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Samenvatting

Eén van de opdrachten van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is om de bewustwording en het draagvlak 
voor de rol van natuurlijke dynamiek op de eilandstaarten te vergroten onder zowel eilandbewoners als de beheerders van 
de eilanden. Goede voorbeelden kunnen helpen de bewustwording en het draagvlak te verbeteren voor het belang van 
natuurlijke dynamiek en hoe dit samen kan gaan met het behouden of zelfs vergroten van de waterveiligheid. In dit rapport 
zijn een aantal voorbeelden beschreven van natuurlijke dynamiek op de Waddeneilanden, zowel autonoom als door de mens 
geïnitieerd, en worden ervaringen en feiten beschreven. De inventarisatie is gebaseerd op gerapporteerde (monitorings-) 
onderzoeken en gesprekken met sleutelpersonen. De onderstaande tabel geeft een zeer beknopte samenvatting van de 
voorbeelden.

Locatie Type maatregel Mate van 
duindynamiek

Belang water-
veiligheid Voorbeeld voor

1. De Slufter, Texel Om de aantal jaar 
geul verleggen

Vrij groot Groot Mogelijkheden toestaan dynamiek 
zonder dat veiligheid in geding 
komt.

2. Westkop Terschelling Geen onderhoud: 
losgelaten

Groot Geen Veel dynamiek zonder ingrijpen. 
Stuifkuilen en kerven groeien niet 
door tot slufter; Eiland breekt niet 
op.

3. Stuifduinen 
Terschelling

Kerven graven Groot Groot Succesvol herstellen 
duindynamiek. Afspraken over 
ontwikkelingen i.r.t. veiligheid. 
Belang goede communicatie voor 
draagvlak.

4. Boschplaat, 
Terschelling

Geen onderhoud: 
losgelaten

Beperkt Geen Weinig dynamiek zonder ingrijpen. 
Stuifdijk beperkt interactie 
en samenhang morfologie en 
ecologie.

5. Westkop Ameland Stopzetten 
intensief 
duinbeheer 

Beperkt Beperkt Interactie duinen-buitendelta 
resulteert in afslag én aangroei 
duinen. Structureel werken aan 
draagvlak.

6. Stuifduinen Ameland Kerven graven Vrij groot Beperkt/ Geen Verstuiving combineren met 
verschillende functies. Structureel 
werken aan draagvlak.

7. Stuifdijk & washovers 
Schiermonnikoog

Geen onderhoud Beperkt bij 
stuifdijk, 
verder groot

Groot bij 
stuifdijk, 
verder geen

Stuifdijk: niet ingrijpen leidt niet 
overal tot dynamiek, beperking 
interactie en samenhang 
morfologie en ecologie. Washover: 
natuurlijke dynamiek en interactie.

8. Rottums Geen onderhoud: 
losgelaten

Groot Geen Volledig natuurlijke dynamiek. 
Eilanden verdwijnen niet.
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Deze voorbeelden zijn geselecteerd omdat hiermee een brede range van dynamiek van kust en duin wordt gedekt. In het 
laatste hoofdstuk zijn de belangrijkste lessen opgenomen. Naast het belang van het draagvlak en de communicatie is 
benadrukt dat goede afstemming en afspraken tussen de verschillende beheerders en andere betrokken partijen minstens 
zo belangrijk is voor succesvolle nieuwe projecten voor duindynamiek, daar waar de veiligheid ruimte biedt en er kansen zijn 
voor de natuur. Maatregelen gericht op dynamiek kunnen positieve effecten hebben voor andere projecten en programma’s 
voor het verbeteren van de kwaliteit van de natuur, zoals de aanpak van de stikstofproblematiek. Ook de noodzakelijke 
maatregelen gericht op de veiligheid tegen overstromingen kunnen daar aan bijdragen en dat geldt ook omgekeerd. Dat 
kan de weg openen naar het verbinden van verschillende opgaven, met als resultaat een grotere efficiëntie in planvorming, 
uitvoering en communicatie. 
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1. Inleiding

Eén van de opdrachten van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is om de bewustwording en het draagvlak voor 
de rol van natuurlijke dynamiek op de eilandstaarten te vergroten onder zowel eilandbewoners als de beheerders van de 
eilanden. De beheerders hierbij betrokken zijn de kustbeheerder, natuur- en terreinbeheerders en waterkeringbeheerders. 
PRW pakt de opdracht, in samenwerking met Rijkswaterstaat, iets breder op door niet alleen te focussen op de dynamiek 
van de eilandstaarten, maar op de dynamiek van de volledige kustzone van de Waddeneilanden. Goede voorbeelden kunnen 
helpen de bewustwording en het draagvlak te verbeteren voor het belang van natuurlijke dynamiek in het algemeen en 
hoe dit samen gaat met het behouden of zelfs vergroten van de waterveiligheid. In dit rapport zijn een aantal voorbeelden 
beschreven van natuurlijke dynamiek waarbij waterveiligheid niet in het geding is. Het gaat daarbij zowel om autonome als 
door de mens geïnitieerde processen. 

In de voorliggende inventarisatie zijn ervaringen na 1990 met natuurlijke dynamiek in de zeereep van de duingebieden 
van de Waddeneilanden samengevat. De inventarisatie is gebaseerd op gerapporteerde (monitorings-)onderzoeken en 
kennis van sleutelpersonen. Daartoe is een aantal gesprekken gevoerd, zie voor de namen de bronvermelding achterin. We 
hebben in dit rapport de kennisbronnen steeds aan het einde van het betreffende hoofdstuk weergegeven; we hebben geen 
verwijzingen in de tekst opgenomen. Voor de inventarisatie zijn geen nieuwe (data-) analyses uitgevoerd. 

De volgende acht voorbeelden worden in dit rapport beschreven:
• De Slufter op Texel;
• Noordsvaarder op de Westkop van Terschelling; 
• Stuifduinen ter hoogte van Oosterend op Terschelling; 
• Stuifdijk bij de Boschplaat op Terschelling;
• Noordwest Ameland: duinerosie naast embryonale duinen; 
• Stuifgaten en kerven in duin van centraal en oost Ameland;
• Stuifdijk en bestaande washovers op Schiermonnikoog;
• De Rottums.

Deze voorbeelden zijn geselecteerd omdat hiermee een brede range van dynamiek van kust en duin wordt gedekt, met 
een focus op de zeereep en ‘maatregelen op het droge met effect op het droge’. Dat betekent niet dat andere delen van 
de Waddeneilanden niet dynamisch zijn, of geen goede voorbeelden opleveren. Zo biedt de Vliehors op Vlieland met zijn 
grotendeels onbegroeide strandvlakte met primaire duinvorming en enkele oogduincomplexen een beeld van de historische 
situatie op de eilandstaarten van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog voorafgaand aan de aanleg van de stuifdijken. 
De Hors op Zuidwest Texel laat de waarde zien van een aangroeiende kust met de bijbehorende duinen pal naast een 
gebied waar de kustlijn een sterke trend tot landwaartse verplaatsing vertoont. En op de Hon, de eilandstaart van Ameland 
liggen grote washovers die dichtgroeien achter nieuw gevormde duinenrijen. Ook dit zijn prachtige voorbeelden, maar voor 
dit overzicht bieden de gekozen voorbeelden voldoende informatie. 

Voor elk voorbeeldgebied zijn de uitgangssituatie en de eventuele toegepaste maatregelen beschreven evenals de 
morfologische en ecologisch veranderingen en de relatie met de veiligheid tegen overstromingen. Voor zover relevant 
en beschikbaar is een indicatie van de investeringen en onderhoud opgenomen. Tenslotte is per voorbeeldgebied een 
indicatie gegeven van de bruikbaarheid voor het vergroten van de bewustwording en het draagvlak voor de dynamiek op 
de eilanden, zodat dit overzicht gebruikt kan worden als basis voor de organisatie van uitwisselingsbezoeken en eventueel 
communicatie materiaal.
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2.  Dynamiek in de duinen  
en functies van de kustzone

2.1 Duinen op de Waddeneilanden

De duinen vormen een kenmerkend onderdeel van de hele Nederlandse kust en zijn van grote landschappelijke en 
natuurlijke waarde. Ze dragen daarmee ook bij aan de recreatieve beleving van de kust en vervullen functies zoals voor 
drinkwaterwinning en als woonomgeving. Daarnaast zijn de duinen cruciaal voor de veiligheid tegen overstromen, omdat 
grote delen van de duinen als waterkering functioneren. Ook op de Waddeneilanden vormen de duinen een zeer herkenbaar 
onderdeel van het landschap. De duinen op de Waddeneilanden omvatten verschillende kermerkende habitats en zijn 
daarmee een wezenlijk onderdeel van de Waddennatuur en van grote ecologische waarde. Ook op de Waddeneilanden zijn 
delen van de duingebieden een essentieel onderdeel van de bescherming tegen overstromingen. Kenmerkend voor de 
eilanden is echter dat een aanzienlijke deel van de duinen geen waterkerende functie heeft. 

Duinen zijn van nature zeer divers, met verschillen in omvang en vormen. Ook de aanwezige vegetatie verschilt, waarbij 
er onder andere relaties zijn met de dynamiek of het ontbreken daarvan, de ouderdom, de nabijheid van de kustlijn en de 
lokale grondwaterstanden. 

Menselijke ingrepen en beheer spelen al heel lang een rol in de vorming en de dynamiek van de duinen. Dit reikt van het 
gebruik van delen van de duinen voor landbouw, het reguleren van de konijnenaantallen voor de jacht, tot het bevorderen 
van aanstuiving door het plaatsen van rietpoten, stuifschermen en het inplanten van helm. Een deel van de duinen in 
het Waddengebied heeft geen natuurlijke oorsprong, maar is -in de basis- door mensen gevormd. Op alle eilanden liggen 
zogenaamde stuifdijken. Dit zijn rechte duinregels en dus geen echte dijken. Alhoewel de stuifdijken vaak op natuurlijke 
wijze zijn aangegroeid, zijn ze ontstaan door menselijk handelen en werden deze in meer of mindere mate door actief 
beheer in stand gehouden. 

Menselijke ingrepen hebben in de 20ste eeuw geleid tot een afname van de dynamiek in de duinen langs de hele 
Nederlandse kust. Ook langs grote delen van de Noordzeekust op de Waddeneilanden was in het begin van de 20ste eeuw 
sprake van een volledig gesloten zeereep, die geheel bedekt was met helm. Het vastleggen van duinen door het plaatsen 
van stuifschermen en het planten van helm was tot in de jaren ‘80 de staande praktijk vanuit de waterveiligheid. In die tijd 
werd nog niet structureel zand gesuppleerd en trad frequent duinafslag op. Het beperken van de dynamiek en het behoud 
van het zand in de duinen was destijds het enige beheer waarmee de duinen voldoende sterk konden worden gehouden. In 
die tijd was het duinbeheer zowel kustbeheer als waterkeringbeheer.
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Ook in het gebied achter de gesloten zeereep was minder ruimte voor dynamiek, doordat dit door actief beheer werd tegen-
gegaan en de vegetatie zich verder ontwikkelde. Bovendien was stuivend zand vanuit ruimtelijk gebruik ongewenst. De 
vegetatie ontwikkeling werd geholpen door de achteruitgang van de konijnenstand en door de toenemende vermesting vanuit 
de lucht door stikstofdepositie. 

Aan het eind van de 20ste eeuw is er een omslag gekomen in het beheer van de kust en is het inzicht toegenomen in de 
positieve rol die verstuiving en dynamiek ook kan spelen voor de kust. Daardoor zijn de mogelijkheden voor dynamiek in de 
duinen toegenomen. 

2.2 Duinen en de veiligheid tegen overstromingen

De duinen vormen een barrière tegen de overstromingen vanuit de Noordzee (en in sommige gevallen ook tegen 
overstromingen vanuit de Waddenzee). Wanneer tijdens een storm een zeer hoge waterstand optreedt op de Noordzee, 
staat het water tegen de duinen en slaan de hoge stormgolven delen van het duin af. Het proces van duinafslag gaat 
- in principe - niet oneindig verder door tijdens een storm, omdat het afgeslagen zand onder water terechtkomt en daar 
de golfaanval remt. De duinafslag die na een flinke storm wordt aangetroffen is geen teken van zwakte van de duinen, 
maar hoort bij de manier waarop de duinen bescherming bieden tegen overstromingen. Na de storm kan onder rustigere 
omstandigheden het oorspronkelijke profiel weer worden opgebouwd. Bij het optreden van een superstorm, met de zware 
condities (extreem hoge waterstand en zeer hoge golven) waartegen de primaire waterkeringen bestand moeten zijn, zal 
de omvang van de duinafslag groter zijn dan bij een minder extreme storm. Tijdens een dergelijke superstorm moet nog 
voldoende duinmassief overblijven om bescherming te bieden tegen de hoge waterstanden. Ook moet altijd voldoende 
hoogte aanwezig zijn in de duinen en die hoogte moet doorlopend aanwezig zijn. 

De beheerder van de duinwaterkering onderzoekt of voldoende zand aanwezig is in de duinen en of aan het criterium 
van voldoende hoogte wordt voldaan. In de legger van de betreffende duinwaterkering wordt vastgelegd welke delen van 
de duinen functioneren als onderdeel van de waterkering en welke eisen daaraan worden gesteld. Dit betekent dat de 
beheerder van de duinwaterkering weet op welke plekken er ruimte is voor meer dynamiek in de duinen. Ook is bekend 
welke eisen daaraan worden gesteld, bijvoorbeeld in termen van maximale oppervlaktes waar dynamiek wordt toegestaan 
en minimale hoogtes waaraan te allen tijde voldaan dient te worden. En dit kan worden vertaald in eisen aan het uitvoeren 
van metingen en het rapporteren over de waargenomen veranderingen. 

