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OBN-deskundigenteam Duin & Kust 
5 inhoudelijke adviseurs beheerorganisaties (Nm, SBB, drinkwaterbedrijven), 

10 onderzoekers (geomorfoloog, 2 fysisch geografen (duin en kwelder), hydro/geochemicus, 
hydro-ecoloog, populatie-ecoloog, ornitholoog, dierecoloog, 2 plantenecologen (duin en kwelder), 

beleidsadviseur provincies, 

beleidsadviseur Rijkswaterstaat, 

beleidsadviseur Waterschappen. 

 

 



3 typen kennisvragen 

• Op ecosysteem-niveau 
• Inhoudelijk : over natuurlijke successie op landschapsniveau 

• Qua beheer aansluitend op preadvies 2007 (met ruime inbreng van 
beheerorganisaties) 

• Qua beleid aansluitend op beleidsvragen kustlijnzorg, deltaprogramma, etc. 

 

• Op algemeen beheersniveau 
• Effecten stikstofdepositie en mogelijke tegenkoppeling in het beheer 

• Effecten verschillende begrazingsregimes 

• Effecten suppleties op kustecosystemen 

 

• Directe adviesvragen 
• Populatiebeheer Damherten 

• Beheer na branden rond Schoorl 

• Advisering PAS-beleid (herstelstrategieën en toetsing gebiedsanalyses)  
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Ecosysteem 

niveau 
Eerst in perspectief plaatsen van 

natuurlijke processen tijdens het 

holoceen : Waar staan we ? 



Sterk toenemende 
invloed van mens  

 

• Sterke beperking van 
ruimtelijke overgangen 
door insnoering van de  
kust 

• Sterke beperking van 
geleidelijke  veranderingen  

• Afnemende invloed van 
spontane/natuurlijke 
processen 

• Toenemende rol van actief 
natuurherstel en -beheer 

1500 1850 2000 



Vanuit ecosysteem-benadering vragen 

van 21e eeuw beantwoorden ! 

Dt. D+K wil kennis aandragen t.b.v. : 

 

1.Inzet natuurlijke processen op landschapsschaal 
Alleen in internationale Waddengebied 

 

2.Inzet natuurlijke dynamiek binnen de beperkingen van de fysiek en 
maatschappelijk omgeving 

Bv. dynamiseren zeereep, herstel washoversystemen 

 

3.Inzet kleinschalige dynamiek op de schaal van afzonderlijke duin- 
en kwelderhabitats 

Bv. reactiveren stuifkuilen, “aanleg” kreken c.q. verondiepen sloten in 
vastelandskwelders 

 

4.Actief half-natuurlijk beheer in gefixeerde kustgebieden 
Bv. maaien, plaggen, chopperen, gereguleerde vormen van beweiding 

 



1. Natuurlijke processen 
op landschapsschaal 

 

2. Natuurlijke processen 
als methode 

 

3 en 4. Kleinschalige inzet 
van afgeleide natuurlijke 
dynamiek en half-
natuurlijk beheer 
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Ecosysteem-benadering 
Waddeneilanden als voorbeeld 
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Ecosysteem-benadering 
Waddeneilanden als voorbeeld 

Hoofdelementen : 

I. Eilandkop (25-50) 

II. Duinboog complex (50-400) 

III. Washover complex (50-100) 

IV. Eilandstaart (25-50) 

V. Strand en vooroever 



Natura2000 op modeleiland 



 

Uitvoerenden : 

• Deltares 

• Bureau Arens 

• KWR/VU 

• EGG-consult 

• Stichting Bargerveen 

• IBED (UvA) 

D+K-onderzoek suppleties 
Suppletie-onderzoek naar fysische, geochemische en 

ecologische effecten van suppleties op achterliggende 

duingebieden.  

 

gezamenlijke opdracht OBN en RWS  

 



Toenemende aanzanding langs gehele 
Nederlandse kust 

Resultaten 1: 



Resultaten 2:  
Toename dynamische structuren 
(embryoduinen, kerven, 
stuifkuilen, kaal zand) 



Resultaten 3:  

Doorstuiving naar achterliggend duingebied 

neemt elke 100 meter met ca. een factor 10 af  



Veranderingen in korrelgroottes en chemie 

sinds grootschalige toepassing van suppleties : 

 

 

 

 

Resultaten 4:  

• toename gemiddelde korrelgrootte op strand 

en in zeereep 

• op gesuppleerde trajecten verstoring van 

natuurlijke gradiënten in afnemende 

korrelgrootte van nat strand naar zeereep 

• i.h.a. hogere gehalten kalk, silicaten, Fosfor 

en enkele micronutriënten en lagere gehalten 

organische stof en Stikstof  



Resultaten 5:    Effecten op de vegetatie 

 

• toename van vegetaties van duinvalleien en jonge 
kwelders op stranden (Groen strand), 

 

• toename Biestarwegras-duintjes, 

 

• toename Helm-duinen met Blauwe zeedistel en 
Zandhaver, soms ten koste van grijze duinen,  

 

• lokaal ontwikkeling/handhaving grijze duinen met 
Buntgras, Zandsterretje en korstmossen in en 
langs de zeereep bij lichte overzanding. 

