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"Beheer en ontwikkeling van de zeewerende duinen, nu en in de
toekomst".
Inleiding
De duinen langs de Nederlandse Noordzeekust, in breedte
variërend van honderd meter tot enkele kilometers, vormen met
het strand en de onderwateroever een natuurlijke, zandige
waterkering. De totale zeewering van de Nederlandse Noordzeekust is ca. 353 km lang. Daarvan is de duinkust 254 km
(ca. 75%) lang, terwijl er 34 km zeedijk, 38 km strandvlakte
en 27 km overige kust (havens, boulevards, e.d.) is. Van de
254 km duinkust is 62% onverdedigd, terwijl 31% van strandhoofden en 7% van paalrijen voorzien is.
De Nederlandse duinen vormen een belangrijke schakel in
de keten van duinen van Calais in NW-Frankrijk tot Skagen in
Denemarken. Door de omvang, grote mate van landschappelijke
afwisseling en de relatief geringe mate van verstoring bezitten de Nederlandse duinen zeer belangrijke natuurwaarden. De
diversiteit aan planten, dieren en levensgemeenschappen wordt
bepaald door de volgende factoren:
- de aanwezigheid van een klimaatgradiënt, Europees gezien,
- verschillen in aangroei- en afslagkust,
- verschillen in kalkgehalte,
- aanwezigheid van een natuurlijk reliëf,
- aanwezigheid van een xeroserie, hydro- en hygroserie,
- aanwezigheid van een gradiënt loodrecht op de kustlijn. Deze
komt tot uiting in verschillen in microklimaat en zoutgehalte.
Voor informatie over deze factoren en beschrijving van flora,
fauna en levensgemeenschappen van de Nederlandse kustduinen
wordt verwezen naar de beschikbare literatuur.
In het kort zal hieronder - als opfrisser - nog even ingegaan
worden op meest opvallende kenmerken van het duingebied.
Het accent zal daarna worden gelegd op de buitenste duinzone
(zeereep en naastliggend duinterrein):
1. lineaire opbouw
2. contactzone zee/land
3.. overgangszone (ecotone)
4- beïnvloeding door de mens
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Ad. 1

Lineaire opbouw
De duinen zijn lineair van opbouw in de zin van een
langgerekte zone langs de kust vormend. Maar ook intern is de opbouw van de duinen min of meer lineair
van vorm:
zee, strand, zeereep, buitenduinen, binnenduinen en de
binnenduinenrand.

Ad. 2

Contactzone zee/land
Een belangrijk kenmerk is de contactzone zee/land met
belangrijke relaties ertussen. In deze contactzone
spelen zich ook allerlei dynamische processen af.

Ad. 3

Overaanaszone (ecotone)
Er is een geleidelijk veranderende overgang zichtbaar
in de abiotische om- standigheden:
- invloed zoute wind neemt landinwaarts af;
- toplaag van de bodem bevat landinwaarts minder kalk;
- landinwaarts zit er meer humus in het bodemprofiel.
Als gevolg van deze geleidelijke verschuivingen (ruimtelijke overgangen) in de abiotische omstandigheden is
ook in biotisch opzicht een ecotone aanwezig. Levensgemeenschappen die laag en eenvoudige structuur veranderen landinwaartsgaand in levensgemeenschappen die
hoog en laag zijn met een complexe structuur.

