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Bescherm  
de kust!
Duinbehoud voor  
mens en natuur

Missie en visie  
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D U I N B E H O U D  Z E T  Z I C H  A L S  

O NA F H A N K E L I J K E  L A N D E L I J K E  

O R GA N I S AT I E  I N  VO O R  B E S C H E R M I NG 

E N  H E R S T E L  VA N  D E  NAT U U R  I N  D E  

D U I N E N .  Z I J  KO M T  O P  VO O R  D E  

B E L A NG E N  VA N  D E  NAT U U R  É N  VO O R 

D E  B E L A NG E N  VA N  M E N S E N  D I E  I N  D E 

D U I N E N  VA N  D E  NAT U U R  W I L L E N  

G E N I E T E N .  O M  D I T  D O E L  T E  B E R E I K E N 

S T I M U L E E R T  D U I N B E H O U D  E E N  G O E D 

NAT U U R B E H E E R  E N  S T E U N T  Z I J  

VO R M E N  VA N  D U U R Z A A M  G E B R U I K  

VA N  D E  D U I N E N ,  Z OA L S  K U S T- 

B E S C H E R M I NG ,  R E C R E AT I E  

E N  WAT E R W I N N I NG .
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Duinen:  
internationale  
topnatuur  
voor mensen

Duinbehoud  
hard nodig

De Nederlandse duinen vertegenwoordigen een uiterst waarde-
vol natuurlandschap, rijk aan fauna en flora. Tegelijk zijn ze van 
grote betekenis voor miljoenen Nederlanders en hun gasten. 

Topnatuur
Vrijwel alle duingebieden zijn onderdeel van het Natura 2000-netwerk, dat wil zeg-
gen Europese topnatuur. Ze bestaan voor het overgrote deel uit bijzondere, Europees 
beschermde habitats. Er komen vele honderden, vaak zeldzame en streng beschermde 
plant- en dierensoorten voor. Veel van die soorten vind je in ons land overwegend of 
uitsluitend in de duinen.

Voor mensen
De duinen zijn ook van groot belang voor mensen. Miljoenen inwoners van een van 
de dichtst bevolkte en meest verstedelijkte en verontreinigde gebieden ter wereld 
en toeristen die van ver buiten de landsgrenzen onze kust bezoeken, genieten van de 
schoonheid van natuur en landschap. Voor hen betekenen de duinen ontspanning, na-
tuurbeleving en inspiratie. Duinnatuur is belangrijk voor onze (geestelijke) gezondheid. 
De kwaliteiten van de kust dragen bij aan een hoogwaardig vestigingsklimaat voor 
internationale bedrijven en instituten in ons land. 
Van vitaal belang zijn de duinen als bescherming tegen overstromingen vanuit zee 
en voor productie van drinkwater. Het duingebied herbergt grote archeologische en 
cultuurhistorische waarden.

Er is in de afgelopen jaren veel bereikt. Duinen worden beter beheerd, waar nodig 
hersteld en soms zelfs vergroot door aanleg van nieuwe duinen. Dynamisch beheer  
van de duinen is inmiddels gemeengoed geworden bij natuurbeheerders en overheden.  
De drinkwaterproductie en waterveiligheid zijn zodanig ingepast in de duinen, dat veel 
natuurwaarden weer hersteld zijn. Toch is de bescherming van dit collectieve goed 
niet vanzelfsprekend. De wettelijke bescherming is niet slecht, maar we hebben ook te 
maken met een ‘terugtrekkende overheid’. Dat betekent: minder toezicht en geld,  
en meer ruimte voor particuliere initiatieven. 

Bedreigingen
De kust heeft grote aantrekkingskracht voor ondernemers en projectontwikkelaars. 
Dat is op zich niet verkeerd maar pakt in de praktijk vaak verkeerd uit. Nieuwe hotels, 
bungalowparken, strandhuisjes en strandpaviljoens zijn een forse bedreiging van 
natuur en landschap. Ook zijn er plannen voor nieuwe infrastructuur, jachthavens, 
bouwlocaties en kleinschalige bebouwing. Doorlopend wordt er aan de randen en van 
de duinen ‘geknabbeld’ of worden ze letterlijk overschaduwd door hoge gebouwen die 
pal tegen de grenzen worden neergezet. En nog altijd valt er veel te veel stikstof uit de 
lucht.

Bescherm de kust!
Voor de bescherming van onze duinen is stichting Duinbehoud - ook nu, veertig jaar na 
de oprichting - nog altijd hard nodig. Niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor 
omwonenden en bezoekers 
Duinbehoud wil zich sterker profileren als belangenbehartiger van de duurzame  
recreant, die aan de kust wil genieten van natuur, landschap, rust, ruimte, leegte, 
openheid, stilte en/of donkerte. Dit is een grote groep, waaronder veel wandelaars en 
fietsers. Deze groep deelt ons belang en moet een belangrijke rol gaan spelen voor de 
bescherming van de kust, nu de overheid zich op dat vlak terugtrekt.
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Duinbehoud  
als organisatie 
‘Sterk, geëngageerd en deskundig’

Sterk: Continuïteit vergt organisatorische en financiële draag-
kracht. Sterkte is daarom een eerste vereiste, met een groot  
maatschappelijk draagvlak. 
Geëngageerd: Duinbehoud wil geëngageerd werken, met een 
groeiende en actieve achterban van vrijwilligers, donateurs  
en partners. Daarbij blijft Duinbehoud een onafhankelijke en  
kritische organisatie.
Deskundig: Focus op een heldere rol, een goed functionerend 
netwerk en inhoudelijke expertise: een deskundige hoeder van 
de duinen, met een integrale en nationale aanpak, vertaald naar 
de lokale praktijk.le aanpak, vertaald naar de lokale praktijk.

