluatie en (bijstelling) beheer. De instelling van 

deze commissie en de deelname van Duinbehoud eraan is vastgelegd in een voorschrift van de 

Natuurbeschermingswetvergunning voor de aanleg van de duincompensatie.  

 

Minisymposium Monitoring Delflandse Kust en Zandmotor (28/6) 

Gebruikersoverleg Zandmotor (13/2, 26/6) 

Bij het Gebruikersoverleg Zandmotor en het Minisymposium Monitoring Delflandse Kust en 

Zandmotor heeft Duinbehoud (als één van de instigatoren van de Zandmotor) haar visie en ideeën op 

het beheer en de monitoring van de zandmotor. Uitgangspunt daarbij is dat de Zandmotor bij uitstek 

een voorbeeld is van het vergroten van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving in combinatie met 

de aanpassing aan de klimaatverandering.  

 

Deltaprogramma, deelprogramma Kust 

Tijdens verschillende bijeenkomsten in het kader van het Deltaprogramma (Atelier Kustkwaliteit 

Ecologie, Atelier Kusteconomie en Dynamisch Kustbeheer, Regionale dagen Nationale Visie Kust, 

Overleg Infrastructuur en Milieu), heeft Duinbehoud haar kennis ingebracht en ervoor gezorgd dat er 

voldoende aandacht was voor de kansen die dynamisch kustbeheer biedt voor het vergroten van de 

veiligheid, het vergroten van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving, het behalen van de 

provinciale, nationale en internationale natuurdoestellingen en het minder gevoelig maken van het 

landschap voor stikstofdepositie. Door te zorgen voor een goede verankering in het Deltaprogramma 

en de Nationale Visie Kust, wordt de verdere toepassing van dynamisch kustbeheer en daarmee de 

benutting van bovengenoemde kansen ook voor de Zuid-Hollandse kust zeker gesteld.  

 

Kustversterking Noord-Holland 

Duinbehoud is al vanaf het begin betrokken bij de kustversterkingen langs de Nederlandse kust. Ze 

heeft ook in 2012 deelgenomen aan de adviesgroep en inspraak- en informatiebijeenkomsten voor 

de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.  

 

Overleg ecologisch suppleren 

Duinbehoud heeft samen met andere natuurorganisaties een convenant gesloten met het 

toenmalige ministerie van V&W, over het kustonderhoud. Een belangrijke afspraak uit dit convenant 

is dat onderzoek wordt gedaan naar de ecologische effecten van zandsuppleties en naar 

suppletiemethoden met minder ecologische schade en eventueel ecologische winst. Jaarlijks vindt 

een aantal overleggen plaats over de voortgang van dit onderzoek en over de richting van het 

vervolgonderzoek. De toepassing van de onderzoeksresultaten moet ook in Zuid-Holland leiden tot 

een aantrekkelijker leefomgeving aan de kust in combinatie met aanpassing aan klimaatverandering.  

 

Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid 

Meewerken aan het opstellen beheersplan Kennemerland-Zuid (ligt gedeeltelijk in Zuid-Holland). 

Overleg gevoerd en terreinbezoek met de projectleidster van de provincie Noord-Holland (5/7, 

18/10). Mede als lid van de werkgroep bestaand gebruik bijdragen geleverd voor en aan de 

inventarisatie van het bestaand gebruik en het becommentariëren en aanvullen van geleverde 

stukken. 



Natura 2000 beheerplan Meijendel en Berkheide 

Deelname in de adviesgroep. Daar inbreng geleverd in de overleggen over natuurdoelen en de relatie 

hierbij met bestaand gebruik, de systeembeschrijving van het gebied, de ambities en knelpunten en 

de te nemen maatregelen en mogelijke stuurknoppen om de doelen te halen. Naar verwachting 

wordt medio 2014 het beheerplan vastgesteld.  

 

Toezicht- en Handhavingsplan Solleveld & Kapittelduinen 

Duinbehoud heeft als kenner van het gebied bijgedragen aan het tot stand komen van het Toezicht- 

en Handhavingsplan. Onze duinconsulent ter plaatse is meerdere uren per week aanwezig in het 

gebied en heeft een belangrijke signaleringsfunctie met betrekking tot overtredingen van de 

natuurwetgeving. Deze functie is geformaliseerd in het plan.  

 

Overige zaken 

- Bestuurlijken ambtelijk overleg Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Delfland 

- Veel overleggen en bijeenkomsten NMZH over actuele ontwikkelingen. Zuid-Holland 

- beheerplatform Westduinpark 

- diverse overleggen over de kustversterking in Katwijk 

- Overleg met natuurbeheerders (Dunea, Staatsbosbeheer, ZHL, PWN, Waternet, Landschap Noord-

Holland en Natuurmonumenten) 

- Overleg met diverse kustgemeentenover actuele zaken 

- Diverse overleggen mbt Dynamisch Kustbeheer 

- Provinciaal Overleg Kust(POK) Zuid Holland en Noord-Holland 

- Overleg, ambtelijk en bestuurlijk met de provincie Zuid-Holland 

- Overleggroep Greenport Ontwikkelings Maatschappij Duin- en Bollenstreek 

- Betrokkenheid bij het Landschaps Ontwikkelings Plan Duin, Horst en Weide 

- Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek 

- Kwaliteitstoets Duinen van Goeree (Natuurmonumenten)  

 

 

Deze bijeenkomsten en overleggen heeft Duinbehoud aangegrepen om de bovengenoemde kansen 

van dynamisch kustbeheer onder de aandacht te brengen waterschapsbestuurders, de provincies, en 

bij de natuurbeheerders. Bovendien heeft zij haar kennis en ideeën ingebracht ten behoeve van het 

beheer en inrichting van duingebieden en het benutten van het achterland voor recreatie in groene 

gebieden. Met Dunea is een convenant gesloten waarin is afgesproken dat we gezamenlijk zoeken 

naar verdere optimalisatie van waterwinning, natuur en recreatie. Naar aanleiding van dit convenant 

is een persbericht opgesteld en verstuurd. Diverse lokale kranten hebben het persbericht letterlijk 

overgenomen.  

 

Informatie  

Duinbehoud heeft een breed publiek geïnformeerd over de ontwikkelingen aan de Nederlandse kust. 

Zij heeft daartoe haar website vernieuwd. Zeer frequent worden nieuwsberichten over de kust op 

deze website geplaatst. Bovendien worden mensen via facebook en twitter geattendeerd op de 

nieuwsberichten. Duinbehoud was met een stand met informatie aanwezig bij 

publieksevenementen, zoals de Natuurfeestdag van Dunea en het PWN-Zomerfestival. Verder geeft 

Duinbehoud het tijdschrift DUIN uit, dat onder andere verspreid wordt via bezoekerscentra.  