ad. 4

Beïnvloeding door de mens
Sinds mensenheugenis worden de zeewerende duinen tegen
erosie en verstuiving beschermd. Dit gebeurt uit het
oogpunt van kustverdediging. Door het planten van
rietpoten en helm en het plaatsen van stuifschermen
als maatregelen om zand in te vangen en vast te leggen, wordt getracht het volume van de zeereep te vergroten. Als dat niet voldoende is wordt veel zand tot
een omvangrijke duinregel geschoven. Het zijn slechts
enkele kustgedeelten in Nederland die zich door weinig
of geen menselijke invloed kenmerken.
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Aan het vastleggen van de buitenste duinregel wordt per
jaar ca. 5 miljoen gulden besteed. Recent onderzoek (Van der
Putten, 1989) heeft aangetoond dat bij het tot ontwikkeling
laten komen van nieuwe helmbegroeiingen nieuwe planttechieken
besparingen kunnen opleveren. Uit langjarig onderzoek door de
Universiteit van Amsterdam aan de ontwikkelingen van stuifkuilen is gebleven dat stuifkuilen niet ongelimiteerd groeien
en er natuurlijke stabilisatiemechanismen zijn. Hierbij zijn
de vorm van de kuil, de plek in het landschap en algengroei
bepalende factoren. Ook dit stuifkuilonderzoek kan besparing
opleveren bij het vastleggen c.q. op meer natuurlijke wijze
beheren van de zeereep, binnen- en buitenduinen als waterkering (Jungerius en Van der Meulen, 1989).
Na deze algemene inleiding over de duinen en de overgang
zee/land zal ik mij in deze voordracht beperken tot een aantal
aspecten die vooral verband houden met de inrichting en het
beheer van de eerste paar honderd meter vanaf de duinvoet
landinwaarts gaand.
Er wordt hier geen uitputtende beschrijving gegeven van de
effecten van versnelde zeespiegelrijzing als gevolg van klimaatsveranderingen op de verschillende duinkustecosystemen.
Binnenkort zal hierover een themanummer verschijnen van het
tijdschrift "Landscape Ecology": invloed van klimaatsverandering op Europese kustduinen. Het gaat hierbij om de publicatie
van de papers die gepresenteerd zijn op de LICC-workshop over
Europese kustduinen in 1989 te Lunteren.
Wel wordt voor zover relevant dit aspect in het vervolg meegenomen. Ten aanzien van de zandige kusten kan verhoging van de
zeespiegel erosie van de duinrand tot gevolg hebben. Of dat
optreedt en de mate waarin is afhankelijk van het zandbudget.
De huidige Nederlandse duinen zijn ontstaan tijdens een proces
van zeespiegelrijzing. Hierbij moet bedacht worden dat er
landwaartse verplaatsing van de kustlijn optrad. Wil men die
op zijn plaats houden dan li}kt op dit moment de enige manier
om verlies van zand en achteruitgang van de kust te compenseren resp. te voorkomen, het op grote schaal toepassen van
zandsuppleties. Ik kom op het aspect zandsuppleties nog terug.
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Voor gedetailleerde informatie over effecten van versnelde
zeespiegelrijzing verwijs ik u graag naar het hoofdstuk kusten
en oceanen in het in 1990 verschenen RIN-rapport over Klimaatverandering (Wolff, 1990).
De zeereep c a .
De zeereep, de eerste duinenrij langs het strand, heeft
van menselijk oogpunt gezien als primaire functie een zeewerende: zorgen voor de veiligheid van het achterland. Van
oorsprong vormen de vooroever en de zeereep samen het meest
dynamische deel van het duinlandschap. Aanvoer en afslag van
zand, doorstuiving of parabolisering, doorbraken, vorming van
slufters, vorming van primaire duinruggen met duinvalleien en
verschillen in de samenstelling van het aangevoerde zand
bepaalden die dynamiek.
Ongeveer de helft van de 353 km Noordzeekust van Cadzand
tot Rottumeroog is aan erosie onderhevig of wel kalft af. Bij
Monster gaat het om 10 cm/jaar, bij Texel is het gemiddeld
1,6 m/jaar.
Tot voor kort werd bij afslag door middel van het opschuiven
van de zeereep een gesloten duinfront bewaard. Plaatselijk
zijn de duinen deels door dijken vervangen. Voorts werden
duinvoetversterkingen aangebracht.
Door Arens en Wiersma (1991)is een klassificatie van zeereepvormen opgesteld, waarbij is uitgegaan van ontwikkeling,
beheer en resultaten van windactiviteit. De klassificatie
geeft een goed overzicht van de verbreiding van natuurlijke
processen. Slechts op enkele locaties blijkt de zeereep geheel
door natuurlijke processen te zijn gevormd. Door beheersmaatregelen wordt het overgrote deel van de zeereep strak in
profiel gehouden.
Ter versterking van de zeereep worden de laatste jaren
meer en meer zandsuppleties uitgevoerd. Het gaat er bij de
zandige kusten in dit verband vooral om meer in te spelen op
natuurlijke processen in plaats van het "bestrijden" ervan.
De volgende maatregelen met zand zijn in Nederland ten behoeve
van. versterkincr van zeewerende duinen uitqevoerd:
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1) zandsuppletie aan de landzijde van de duinen,
2) suppletie in de zeereep zelf,
3) suppletie aan de zeezijde van de duinen op het strand.
Thans is de keus op zandsuppleties gevallen op de onderwateroever en het strand.
Bij zandsuppleties op het strand en op de onderwateroever is
de verstoring in principe op het land gering of afwezig. Terwijl de effectiviteit gelijk kan zijn t.o.v. ad. 1 en ad. 2.
Ik kom daar later op terug.
Een belangrijke ontwikkeling daarbij is geweest dat bij
de planning en uitvoering van kustverdedigingsmaatregelen meer
en meer aandacht besteed werd aan de natuurtechnische mogelijkheden naast de traditioneel civieltechnische werkwijze.
Voorbeelden van een geslaagde inpassing van het nieuw gevormde
zandlichaam treffen we bijvoorbeeld aan op Voorne en bij
Monster.
Arens en Wiersma geven in hun publikatie een overzicht
van de huidige situatie van de zeereep langs de Nederlandse
kust. Zij onderscheiden de volgende typen:
- Dynamische zeerepen met een natuurlijke ontwikkeling
Komt alleen voor langs aangroeiende kusten op de Wadden en
in de Delta. Met name Schiermonnikoog-Oosterstrand, AmelandOost, Terschelling-Oost en Goeree-Kwade Hoek. Daarnaast
treedt locaal spontane duinvorming op, zoals langs de
Brouwersdam.
- Dynamische zeerepen met een gestuurde ontwikkeling
Op een aantal plaatsen wordt aanstuivend zand m.b.v. stuifschermen ingevangen en met aanplant van helm zoveel mogelijk
vastgehouden.
Voorbeelden zijn: Schiermonnikoog-West en- Midden, AmelandWest, Terschelling-West. Ook de plaatselijk gecontroleerde
achteruitgang van de zeereep, de zgn. rollende zeereep,
worden door Arens en Wiersma tot deze kategorie gerekend.
Het gaat om Tershelling-stuifdijk, Texel (paal 9.20).
- Niet-dvnamische. statische zeerepen
Op Vlieland en Rijnland komen zeerepen voor die een enigszins resp. sterk kunstmatig uiterlijk hebben.
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De beheerder van Rijnland handhaaft een strakke, volledig
beplante zeereep.
De zeereep van een groot deel van de Walcherse duinen behoort ook tot dit type.
- Niet-dynamische. kunstmatige zeerepen
Verzwakte zeerepen worden door zandsuppleties versterkt of
de zeereep wordt weer in model gebracht.
Voorbeelden: Centraal-Ameland, Ameland-West, Texel, Callantsoog, Delfland, Zeeuws-Vlaanderen.
Uit de gegevens van Arens en Wiersma blijkt dat op de
Wadden een hoog percentage natuurlijke en semi-natuurlijke
zeerepen voorkomt, langs de Hollandse kust gaat het vooral om
onnatuurlijke en kunstmatige zeerepen en het Deltagebied heeft
semi-natuurlijke zeerepen.
In het kader van de "Nota kustverdediging na 1990" zijn
de actuele natuurwaarden volledig meegenomen, naast de andere
functies als drinkwatervoorziening, recreatie, wonen e.d.
Potentiële natuurwaarden zijn nog niet in de afweging betrokken.
In het deelrapport nr. 8 vindt u daarover gedetailleerde
informatie. In deze studie is vastgesteld welke effecten op de
duinfuncties bij kustafslag te verwachten zijn.
Op basis van de Nota kustverdediging heeft de regering
uit een 4-tal alternatieven het alternatief "Handhaven van de
kustlijn anno 1990" gekozen.
De 4 alternatieven betroffen:
a. Terugtrekken
= Kustachteruitgang wordt in principe geaccepteerd.
= Alleen op kustvakken waar erosie de veiligheid van het
polderland achter de duinen bedreigt, wordt kustachteruitgang tegengegaan.
= Verlies tot 2000 enkele honderden ha.
= Kosten ca. f 20 miljoen/jaar (inclusief onderhoudkosten
waterkeringen f 45 miljoen/jaar).
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b. Selectief Handhaven
= Behalve op de plaatsen waar de veiligheid van het polderland wordt bedreigd, wordt op een aantal plaatsen,
waar grote belangen in het duin of op het strand worden
bedreigd, de kustachteruitgang tegengegaan.
= Verlies tot 2000 ca. 100 ha.
= Kosten ca. f 35 miljoen/jaar (incl. onderhoudskosten
waterkeringen f 60 miljoen/jaar).
c. Kustlijn Handhaven, waar die in 1990 ligt
= in stand houden d.m.v. zandsuppletiës.
= kosten ca. f 60 miljoen/jaar (incl.
waterkeringen f 80 miljoen/jaar).