Het is niet mogelijk om in deze rapportage voor alle duinen op de Waddeneilanden te zeggen welke dynamiek op welke 
delen mogelijk is, omdat hiervoor specifieke lokale kennis van de waterkeringbeheerder nodig is. Het is wel mogelijk om 
met voorbeelden te verduidelijken dat er veel ruimte voor dynamiek is, zonder dat de veiligheid tegen overstromingen wordt 
geschaad. Waarschijnlijk is de Slufter (voorbeeld 1), het meest extreme voorbeeld, omdat hier sprake is van een gat van 
enkele honderden meters in de voorste duinregel (de zeereep), waarbij de achterliggende duinregel (stuifdijk) het eiland 
tegen overstromingen beschermt. 

Iedere 12 jaar vindt een officiële beoordeling plaats van de primaire waterkeringen. Daarin worden eventuele nieuwe 
inzichten, bijvoorbeeld over de zwaarte van de stormen en de mechanismen van duinafslag meegenomen. Ook worden de 
waargenomen ontwikkelingen in de duinen in de beoordeling betrokken. De uitkomsten van de beoordeling kunnen leiden 
tot nieuwe afspraken over de waterkering en ook tot fysieke aanpassingen om de sterkte op peil te brengen. Er is daarmee 
voldoende controle om vast te stellen hoe de dynamiek van de duinen bijdraagt aan de veiligheid tegen overstromingen, 
doordat het zandvolume in de duinmassieven toeneemt door verstuiving. En daar waar de dynamiek van de duinen 
interfereert met de veiligheid tegen overstromingen, zijn er ook voldoende mogelijkheden om dat te herstellen voordat de 
situatie daadwerkelijk onveilig wordt. 

De verantwoordelijke partij voor de bescherming tegen overstromingen door de duinwaterkering is de waterkeringbeheerder 
dat is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor Texel, Rijkswaterstaat voor Vlieland, Terschelling en Ameland 
en Wetterskip Fryslân voor Schiermonnikoog. 
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2.3 Dynamisch kustbeheer, kustlijnzorg & dynamische duinen

In 1990 is het kustbeleid van dynamisch handhaven geïntroduceerd in Nederland. De essentie van het dynamische hand-
haven is dat de ligging van de kustlijn niet verder landwaarts mag verplaatsen dan de basiskustlijn. De basiskustlijn ligt op 
veel plaatsen ongeveer op de positie die de kustlijn in 1990 had. Daar waar de kustlijn landwaarts komt te liggen van de 
basiskustlijn wordt een zandsuppletie uitgevoerd, zodat de kustlijn weer verder zeewaarts komt te liggen. Een belang rijk 
doel van dit kustbeleid is het stoppen van structurele erosie van de kust en zo het borgen van de veiligheid tegen over-
stromen. Daarnaast worden met dit beleid de verschillende andere functies van de kust en de achterliggende gebieden in 
stand gehouden. Over het dynamisch handhaven, het kustbeleid en het beheer met zandsuppleties valt nog veel meer te 
vertellen, maar voor de relatie met beheer van de duinen is dat minder van belang. Het belangrijkste is dat voor die delen 
van de kust waarvoor een positie van de basiskustlijn is vastgesteld, de kustlijn in principe niet verder landwaarts komt dan 
deze basiskustlijn. Dit beleid heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd om dynamiek in de duinen toe te staan. 

De reden om dynamiek in de duinen toe te staan bij het dynamische kustbeheer is de garantie dat de kustlijnligging wordt 
gehandhaafd door de zandsuppleties. Voorafgaand aan het dynamische kustbeheer was het vasthouden van het zand in 
de duinen veelal de enige maatregel om achteruitgang van de veiligheid tegen overstromingen te beperken. Daarom werd 
alles op alles gezet om het zand vast te houden. Het kustbeheer met zandsuppleties geeft tegenwoordig de garantie dat 
de ligging van de kust niet te ver landwaarts verplaatst. Hiermee wordt gegarandeerd dat voldoende zand aanwezig is in het 
duin, op het strand en in de vooroever. Duinafslag treedt bij de overwegende brede en hoge stranden zelden meer op en 
leidt nog zelden tot structureel verlies van duinen. 

Het dynamisch kustbeheer, waarbij de kustlijn wordt gehandhaafd door het uitvoeren van zandsuppleties, helpt de 
waterkeringbeheerders van de duinen, omdat (grootschalige) achteruitgang van de kustlijn niet meer plaatsvindt. Dat 
betekent dat het zandvolume van de duinen niet meer afneemt door achteruitgang van de kustlijn. Op veel plekken 
is het zandvolume in de duinen juist toegenomen, als gevolg van het grotere aanbod van zand door de uitgevoerde 
zandsuppleties. 

Voor de Waddeneilanden is dit niet het hele verhaal. Bij de eilandkoppen en -staarten treden veranderingen van de 
kustlijnligging op die samenhangen met de dynamiek van de aangrenzende buitendelta. Die veranderingen gaan twee 
kanten op: gedurende jaren tot tientallen jaren bouwt de kust uit, gevolgd door jaren tot tientallen jaren van achteruitgang. 
Voor aanzienlijke delen van deze gebieden hebben de duinen geen directe waterkerende functie (zie vorige paragraaf). Er 
is hier vaak geen basiskustlijn vastgelegd en de kustlijn mag vrij bewegen, of is de basiskustlijn wel vastgelegd, maar is 
afgesproken dat een achteruitgang van de kustlijn niet automatisch betekent dat zand wordt gesuppleerd. De duingebieden 
mogen zich hier ook natuurlijk ontwikkelen. Ook op de Rottums is geen basiskustlijn vastgesteld. Dat voor deze gebieden 
geen basiskustlijn is vastgesteld heeft te maken met de functie van de kust en het achterliggende gebied: bij de 
eilandstaarten en de Rottums is natuur de hoofdfunctie. Voor het behoud van die functie werd het in het algemeen niet 
nodig geacht om de ligging van de kustlijn vast te houden. 

De verantwoordelijke partij voor de kustlijnzorg is Rijkswaterstaat.

2.4 Duinnatuur en dynamiek

De duinen op de Wadden vormen belangrijke habitats en zijn het leefgebied voor allerhande (beschermde) planten- en dier-
soorten. Veel van de habitats en soorten zijn specifiek voor de duinen. Het belang van de duinnatuur komt tot uit drukking 
in de beschermde status van de duinen in het Waddengebied. Vrijwel alle duingebieden zijn onderdeel van de verschillende 
Natura 2000-gebieden. De uitzondering wordt gevormd door enkele bewoonde en bebouwde delen van de duinen. 

Voor een deel van de duinhabitats en -soorten is dynamiek een randvoorwaarde. Dat geldt bijvoorbeeld voor de embryonale 
duinen en witte duinen. Embryonale duinen zijn de nieuwe gevormde duintjes die worden gevormd op plekken waar de kust lijn 
hiervoor voldoende ruimte biedt en waar voldoende zand wordt aangevoerd. Vaak zijn dit gebieden waar de kustlijn uit bouwt. 
Sinds de kust structureel wordt onderhouden met zandsuppleties en het aanbod van zand is toegenomen, komen er meer 
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embryonale duinen voor. Verschillende soorten vogels die op het strand broeden, zoals strandplevieren, hebben een voorkeur 
voor gebieden waar embryonale duinvorming plaatsvindt. De eigenlijke ‘lange’ naam van witte duinen is “Wandelende duinen 
op de strandwal met Ammophila arenaria” (helmbegroeiing) en in die naam is de dynamiek al duidelijk. Witte duinen kunnen 
ontstaan uit embryonale duinen die door doorgaande verstuiving verder aangroeien, maar kunnen ook op andere plekken 
bestaan. Het aanstuiven van zand is van belang voor de helmbegroeiing, omdat die alleen dan vitaal blijft. 

Voor andere duinhabitats en -soorten is de relatie met dynamiek lastiger te duiden. Bepaalde typen vegetatie, zoals grijze 
duinen, duinheiden, duinbossen en vochtige duinvalleien zijn bijvoorbeeld kwetsbaar voor te veel overstuiving. Maar veel 
van deze habitattype zijn ook gevoelig voor successie en verruiging. Vermesting door de overmaat aan stikstofdepositie 
draagt hier aan bij. Ook de afgenomen invloed van konijnenvraat speelt in rol bij de achteruitgang van sommige van deze 
habitats. Nieuwvorming op een andere plek, als onderdeel van grootschalige dynamiek kan zorgen dat het betreffende 
habitat aanwezig blijft en dat kwaliteit er van voldoende is. Ook kan een ‘reset’ van verruigde duinhabitats plaatsvinden 
door duindynamiek. Herstel van duindynamiek in de zeereep heeft voor dit type habitats overigens niet noodzakelijkerwijs 
positieve gevolgen. Maatregelen gericht op het herstel van bijvoorbeeld grijze duinen moeten maatwerk zijn. 

De verschillende duinhabitats -zowel de van nature dynamische als de minder dynamische- komen van nature naast elkaar 
voor, in (morfo- en eco-) logische samenhang. Het ‘modeleiland’, zoals bijvoorbeeld opgenomen in het boek “Eilanden 
natuurlijk; natuurlijke dynamiek en veerkracht op de Waddeneilanden” biedt inzicht in deze samenhang, die in meer of 
mindere mate op alle Waddeneilanden herkenbaar is. Ook is er van nature een samenhang met andere habitats, zoals het 
strand en de vooroever aan de Noordzeezijde, de buitendelta’s met hun geulen en ondieptes bij de zeegaten en de kwelders 
en het wad aan de Waddenzeezijde. Daarmee zijn er ook verbindingen tussen de dynamiek van de verschillende habitats 
rondom de duinen. Naast de specifieke habitats en soorten in de duingebieden zelf, zijn duingebieden ook een belangrijke 
schakel in de kenmerkende natuurwaarden van het hele Waddengebied. 

Verantwoordelijk voor de duinnatuur zijn de partijen die verantwoordelijk zijn voor de Natura 2000 gebieden, dat zijn de 
provincies Fryslân en Noord-Holland en Rijkswaterstaat en de terreineigenaren en -beheerders.

2.5 Meer lezen over dynamiek in de duinen en de functies van de kustzone

Over de dynamiek van de duinen is al veel informatie beschikbaar en een belangrijk deel daarvan is beschikbaar via het 
internet. Hieronder geven we een aantal verwijzingen die betrekking hebben op alle Waddeneilanden. Bij ieder voorbeeld is 
ook de informatie opgenomen die op het betreffende eiland of de specifieke situatie betrekking heeft. Deze bronnen zijn 
ook gebruikt voor dit rapport in aanvulling op de gesprekken die zijn gevoerd. 

Het boek “Eilanden natuurlijk; natuurlijke dynamiek en veerkracht op de Waddeneilanden” is een toegankelijke publicatie 
die zowel de morfologie als de ecologie belicht. Een pdf hiervan is beschikbaar via https://www.researchgate.net/
publication/254876440_Eilanden_natuurlijk_Natuurlijke_dynamiek_en_veerkracht_op_de_Waddeneilanden. 

Het boek “De Natuur van de kust; Tussen aangroei en afslag” geeft een inleiding in de ecologie van de Nederlandse kust in 
relatie tot de morfologie. 

Meer gedetailleerde informatie over de ecologie van de kust, veelal in relatie tot de morfologie is te vinden op de website 
OBN Natuurkennis: https://www.natuurkennis.nl/publicaties/duin-en-kustlandschap/. 

Informatie over dynamisch kustbeheer is verzameld op de website ‘Dynamisch kustbeheer’: www.dynamischkustbeheer.nl. 

De ontwikkelingen van de kust zijn per kustvak beschreven in de beheerbibliotheek die door Deltares is opgesteld voor 
alle kustvakken van de Nederlandse kust. In het rapport worden ook de functies van de kust belicht. Elk Waddeneiland 
heeft zijn eigen rapport, waarbij ook de samenhang met de aangrenzende zeegaten is beschreven. Deze rapporten zijn 
beschikbaar via: https://publicwiki.deltares.nl/pages/viewpage.action?pageId=131142282.

https://www.researchgate.net/publication/254876440_Eilanden_natuurlijk_Natuurlijke_dynamiek_en_veerkracht_op_de_Waddeneilanden
https://www.researchgate.net/publication/254876440_Eilanden_natuurlijk_Natuurlijke_dynamiek_en_veerkracht_op_de_Waddeneilanden
https://www.natuurkennis.nl/publicaties/duin-en-kustlandschap/
www.dynamischkustbeheer.nl
https://publicwiki.deltares.nl/pages/viewpage.action?pageId=131142282
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2.6 Overzicht op afstand

De voorbeeldgebieden in het echt bekijken geeft de beste indruk van de duindynamiek. Maar de gebieden zijn niet om de 
hoek en voor een deel best lastig te bereiken. Gelukkig hoef je tegenwoordig je stoel niet meer uit voor een blik op deze 
gebieden. Naast Google Earth bieden verschillende websites aanvullende en zeer gedetailleerde blikken op de duinen en 
de kust. Zonder dat je de beschikking hoeft te hebben over een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kun je op computer, 
tablet en telefoon de duinen verkennen. 

Op www.topotijdreis.nl vind je niet alleen de topografische kaarten van vroeger tot nu, maar ook luchtfoto’s van 2006 
tot en met 2019. In de opeenvolgende luchtfoto’s zijn dynamische duinen uitstekend zichtbaar door het contrast tussen 
de onbegroeide witte delen en de groene begroeide delen. Op de topografische kaarten staan ook de strandpalen met 
nummers: handig voor de oriëntatie.

Op https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ kun je het actuele hoogtebestand van Nederland bekijken. Je ziet de hoogte 
van de duinen en de aangrenzende gebieden. Omdat je zowel het AHN3 als het AHN2 bestand kunt bekijken, kun je ook 
(grote) veranderingen in de hoogte zien tussen 2012-2016 voor Texel en 2008-2014 voor de overige Waddeneilanden. De 
site heeft een aantal functies die behulpzaam zijn voor inzicht in de duinen. Zo kun je de kleurenschaal voor de hoogte 
aanpassen naar dynamisch, zodat de hoogteverschillen in het aandachtsgebied beter zichtbaar zijn. En je kunt een recente 
luchtfoto als achtergrond gebruiken en tussen de beelden schuiven, zodat ook duidelijk wordt welke delen begroeid en 
onbegroeid zijn. Ook is het mogelijk om hoogteprofielen te maken. 