 



Resultaten 6:  

Effecten op fauna : 

 

• duidelijke veranderingen o.i.v. verstuiving, vaak geen duidelijk 
onderscheid tussen effecten suppleties en natuurlijke 
verstuiving,  

 

• veranderingen betreffen soortensamenstelling van  
vegetatiebewonende fauna, o.a. spinnen, rupsen, luizen en 
cicaden, 

 

• Idem w.b. bodemfauna, o.a. Borstelwormen, pissebedden, 
vliegenlarven en kevers, 

 

• Gradiënten in verstuivingsdynamiek dragen duidelijk bij aan 
soortsdiversiteit. 



Lopende onderzoeken (1):  

• Vastlegging N door bodemdieren in kalkrijke en kalkarme duinen 
• Korte inhoud : vergelijking van vastlegging van N in stabiele organische stof om 

inzicht te krijgen in effectiviteit van plaggen als effectgerichte maatregel tegen 
‘vermesting’ 

• Uitvoering : Alterra, IBED/UvA 

 

 

 

• Effecten duinbegrazing 
• Korte inhoud : vergelijking vegetatie, bodemchemie en fauna tussen verschillende 

beweidingregimes in 242 (gepaarde) plots d.w.z. 121 begraasd en 121 onbegraasd 
• Uitvoering : St. Bargerveen, IBED/UvA 



Lopende onderzoeken (2): 

• Zout-zoet gradiënten op strandvlakten 
• Korte inhoud : mechanismen vestiging en genetische herkomst van 

gidssoorten 
• Uitvoering : RU Nijmegen, VU, IBED/UvA 

 

• Geomorfologische en hydrodynamische sturing van de 
ecologie van eilandstaarten 
• Korte inhoud : beschrijving sturende factoren op verschillende typen 

eilandstaarten 
• Uitvoering : Imares, Deltares 

 

• Kansen tot verjonging vastelandskwelders door 
inrichtingsmaatregelen 
• Korte inhoud : analyseren effecten van uitgevoerde maatregelen 
• Uitvoering : Deltares, Imares 



D+K-rapporten 

en adviezen 

Als pdf. te downloaden op www.natuurkennis.nl 

OBN184-DK Verkenning mogelijkheden duindynamiek Westduinen (Schouwen) 

OBN180-DK Vegetatietrends van N depositie gevoelige duinhabitats op de Waddeneilanden 

OBN163-DK Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in de duinen, Eindrapportage 1e fase 

OBN156-DKDZ Lange-termijneffecten van een invasie van Grijs kronkelsteeltje in kustduin en stuifzand 

OBN166-DK Ecologische effecten van zandsuppletie op de duinen langs de Nederlandse kust 

OBN167-DK Geochemische effecten van zandsuppleties in Nederland langs de kust van Ameland tot Walcheren 

OBN142-DK Effecten van suppleties op duinontwikkeling, rapportage geomorfologie 

OBN141-DK Geochemische effecten van zandsuppleties langs Hollands kust 

dk129-O Knelpunten voor duinfauna 

dk113-O Preadvies Duin- en Kustlandschap 

dk126-O Effectiviteit van herstelbeheer in vennen en duinplassen op de middellange termijn 

dk069-O Evaluatie effecten van ondiep plaggen in verruigde duingraslanden in de AWD 

dk008-O Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring in open droge duinen 

dk280-O EGM tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen en natte duinvalleien, 200-2005 

Beheeradvies Schoorlse Duinen 

Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen 



• Ontwikkeling geo-ecologische modellen voor vastelandskust en 
Deltakust 

 

 

• Analyse van ontwikkelingsmogelijkheden en potentiële waarden 
van oudere successiestadia in duin- en kweldergebieden 
• naast aandacht voor successie ook voor regressie, biologische interacties in 

voedselwebben, concurrentie en facilitatie, terugkoppeling naar abiotiek 

 

 

• Betekenis van windkuilen voor kleinschalige dynamiek t.b.v. 
verjonging van het duingebied 
• inzicht in randvoorwaarden m.b.t. bodem, hydrologie en schaal 

• van belang voor ontwikkeling van “herstelmaatregelen”  

Ideeën voor toekomstig onderzoek 



Tot slot ........ na de Sinterklaasstorm op Terschelling 

Foto’s Joris Blankena 

DANK VOOR UW AANDACHT ! 