onderhoudskosten

d. Zeewaarts uitbreiden
= Op enkele sterk eroderende plaatsen constructies in zee
bouwen, die de teruggang van de kust doet omslaan in een
vooruitgaande beweging.
= Kosten ca. f 75 miljoen/jaar (incl. onderhoudskosten
waterkeringen f 95 miljoen//jaar).
De regering heeft, zoals gezegd, gekozen voor duurzaam
handhaven van de veiligheid en voor duurzaam behoud van functies en waarden in duingebieden. Feitelijk is een zgn. dynamische handhaaffilosofie van de zandige kust uitgangspunt. Als
de kustlijn terugwijkt zal het weggeslagen zand in principe
aangevuld worden. Hierbij wordt uitgegaan van de zgn. basiskustlijn: de ligging van de kustlijn die na de metingen van
medio 1990 is bepaald. Daarna zal ieder jaar de momentane
kustlijn uit de laatste metingen bepaald worden.
Wel betekent het dat in de ene situatie wel eens gekozen moet
worden voor een stukje landwaartse verschuiving, terwijl in
een andere situatie voor een zeewaartse gekozen wordt.
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Tevens is uit een oogpunt van natuurontwikkeling vermeldenswaard dat de minister van Verkeer en Waterstaat in haar
aanbiedingsbrief bij de "Nota kustverdediging na 1990" het
volgende stelt - ik citeer - "Voorts wordt de mogelijkheid
geboden om op regionaal niveau te bezien waar er ruimte is om
in het beheer van de waterkering natuurlijke dynamiek door
verstuiving of soms door de vorming van een slufter te accepteren. De keuze van zandsuppleties als belangrijkste middel
voor kustverdediging past daar geheel bij. Handhaven biedt zo
ruimte voor het door de Natuurbeschermingsraad aanbevolen
"Dynamisch handhaven" - einde citaat.
Het is boeiend om te zien dat ook regionale beheerders
belangstelling hiervoor krijgen. Zo werd in het concept van de
"Beheersnota 1991-1995 Noordholiands Duinreservaat en provinciale landgoederen in Noord- en Zuid-Kennemerland" o.m. het
volgende opgenomen.
"In overleg met de kustbeheerder zou voor het beheer van
de zeereep moeten worden gekozen voor een gedifferentieerde
aanpak. Bepaalde delen van de zeereep dienen gehandhaafd te
worden ter bescherming van natuurwaarden of waterwinbelangen.
Op andere plaatsen wordt extensivering van het beheer, met
inbegrip van eventuele sluftervorming, voorgestaan". Aldus het
Provinciaal Waterleidingbedrijf. Echter uit het Zeeuwse komen
thans ook andere geluiden, namelijk uit de kring van het
waterschap Schouwen-Duiveland die geen mogelijkheden zien voor
sluftervorming.
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Natuurontwikkelinqsmoqeliikneden in de zeereep c a .
Welke mogelijkheden zijn er voor de ontwikkeling van
planten- en dierenlevensgemeenschappen op het strand en in de
eerste honderden meters van de kuststrook? Kan garanderen van
veiligheid samengaan met natuurontwikkeling? Bij het huidige
beheer van de zeereep, dat gebaseerd is op het Rijkszeeweringsreglement, staat de kwaliteit van de helmbegroeiingen
centraal. Huiskens (1979) gaf aan dat de vitaliteit van de
Helmbegroeiingen afhankelijk is van een voortdurende aanvoer
van vers zand. In verband met de noodzaak van het aanbrengen
en handhaven van begroeiingen in de zeewerende duinen om
verstuiving te voorkomen mag in dit verband het onderzoek van
Van der Putten niet onvermeld blijven. Het feit dat Helm goed
groeit in vers aangestoven zand kan volgens Van der Putten
(1989) worden verklaard door dat in dit verse zand nog geen
bodempathogenen voorkomen. Na verloop van tijd neemt de vitaliteit van de Helm af op plaatsen waar geen vers zand wordt
aangevoerd.
Het onderzoek van Van der Putten is vooral gericht geweest op
het in stand houden van een vitale helmbegroeiing. Nadeel is
dat het resultaat hiervan vrij homogene Helmbegroeiingen zijn.
Zijn er echter ook andere mogelijkheden? De vraag die gesteld
kan worden is of onder alle omstandigheden de zeereep "strak"
vastgelegd moet worden. Bij een vergelijking van de natuurwaarde van een stationaire zeereep versus een dynamische
zeereep zal de laatste in een gunstiger positie verkeren, al
zijn er thans weinig inventarisatiegegevens beschikbaar die
deze stelling kunnen ondersteunen. Overigens is bovengenoemde
stelling afhankelijk van het feit waaraan je de natuurwaarde
afmeet: dynamiek of soortenrijkdom. Bij een stationaire zeereep kan er sprake zijn van vegetatie-successie.
Welke mogelijkheden zijn er om de zelfregulatie van het
zeereepsysteent c a . te bevorderen via verplaatsing van zand
waarbij een zo natuurlijk mogelijk zeereepbegroeiing zich
blijvend ontwikkelt. Daarbij valt te denken aan:
(1) Bij inbreng van zand in de zeereep geen zanddijk realiseren maar een geomorfologisch aangepaste situatie creëren
(Voorne, Monster).
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Toestaan van locale, door de mens gecontroleerde gestuurde verstuivingen;
Ontwikkeling van een meer gekerfde zeereep bevorderen;
Daarnaast kunnen we denken aan een met slufters onderbroken zeereep.