Tenslotte geeft https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/kustlijnkaart.aspx de actuele ligging van de kustlijn weer, zoals die 
door Rijkswaterstaat wordt berekend volgens de BKL-systematiek. Hiermee krijg je snel inzicht of het kustgebied uitbouwt of 
terugschrijdt. Het is ook zichtbaar als er geen basiskustlijn is vastgesteld voor het betreffende kustgebied.

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/kustlijnkaart.aspx
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3. Voorbeelden 

In de volgende hoofdstukken worden de acht voorbeeldlocaties besproken. Deze voorbeelden zijn een selectie 
van gebieden met (potentie voor) duindynamiek op de Waddeneilandengebieden. De ligging van de voorbeelden is 
weergegeven in figuur 1.

Figuur 1 Overzichtsluchtfoto van de Waddenzee met de locaties van de voorbeelden.

Bij elk voorbeeld wordt ingegaan op de volgende onderwerpen, voor zover relevant: 
• Uitgangssituatie: locatie, morfologie, ecologie;
• Probleemstelling en doelstelling van het gebied; 
• Betrokken partijen (initiatiefnemer van maatregelen);
• Toegepaste maatregelen (indien sprake is van geweest van maatregelen) 
• Monitoring (focus op project-specifieke monitoring1)
• Morfologische ontwikkelingen 
• Ecologisch ontwikkelingen
• Effect op de waterveiligheid 

1 De hoogte van de duingebieden wordt ieder jaar door Rijkswaterstaat opgemeten.
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•  Ordegrootte investeringen en mate van onderhoudsinspanningen.  
Hierbij is gekozen voor een grafische weergave: het aantal ingekleurde          en          geeft aan hoe groot de kosten 
zijn. Drie ingekleurde icoontjes duidt op de hoogste kosten, waarbij in ordegrootte van tonnen wordt gedacht, terwijl niet 
ingekleurde icoontjes betekent dat geen kosten zijn gemaakt. We hebben hier echter geen harde informatie over: er is 
sprake van schattingen en een onderlinge vergelijking. 

• Acceptatie en draagvlak van de situatie/maatregelen
•  Voorbeeldfunctie, waarin een indicatie wordt gegeven van de bruikbaarheid van het voorbeeld voor vergroten van 

bewustwording en het verkrijgen van draagvlak voor dynamiek. Bij maatregelen ook aandacht voor het toepassingsbereik: 
Is (het effect van) het type maatregel generiek toepasbaar of specifiek voor de betreffende locatie?

• Informatiebronnen (naast de informatie van sleutelpersonen)
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3.1 De Slufter, Texel

Uitgangssituatie

De Slufter op Texel is voor de Waddeneilanden een unicum: in het midden van de eiland ligt ingesloten door duinen een 
kwelder gebied dat via een geul met de Noordzee is verbonden. De aanwezigheid van de Slufter is een relict van een aantal 
oude ingrepen die waren gericht op het verbinden van het oorspronkelijke Texel ten zuidwesten van de Slufter met het eiland 
Eijer land ten noordoosten. Deze verbinding is tot stand gekomen door het aanleggen van verschillende stuifdijken, maar het 
sluiten van de zeereep ter plaatse van de Slufter is nooit helemaal gelukt. 

Bij de Slufter loopt een getijdegeul door een opening tussen de duinen naar de kwelder. De opening is enkele honderden 
meters breed en daarmee beduidend breder dan de geul zelf, die een tiental meters breed is. Aan de landzijde van de 
Slufter ligt een stuifdijk die onderdeel is van de waterkering. In de Slufter liggen veel verschillende habitattypen bij elkaar, 
met zoals gezegd een flink gebied met kweldervegetatie, maar ook intergetijdeplaat en getijdegeulen en verschillende duin-
habitats. Het gebied is onderdeel van het Natura 2000-gebied Duinen Texel. 

Voor vrijwel de hele kust van Texel, met uitzondering van de zuidwestkust bij de Hors, is de basiskustlijn vastgelegd. Dat 
geldt ook voor de kust bij de Slufter. Deze basiskustlijn is in de raaien 2400-2580 (rondom de Slufter) in 2017 herzien en 
landwaarts verlegd. Voor de kustraaien ter plaatse van de opening in de duinen bij de Slufter wordt de ligging van de kustlijn 
(in de vorm van de MKL en TKL) niet bepaald. De kustlijn van Texel wordt intensief gesuppleerd vanwege de autonome 
achteruit gang. De zandsuppleties worden tegenwoordig niet meer tot vlakbij de Slufter aangebracht.

De Slufter is een populaire bestemming voor recreanten, die het gebied via verschillende routes kunnen bereiken. Ook 
lopen verschillende wandelroutes door het gebied. 

Figuur 2 Luchtfoto uit 2018 van de Slufter op Texel (luchtfoto afkomstig van www.topotijdreis.nl)

http://www.topotijdreis.nl
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Probleemstelling en doelstelling

De ligging van de geul is niet stabiel, de geul migreert tussen de duinen en op het strand meestal naar het noordwesten, 
terwijl de geul aan de binnenzijde naar het zuidwesten verplaatst. De lengte van de totale geul neemt hierdoor toe. De geul 
komt na verloop van tijd tegen het duinmassief aan te liggen. Verdere verplaatsing leidt dan tot erosie van de duinen. Vanaf 
circa 2017 wandelde de geul juist naar het zuidoosten en heeft hij eind 2018/begin 2019 zelf een kortere weg genomen 
waardoor er twee geulen ontstonden. 

De erosie van de duinen door de geul kan in potentie leiden tot een toename van de opening, waarmee de belasting op de 
stuifdijk onder maatgevende stormcondities kan toenemen. De ontwikkeling van de geul kan in potentie ook leiden tot een 
(tijdelijke) afsluiting van de geul en dat kan gevolgen hebben voor de ecologische waarden.

Figuur 3 Hoogtekaart van de Slufter op Texel, rood is hoog en blauw is laag (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/).

Betrokken partijen

Staatsbosbeheer is de beheerder van het gebied. Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) is als beheerder 
van de waterkering betrokken bij het gebied. 

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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Toegepaste maatregelen 

In het verleden (2005, 2009) is de geul meerdere keren verlegd als deze te dicht tegen de duinen aan kwam. Het 
verleggen bestaat uit het afdammen van de ‘oude’ geul en het graven van een nieuwe verbinding. In het verleden is ook 
het aanstuiven van het duin bevordert door het plaatsen van stuifschermen. Tegenwoordig wordt het ingrijpen zo veel als 
mogelijk beperkt. 

Monitoring en onderzoek

Naast de reguliere monitoring van de duinhoogte en de inventarisaties van de vegetatie in het kader van de VegWad 
kartering, werken HHNK en SBB samen met meerdere universiteiten aan onderzoek aan monitoring morfologie, ecologie en 
water  veiligheid. In het kader van de onderzoeken worden aanvullende projectmatige metingen uitgevoerd. 

Morfologische ontwikkelingen 

De kustlijn ten zuidwesten van de Slufteringang is stabiel tot uitbouwend. De aanvoer van zand langs de kust vanuit het 
zuid westen, die wordt gevoed door zandsuppleties draagt bij aan de ontwikkeling van dit deel van de kustlijn. De kustlijn 
ten noordoosten van de Slufteringang vertoont achteruitgang. In de Slufter wordt netto zand en slib aangevoerd, zodat het 
gebied overwegend hoger is komen te liggen. 

Ecologische ontwikkelingen

De opening van de Noordzee naar de Sluftervallei is van groot belang voor de natuurwaarden in de Slufter. De kwelder 
bestaat bij de gratie van frequente overspoeling met zoutwater. De overgangen van duinen naar kwelder leveren in de 
Slufter veel gradiënten op in hoogte, sedimentsamenstelling en grondwater. De dynamiek nabij de Sluftermonding zorgt er 
voor dat in de omgeving steeds opnieuw pionier habitats ontstaan, zodat steeds opnieuw ruimte ontstaat voor de vorming 
van embryonale duintjes en pionierkwelders. De dynamiek van de geul in de Sluftermonding wordt daarom van wezenlijk 
belang geacht voor de ecologische waarde van het gebied. 

Effect op de waterveiligheid 

De aanwezigheid van de Slufter betekent dat tijdens (maatgevende) stormen het Noordzeewater tegen de achterliggende 
stuif  dijk staat. Ook de golven van de Noordzee kunnen de stuifdijk bereiken. In termen van waterkering is de stuifdijk 
overigens een duin en geen dijk. De omvang van de opening van de Slufter is in combinatie met de hoogte binnen de Slufter 
bepalend voor de sterkte van de golven die de stuifdijk bereiken. Op basis van recent onderzoek met modelsimulaties van 
de sterkte van de duinwaterkering, is dit jaar besloten om geen maximum breedte meer te hanteren voor de monding. De 
Slufter levert hiermee het meest uitgesproken voorbeeld in het Waddengebied dat een “gat in de buitenste duinenrij” geen 
probleem hoeft op te leveren voor de veiligheid van het eiland.

Benodigde investeringen en onderhoud

Ordegrootte investering:

Mate van onderhoudsinspanning:
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De investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan hebben vooral betrekking op de kennisontwikkeling. De kosten hiervoor 
zijn beperkt, mede doordat deze zijn uitgevoerd in samenwerking met verschillende universiteiten. Indien de geul opnieuw 
dient te worden verlegd, dan zal sprake zijn van kosten van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s. Vanwege de 
herhaaltijd van meerdere jaren zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten voor deze ingreep beperkt. 

Acceptatie en draagvlak

De Slufter is al lang een ‘gegeven’ op Texel. Er zijn geen aanwijzingen dat de aanwezigheid ervan als bedreigend o.i.d. wordt 
ervaren. De toegevoegde waarde van het gebied, ook vanuit het oogpunt van recreatie wordt onderkend. 

Voorbeeldfunctie

De Slufter is een extreem geval van dynamiek, omdat niet alleen sprake is van een ‘gat’ in de zeereep, maar ook nog 
eens van een getijdegeul, waardoor ieder getij water in en uit het gebied stroomt. De veiligheid tegen overstromen wordt 
gewaarborgd door de stuifdijk aan de achterzijde van het gebied. De nieuwste inzichten leren dat het niet nodig is om 
beperkingen op te leggen aan de maximale omvang van het ‘gat’. Hiermee is het een uiterst bruikbaar voorbeeld van wat 
mogelijk is in termen van duindynamiek zonder dat de veiligheid van de eilandbewoners in het geding komt. 

Informatiebronnen

• Natura 2000-beheerplan Texel, via https://www.bij12.nl/assets/Texel-beheerplan.pdf
•  Elias, E., C. van Oeveren & A. Bruens. (2014) Beheerbibliotheek Texel; Feiten en cijfers ter ondersteuning van de 

jaarlijkse toetsing van de kustlijn. Deltaresrapport 1209381-007-ZKS-0006.
• Website www.hhnk.nl/monitoring-kreek-de-slufter 

https://www.bij12.nl/assets/Texel-beheerplan.pdf
http://www.hhnk.nl/monitoring-kreek-de-slufter
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3.2 Westkop Terschelling

Uitgangssituatie

De Noordsvaarder is het gebied aan de westzijde van Terschelling, dat aan de Noordzeezijde vanaf strandpaal 2 wordt 
begrensd door een omvangrijk duincomplex. Van oorsprong is de Noordsvaarder een zandplaat die in 1865 aan Terschelling 
vast is gegroeid. Hierdoor is veel zand beschikbaar. Delen van het gebied bestaan uit een zogenaamde strandvlakte: 
een relatief vlak gebied, met een hoogte boven het niveau van gemiddeld hoogwater. Bij hogere waterstanden (springtij, 
stormen) kan de strandvlakte overstromen. Verder zijn er verschillende andere duinvormen aanwezig, met verschillende 
stadia van begroeiing. Ten noordoosten van de strandvlakte is nog duidelijk zichtbaar dat in de basis een groot deel van 
de duinen hier een antropogene oorsprong heeft: de stuifdijken uit de jaren ‘20 vormen hier de begrenzing van een aantal 
valleien die de Kroonpolders vormen. 

Het beheer van de duinen op de westzijde van Terschelling is altijd relatief beperkt geweest, waardoor dit duingebied ook 
voor de invoering van het beleid van dynamisch kustbeheer al relatief dynamisch was. De stuifkuilen die hier destijds 
ontstonden werden voor invoering van het dynamische kustbeheer zo nu en dan afgevlakt en ingeplant met helm. Bij de 
overgang naar het dynamisch duinbeheer in de tweede helft van de jaren ’90 is dit onderhoud gestaakt. Het duingebied 
heeft zich sindsdien sterk ontwikkeld tot een grillig duinlandschap met kerven, actieve grote en diepe doorstuifgaten en 
wandelende paraboolduinen met daarnaast zeer hoge duintoppen tot zo’n 30 m +NAP. Het gebied is zeer divers in termen 
van morfodynamica, habitats en duindynamiek. Mede door inwaaiend zand en zout, en zoet kwelwater is er sprake van een 
grote variatie in flora en fauna. 

Figuur 4 Luchtfoto uit 2018 van de Noordsvaarder op Terschelling (luchtfoto afkomstig van www.topotijdreis.nl). De cirkels bij A en B duiden 

de grote verstuivingscomplexen aan.

http://www.topotijdreis.nl
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Ook de kustlijn bij de Noordsvaarder is zeer dynamisch. Over relatief korte afstand wisselen gebieden waar de kustlijn 
vooruit schuift af met gebieden waar de kustlijn landwaarts verplaatst. De dynamiek van de kustlijn en de verschillen in 
de ontwikkelingen zijn het gevolg van de aanwezigheid van de buitendelta van het Vlie. Zowel de aanwezigheid van de 
getijdegeul Boomkensdiep-Noordgat, als de aanlanding van zandbanken vanaf de ondiepte Noordergronden speelt een rol in 
de ontwikkeling van de kustlijn. De aanlanding van de zandbanken aan de kust levert een aanvoer van zand voor het strand 
en de duinen. Vanwege de kustlijnzorg is voor dit gebied wel een basiskustlijn vastgelegd vanaf strandpaal 2, maar er is 
afgesproken dat hier geen handhaving van de kustlijn hoeft plaats te vinden.

