Nationale Visie Kust

Kansen voor de duinen ?
Onder de titel ‘Kompas voor de kust’ heeft het Rijk een
nieuwe kustvisie uitgebracht. Het is een onderdeel van het
Deltaprogramma. Wat houdt deze visie in? En wat betekent
het voor de duinen?
K ees V ertegaal
Het Deltaprogramma is gestart in 2010. Doel is
Nederland op lange termijn (2050) te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor een
goede zoetwatervoorziening. Voorspelde
klimaatveranderingen vragen vooral in laag
Nederland om extra maatregelen. Het Deltaprogramma valt onder de verantwoordelijkheid van
de speciaal hiervoor aangestelde Deltacommissaris. Sinds 2009 is dit topbestuurder Wim Kuijken.

Veiligheid en economie voorop

Strandhuisjes in het laatste
avondlicht op het strand van
Katwijk aan Zee.Wel gezellig
maar Duinbehoud maakt
zich zorgen over de natuurlijke
ontwikkeling van de
achterliggende duinenrij.
Foto: Joost Bouwmeester
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In de Nationale Visie Kust staan kustveiligheid en
stimuleren van de economie voorop. Dat blijkt uit
de drie hoofddoelen: kustveiligheid, economie en
aantrekkelijkheid, en integratie van kustveiligheid
en kustontwikkeling.
Wat betreft de kustveiligheid gaat men door op
de huidige weg. Elk jaar wordt ongeveer 12
miljoen kubieke meter zand vanaf de diepere
Noordzee aangevoerd om de kustlijn op zijn
plaats te houden. Door het ‘kustprofiel’ tot enkele
kilometers uit de kust in zijn geheel aan te vullen
en op te hogen groeit de kust mee met de
verwachte zeespiegelstijging. De hoeveelheid
zand die hiervoor nodig is stijgt in de komende

jaren van 12 à 24 miljoen kuub in de periode na
2020 tot mogelijk meer dan 60 miljoen kubieke
meter zand op lange termijn.
De economische doelen zijn een stuk minder
concreet. Waar mogelijk worden veiligheid en
economische ontwikkeling integraal aangepakt.
Dit moet via samenwerking van bestuurlijke en
particuliere partijen. De overheid stopt er geen
extra geld in. Verspreid langs de hele kust zijn
tien plannen (‘parels’) op de uitvoeringsagenda
van de visie gezet. Stedelijke en recreatieve
ontwikkeling staat in de meeste gevallen voorop,
maar wat het allemaal precies gaat inhouden is
niet duidelijk.

Kansen voor de duinen?

Voor de duinen is het gunstig dat de suppleties
doorgaan. Dat biedt ruimte voor extra verstuivingen in de buitenduinen. Op plekken waar dat kan
gaat men experimenteren met minder zandsuppletie zodat lokaal de buitenste duinenrij kan
afslaan. Daar kunnen dan grote verstuivingen
ontstaan waaruit zich op termijn nieuwe
duinvalleien kunnen ontwikkelen.
Nieuwe stedelijke en recreatieve ontwikkelingen
zouden een forse aantasting van duinnatuur
kunnen betekenen. De laatste jaren heeft zich op
het strand met de bouw van meer en grotere
strandhuisjes en strandpaviljoens al een trend tot
‘verstedelijking’ ingezet. De Visie Kust lijkt dit te
steunen. Een meer integrale benadering van grote
kustversterkingsprojecten biedt ook kansen voor
duinnatuur. Dat zien we bijvoorbeeld met de
Zandmotor en de zandige versterking van de
Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Al het
extra zand dat nodig is om de kust te versterken
biedt, al of niet tijdelijk, volop ruimte om nieuwe
duinen en duinvalleien te laten ontstaan.
Kees Vertegaal is zelfstandig ecologisch adviseur
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