ad. 1

Op een aantal plaatsen is het ingebrachte zand in een
zodanige vorm gemodelleerd dat die overeenkomt met de
situatie die geomorfologisch gezien ter plaatse verwacht kan worden. Door de kunstmatig aangelegde zeereep een "natuurlijk" uiterlijk te geven wordt verwacht dat er ook voor de ontwikkeling van levengemeenschappen meer perspectieven zijn. Het succes ervan is
sterk afhankelijk van het uitgangsmateriaal. Veelal
ontbreekt de natuurlijke sortering van het ingebrachte
zand. Het vóórkomen van slib- en schelpenbanken in
opgespoten zand remmen of leggen de natuurlijke (vormgevings)processen stil.

ad. 2

Toestaan van locale, (door de mens) gecontroleerde/gestuurde verstuivingen.
De vraag is of door het plaatselijk toelaten van een
zekere dynamiek in niet dynamische, statische zeerepen
de stabiliteit van de zeereep zal afnemen.
Een voorbeeld hiervan zouden delen van de zeereep van
Rijnland kunnen zijn. Het argument hiervoor is dat de
situatie zo statisch is en er geen veiligheidsproblemen zijn. In Noord-Holland komen plaatselijk, in vergelijkbare situaties, een veel dynamischer zeereep
voor. Het is wel van belang om het hele zanduitwisselingsproces tussen onderwateroever, strand en duin
erbij te betrekken.

ad. 3

Wanneer de wind een overheersende rol kan spelen ontwikkelen

zich gekerfde zeerepen. Voorbeelden

hiervan

zijn situaties aan de oostkant van de Waddeneilanden
en plaatselijk in Noord-Holland.
Het is de vraag of er in de toekomst mogelijkheden
zijn voor vorming van nieuwe parabolen vanuit de zeereep.
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Wel biedt vanuit een oogpunt van natuurontwikkeling de
vorming van nieuwe zich actief verplaatsende paraboolof loopduinen vanuit de zeereep belangrijkste voordelen.