Figuur 5 Hoogtekaart van de Noordsvaarder op Terschelling, waarbij de hoogste delen in rood zijn weergegeven en de laagste delen in 

blauw (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/).

Tot halverwege de jaren ’90 was een groot deel van de Noordsvaarder in gebruik bij Defensie als militair oefenterrein voor 
schietoefeningen door de luchtmacht. Tegenwoordig is de hele Noordsvaarder natuurgebied. Het gebied is onderdeel van 
het Natura 2000-gebied Duinen Terschelling. Na het beëindigen van de oefeningen door de luchtmacht is het terrein in 
1996 en 1997 gesaneerd. Als nazorg worden nog jaarlijks metaal en munitieresten verwijderd door een aannemer.

Probleemstelling en doelstelling

In het hele gebied tot strandpaal 8 is ruimte voor dynamische duinen, als onderdeel van de natuurfunctie van het gebied. 
Tot strandpaal 2 is geen kustlijn vastgesteld en hoeft geen handhaving plaat te vinden. Voor de kustlijn van strandpaal 2 tot 
8 is afgesproken is dat geen handhaving van kustlijn hoeft plaats te vinden, wanneer hier een overschrijding van de kustlijn 
plaatsvindt. Alleen wanneer belangen dreigen te worden geschaad door een doorgaande achteruitgang van de kustlijn zal 

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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hier een zandsuppletie worden uitgevoerd. Ook vanwege de veiligheid tegen overstromingen zijn voor het gebied geen doel-
stellingen geformuleerd. 

Betrokken partijen

Staatsbosbeheer is de natuurbeheerder van het duingebied en doet aan actief grondwaterbeheer. Rijkswaterstaat beheert 
op Terschelling de duinwaterkering en is de beheerder van de kustlijn. 

Toegepaste maatregelen 

Op de Noordsvaarder is, voor zover daar volledig zicht op is, niet ingegrepen voor het dynamische beheer van de duinen. 
In de tweede helft van de jaren ’90 is het beperkte duinbeheer dat werd uitgevoerd geheel gestaakt. Vanwege de voor 
duin dynamiek gunstige omstandigheden leverde het staken van het duinbeheer al snel grote veranderingen op de in de 
duinen. De gunstige omstandigheden bestaan in ieder geval uit een goede oriëntatie van de kustlijn ten opzichte van de 
overheersende windrichtingen, in combinatie met de juist dynamiek van de kustlijn (niet te veel uitbouw of achteruitgang 
van de kustlijn). 

Ter hoogte van strandpaal 6 zijn in 2019 door Staatsbosbeheer verstuivingsmaatregelen uitgevoerd vanwege de stikstof-
problematiek (PAS-maatregelen). In de zeereep is geplagd en zijn aanzetten tot kerven gemaakt. 

Monitoring

Specifieke monitoring van de morfologie en de ecologie van het gebied is ons niet bekend. De reguliere monitorings-
inspanningen voor de kustlijnzorg in de vorm van de jaarlijkse LiDAR-hoogteopnames van de duinen en het strand geven 
goed inzicht in de opgetreden veranderingen. 

Morfologische ontwikkelingen en effect op waterveiligheid

In de zeereep hebben zich enkele (spectaculaire) stuifkuilen en kerven ontwikkeld. Het zand wordt tot honderden meters 
landwaarts geblazen. In de zeereep zijn hierdoor zeer grote hoogteverschillen ontstaan. De westelijke helft van de duinen op 
de Noordsvaarder tot strandpaal 3, maken geen deel uit van de formele duinwaterkering van Terschelling. Veranderingen in 
deze duinen hebben geen invloed op de delen van het eiland die worden beschermd tegen overstromingen. De duinen ten 
oosten van strandpaal 3 op de Noordsvaarder zijn onderdeel van de brede duinwaterkering die de westzijde van Terschelling 
tegen overstromingen vanuit de Noordzee beschermt. Deze zeer brede duinwaterkering met een groot zandvolume biedt 
ruimte voor het toestaan van dynamiek, waarbij afspraken worden vastgelegd over de maximale omvang daarvan. 

De ontwikkeling van het zandvolume in de duinen van de Noordsvaarder laat overigens zien dat het zandvolume toeneemt, 
ondanks de aanwezigheid van de stuifkuilen en kerven. Dankzij het instuiven langs deze routes wordt steeds meer zand in 
deze duinen gevangen. De ontwikkeling is daardoor voorbeeld van de bijdrage die dynamische duinen kunnen leveren aan 
de veiligheid tegen overstromingen. 

Ecologisch effecten

Het is bij ons weten niet gedocumenteerd welke ecologische gevolgen het toelaten van meer dynamiek heeft gehad op de 
duinen zelf en op het achterliggende gebied. 
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Benodigde investeringen en onderhoud

Ordegrootte investering:

Mate van onderhoudsinspanning:

In het gebied is in 2019 ter hoogte van strandpaal 6 in de zeereep geplagd en zijn aanzetten tot kerven gemaakt.

Acceptatie en draagvlak 

We hebben geen signalen ontvangen over de ontwikkelingen van de duinen op de Noordsvaarder. Dit in tegenstelling tot 
andere projecten en plannen op Terschelling. Dat doet vermoeden dat er een brede acceptatie is voor de ontwikkelingen in 
dit gebied. 

Voorbeeldfunctie

De dynamische duinen van de Noordsvaarder zijn ronduit spectaculair en worden regelmatig als voorbeeld gebruikt voor 
dynamisch duinbeheer. Omdat deze duinen tot strandpaal 3 geen rol spelen als duinwaterkering, zijn deze niet direct 
toepasbaar als voorbeeld voor duinen die een achterliggend gebied beschermen. Het is wel een goed voorbeeld om te laten 
zien dat een grote stuifkuil of kerf ook na ruim twintig jaar dynamiek zich niet ontwikkeld als een slufter, of dat eilanden 
‘opbreken’ door deze ontwikkelingen.

Ten slotte is de Noordsvaarder hét voorbeeld van een duingebied dat zich zonder ingrepen tot een divers en dynamisch 
gebied heeft ontwikkeld. Lang niet voor alle duingebieden levert het loslaten van het beheer dit soort ontwikkeling op. Het 
is bijvoorbeeld zinvol om in dat opzicht de Noordsvaarder te vergelijken met de twee andere voorbeelden op Terschelling 
waarvoor dat niet geldt, zie hiervoor de volgende twee voorbeelden. 

Informatiebronnen

•  Natura 2000-beheerplan Terschelling; via https://www.bij12.nl/assets/004_beheerplan-terschelling_def_22022017.pdf 
(Meijer, J., G. Vriens E.J. Lammerts. 2016. Rapport RVO (Dienst Landelijk Gebied & Staatsbosbeheer))

•  Quataert, E., A. Oost, M. Hijma & E. Elias. 2020 Beheerbibliotheek Terschelling. Deltaresrapport 11205236-001-ZKS-
0002.

•  Arens, S.M., M. Loffler, E.M. Nuijen. 2007. Evaluatie dynamisch kustbeheer Friese Waddeneilanden. Rapport Bureau voor 
Strand- en Duinonderzoek.

• Arens, S.M. in nieuwsbrief Workshop dynamisch kustbeheer Terschelling 2016.
•  IJff, S., T. Leijnse & M. Maarse. 2019. Regionaal advies Noordsvaarder, Terschelling; Morfologische ontwikkeling en 

ecologie van de Noordsvaarder en de effecten van een suppletie hierop. Deltares -rapport 11202190-000-ZKS-0023

https://www.bij12.nl/assets/004_beheerplan-terschelling_def_22022017.pdf
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3.3 Stuifduinen, Terschelling

Uitgangssituatie

De buitenste duinenrij aan de Noordzeezijde van het midden van Terschelling was van de jaren ’60 tot begin jaren ’90 vast-
gelegd door helm en stuifschermen. Het vormde een hoge, smalle en rechte ‘zanddijk’ met vrijwel geen duindynamiek en 
interactie met het achterliggende gebied. Gedurende enkele decennia sloeg de kust af; het eiland werd zo’n 400m smaller 
tussen strandpaal 15 en 20 in ca. 50 jaar tijd. Met behulp van bulldozers werd soms het zand opgeschoven naar de zee-
reep om hem te versterken bij dreigende sterke kustafslag. 

Vanaf de jaren ’90 begon een periode waarin weer voldoende zand aanwezig was en de kustlijn stabiliseerde of uitbouwde. 
De basiskustlijn tussen strandpaal 8 en 20 wordt dynamisch gehandhaafd. De kustlijn is tussen circa strandpaal 10 en 
21 al jaren stabiel tot uitbouwend. Uitbouw vindt plaats door zand van de aanlandende zandplaten bij de kop dat zich 
in oostwaartse richting langs de kust verplaatst. Vanwege deze trend is afgezien van een vooroeversuppletie in 1993 
geen suppletie meer uitgevoerd, en staan deze momenteel ook niet op de planning. De aanleiding voor het uitvoeren de 
(NOURTEC) suppletie in 1993 was overigens niet een daadwerkelijke of dreigende overschrijding van de kustlijn, maar 
vooral de behoefte om een pilot uit voeren met een vooroeversuppletie.

Figuur 6 Luchtfoto uit 2018 van de kust bij Oosterend op Terschelling (luchtfoto afkomstig van www.topotijdreis.nl)

http://www.topotijdreis.nl
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Probleemstelling en doelstelling

De gesloten, rechte zeereep die aanwezig was begin jaren ’90 belemmerde de dynamiek in de duinen en het achterland, 
waar door de natuurwaarden achteruit gingen. Men wilde de dynamiek in de zeereep weer terugbrengen om: i) de land-
schappelijke kwaliteit te verbeteren, ii) meer verschillende habitats te creëren en de biodiversiteit te herstellen, en iii) te 
zorgen voor een robuustere kust met het oog op zeespiegelstijging en toekomstige afslag. Dynamiek kan bijdragen aan 
de water veiligheid door het opbouwen van een zandbuffer die ontstaat door het over een brede (duin)zone invangen van 
verstuivend zand. Hoog duin verdwijnt sneller als er een fase van sterke erosie is; meer ‘uitgesmeerd’ zand houd je langer 
vast. Een aandachtspunt hierbij is dat er voldoende waterkerende hoogte aanwezig blijft en dit is als streven opgenomen in 
de legger. 

Betrokken partijen 

Rijkswaterstaat beheert de duinwaterkering en de kustlijn op Terschelling. Staatsbosbeheer is de natuurbeheerder van 
het gebied. Het verstuivingsproject in 1995 is gezamenlijk uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. De in de 
volgende paragraaf beschreven ingrepen in het kader van de PAS zijn door Staatsbosbeheer uitgevoerd in opdracht van de 
provincie Friesland.

Figuur 7 Hoogtekaart van de kust bij Oosterend op Terschelling, waarbij de hoogste delen in rood zijn weergegeven en de laagste delen in 

blauw (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/)

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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Toegepaste maatregelen 

Met de start van dynamisch kustbeheer in de jaren ’90 werd het onderhouden van de ‘zanddijk’ losgelaten. Daarnaast is de 
duindynamiek gestimuleerd door het verstuivingsproject “De levende duinen” in 1995 tussen strandpaal 15 en strandpaal 
20. Hierbij is de zeereep deels afgeplagd en zijn acht kerven of sleuven gegraven. Langs de sleuven zijn stuifschermen 
geplaatst om het zand naar binnen te ‘sturen'. Gedurende vijf jaar werd spontaan opkomende begroeiing verwijderd om 
verstuiving van het strand naar de duinen te bevorderen. Alleen op plekken waar het stuivende zand overlast veroorzaakte, 
zoals parkeerplaatsen, fietspaden en strandopgangen, zijn (riet)schermen geplaatst en is extra helm geplant.

Daarnaast zijn in 2019 in het kader van de PAS ook enkele ingrepen gedaan om de duindynamiek te bevorderen. Er 
zijn in de zeereep bij strandpaal 5 en 12 (ten westen van ‘de levende duinen’) aanzetten tot kerven gemaakt en er zijn 
enkele bestaande kerven in de duinen van begroeiing ontdaan om deze te (re)activeren. In de binnenduinen zijn meerdere 
stuifkuilen gemaakt en duingraslanden geplagd. 

Monitoring

Rijkswaterstaat voert morfologische monitoring uit; mede in het kader van de kustlijnzorg worden jaarlijkse LiDAR-hoogte-
opnames van de duinen en het strand uitgevoerd. De hoogte en hoogteveranderingen van de duinwaterkering worden 
jaarlijks geanalyseerd. De stuif- en kerflocaties in de zeereep binnen de waterkering worden daarmee ook gemonitord. 

Morfologische ontwikkelingen en effect op waterveiligheid en waterkwaliteit

Na het uitvoeren van het verstuivingsproject in 1995 veranderde het landschap sterk. De ‘zanddijk’ werd onderdeel van 
een breed, dynamisch duinlandschap met meer reliëf in de zeereep. In 2000 waren de kerven al veel breder en dieper 
geworden, en was het kalkrijke zand 200 m tot lokaal 300 m naar binnen gestoven. De duinvallei werd in 14 jaar geleidelijk 
circa 0,3 m opgehoogd door ingestoven zand en door zand dat achtergelaten wordt door het water dat incidenteel tijdens 
een storm het duingebied binnendringt. Achter de voormalige zeereep heeft zich een nieuwe, vrijwel gesloten duinenrij 
gevormd die het gebied daarachter beschermt tegen het water. 

Zowel het volume zand in het verstuivingsgebied als op het strand is toegenomen tussen 1997 en 2014, wat de water-
veiligheid ten goede komt. De oude ‘traditionele’ zeereep, zoals tussen Kaap Hoorn en de ruiterovergang, is echter 
nauwelijks breder geworden: het zand stuift hier niet naar binnen, maar blijft vóór de gesloten stuifdijk liggen. Waarschijnlijk 
wordt dit zand bij storm sneller afgevoerd dan het zand dat in het bredere verstuivingsgebied ingevangen is. 

