‘Bescherm de kust!’ gaat door
Actie tegen strandbebouwing
in nieuwe fase
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Bescherm de kust! Veel kustbewoners en -bezoekers is dit
uit het hart gegrepen. Begin dit jaar ondertekenden meer
dan 100.000 mensen de petitie. De actie kreeg veel aandacht in de media. De minister was snel om. En daarna?
Een tussenstand.
Het plan om de regels voor bouwen
op het strand verder te verruimen
werd in januari vrijwel onmiddellijk
ingetrokken. Tegelijk was voor ons
duidelijk dat dit niet genoeg zou zijn
om de voortgaande verstedelijking van
onze kustlijnen te stoppen. Er waren
dringend duidelijke regels nodig waar
wel en - vooral - waar niet kan worden
gebouwd.

Kustpact
Op initiatief van Natuurmonumenten hebben veel partijen overlegd om
samen een ‘kustpact’ vast te stellen.
Hierin staan afspraken over het
behoud van de ‘kernkwaliteiten en
collectieve waarden’ van de kustzone. Er komt geen nieuwe recreatieve
bebouwing buiten de stranden direct
voor kustplaatsen. Alleen plannen
waartoe al was besloten kunnen doorgaan. Eind oktober is een voorlopige
versie van het kustpact verschenen.
Die wordt door de meeste partijen
onderschreven. Naast de natuurbescherming - waaronder Duinbehoud
- zijn dat rijksoverheid, provincies
en waterschappen. De kustgemeenten willen verder praten over enkele
aanpassingen, maar hopelijk gaan ze
uiteindelijk ook akkoord.

Kustontmoetingen
In Noord- en Zuid-Holland en
Zeeland kwamen afgelopen zomer
honderden kustbeschermers bijeen, op of dicht bij het strand: echte
‘kustontmoetingen’. Gelijkgestemden
raakten met elkaar aan de praat. Met
passie werd gediscussieerd over hoe
het verder moet met de actie. Op het
strand declameerden kustbeschermers
het ‘Kustlied’. Mooi en inspirerend!
Tijdens vervolgbijeenkomsten zijn in
verschillende kustregio’s werkgroepen opgericht. Zij proberen in hun
gemeente kustbescherming geregeld
te krijgen en bouwplannen tegen te
houden. Duinbehoud ondersteunt ze
daarbij zo veel mogelijk.

Stappen in goede richting
Bijna wekelijks worden langs de hele
kust stappen in de goede richting
gezet. Er zijn acties tegen - nog meer
- strandhuisjes voor de Veerse Dam
en tegen nieuwe bungalowparken
op Goeree. Bij Kijkduin zijn nieuwe
strandhuisjes tegengehouden door
een rechtelijke uitspraak. In Bergen
en op Schouwen-Duiveland kiezen
gemeentes voor behoud van rust en
natuur op het strand. In Zandvoort
worden slechts op een deel van het
strand de geplande huisjes doorgestreept. De provincie Zuid-Holland
gaat - vooruitlopend op het definitieve
Kustpact - alle stranden langs duingebieden vrijwaren van bebouwing door
ze aan het Natuurnetwerk Nederland
toe te voegen. Alleen ter hoogte van
de kustplaatsen mag nog worden
gebouwd. Kijk op beschermdekust.nl,
duinbehoud.nl, twitter en facebook.
We houden je op de hoogte. •
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