We zullen wat langer stilstaan bij de mogelijkheden van
een met slufters onderbroken zeereep. Daarna zal ter afsluiting een overzicht gegeven worden van het lopend onderzoek
alsmede van de nog te verwerven kennis die voor een verantwoorde dynamisering noodzakelijk is. Opties voor een meer natuurvriendelijke vorm van kustbeheer worden o.a. gegeven door
Van der Meulen en Van der Maarel (1989) en Louisse en Van der
Meulen (1991).
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Slufters
Slufters zijn uit natuurwetenschappelijk en landschappelijk oogpunt van grote waarde. De term "slufter" is geen
geomorfologisch begrip, maar een toponiem dat is afgeleid van
de Slufter op Texel. Onder een slufter s.1. kan worden verstaan een geul of een kleine zee-arm c.g. laagte in de zeereep
waardoor de zee in erachtergelegen duinvalleien kan doordringen en het gebied erachter regelmatig tot nu en dan overstroomt (2x daags tot eens in de zoveel jaar) . Veelal is er
een verplaatsing van de opening in de loop van de tijd. Met de
vorming van nieuwe slufters langs de Nederlandse kust kan de
diversiteit van natuur en landschap vergroot worden. Zij
kunnen een aantrekkelijke onderbreking vormen van de strakke
kustlijn. Bij nieuwvormingen ontstaan na verloop van tijd
kleinschalige wadachtige ontwikkelingen met schorreplanten en
allerlei overgangen van de xeroserie, hygroserie en hydroserie
met de daarvoor kenmerkende plantesoorten en begroeiingstypen
en de daarbij behorende fauna-elementen. Voorwaarde is de
mogelijkheid van ontwikkeling van subtiele topografische
gradiënten. Duinvalleien met steile hellingen komen niet het
eerst in aanmerking. Tevens behoren het ontstaan van belangrijke biotopen voor broedvogels en overtijingsgebied voor
wadvogels tot de mogelijkheden.
Daar waar de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht
betekent een dergelijke ontwikkeling een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling van ecosystemen die in ons land steeds
zeldzamer geworden zijn.
Op een aantal plaatsen langs de Nederlandse kust komen
slufters of slufterachtige vormingen voor. We zullen ze kort
de revue laten passeren om daarna aandacht te besteden aan de
plaatsen waar mogelijk dergelijke biotopen tot stand kunnen
komen of tot stand kunnen worden gebracht. De huidige slufters
zijn van zuid naar noord de volgende:
- Het Zwin (ca. 2 km2) . Verzande monding van een vroegere
zeearm van Brugge naar de zee.
- De Verdronken Zwarte Polder in het westen van Zeeuws-Vlaanderen. Een gebied dat vroeger op de plaats lag van een
zijarm van 't Zwin.
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De zogeheten Zwarte Polder uit 1623 moest in 1802 weer aan
de zee prijsgegeven worden. Het is een ongelijk terrein met
lage en brede duinachtige vormingen en geul- en komvormige
laagten.
Aan de zeezijde ontwikkelde zich een duinreep waarin tot
vandaag toe een slufteropening bleef bestaan die spring- en
stormvloeden toegang tot het achterliggende gebied geeft.
- Slufter op Texel (ca. 7 km 2 ). Restant van een zeegat; stroomt
2 x dag gedeeltelijk onder).
- Schiermonnikoog-Oost, ter plaatse van de doorgebroken stuifdijk. De overstromingsfrequentie is hier enkele malen per
jaar.
Genoemde voorbeelden zijn voornamelijk gelegen in kustgedeelten die aan afslag onderhevig ziin.
Bij een aanaroeikust kunnen zich ook slufterachtige vormingen
ontwikkelen zoals bij de Kwade Hoek. De Kwade Hoek op Goeree
is een geleidelijk naar het oosten en noorden groeiend duingebied. Hier komen een groot aantal nog niet afgesnoerde strandvlakten voor, naar zee toe van steeds jongere datum. Het
systeem is vergelijkbaar met wat gebeurt aan de oostkant van
sommige waddeneilanden waar aangroei plaatsvindt. De kwade
Hoek is een Oosterkwelder van Schier in miniatuur. Wanneer de
afsnoering tot primaire duinvallei niet volledig is dan blijft
de vlakte tussen de oude en nieuwe zeereep toegankelijk voor
de zee. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de oostpunt van
Schiermonnikoog, Terschelling (ten noorden van de Boschplaat
om precies te zijn) en Ameland. Vroeger waren dergelijke
situaties ook aanwezig op Voorne (Schor de Haak, Groene Punt)
en op Rozenburg (de Beer).
Kort wil ik de betekenis van slufters hier nog eens
samenvatten. Slufters zijn oecologisch waardevol door de grote
variatie in milieufactoren. Geleidelijke overgangen van
hoog/laag, zoet/zout, slib/zand, wisselende invloed van getij
(variatie in de duur en de frequentie van overstroming) zijn
daarbij belangrijke aspecten. Zo treffen we plantengemeeschappen aan met Zeekraal, Engels Gras, Zeevetmuur, Kweldergras,
Strandmelde en Loogkruid.
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Daarnaast zijn slufters geschikte broedbiotopen voor allerlei
aan de kust gebonden vogelsoorten, terwijl in de trektijd deze
gebieden belangrijke overwinteringsgebieden voor o.m. ganzen
vormen.
Bij de beoordeling wel of geen sluftervorming speelt,
naast het aspect veiligheid, de actuele oecologische betekenis
van het betreffende duinterrein een rol. Vooral wanneer dat
vochtige duinvalleien betreft is het zeer de vraag of die voor
vervanging in de vorm van zoute tot brakke begroeiingen in
aanmerking komen. Last but not least spelen de hoogte van de
instandhoudingskosten een rol. Wanneer veel jaarlijkse terugkerend baggerwerk nodig is, zal men ook af moeten zien van
sluftervorming.
Natuurontwikkelinqsmogeliikneden van slufters
De vorming van slufters kan op diverse manieren plaatsvinden:
a. Van nature. Hierbij wordt bij een doorbraak van de zeereep
het ontstane gat niet afgesloten;
b. Door een kunstmatige ingreep in de zeereep. Het gaat dan om
het doorgraven van de zeereep, inclusief, indien nodig, het
aanvullende grondwerk om voldoende "sluftervlakte" te
realiseren.
c. Aanleggen van een slufter. Het gaat hierbij om het opspuiten van zand aansluitend aan bestaande duinterreinen,
dammen of dijken in de vorm van een slufter.
ad.a Van Nature
Hierbij wordt een spontane inbraak gehandhaafd waarbij de
zee de achterliggende valleien kan bereiken. Voorwaarde
voor het kunnen handhaven van een dergelijke situatie is
dat de duinen breed genoeg zijn om de veiligheid en het
behoud van de erachterliggende duingebieden gegarandeerd
kunnen blijven. In 1953 vormde zich bijvoorbeeld ten
noorden van Bergen (Het Buizerdvlak) een dergelijke doorbraak. Deze werd echter vrij spoedig daarna weer gedicht.
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In de beheersnota van het Noordhollands duinreservaat
wordt voorgesteld eventueel optredende sluftervorming ten
noorden van Bergen aan Zee niet te belemmeren. Er zijn
hier thans geen waterwinbelangen en het duinmassief is
ca. 6 km breed.
ad.b Door een kunstmatige ingreep in de zeereep
Een versnelde ontwikkeling wordt op gang gebracht door
met behulp van bulldozers en draglines een inbraak te
forceren. Geschikte plaatsen zijn hiervoor bijvoorbeeld:
De Kop van Schouwen en plaatselijk de duinen ten Noorden
van Den Haag. Bij de Kop van Schouwen zou het gaan om het
toelaten van een inbraak in de Meeuwenduinen. De huidige
vallei bezit weinig actuele oecologische waarde. Hier kan
een weinig interessante duinvallei veranderen in een
achterduinse strandvlakte welke af en toe in contact met
de zee komt. Geschikte locaties op de Waddeneilanden voor
sluftervorming bij een erosiekust: Zwanewaterduinen op