Onder het duingebied is een zoetwaterbel aanwezig. De grondwaterstand stijgt mee met het aangroeien van het strand en 
de duinen, waardoor zelfs ver op het strand zoet kwelwater plassen kan vormen. Tijdens zeer hoge waterstanden op zee 
kan zout zeewater de nieuwe buitenste duinvallei instromen, maar dit hoeft niet tot verzilting in het achtergelegen gebied 
te leiden. Door de hoge grondwaterstanden in vooral de winter kan het zoute water namelijk amper de bodem inzakken en 
stroomt het grotendeels weer weg, zoals tijdens de Sinterklaasstorm in 2013. 

In 2019 is de legger van de primaire waterkering op Terschelling aangepast, waardoor een groter gebied binnendijks is 
komen te liggen: de kering ligt tussen strandpaal 8 en 12 direct achter de zeereep. Aan beide zijden van dit gebied is de 
kering breder geworden en valt het hele duingebied onder de kering, waardoor Rijkswaterstaat op korte en lange termijn 
de waterveiligheid kan borgen. Rijkswaterstaat houdt de morfologische ontwikkelingen in het duingebied in de gaten en zal 
ingrijpen mocht de waterveiligheid in geding komen. 
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Ecologisch effect

Door de zandverstuiving is de vegetatie verjongd en zijn diverse habitats ontstaan in de (nieuwe) valleien, begroeide 
en onbegroeide duinen. Dit heeft positieve invloed op zowel flora als fauna. Op de dikke overstoven zandlagen konden 
droogteminnende soorten horend bij schrale omstandigheden zich vestigen, terwijl op de vochtige plekken kalkminnende 
soorten zoals addertong en moeraswespenorchis verschenen. In het gebied zijn broedende bontbekplevieren, scholeksters 
en oever zwaluwen waargenomen, en zeldzame vlinders die hun eitjes leggen op het duinviooltje.

Het idee van de PAS maatregelen is onder andere dat het verdwijnen van grassen ruimte geeft aan bloemrijke soorten 
zoals het duinviooltje en zandblauwtje, wat op zijn beurt gunstig is voor insecten en daarmee vogels. Het is nog niet 
gerapporteerd of deze ontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt op Terschelling in de gebieden waar recent vanwege de PAS is 
ingegrepen.

Benodigde investeringen en onderhoud

De investering voor het maken van enkele kerven is waarschijnlijk in de orde van een paar ton, exclusief de benodigde 
investeringen in communicatie om draagvlak voor de ingrepen te creëren en behouden. Bij het maken van kerven en stuif-
kuilen moet een flink budget voor nabeheer beschikbaar zijn indien vegetatie met diepe wortels aanwezig is zoals helmgras 
en duindoorns. Als het zand verstuift en wortelresten boven komen, kan de vegetatie snel terug groeien en de verstuiving 
weer vastleggen. Daarom moet in de eerste paar jaar meerdere keren teruggekomen worden om vegetatie te verwijderen 
om de verstuiving echt op gang te krijgen en te houden. Deze kosten zijn aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld af en toe een 
onder gestoven pad leegruimen.

Ordegrootte investering:

Mate van onderhoudsinspanning:

Acceptatie en draagvlak

Veel eilandbewoners waren in het begin niet blij met de wijziging in het beheer van de zeereep in de jaren ’90 in combinatie 
met het verstuivingsproject. Ze zijn erg betrokken bij de kust en herinnerden zich hoe ze zelf of hoe bekenden geholpen 
hadden bij het vastleggen van de duinen om het eiland te beschermen. Ze moesten wennen aan de lossere manier van 
beheer. Bovendien was er weinig overleg geweest met de bewoners en het zand stoof flink. Men vreesde voor de water-
veiligheid en zag duingrasland onder het zand verdwijnen en was bang dat de akkertjes achter de duinen ook zouden over-
stuiven. Zoals Jan Roelof Witting tijdens de workshop dynamisch kustbeheer in 2016 al aangaf, springen vooral de stuif-
gaten en kerven in het oog, maar is het moeilijk op het oog vast te stellen of er meer of minder zand in de duinen ligt dan 
vroeger. Communicatie hierover is dus juist erg belangrijk.

Bij strandpaal 18 was door de verstuiving de branding op een bepaald moment zichtbaar vanaf het fietspad, wat tot een 
onveilig gevoel leidde bij de bewoners. Samen met de bewoners hebben Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat stuifschermen 
geplaatst om een laag deel te behoeden van verder uitstuiven en zand vast te leggen. Hierdoor ontstond een flinke zand-
wal/nieuwe duinenrij waardoor de zee niet langer direct zichtbaar was. Toen tijdens de Sinterklaasstorm in 2013 het water 
ten westen van de strandovergang tot in de eerste duinenrij kwam en moeilijk kon wegzakken door de hoge grondwater-
stand, laaide de discussie over het beheer weer op. 
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Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat erkennen dat de communicatie in de jaren ’90 beter had gekund en werken sinds 
2013 samen om de communicatie sterk te verbeteren. Rijkswaterstaat heeft duidelijker gecommuniceerd dat zij de situatie 
goed in de gaten houden en inmeten met oog op de waterveiligheid. In 2016 hebben Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat 
gezamenlijk een brochure opgesteld over het ‘levend duinlandschap’ op Terschelling en huis-aan-huis verspreid. Daarnaast 
organiseert Staatsbosbeheer regelmatig excursies en informatieavonden, en verspreidt informatie via social media en 
krantjes zoals het weekblad ‘de Terschellinger’. Hierbij vinden ze het belangrijk om duidelijk aan te geven waar wel en niet 
ruimte is voor inspraak waarbij ze tegelijk uitleg geven over het waarom. 

In 2016 heeft Staatsbosbeheer het communicatie- en participatie-initiatief ‘Echt Terschelling’ gelanceerd waarin eilanders 
en bezoekers (nog meer) betrokken worden en een stem krijgen in het beheer van het eiland onder andere via regelmatige 
enquêtes, excursies en een website. In 2017 is de Provincie Fryslân ook aangesloten. In 2016 is via Echt Terschelling 
een enquête gehouden over de belevingswaarde en natuurwaarde van het duingebied op Terschelling. Hieruit bleek onder 
andere dat 63% van de respondenten de stuifduinen mooier vond dan het ‘traditioneel’ beheerde duinen. Daarnaast 
had men behoefte aan nog meer informatie, waarna Staatsbosbeheer een informatiepaneel bij de levende duinen heeft 
geplaatst. Daarnaast gaf 78% van de 525 respondenten aan het een goed idee te vinden om het levend duinlandschap uit 
te breiden. De 22% die dit geen goed idee vond, droeg veiligheid als belangrijkst argument aan. 

Over het algemeen lijkt de verbeterde communicatie zijn vruchten af te werpen. In 2016 gaf een bewoner tijdens de work-
shop dynamisch kustbeheer al aan dat de meeste mensen de situatie nu prima vinden, maar dat sommigen de situatie nog 
steeds kwetsbaar vinden.

De maatregelen in het kader van de stikstofproblematiek hebben mede door de verbeterde communicatie tot op heden niet 
tot problemen geleid. Een onderdeel van de verbeterde communicatie was dat Rijkswaterstaat meeging tijdens excursies, 
om de waterveiligheidsaspecten toe te lichten. Er waren wel enkele klachten dat het ruiterpad door een van de stuifkuilen 
niet meer begaanbaar was, wat opgelost is met een omleiding.

Voorbeeldfunctie

De stuifduinen op Terschelling behoren tot de grootste aaneengesloten stuivende duingebieden van West Europa. De 
stuifduinen zijn een mooi voorbeeld van het terugbrengen van dynamiek in de duinen met positieve impact op de ecologie 
en de landschappelijke kwaliteit - en daarmee recreatie - zonder dat de waterveiligheid in het geding hoeft te komen. Het 
verstuivingsproject onderstreept ook het belang van goede communicatie met alle betrokkenen om voldoende draagvlak 
voor natuurlijke dynamiek te krijgen en te behouden.

Informatiebronnen

•  Natura 2000-beheerplan Terschelling; via https://www.bij12.nl/assets/004_beheerplan-terschelling_def_22022017.pdf 
(Meijer, J., G. Vriens E.J. Lammerts. 2016. Rapport RVO (Dienst Landelijk Gebied & Staatsbosbeheer))

•  Quataert, E., A. Oost, M. Hijma & E. Elias. 2020 Beheerbibliotheek Terschelling. Deltaresrapport 11205236-001-ZKS-0002.
•  Arens, S.M., M. Loffler, E.M. Nuijen. 2007. Evaluatie dynamisch kustbeheer Friese Waddeneilanden. Rapport Bureau voor 

Strand- en Duinonderzoek.
• Arens, S.M. in nieuwsbrief Workshop dynamisch kustbeheer Terschelling 2016.
• Brochure ‘Een levend duinlandschap op Terschelling’. Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, 2015.
• Website www.echtterschelling.nl/resultaten-enquete-duinen 
• Workshop dynamisch kustbeheer Terschelling 2016: Nieuwsbrief en presentaties:
• ‘Dynamiek op de eilanden’ door Jan Roelof Witting 
• ‘Het rijk en de staat; op weg naar een nieuw beheerplan’ door Freek Zwart en Joeri Lamers
• Voorbeelden van dynamisch kustbeheer
•  Van der Valk, L., J. Reinders, A.J.F. van der Spek & C. van Gelder-Maas. 2013. Een inventarisatie van dynamisch 

kustbeheer projecten langs de Nederlandse kust Deltaresrapport 1207724-002-ZKS-0003.

https://www.bij12.nl/assets/004_beheerplan-terschelling_def_22022017.pdf
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3.4 Boschplaat, Terschelling

Uitgangssituatie

De Boschplaat vormt de staart van Terschelling vanaf strandpaal 20. Het bestaat uit een stuifdijk in het noorden, met 
voorliggende polders, met aan de zuidzijde een groot kweldergebied met enkele oogduincomplexen en aan de noordzijde 
een strand en de Cupido’s polder. De stuifdijk en Cupido’s polder zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Duinen 
Terschelling, de achterliggende kwelders zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Waddenzee.

De Cupido’s polder ontstond rond de jaren ’60 als nieuwe duinen op de strandvlakte die vervolgens uitgroeiden tot een 
gekerfde zeereep met duinen in diverse ontwikkelingsstadia (van embryonale tot grijze duinen) en washovers, waar zich 
kwelder- en duinvalleivegetatie tussen vestigde. De stuifdijken zijn in de eerste helft van de 20e eeuw in meerdere fasen 
van oost naar west aangelegd en vastgelegd met helmgras. Vooral het westelijke deel van de stuifdijk is erg massief, 
met momenteel hoogtes tot 20 m +NAP. Het vrijwel kale gebied met de oogduincomplexen ten zuiden van de stuifdijk 
ontwikkelde zich hierdoor vanaf de eerste helft van de 20e eeuw tot een natuurgebied met pioniervegetatie dat uitgroeide 
tot een grote kwelder. Tegelijkertijd ontwikkelden de slenken tussen de oogduincomplexen zich ook sterk: de geulen werden 
breder en de prielen drongen verder door naar het noorden. Er was veel variatie in milieus, wat zorgde voor veel waardevolle 
biodiversiteit.

De dynamiek in het gebied ten zuiden van de stuifdijk nam af doordat de stuifdijk transport van water en sediment van en 
naar de Noordzee blokkeerde. Dit resulteerde, samen met onder andere de krimp in de konijnenpopulatie, atmosferische 
depositie, vastlegging van stuivend zand en het verdwijnen/beperken van (kleinschalige) begrazing, in voortschrijdende 
successie. De natuur verruigde en de (lokale) variatie ging achteruit, deze verruiging van de kwelder gaat nog altijd door. 
Het kweldergebied bestaat nu hoofdzakelijk uit hoge kwelders met aan de randen enkele stroken lage kwelder. De oogduin-
complexen hebben zich ontwikkeld tot grijze duinen.

Figuur 8 Luchtfoto uit 2018 van de oostpunt van Terschelling (luchtfoto afkomstig van www.topotijdreis.nl)

http://www.topotijdreis.nl
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De kustlijn tussen strandpaal 20 en 26 wordt niet automatisch gesuppleerd wanneer de kustlijn achteruitgaat. Handhaving 
met zandsuppleties vindt alleen plaats als belangen dreigen te worden geschaad. De kustlijn hier vertoont sinds de vast-
stelling in de jaren ‘90 een achteruitgang, zonder dat daarbij de basiskustlijn wordt overschreden. Vanuit de hoofdfunctie 
‘natuur’ is er (nog) geen noodzaak om te suppleren om deze trend te stoppen. Ten oosten van strandpaal 26 is de kustlijn 
volledig losgelaten. De kustlijn van de eilandstaart vertoont momenteel (sterke) achteruitgang: het eiland wordt korter en 
Cupido’s polder erodeert. De oostpunt van Terschelling heeft van nature een ‘kwispelende staart’ waarbij periodes van 
tientallen jaren van aangroei en afslag elkaar afwisselen. Sinds circa 1974 zijn er meerdere fasen van sterke afslag van 
de oostpunt en de Cupido’s polders geweest doordat de geul ‘Boschgat’ naar het westen verplaatst. Het denken over de 
dynamiek van deze eilandstaart, die onderdeel is van de dynamiek van het zeegat en de buitendelta van de Borndiep is 
de afgelopen jaren iets veranderd. Eerst werd gedacht in termen van een semi-cyclische ontwikkeling van ongeveer 60 
jaar. De ontwikkeling van de geulen in het zeegat stond hierbij centraal, met als centrale ontwikkeling het opsplitsen en 
weer verhelen van de hoofdgeul, wat gepaard zou gaan met respectievelijk erosie en aangroei van de Boschplaat. In de 
aangepaste modellen krijgt het transport van zand door golfwerking en de migratie van kleinere zandbanken meer aandacht. 
Het is daardoor niet goed te voorspellen of en wanneer de volgende omslag naar aangroei van de oostpunt van Terschelling 
plaats zal vinden. 