Samen
Duurzaam duinbeheer vindt plaats op vele fronten en door vele partijen: terrein- 
beheerders, overheden (politiek en ambtelijk), bedrijven en collega maatschappelijke 
organisaties. We werken met en voor onze achterban én we proberen het beleid van 
overheden te beïnvloeden. Waar mogelijk en zinvol verbindt Duinbehoud belangen om 
gezamenlijk tot de beste oplossingen voor de duinen te komen, waar onvermijdelijk 
vindt men ons als verdediger van de ‘stemloze’ natuur. 

Structuur
Het bestuur ontwikkelt de visie en zet de kaders uit en heeft tot taak Duinbehoud te 
verankeren in het werkveld (netwerken op het niveau van directies en politiek verant-
woordelijken) en de strategische doelen te bewaken.
Er is een kleine operationele kernorganisatie van professionele/betaalde krachten, die 
zelfstandig werkt binnen de strategische kaders. De duinconsulenten vormen langs de 
hele Nederlands kust de ogen, oren, stem én pen. Een belangrijke taak van de kern-
organisatie is het werven, begeleiden en aansturen van de vele vrijwilligers die voor 
Duinbehoud actief zijn: de lokale werkgroepen/duinconsulenten, de redactie van het 
blad DUIN, het communicatie/webteam en - last but not least - de vrijwilligers die het 
bureau administratief ondersteunen.

Duinbehoud  
behoud van natuur en landschap in de  
(jonge en oude) Nederlandse duinen.

Duinherstel  
herstel van waardevolle duinnatuur en -landschappen.

Duinbeleving  
duinbehoud en –herstel  is  er  ook voor mensen, 
mede als  basis  voor draagvlak.

De Nederlandse duinen 

De focus van Duinbehoud is gericht op de jonge en oude 
duinen langs de Nederlandse kust. Aangrenzende delen van 
de Noordzeekustzone, het Waddengebied en kustplaatsen 
rekenen we ook tot ons werkgebied.

Duinbehoud heeft drie ‘grote’ 
doelstellingen. Deze zijn  
vastgelegd in de statuten:
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Mooie duinen
We zetten ons in voor vermindering van luchtverontreiniging, die de natuur  
in de duinen bedreigt (stikstof); herstel van natuurlijke dynamiek, open droge  
duinen, vochtige duinvalleien, natuurwaarden van de strandvlakten in het 
strandwallenlandschap; versterking van het kustlandschap (oude en jonge 
duinen) als samenhangend geheel; goed beheer van het gehele kustlandschap 
en het daarvoor benodigde onderzoek; herstel van natte en droge ecologische en 
recreatieve verbindingen; en het versterken van cultuurhistorische waarden. 

Nieuwe duinen
We streven naar meer dynamische kustnatuur bij kustversterking en -onderhoud 
door middel van zandsuppleties en ‘zandmotoren’ en naar  verdere ontwikkeling 
van duinnatuur langs de binnenduinrand.

Onze agenda
In onze Natuurvisie geeft Duinbehoud een beeld van de  
belangrijkste waarden van het Nederlandse duingebied.  
We laten zien wat er goed gaat, maar ook wat er – nog steeds 
– mis gaat en wat eraan zou moeten gebeuren. Dit zijn de 
hoofdpunten van onze agenda.

Behoud, beheer en bescherming
We behouden het open en natuurlijk karakter van het strand voor de beschermde 
duingebieden; dringen aan op voldoende toezicht en handhaving; laten nog 
onbeschermde duingebieden aanwijzen als Natura 2000 gebied en onderdeel van 
Natuur Netwerk Nederland; en we benutten nationale parken als platform voor 
duinbeleving én duinbescherming. 

Duinbeleving
We steunen duinbeheerders bij het ontwerpen van recreatieve mogelijkheden 
binnen duingebieden met behoud van de natuurwaarden; werken samen met 
gemeenten en beheerders om recreëren in de duinen als bron van (geestelijke) 
gezondheid te stimuleren; ontwikkelen ons als  dé vraagbaak voor recreanten en 
kustbewoners over de duinen, stimuleren beleving en zo het draagvlak.
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Duinbehoud als organisatie
In 2020 wil Duinbehoud een centrale, deskundige, gezaghebbende en invloed-
rijke partij zijn. We hebben dan 10.000 donateurs (en/of vrienden) en een groter 
aantal actieve vrijwilligers, die onze zichtbaarheid door hun activiteiten en  
uitingen via (sociale) media vergroten. Onze lokale belangenbehartiging is dan 
nog sterker dan nu en wordt uitgevoerd door deskundige vrijwilligers en werk-
groepen. Door onze grotere zichtbaarheid en ons bredere draagvlak hebben we 
meer financiële middelen afkomstig van goede doelenfondsen en bedrijven.  

Werkwijze
We streven onze doelen en de realisatie van onze agenda na, door betrokkenheid 
bij visie- en planvorming, overleg, lobbyen, samen met andere ngo’s voeren van 
de campagnes voor de bescherming van de kust  en  - als laatste middel -  
juridische procedures.
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Stichting Duinbehoud

Bezoekadres  

Rapenburg 8, 2311 EV Leiden

Postadres  

Postbus 664 2300 AR Leiden

071 - 5143719

duinbehoud.nl

Volg ons op  

www.facebook.com/stichtingduinbehoud

twitter.com/duinbehoud

www.linkedin.com/company/stichting-duinbehoud