Ameland. Bij de aangroeikustgedeelten op de Waddeneilanden moet ongestoorde ontwikkeling uitgangspunt zijn.
ad.c Aanleggen van een slufter
Bij kustverontdieping door middel van het opspuiten van
zand kunnen slufters aangelegd worden vóór de bestaande
kustlijn.
Als voorbeeld kan worden genoemd de aanleg van een kunstmatig duingebied met een vrij hoog gelegen vallei aan het
baggerslibdepot dat aansluit aan de Maasvlakte. Het
gehele gebied tussen Voorne, Brielse Gatdam en het baggerbergingsdepot zou zich overigens wel eens kunnen
ontwikkelen tot een "superslufter".
In deze categorie valt ook de voorgestelde aanleg van een
slufter bij Neeltje Jans, d.w.z. de slufter wordt hier
uitgegraven in een bestaand kunstmatig duingebied dat
thans onderdeel uitmaakt van de zeewerende functie van
Neeltje Jans. Dit duingebied ligt er al weer meer dan
20 jaar.
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In het door Natuurmonumenten en het Zeeuws landschap
gedragen plan voor de inrichting van het voormalige werkeiland
Neeltje Jans is voorgesteld een slufter te graven in een
bestaand (kunstmatig) duingebied aan de zeezijde. Het gaat om
een slufter of inbraakgat van 0,4 km2 met een overstromingsfrequentie van 10 - 15 keer per jaar. Op langere termijn is de
verwachting dat zeer langzaam (in de loop van de volgende
eeuw) een nieuwe strandvlakte als gevolg van de natuurlijke
ontwikkelingen in de voordelta voor de huidige zal ontstaan.
De achterduinse strandvlakte zal zich dan tot een primaire
duinvallei achter een gesloten zeereep ontwikkelen, daarbij
grenzend aan een van nature ontwikkelde nieuwe strandvlakte.
Met beperkte beheersingrepen kan verzanding van de opening in
de zeereep enkele keren ongedaan worden gemaakt. Dit heeft bij
voortgaande verzanding geen zin meer.
Voor de aanleg van een slufter moet van te voren een
studie verricht worden naar de haalbaarheid, de duurzaamheid
en de in het geding zijnde kosten. Vooral in verband met kans
op snelle verzanding van de sluftermond is aandacht hiervoor
essentieel. Zo blijkt het Zwin bedreigd door versnelde verzanding. Als oorzaken worden hiervoor genoemd: aanleg van een
twee kilometer lange strekdam in de voorhaven van Zeebrugge
waardoor zandopspuitingen op het strand van Knokke-Heist
vereist zijn geworden. Hierdoor heeft zich voor het Zwin een
zandbank gevormd. Bij spring- en stormvloeden wordt daardoor
op de slikkige delen veel zand in plaats van slib afgezet.
Tevens speelt een rol dat het debiet van *t Zwin te klein is
geworden. Als gevolg van de vele "inpolderingen" in het Belgische gedeelte gaat er te weinig water in en uit.
In alle gevallen van sluftervorming zal het nodig zijn om
te bezien in hoeverre de achterliggende duinen voldoen aan de
veiligheidseisen.
Het is dus van groot belang om van te voren een zo goed
mogelijke voorspelling te kunnen doen van de kustontwikkeling
ter plaatse en in de (wijde) omgeving van de gedachte doorbraak (slufter). Voorts moet ook de gewenste omvang van te
voren goed worden vastgesteld.
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Tevens zou bekeken moeten worden bij welke grootte er een
optimale verhouding ontstaat t.a.v. natuurwaarde en duurzaamheid. Bij voorkeur zou de kunstmatige ingreep zo klein mogelijk moeten zijn, waarbij de natuur binnen een aantal randvoorwaarden verder zelf haar gang kan gaan. Wel is het gewenst
dat de oppervlakte die direct en indirect onder invloed van
het getij komt te staan relatief groot is, zodat brede, geleidelijk veranderende overgangszones zich kunnen ontwikkelen.
Wellicht is het goed nog op te merken dat er bij slufters s.1.
verschillende typen te onderscheiden zijn. Bij de slufter op
Texel is sprake van een zodanige komberging achter de zeereep
dat daardoor de doorbraak door de zeereep in stand wordt
gehouden door bij elk tij in- en uitstromend water. Bij de
voorgestelde slufter op Neeltje Jans is sprake van het vormen
van een achter de zeereep gelegen strandvlakte die een tiental
keren per jaar overstroomt.
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Lopend onderzoek
Biotisch onderzoek
- Vervolg_Helm^onderzoek
Stimulering van vegetaties in de zeereep anders dan Helm en
nagaan welke pathogenen de Helmdegeneratie veroorzaken. Het
blijkt dat her inplant van Helm op plekken waar geen vers
zand wordt aangevoerd moeilijk is omdat de planten nauwelijks aanslaan. Om hierover meer inzicht te krijgen is een
vervolgonderzoek opgezet in opdracht van Rijkswaterstaat en
de kustbeherende waterschappen naar de bodemorganismen die
Helmdegeneratie veroorzaken en naar de successie van helmvegetaties. Dit onderzoek is vooral voor de Nederlandse situatie van belang omdat er op veel plaatsen weinig ruimte is
tussen de zeereep en het te beschermen achterland. Hier
dient dan ook het zand zo effectief mogelijk vast te worden
gehouden. Het onderzoek bestaat uit twee deelprojecten dat
door het Instituut voor Oecologisch Onderzoek wordt uitgevoerd .
1) Het tegengaan van Helmdegeneratie en stimulering van
successie. Door gerichte maatregelen bijv. steken, maaien
en branden kan de degeneratie worden tegengegaan. Daarnaast wordt onderzocht welke planten effectief aangebracht kunnen worden op plaatsen waar Helm degenereert.
Hierbij zijn soorten gekozen die Helm van nature in de
successie opvolgen. Dit in 1989 gestarte deelproject is
gericht op een directe oplossing voor het herinplantprobleem met Helm. Het loopt tot en met 1992.
2) Onderzoek naar het optreden van schadelijke bodemorganismen in helmduinen. Het onderzoek is erop gericht na te
gaan welke bodemorganismen schade veroorzaken aan Helm en
hoe deze zich handhaven en verspreiden in Helmduinen. Het
doel hiervan is het ontwikkelen van milieuvriendelijke
methoden ter bestrijding van schadelijke bodemorganismen.
Dit deelproject is gestart in 1989 en de afronding vindt
plaats in 1991.
Van der Putten zal hier vanmiddag verder op ingaan.
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Monster
Hierbij wordt nagegaan hoe de vegetatie-ontwikkeling verloopt op de door zandsuppleties aangevulde zeereep. Interessant onderdeel daarbij is dat plaatselijk in de zeereep
voorkomende stuifkuilontwikkeling wordt gevolgd.
(I.O.O.: D. v.d. Laan; M.D. en D.W.W.).
Abiotisch onderzoek
- Metingen van de zeereep t.b.v. het Jarkus-bestand. De gegevens worden gebruikt t.b.v. het bepalen van de zandaf- en
aanvoer. Van 1963 tot 1972 werden de hoogtemet ingen met
waterpassingen gedaan. Sinds 1972 worden de gegevens verkregen door middel van fotogrammetische bewerking van de jaarlijks met behulp van luchtfotografie verkregen luchtfoto's.
~ 5Ê2ÉfiHïl2DÉë£52§?S
Door Arens (Universiteit van Amsterdam i.s.m. RWS (regionale
directies, MD, DGW en DWW) wordt onderzoek gedaan naar
transport, afzetting en erosie van zand in en nabij de
zeereep.
Als eerste werd m.b.v. luchtfoto-analyse een classificatie
gemaakt van de zeereepvormen langs de Nederlandse kust. De
zeereepvorm is vooral het resultaat van kustdynamiek, beheer
en windactiviteit. Het blijkt dat 50% van de Nederlandse
kust meer of minder sterk door beheer beïnvloed wordt, 40%
is onnatuurlijk en slechts 10% wordt vrijwel volledig bepaald door natuurlijke depositie van zand en erosieprocessen.
Het doel van het onderzoek is het kwantificeren van
eolisch transport in en over de zeereep, uitmondend in
model waarin de materiaalflux voorspeld kan worden.
model wordt ontworpen en getoetst voor het opstellen
zandbudgets van de kust.