Probleemstelling en doelstelling

De Boschplaat is een ecologisch belangrijk gebied voor onder andere vele broed- en trekvogels, maar kampt met 
teruglopende biodiversiteit. Sinds circa de jaren ‘80 zet Staatsbosbeheer in op actief natuurbeheer door onder andere 
begrazing mede om het open duinlandschap en duinheidevegetatie te herstellen. Sinds de jaren ’90 is de samenwerking 
met Rijkswaterstaat verbeterd. Het toekomstbeeld is om de weer grootschalige dynamiek terug te krijgen in het gebied om 
de diversiteit te stimuleren. Deze plannen zijn recent uitgewerkt in de Boschplaatvisie, waarin onder andere het creëren van 
kerven en een washover door de stuifdijk wordt overwogen.

Figuur 9 Hoogtekaart van de oostpunt van Terschelling, waarbij de hoogste delen in rood zijn weergegeven en de laagste delen in blauw 

(https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/).

Betrokken partijen

Staatsbosbeheer is de natuur- en terreinbeheerder van de Boschplaat. Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het 
realiseren van de natuurwaarde van het Natura 2000-gebied Duinen Terschelling en Rijkswaterstaat heeft deze rol voor het 
Natura 2000-gebied Waddenzee. Rijkswaterstaat is ook hier verantwoordelijk voor het kustbeheer.

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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Toegepaste maatregelen 

Er zijn (nog) geen maatregelen genomen in de duinen/stuifdijk op de Boschplaat.

Monitoring

De morfologie en ecologie worden gemonitord in het kader van de reguliere monitoringsprogramma’s. Specifieke monitoring 
van de morfologie en de ecologie van het gebied is ons niet bekend. De reguliere monitoringsinspanningen voor de kustlijn-
zorg in de vorm van de jaarlijkse LiDAR-hoogteopnames van de duinen en het strand geven goed inzicht in de opgetreden 
morfologische veranderingen. 

Morfologische ontwikkelingen 

De afgelopen vier jaar is de erosie van de oostpunt van stuifdijk minder snel verlopen. Aan de oostzijde heeft zich een 
washover ontwikkeld die tot over de kwelder ligt. Een kwelderkreek is verbonden met de washover. 

Ecologisch effect

Vanwege de beperkte dynamiek is begroeiing van de stuifdijk verruigd. Ook de kwelders op de Boschplaat zijn in een 
vergevorderd successiestadium en pionierkwelders en lage kwelders ontbreken grotendeels. De erosie van de oostpunt en 
de achteruitgang van de kustlijn bij Cupido’s polder heeft geresulteerd in het verlies van duin- en kwelderareaal. Embryonale 
duintjes ontbreken tegenwoordig vrijwel geheel in het gebied. Door de aanwezigheid van de stuifdijk zonder duindynamiek is 
geen sprake van interactie tussen het strand en duinen aan de Noordzeezijde en de kwelder aan de Waddenzeezijde. Ook 
ontbreken hierdoor een aantal morfologische en ecologische gradiënten. 

Effect op de waterveiligheid 

De stuifdijk op de oostpunt van Terschelling speelt geen rol bij de veiligheid tegen overstromingen.

Benodigde investeringen en onderhoud

Ordegrootte investering:

Mate van onderhoudsinspanning:

Bij de stuifdijk zijn nog geen investeringen gedaan in maatregelen en vindt geen onderhoud plaats. 

Acceptatie en draagvlak

In het voorgaande voorbeeld is een uitgebreide paragraaf opgenomen over het vergroten van het draagvlak, door voorlichting 
en het betrekken van de bevolking bij planvorming. Zowel Rijkswaterstaat als Staatsbosbeheer spelen hier een rol in. 
Ondanks de sterk toegenomen aandacht voor draagvlak en acceptatie voor dynamisch kustbeheer en duinbeheer konden 
tot 2018 de plannen voor meer dynamiek en met name het creëren van washovers niet op volledige steun rekenen. 
Waarschijnlijk speelde de ervaring van jarenlang achteruitgang van de oostpunt van het eiland en het eroderen van Cupido’s 
polder hier mede een rol bij. Ook het idee dat het doorbreken van de stijfdijk zou kunnen leiden tot het ‘doorbreken’ van het 
eiland speelde hierin een rol.
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Bij het opstellen van de Toekomstvisie Boschplaat zijn eilandbewoners en -bezoekers betrokken om zo tot een gezamenlijk 
draagvlak voor de visie te komen. Staatsbosbeheer heeft hiervoor ruim 250 eilanders meegenomen op excursie naar de 
Boschplaat. En ze zijn wezen kijken op Ameland. Door het opstellen van de toekomstvisie van de Boschplaat is uiteindelijk 
gebleken dat er wel degelijk draagvlak is voor dergelijke maatregelen. In de visie zijn naast de maatregelen ook leidende 
principes en duidelijke randvoorwaarden geformuleerd. De randvoorwaarden gaan onder andere over het voorkomen van 
geulvorming (de Boschplaat mag niet los van het eiland komen te liggen) en de begaanbaarheid van de paden. Tijdens de 
aanbieding van de visie aan de Provincie Fryslan in 2018 is unaniem de wens uitgesproken dat de maatregelen uit de visie, 
zoals een washover en verstuiving op korte termijn uitgevoerd moeten worden. 

Voorbeeldfunctie

De Boschplaat is een voorbeeld van een gebied waar de natuur zonder ingrijpen steeds verdere successie en minder (duin)
dynamiek vertoont, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de westkop van Terschelling. Het verschil in duindynamiek met de 
westkop heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van de massieve stuifdijk en de minder gunstige ligging op de 
wind, in combinatie met de kustlijnontwikkeling. 

Het is een voorbeeldgebied om de samenhang, of eigenlijk het gebrek aan samenhang te tonen van een eilandstaart met 
zeegat en buitendelta. Door de aanwezigheid van de stuifdijk zonder duindynamiek ontbreekt een aantal gradiënten en de 
interactie tussen de Noordzee en de kwelder.

Informatiebronnen 

•  Natura 2000-beheerplan Terschelling; via https://www.bij12.nl/assets/004_beheerplan-terschelling_def_22022017.pdf 
(Meijer, J., G. Vriens E.J. Lammerts. 2016. Rapport RVO (Dienst Landelijk Gebied & Staatsbosbeheer))

•  Quataert, E., A. Oost, M. Hijma & E. Elias. 2020 Beheerbibliotheek Terschelling. Deltaresrapport 11205236-001-ZKS-
0002.

• Zwart, F, 2010. De Boschplaat; Eeuwig bewegend landschap. 
• Meijer, J., G. Vriens,. E.J. Lammerts, W. Molenaar & H. Valk. 2017. Pas-gebiedsanalyse voor Terschelling. RVO. 
• Workshop dynamisch kustbeheer Terschelling 2016: 
• Nieuwsbrief en presentatie ‘Het rijk en de staat; op weg naar een nieuw beheerplan’ door Freek Zwart en Joeri Lamers
• Brochure Levend duinlandschap op Terschelling
• Website www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/terschelling 
• Website https://www.boschplaatvisie.nl/

https://www.bij12.nl/assets/004_beheerplan-terschelling_def_22022017.pdf
https://www.boschplaatvisie.nl/
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3.5  Duinerosie naast embryonale duin
vorming op noordwest Ameland

Uitgangssituatie

Op de eilandkop van Noordwest Ameland ligt een breed en massief duingebied. Naar het zuiden toe worden de duinen 
smaller en gaan deze met een overgangsconstructie over in de Waddendijk. Voor het massieve duingebied is na de tweede 
wereldoorlog een groen strand gevormd. Deze ontwikkeling is gestuurd door de aanlanding van een grote zandplaat vanaf 
de ondiepte Bornrif op de buitendelta. In de jaren zestig is daar meer zeewaarts een stuifdijk voor gelegd, zodat een 
duinvallei is gevormd. De stuifdijk vormde een grotendeels doorlopende duinregel, vrijwel zonder onderbrekingen en met 
beperkte verbinding tussen de Noordzeezijde en de duinvallei. In de jaren ’90 is opnieuw een grote zandplaat vanaf het 
Bornrif met de kust verheeld en er heeft zich in de jaren daarna opnieuw een groen strand gevormd. 

Tot de overgang naar het beleid van dynamisch handhaven in de jaren ’90 was op Ameland sprake van intensief beheer 
van het duin. Door het inplanten van helm, het plaatsen van stuifschermen en plaatsen van rietpoten werd een doorgaande 
hoge duinenrij gevormd. De noordwestkop van Ameland biedt een grote variatie aan duinhabitats, inclusief duinvalleien en 
groene strand. 

De ontwikkeling van de kustlijn van west en noordwest Ameland wordt al lang nauwgezet in de gaten gehouden, omdat 
sprake bleek van een sterke erosie van het brede duinmassief door het verplaatsen van de grote geul Borndiep naar het 
oosten. Deze erosie is tot staan gebracht door een combinatie van ingrepen in de vorm van bestortingen, strekdammen en 
een kustparallele dam en later ook door het herhaald uitvoeren van zandsuppleties. 

De basiskustlijn is vastgelegd voor vrijwel de hele kust van Ameland, tot aan strandpaal 23. Voor de noordwestkust van 
Ameland zijn al direct bij het vastleggen van de basiskustlijn afspraken gemaakt over het toelaten van kustuitbouw en 
kusterosie, vanwege de grootschalige en langjarige dynamiek van de kustlijn. 

Figuur 10 Luchtfoto uit 2019 van de noordwestkust van Ameland (luchtfoto afkomstig van www.topotijdreis.nl)

http://www.topotijdreis.nl
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Probleemstelling en doelstelling

Het invoeren van het beleid van dynamisch handhaven bood ruimte aan het toestaan van dynamiek in een deel van de 
duinen bij noordwest Ameland, tussen strandpaal 1 en 7. Met name in het gebied tussen strandpaal 4 en 5 werd in het 
geheel geen onderhoud meer aan de duinen gepleegd. In dat gebied waren al twee doorgangen in de eerste duinregel 
aanwezig, waarvan werd verwacht dat deze zich verder zouden ontwikkelen en dat de zee frequenter het achterliggende 
gebied zou overstromen. 

Betrokken partijen

Initiatiefnemer voor het dynamisch duinbeheer was Rijkswaterstaat, vanuit de rol als beheerder van het duingebied en 
verantwoordelijke partij voor de duinwaterkering en de kustlijnzorg. 

Toegepaste maatregelen 

In de duinen zijn geen ingrepen gepleegd. Het eerder intensieve beheer van de duinen is stopgezet. 

Bij de westkust van Ameland zijn zeer frequent zandsuppleties uitgevoerd om de ligging van de kustlijn te waarborgen. Deze 
suppleties zijn overwegend op het strand uitgevoerd en liepen over het algemeen door tot kustraai 3.20. De strandsuppletie 
van 2010-2011 liep tot kustraai 4.0 en de strandsuppletie van 2019 tot kustraai 4.2. 

Figuur 11 Hoogtekaart van de noordwestkust van Ameland, waarbij de hoogste delen in rood zijn weergegeven en de laagste delen in blauw 

(https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/).

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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Monitoring

De ontwikkelingen van de duinen bij Noordwest Ameland worden sinds het begin van dynamisch handhaven nauwgezet 
gemonitord, waarbij zowel de morfologie als de ecologie wordt beschouwd. Vanwege de dynamiek van de kustlijn in 
relatie tot de dynamiek van de buitendelta heeft ook projectmatige monitoring van de buitendelta plaatsgevonden door 
Rijkswaterstaat, onder andere in het kader van de programma Kust2000 en Kust2005 en recent vanwege de pilot 
buitendeltasuppletie in het kader van Kustgenese 2.0. 

Morfologische ontwikkelingen 

De morfologische ontwikkelingen op de noordwestkust van Ameland zijn zeer complex en niet in één alinea te vatten. De 
dynamiek van de duinen in termen van verstuiving is beperkt gebleven. Voor 2014 zijn de doorgangen naar de duinvallei 
uitgediept ten bate van het beheer (rietsnijden). Daarna zijn deze doorgangen opgestoven tot vele meters boven NAP. 
De meest recente ontwikkelingen zijn de erosie van de duinregel ter hoogte van de voormalige NAM-locatie tijdens de 
storm van 8 januari 2019 (de NAM-locatie is gesaneerd niet meer aanwezig). De zeereep is over een afstand van enkele 
honderden meters compleet geërodeerd tussen strandpalen 3,4 en 3,6, waardoor zeewater voor het eerst sinds lange 
tijd weer toegang had tot de duinvallei. Na het uitvoeren van de strandsuppletie in 2019 is het strand weer dermate hoog 
geworden dat de toegang voor zeewater is beperkt. Ten noordoosten van het gebied waar erosie heeft plaatsgevonden, vindt 
op de strandvlakte nog steeds de vorming en groei van embryonale duintjes plaats. 

Ecologisch effect

De ecologische ontwikkelingen worden intensief gemonitord sinds de introductie van het dynamische duinbeheer en hier-
over wordt structureel jaarlijks gerapporteerd (Krol, 2019). De ecologische ontwikkelingen zijn complex, omdat deze worden 
bepaald door de combinatie van morfodynamiek, successie en andere factoren. De morfodynamiek leidt hier ener zijds tot 
het verdwijnen van duinen, waardoor de diversiteit is afgenomen en anderzijds tot uitbreiding van vegetatie op de strand-
vlakte die zijn ontstaan na de aanlanding van het Bornrif. Ook overstuiving heeft enerzijds positieve gevolgen, omdat nieuw 
(pionier) habitats ontstaan, maar anderzijds worden bestaande habitats bedekt. Een van de ontwikkelingen die autonoom 
lijkt plaats te vinden is de uitbreiding van de duindoorn. 

Effect op de waterveiligheid 

De duinwaterkering op Ameland is op een andere manier in de legger vastgelegd dan de duinwaterkeringen op Terschelling 
en op Vlieland. In de legger is het grensprofiel en de beschermingszone opgenomen, dat aan de landzijde van het duin-
massief ligt. Dit betekent dat veranderingen zeewaarts hiervan er in principe niet toe leiden dat de veiligheid tegen over-
stromingen onder de wettelijke norm komt. 

Het afnemen van het zandvolume in de duinen, door de erosie van de voorste duinregel betekent dat bij het optreden van 
een (super) storm meer duinafslag in het achterliggende duinmassief zal plaatsvinden. Maar deze duinafslag zal nu niet zo 
groot zijn dat het gebied achter de duinen hierdoor dreigt te overstromen. Echter, erosie zal hierdoor niet onbegrensd door 
kunnen gaan omdat dan mogelijk wel de waterkering onvoldoende sterkte kan hebben. Rijkswaterstaat is van plan om dit 
komende jaren verder uit te werken. 
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Benodigde investeringen en onderhoud

Ordegrootte investering:

Mate van onderhoudsinspanning:

In het gebied zijn geen nieuwe maatregelen uitgevoerd. Wel zijn in het verleden (voor 2014) de doorgangen door de duinen 
naar de achterliggende natte duinvallei uitgeruimd. De doorgangen werden onderhouden, om te voorkomen dat deze te ver 
zouden volstuiven. In vergelijking met de inspanningen die eerder werden gepleegd aan het beheer van de duinen, zijn de 
kosten sterk afgenomen en meer gericht op natuurbeheer. Bijkomende kosten betreft de jaarlijkse monitoring en rapportage 
daarover. 

Op het moment van schrijven van het voorliggende rapport worden in het duingebied nabij strandpaal 3 drie locaties 
gesaneerd, waarvan twee worden afgewerkt als stuifkuil. 

Acceptatie en draagvlak

De introductie van het dynamische handhaven van de duinen kon niet op veel enthousiasme rekenen van de lokale 
bevolking. Het contrast met het intensieve duinonderhoud daarvoor was dan ook groot. Door Rijkswaterstaat op Ameland 
is vanaf het begin sterk ingezet op het informeren van de bevolking over de plannen en de ontwikkelingen. Hiervoor werd 
jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd waarin de stand van zaken werd toegelicht, ook door betrokken specialisten en 
onder zoekers. De bijeenkomsten hadden niet alleen betrekking op Noordwest-Ameland, maar op de hele kust. Deze bijeen-
komsten worden tegenwoordig nog steeds georganiseerd, maar nu door de gemeente. Het draagvlak voor het dynamische 
handhaven en voor andere initiatieven in de kust is door deze bijeenkomsten merkbaar toegenomen. 

De recente ontwikkelingen, waarbij de voorste duinregel ter hoogte van de voormalige NAM-locatie is geërodeerd, hebben 
flinke publiciteit gegenereerd, mede vanwege de aantasting van de NAM-locatie. Of dit ook gevolgen heeft gehad voor het 
draagvlak voor het dynamische kust- en duinbeheer hebben we niet kunnen vaststellen. 

Voorbeeldfunctie

De noordwest kust van Ameland is een voorbeeld van een duinenkust bij de buitendelta, die direct onder invloed staat 
van de snelle veranderingen die op de buitendelta plaatsvinden. Deze veranderingen zijn snel in vergelijking met de 
ontwikkelingen langs de Noordzeekusten van de Waddeneilanden. Deze dynamiek levert aan de ene kant verlies van 
duinen door achteruitgang van de kust en aan de andere kant winst, doordat op de aangroeiende strandvlaktes nieuwe 
duinen tot ontwikkeling komen. Ten oosten van strandpaal 8 heeft een enorme uitbreiding van het strand plaatsgevonden, 
met een oppervlakte van ongeveer 180 ha en een maximale breedte van 1,4 km. Op het groene stand tussen strandpaal 
5,4 en 7 groeien tegenwoordig ongeveer 120 soorten planten en broeden verschillende soorten vogels. Weliswaar is dit 
geen generiek toepasbaar voorbeeld, omdat dit type ontwikkelingen altijd heel specifiek is voor de betreffende buitendelta, 
maar het geeft wel mooi inzicht in de autonome veranderingen nabij een zeegat. Die ontwikkelingen vinden hier op korte 
afstanden naast elkaar plaats en zijn daardoor makkelijk te bezoeken: de jonge begroeiing op het groene strand met de 
voor liggende embryonale duinen liggen naast het gebied waar de duinafslag plaatsvindt.

De inspanning die op Ameland is geleverd voor het verkrijgen van draagvlak en acceptatie voor dynamische beheer van 
de kust en de duinen heeft merkbaar resultaat gehad. Belangrijk is dat dit geen eenmalig initiatief was, maar dat dit een 
structureel terugkerend onderdeel is op de Amelander agenda. 
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Informatiebronnen

•  Mastbergen, D., K. Nederhoff, B. van der Valk & M. Maarse. 2018. Beheerbibliotheek Ameland; Beschrijvingen van het 
kustvak ter ondersteuning; van het beheer en onderhoud van de kust

• Natura 2000-beheerplan Ameland, via https://www.bij12.nl/assets/Ameland-beheerplan.pdf

•  Arens, S.M., M. Loffler, E.M. Nuijen. 2007. Evaluatie dynamisch kustbeheer Friese Waddeneilanden. Rapport Bureau voor 
Strand- en Duinonderzoek.

• Krol, J., 2019. Monitoring dynamisch kustbeheer Ameland; Km 3.0 – 4.6. Rapport Natuurcentrum Ameland 

https://www.bij12.nl/assets/Ameland-beheerplan.pdf
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3.6 Stuifduinen Ameland 

Uitgangssituatie

In de voorste duinregel tussen Nes (iets ten oosten van strandpaal 13) en Buren (iets ten oosten van strandpaal 15) zijn in 
2007 enkele duintoppen ontdaan van hun begroeiing, waarmee verstuiving op gang is gebracht. Ten oosten van strandpaal 
18 tot strandpaal 23 zijn in 2011 enkele kerven en stuifgaten aangebracht in de zeereep waarmee de verstuiving is 
gestimuleerd. Deze verstuivingsprojecten liggen aan de langgerekte Noordzeekust, die aan de westzijde ter hoogte van 
Ballum begint en die doorloopt tot aan de eilandstaart bij het zeegat Pinkegat. 

Figuur 12 Luchtfoto uit 2018 van de kust van Ameland tussen de strandovergangen van Nes en Buren  

(luchtfoto afkomstig van www.topotijdreis.nl)

Figuur 13 Hoogtekaart van de kust van Ameland tussen de strandovergangen van Nes en Buren, waarbij de hoogste delen in rood zijn 

weergegeven en de laagste delen in blauw (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/)

http://www.topotijdreis.nl
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/


36

De kustlijn van dit deel van Ameland is van nature aan achteruitgang onderhevig. Vanwege deze autonome achteruitgang 
vond tot halverwege de jaren ’90 intensief beheer van de duinen plaats. In de jaren ‘80’en ’90 is ook zand aangebracht 
in de duinen (een zogenaamde duinverzwaring: dit is ook vorm van een zandsuppletie, maar dan specifiek gericht op het 
vergroten van het zandvolume van de duinen). Na het invoeren van het dynamische handhaven in 1990 is op het centrale 
deel van Ameland veel zand gesuppleerd, in eerste instantie in de vorm van strandsuppleties en vanaf 1998 ook onder 
water. De zandsuppleties voor de kustlijnzorg hebben plaatsgevonden langs de kust vanaf Ballum tot en met het oostelijke 
einde van de stuifdijk.

De duinen bij Nes en Buren beschermen het achterliggende gebied tegen overstromingen vanuit zee. De beschermingszone 
van de duinwaterkering ligt hier achter de zeereep, maar zeewaarts van de bebouwing met recreatiewoningen die in het 
duingebied aanwezig is. De recreatiewoningen worden dus ook door de duinwaterkering beschermd tegen overstromingen. 
Het duingebied waar de verstuiving plaatsvindt ligt wel binnen de buitenbeschermingszone van de duinwaterkering. Het 
zandvolume in de zeereep levert een bijdrage aan de bescherming tegen overstromingen. De duinen ten oosten van 
strandpaal 18 hebben geen rol in de bescherming tegen overstromingen. Achter de zeereep ligt hier een duinvallei en de 
stuifdijk die de grens vormt tussen de duinen en de kwelder Neerlandsreid. 

De duingebieden zijn onderdeel van het Natura-gebied duinen op Ameland. De duinen tussen Nes en Ameland liggen bij 
gebieden waar relatief veel recreatie plaatsvindt. In het Natura 2000 beheerplan wordt geconstateerd dat in de duinen 
bij Nes en Buren lokaal nog kalkarme grijze duinen (H2130B) en nabij de zeereep kalkrijke grijze duinen of elementen 
daarvan aanwezig zijn, maar dat het grootste deel sterk is vergrast. In de droge duinen zijn grote oppervlakten met 
zandzegge en helm bedekt. Het duingebied ten oosten van strandpaal 18 kent weinig medegebruik en de natuurwaarden 
in het duingebied zijn relatief hoog, onder andere door de aanwezigheid van de uitgestrekte natte duinvallei (die na het 
verwijderen van enkele drempels in verbidning staat met de Waddenzee via de Hon). De droge duinen zijn in het algemeen 
vrij soortenarm. Naast dichte helmvegetaties komen op veel locaties duindoornstruwelen voor.

Figuur 14 Luchtfoto uit 2018 van een deel van de noordoostkust van Ameland (luchtfoto afkomstig van www.topotijdreis.nl)

Figuur 15 Hoogtekaart van een deel van de noordoostkust van Ameland, waarbij de hoogste delen in rood zijn weergegeven en de laagste 

delen in blauw (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/)

http://www.topotijdreis.nl
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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Probleemstelling en doelstelling

Het invoeren van het beleid van dynamisch handhaven betekende voor dit deel van de kust van Ameland dat een einde 
kwam aan de terugschrijding van de kustlijn en de (directe) bedreiging van de zeereep. In eerste instantie heeft ter hoogte 
van Nes en Buren nog onderhoud van de duinen plaatsgevonden. Vanwege het succes van de suppleties bleek dit niet 
nodig. De zeereep ving veel zand en groeide aan in de hoogte. Deze ontwikkeling is zichtbaar op heel Ameland. Om dit zand 
ook ten goede te laten komen aan een groter gebied (achter de zeereep) is de verstuiving op gang gebracht. Ook bij de 
zeereep ten oosten van strandpaal 18 nam de hoogte van de zeereep toe, als gevolg van het handhaven van de kustlijn. 
Om de dynamiek van de duinen te vergroten zijn hier kerven aangebracht. 

Betrokken partijen 

Bij het duingebied tussen Nes en Buren was Rijkswaterstaat als beheerder van de kustlijn en de waterkering de initiatief-
nemer voor de ingreep. Bij het duingebied ten oosten van strandpaal 18 is het Fryske Gea als beheerder van het natuur-
gebied de initiatiefnemer voor de ingrepen. 

Toegepaste maatregelen 

In 2007 is tijdens het uitvoeren van de strandsuppletie tussen Nes en Buren op verschillende plekken de vegetatie van 
de zeereep geschoven. Deze ingrepen waren relatief kleinschalig. In 2011 zijn ten oosten van strandpaal 18 kleinere en 
grotere kerven gecreëerd. 

De maatregelen in het binnenduingebied ten oosten van strandpaal 18, waarbij in 2007 delen van de duinvallei en in 2016 
delen van het Oerderduin zijn afgeplagd hebben geen directe relatie met de verstuivingsprojecten in de zeereep en worden 
hier niet beschouwd. 

Monitoring

De ontwikkelingen van de duinen bij Nes en Buren zijn bij ons weten niet specifiek gemonitord. De jaarlijkse monitoring 
door Rijkwaterstaat (Jarkus) van de hoogte van de duinen geeft inzicht in de ontwikkelingen. De ontwikkelingen in het 
duin gebied ten oosten van strandpaal 18 worden gemonitord door de beheerder. Het gebied heeft ook aandacht gekregen 
vanuit de monitoring van de gevolgen van de gaswinning Ameland, maar vanwege het relatief grote belang van de autonome 
ontwikkelingen in het duingebied is de intensiteit van die monitoring in het duingebied gereduceerd. 

Morfologische ontwikkelingen 

De ontwikkeling van de dynamische duinen tussen Nes en Buren lijkt beperkt te zijn tot de stuifkuilen en de nabij omgeving. 
De vegetatie is nog steeds grotendeels afwezig op de plekken waar deze is verwijderd en de verstuiving vindt nog steeds 
plaats. De kuilen zijn door het uitstuiven verdiept en aan de landwaartse zijde is het zand in lobben afgezet. Op de plekken 
waar geen ingreep in de zeereep heeft plaatsgevonden is de zeereep hoger geworden. 

Ten oosten van strandpaal 18 heeft een vergelijkbare ontwikkeling plaatsgevonden. De aangebrachte kerven zijn lager 
geworden en het zand is landwaarts in lobben terechtgekomen. De hoogte van de zeereep is toegenomen daar waar 
geen ingrepen hebben plaatsgevonden. Omdat de omvang van de ingrepen hier groter was dan bij het gebied tussen 
Nes en Buren, zijn de veranderingen die optreden ook groter. Met name bij de duinovergangen bij strandpaal 19 en 20,6 
(Spijkerpad) is sprake van grote zandlobben die zijn ontstaan aan de binnenzijde van de kerfen. 
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Ecologisch effect

De verstuiving heeft de dynamiek van de duingebieden vergroot. De habitats en soorten die hierbij zijn gebaat hebben een 
stimulans gekregen door deze ingrepen. Lokaal worden bestaande habitats achter de oorspronkelijke zeereep bedekt door 
het stuivende zand. 