het
een
Het
van
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Welke kennis is op korte termijn (d.m.v. te starten onderzoek)
gewenst.
Om een goede afweging te kunnen maken van de wensen op
het gebied van duinkustonderzoek met accent op instandhouding
en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden is het goed
een aantal beleidsdoelstellingen uit nationale
nota's te
citeren. In dit verband zijn relevant:
* duurzaam handhaven van de huidige veiligheid en duurzaam
behoud van functies en waarden in duingebieden (Kustnota);
* handhaven van de kustlijn op de plaats waar deze in 1990 lag
(Kustnota);
* enige ruimte geven aan de natuurlijke beweeglijkheid van de
duinkust (Kustnota);
* duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden (Natuurbeleidsplan);
* ontwikkeling van een geïntegreerde gebiedsgerichte benadering via ruimtelijk en milieubeleid (Nota Gebiedgericht
Milieubeleid; Aktieplan).
Op rijksniveau is er nog weinig zicht waar uitvoering van het
beleid t.a.v. handhaving van de kustlijn met dat t.a.v. behoud
van de dynamische kenmerken van de kust kunnen conflicteren.
Vanuit de natuuroptiek gaat het dan vooral om de haalbaarheid van het beleid ten aanzien van duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden in de duinen. Onderzoekingen die hierop een
antwoord kunnen geven worden hieronder kort (in willekeurige
volgorde) genoemd en besproken. Voor een deel lopen deze
onderzoeken al, voor een ander deel zijn ze nog in het ideeenstadium.
- Opstellen van een typologie van de huidige zeereepvegetaties
langs de gehele Nederlandse kust gekoppeld aan het gevoerde
beheer, alsmede op basis daarvan het uitvoeren van een
vegetatiekundige kartering van de huidige toestand van de
gehele Nederlandse kust. Deze kennis is allereerst nodig om
een totaalbeeld te krijgen van de betekenis van de zeereepbegroe i ingen.
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Ook is de kennis relevant i.v.m. een te verwachten verandering van de zeereepvegetatie als gevolg van de zeespiegelrijzing.
Als de aanvoer van zand afneemt zal de helm degenereren. De
vraag is welke soorten daarvoor in de plaats komen. In de
meer binnenwaarts gelegen buitenduinen nemen plantesoorten
als Noordse Helm, Duinzwenkgras, Zandzegge en Duindoorn de
plaats van de Helm in. De vraag is in hoeverre zij bestand
zijn tegen zoute spray. Het thans door het 1.0.0. in uitvoer
zijnde onderzoek zal hierop deels een antwoord geven.
- Beschrijving van de fauna van de zeereep. De literatuur over
de fauna in de Nederlandse zeereep is beperkt.
Alleen over de insektenfauna werd op Terschelling uitgebreid
gerapporteerd in een publicatie uit 1960 "A biocenological
investigation in the Yellow Dune region of Terschelling". In
De Levende Natuur verscheen daarvan een Nederlandstalig uittreksel .
- Ontwikkeling van voorspellingsmodellen m.b.t de ontwikkeling
van potentiële natuurwaarden (m.n. t.b.v. natuurtechnische
milieubouwprojecten).
- Nagaan van de ligging en vorm van de zeereep in vroeger
tijden d.m.v. historisch onderzoek. Als voorbeeld kan verwezen worden naar het werk van H. Schoorl en Ligtendag.
- Historisch onderzoek naar de aanwezigheid
slufters langs de Nederlandse kust.

eertijds

van

- Koppeling van onderzoeksgegevens van de voorover/kustmorfologie aan die van sluftervormingen (ontwikkeling voorspellingsmodellen) .
- Aanpassen van het model voor het berekenen van de veiligheid
voor niet-rechtlijnige kusten.
- Het evaluatie-onderzoek naar de effectiviteit van suppleties
dat aan enkele uitgevoerde zandsuppleties wordt uitgevoerd
uitbreiden tot alle uitgevoerde suppleties.
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Hierbij zou ook meer ecologische effectstudies moeten
plaatsvinden. Het gaat om het nagaan van de effecten van
zandsuppleties (vooroever, strand, zeereep) op de ontwikkeling van flora en fauna, mede in relatie tot de gebruikte
zandsoort (herkomst, korrelgrootteverdeling, samenstelling
(zoals kalkrijkdom) e.d.).
De samenstelling van het aan te voeren zand ten behoeve van
vooroever- en strandsuppleties bepaalt in hoge mate de
toekomstige mogelijkheden van aanvoer en verstuiving van het
zand.
Onderzoek naar de effecten van de samenstelling (korrelgrootte, fractieverdeling en minerale samenstelling) op het
achterliggend duingebied is van belang.
Bij voorkeur zou de aard van het suppletiemateriaal aan
moeten
sluiten bij het ter plaatse afgezette strand- en
duinzand.
Zo blijkt bijvoorbeeld dat aanwezigheid van schelpen de
natuurlijke duinvorming belemmert (vorming van een soort
"desert pavement") (Voorne, Monster). Op Texel blijkt dat
door de slibhoudendheid er geen zand meer in de richting van
de voormalige zeereep stuift waardoor degeneratie optreedt
van de Helmbegroeiingen.
Evaluatiestudies kunnen inzicht bieden in de gewenste korrelgrootteverdeling van het zand.
- Helm-monitoring met behulp van remote sensing (opnamen via
een Caesar-scanner. Hierbij wordt digitaal beeldmateriaal
verkregen).
In het licht van de zeespiegelrijzing zal het belang van de
Helmkwaliteit toenemen m.n. in verband met de rol die de
Helm zal spelen in een meer natuurlijke en dynamische kust.
Door de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat is een project voorgesteld om een niet-destructieve kwantitatieve
evaluatiemethode te ontwikkelen waarbij de effectiviteit van
Helmvegetaties in de loop van de tijd kan worden nagegaan.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van remote sensing technieken.
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- Formuleren van uitgangspunten/randvoorwaarden voor sluftervorming en bijdragen aan de locatiekeuze van slufters.
Formuleren van richtlijnen voor een natuurtechnisch en
landschappelijk verantwoord ontwerp, aanleg, inrichting en
inpassing van slufters, inclusief het noodzakelijk te voeren
beheer.
- Bij het bepalen van locaties voor slufters en voor de wijze
van uitvoering is een goed zicht op de kwaliteiten en de
ecologische ontwikkelingspotenties van het gebied waar de
slufter gedacht wordt alsmede inzicht in de invloeden van
kustontwikkeling in de wiide omgeving noodzakelijk. Wellicht
kan het MER-instrument hiervoor geschikt zijn.
Onderzoek dat op dit terrein relevant is betreft:
* Monitoring van de toekomstige slufter bij Neeltje Jans;
* Intensivering van het onderzoek van de via zandopspuiting
ontstane slufter aan het baggerdepot op de Maasvlakte.
•" Inzicht verkrijgen in de knelpunten tussen beleidsvoornemens
ten aanzien van een zekere mate van natuurlijke beweeglijkheid in de duinkust t.b.v. de natuurfunctie versus andere
belangen.
Relevant hierbij is het samenstellen van een overzicht van
de voor- en nadelen van een zo kort mogelijke, rechte kustlijn met zo min mogelijk verstuiving versus een meer gekerfde (rafelige) kustlijn met meer of minder verstuiving. Vooren nadelen zowel uit een oogpunt van kustverdediging (veiligheid) , de natuurwaarden als de financiële consequenties
op korte en lange termijn, mede in relatie tot de verwachte
extra zeespiegelrijzing.
- Ontwikkelen van een 3 Dimensionaal model dat de windsnelheidsverdeling over een duinterrein (zeereep) simuleert
gegeven een bepaalde windsnelheid en -richting en ruwheidsfactor van het oppervlak (incl. vegetatie). Hiermee zou men
erosiegevoelige plekken kunnen voorspellen. Dit speelt bij
toekomstige dynamische zeereepbeheer een belangrijke rol. Op
het Fysisch Geografisch laboratrium van de Universiteit van
Amsterdam is momenteel een model dat hiervoor geschikt
aemaakt kan worden.
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Strategie voor de komende jaren in relatie tot:
(a) het handhaven van de huidige kustlijn (regeringsbeslissing) ,
(b) de te verwachten zeespiegelrijzing.
De aspecten (a) en (b) zijn door een vertegenwoordiger
van de Dienst Getijde wateren van RWS op dit symposium belicht
geworden. Het huidige beleid dat het Ministerie van L.N.V.
voor ogen staat is door de vertegenwoordiger van NMF geschetst. Met name is in dit verband het NBP-project nr. 16 van
belang "Project herstel en ontwikkeling van de natuurwaarde in
het kust-duingebied" en wel in het bijzonder deelproject
Sluftervorming en Verstuiving.
In het deelproject Sluftervorming gaat het erom in de
planperiode op enkele locaties tot aanleg over te gaan. In het
project Verstuivingen gaat het om na te gaan welke ruimtelijke
en waterbouwkundige mogelijkheden er zijn om verstuivingsprocessen ruimer baan te geven.
Het zal duidelijk zijn dat op dit gebied contact en overleg plaatsvindt tussen de betrokken departementen terwijl deze
op onderdelen versterkt zullen worden, met name daar waar het
erom gaat de waterbouwkundige kennis zo goed mogelijk te
vertalen naar de geformuleerde natuurtechnische eisen, zonder
de veiligheid van het achterland in gevaar te brengen.
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Samenvatting/Uitleiding
De Nederlandse duinkust is zowel nationaal als in Europees verband door de variatie aan duinvormen en duinecosystemen met hun karakteristieke plante- en diersoorten van bijzondere betekenis. Door een aantal oorzaken is er sprake van aantasting van deze betekenis. Eén ervan is de opgetreden verstarring van de geomorfologische processen. Een te vastliggend
(alleen op het behoud van wat er is gericht) beheer sluit niet
aan bij het van nature dynamische duinlandschap.
Ingegaan werd op mogelijkheden om zoveel mogelijk met
natuurlijke processen rekening te houden, zonder daarbij de
veiligheid in gevaar te brengen.
Ingegaan werd op de mogelijkheden van een meer dynamisch
kustbeheer, waarbij ook ruimte zou moeten zijn voor een aantal
slufters. Studie naar de mogelijkheden van realisatie daarvan
biedt kansen voor vergroting van de landschappelijke en natuurlijke waarden en ook voor versterking van de relatie
tussen natuurtechnici, cultuurtechnici en civieltechnici om
samen met de lokale beheerders en de politici de natuur zoveel
mogelijk tot haar recht te laten komen, zonder daarbij de
veiligheid van ons land in gevaar te brengen.
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