Effect op de waterveiligheid 

De zeereep tussen Nes en Buren is opgenomen in de legger van de waterkering en heeft een formele rol voor de 
bescherming tegen overstromingen. Zonder de zeereep zou de (formele) waterkering hier niet voldoende veiligheid 
bieden. De gevolgen van de verstuiving voor de veiligheid tegen overstromingen zijn in 2007 niet getoetst. Overigens 
heeft de opgetreden verstuiving geen gevolgen gehad voor de fysieke bescherming. Weliswaar zijn lokaal verlagingen 
van het maaiveld opgetreden, maar het zandvolume van de zeereep neemt nog steeds toe. Tegenwoordig worden 
verstuivingsmaatregelen, zoals de maatregelen die dit jaar bij strandpaal 9 worden uitgevoerd wel getoets en onder 
voorwaarden vergund. 

Het duingebied ten oosten van strandpaal 18 heeft geen functie als duinwaterkering en de verstuiving heeft dan ook geen 
gevolgen voor de waterveiligheid. De verstuiving leidt nog niet tot situaties waarbij Noordzeewater tijdens stormen via de 
duinen de achterliggende duinvallei bereikt. 

Benodigde investeringen en onderhoud

Ordegrootte investering:

Mate van onderhoudsinspanning:

We hebben geen informatie gekregen over de kosten die gemoeid zijn met de maatregelen. De kosten voor de maatregelen 
tussen Nes en Buren zijn onderdeel geweest van de zandsuppletie en ook onderdeel van het totale beheer van de kustzone 
en als zodanig niet meer te herleiden. De schatting van de ordegrootte is gebaseerd op de omvang van maatregelen. 

Acceptatie maatregelen 

In het voorgaande voorbeeld van Noordwest Ameland is uitgebreid ingegaan op het draagvlak dat op Ameland is gecreëerd 
voor het dynamische beheer van de kustlijn en de duinen. Door vanaf het begin van deze beleidswijziging de bewoners te 
informeren over het beleid, de beheersmaatregelen, de verwachtingen en de waargenomen ontwikkelingen is er op Ameland 
tegenwoordig veel draagvlak voor dynamiek in de duinen. Dit geldt ook voor deze voorbeelden. 

Voorbeeldfunctie

De relatief beperkte verstuiving die tussen Nes en Buren op gang is gebracht, is een uitstekend voorbeeld van duin-
dynamiek in een gebied waar naast natuur ook andere functies een rol spelen. De verstuiving die ten oosten van strandpaal 
18 op gang is gebracht geeft goed inzicht in de mogelijkheden van het op gang brengen van ingrepen. Het daarbij zowel om 
de morfologie, als om de ecologische gevolgen.

Bij het voorgaande voorbeeld Noordwest Ameland, is al gemeld dat de structurele inspanningen die op Ameland zijn 
geleverd voor het verkrijgen van draagvlak en acceptatie voor dynamische beheer van de kust en de duinen een voorbeeld 
vormen voor een succesvolle aanpak op dit vlak.
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Informatiebronnen

•  Mastbergen, D., K. Nederhoff, B. van der Valk & M. Maarse. 2018. Beheerbibliotheek Ameland; Beschrijvingen van het 
kustvak ter ondersteuning; van het beheer en onderhoud van de kust

• Natura 2000-beheerplan Ameland, via https://www.bij12.nl/assets/Ameland-beheerplan.pdf

•  De Jong, B. P.A. Slim, M.J.P.M. Riksen & J. Krol. 2011. Ontwikkeling van de zeereep onder dynamisch kustbeheer op Oost-
Ameland; onderzoek naar de bijdrage van duinbeheer op de kustveiligheid. Wageningen Environmental Research. Alterra-
rapport No.2152.

https://www.bij12.nl/assets/Ameland-beheerplan.pdf
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3.7  Stuifdijk en washovers 
Schiermonnikoog 

Uitgangssituatie

Ten oosten van de Kobbeduinen op de staart van Schiermonnikoog ligt een uitgestrekt washovergebied. Voorheen bestond 
dit gebied - het Oosterstrand - uit een grote zandvlakte waar een reeks kleine duinen op vormden. Vanaf eind jaren ’50 
werd een dubbele stuifdijk aangelegd tussen strandpaal 7 en 13 om de zeereep van het eiland in stand te houden. Deze 
stuifdijk is momenteel zo’n 9 m +NAP hoog. Er is geprobeerd de stuifdijk door te trekken tot aan strandpaal 16. De stuifdijk 
brak echter door bij strandpaal 10,4 en op andere locaties ten oosten hiervan, wat niet meer blijvend hersteld is. Sinds 
de jaren ‘80 is het beheer van de dijk ten oosten van strandpaal 10,4 losgelaten. De resten van de stuifdijk maken nu 
deel uit van een door washovers onderbroken rij met begroeide gekerfde duinen. Sinds de aanleg van de stuifdijk breidde 
de Oosterkwelder ten zuiden van de stuifdijk zich steeds verder uit naar het oosten en werd het gebied zoeter. De kwelder 
strekt momenteel tot aan strandpaal 16. Successie vindt plaats en de kwelder verruigd en verbost vanuit het westen. 

Figuur 16 Luchtfoto uit 2018 van de noordoostkust van Schiermonnikoog (luchtfoto afkomstig van www.topotijdreis.nl)

Figuur 17 Hoogtekaart van de noordoostkust van Schiermonnikoog, waarbij de hoogste delen in rood zijn weergegeven en de laagste delen 

in blauw (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/)

http://www.topotijdreis.nl
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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Ten noorden van de stuifdijk(restanten) is veel zand beschikbaar in de vorm van een breed strand. Hier hebben zich 
embryonale en witte duinen gevormd van circa 2,5 – 3,0 m +NAP hoog. Het zand stuift niet verder landwaarts. Er heeft 
zich een groen strand met brakke en zoute slenkvegetatie gevormd met kleine washoversystemen door gekerfde, met helm 
begroeide witte duinen. Deze zone beperkt de activiteit van de grote washovercomplexen ten zuidoosten van de stuifdijk. 
Hier door zijn de washover-vlaktes vrijwel geheel begroeid geraakt. Af en toe kan de Noordzee de washovers nog bereiken. 
Dit geldt onder andere voor de geul die om de stuifdijk heen buigt en daarna parallel aan de stuifdijk loopt. Deze geul staat 
niet in verbinding met de Waddenzee, maar zorgt wel voor ecologische zoet-zout gradiënten. De andere washovers meer 
naar het oosten lopen ook dood of kunnen nog wel verbinding maken met de Waddenzee via de uiteindes van de slenken in 
de kwelder zoals bij strandpaal 11. De hoeveelheid sediment die vanuit de Noordzee via de washovers in de kwelder komt - 
zowel door stroming als door verstuiving - is tegenwoordig echter minimaal.

Ten oosten van de washovers en kwelder (vanaf strandpaal 16) ligt de grotendeels kale eilandstaart de Balg, die sinds 
jaren ‘70 circa 4 km langer is geworden. De Balg is een strandvlakte met beperkt reliëf, embryonale duinvorming en actieve 
washovers waar sediment van de Noordzee naar de andere kant van het eiland getransporteerd kan worden. Er is weinig 
begroeiing, al vergroent het uiteinde recent wel. 

De stuifdijk valt onder het Natura 2000 gebied ‘Duinen Schiermonnikoog’ en de andere delen van de oostpunt van Schier-
monnikoog vallen onder de Natura 2000 gebieden ‘Waddenzee’ en ‘Noordzeekustzone’. Bovendien maakt het washover-
gebied deel uit van Nationaal Park Schiermonnikoog.

De basiskustlijn op Schiermonnikoog is vastgesteld tot aan strandpaal 10,4; het einde van de stuifdijk. Op de stuifdijk 
wordt dynamiek beperkt toegestaan. Ten oosten van de stuifdijk is de kustlijn losgelaten en is ruimte voor dynamiek. Sinds 
2006 tot circa 2011 groeide de kustlijn voor de stuifdijk aan. Vanaf 2011 sloeg dit om naar een landwaartse trend, waarbij 
de omslag zich geleidelijk van het westen naar het oosten beweegt. De ontwikkeling van de kustlijn is op Schiermonnikoog 
niet beïnvloedt door zandsuppletie, die zijn namelijk nooit uitgevoerd op het eiland. De zandaanvoer naar het eiland is wel 
beïnvloedt door een menselijke ingreep: door de afsluiting van de Lauwerszee is veel zand van de buitendelta beschikbaar 
gekomen voor de kust. De kustlijn ligt tegenwoordig nog steeds zeewaarts van de BKL, waardoor nog niet ingegrepen is. 

Probleemstelling en doelstelling

Bij de stuifdijk is sprake van zeer beperkte duindynamiek en er is geen sprake van interactie tussen de Noordzeezijde en de 
kwelder. Zand komt niet vanaf het strand in het gebied achter de stuifdijk terecht. Dit heeft gevolgen voor (de variatie in) het 
landschap en daarmee (op termijn) voor de Natura 2000 en Kaderrichtlijnwater (KRW)-doelen. Van nature zal bij de stuifdijk 
geen duindynamiek optreden. Om duindynamiek en daarmee de interactie tussen Noordzee, strand, duin en kwelder in dit 
gebied op gang te brengen volstaat het niet om niks te doen. 

Betrokken partijen

Natuurmonumenten is natuurbeheerder van Schiermonnikoog. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de waterveiligheid 
en beheert de duinwaterkering van het eiland. Bij de versterking van de waterkering kan de Provincie Fryslân een rol krijgen, 
wanneer een gebiedsprogramma wordt ingericht. Rijkswaterstaat beheert de kustlijn. De Provincie Fryslân ziet toe op het 
behalen van de Natura 2000 doelen. Het overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog met 11 vertegenwoordigers 
van terreinbeheerders, overheden en belangenorganisaties is betrokken bij het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen. 
Het overlegorgaan is geen bevoegd gezag, maar heeft wel een belangrijke stem en zorgt voor coördinatie tussen de diverse 
plannen. De werkgroep beheer van het nationaal park heeft een meer uitvoerende rol.
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Toegepaste maatregelen 

Vanwege de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Duinen van Schiermonnikoog ligt er een opgave 
om meer stuivend duin te krijgen op het eiland. Tot op heden hebben geen ingrepen in de stuifdijk plaatsgevonden. De 
mogelijkheden voor het activeren van een washover in de stuifdijk zijn verkend. Ten oosten van de stuifdijk is sprake van 
een natuurlijke situatie en worden geen ingrepen voorzien om verstuiving te stimuleren. 

Monitoring en onderzoek

Op het moment vindt naar ons weten geen monitoring plaats gericht op de morfologie en ecologie van specifiek het washover-
gebied op Schiermonnikoog. Er vindt wel reguliere monitoring plaats van de ecologie (o.a. vanuit Natuur monumenten, in het 
kader van Natura2000) en kustlijnontwikkeling (door RWS) van het gebied. Daarnaast vindt in Nationaal Park Schier monnikoog 
veel wetenschappelijk onderzoek plaats in overleg met Natuurmonumenten, met name gefocust op ecologie en bijvoorbeeld 
de effecten van beheermaatregelen. Monitoring en onderzoek vindt veelal plaats vanuit de Herdershut van Rijksuniversiteit 
Groningen en het vogelringstation in het Groene Glop van de Vrije Universiteit. Op de Balg is enkele jaren geleden onderzoek 
gedaan vanuit Universiteit Utrecht naar sedimenttransport en waterstroming door een washover.

Morfologische ontwikkelingen 

Hoewel de kustlijn bij de stuifdijk een landwaartse ontwikkeling vertoont, wordt de embryonale duingordel die voor de 
stuifdijk ligt nog steeds hoger. Deze gordel schermt het achterliggende groene strand en de stuifdijk af van stuivend 
zand. De morfologische ontwikkelingen van dit gebied zijn medebepalend voor de mogelijkheden van ingrepen in de 
achterliggende stuifdijk. 

Ecologisch effect

De morfologische ontwikkelingen zeewaarts van de stuifdijk hebben geleid tot de vorming van een groen strand met 
interessante vegetatie. De combinatie van de aanvoer van zoet grondwater en frequente overspoeling met zoutwater vanuit 
de Noordzee leveren bijzonder condities op, die op weinig plekken langs de Nederlandse kust worden aangetroffen. De 
stuifdijk zelf is vanwege de beperkte dynamiek verruigd. Ook de achterliggende kwelders zijn in een vergevorderd successie-
stadium. Door de aanwezigheid van de stuifdijk zonder duindynamiek is geen sprake van interactie tussen het strand en 
duinen aan de Noordzeezijde en de kwelder aan de Waddenzeezijde. Ook ontbreken hierdoor een aantal morfologische en 
ecologische gradiënten. 

Effect op de waterveiligheid 

Het kunnen blijven garanderen van waterveiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het toestaan van meer dynamiek. 
De stuifdijk beschermt het achterliggende gebied tegen de invloed van de Noordzee. Vanwege de beperkte omvang van 
de oostzijde van de duinwaterkering is de bescherming door de stuifdijk nodig voor het garanderen van de veiligheid tegen 
overstromingen. Kleinere maatregelen gericht op dynamiek, zoals het creëren van stuifkuilen kunnen wel in de stuifdijk 
plaatsvinden. Uitstuiving mag tot een diepte van NAP+5,60 m plaatsvinden. Per situatie kan in samenhang met de sterkte 
van de achterliggende waterkering bekeken worden of een verdergaande uitstuiving mogelijk is. Bij grote maatregelen 
gericht op dynamiek is een beschouwing van de samenhang met de achterliggende primaire duinwaterkering nodig. Daaruit 
kan worden bepaald welke ruimte voor meer dynamiek bij de stuifdijk gewenst is en wat dit mogelijk aan aanpassing van de 
achterliggende duinwaterkering vraagt. Omdat de huidige waterkering op enkele plaatsen langs de kwelder niet voldoende 
volume heeft om te voldoen aan de vigerende normen voor de veiligheid tegen overstroming wordt een versterkingstraject 
opgestart. Dit biedt mogelijk kansen voor het vergroten van de dynamiek bij de stuifdijk, waarbij wel goede afspraken nodig 
zijn over de eventuele meerkosten. 
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Benodigde investeringen en onderhoud

Ordegrootte investering:

Mate van onderhoudsinspanning:

Bij de stuifdijk zijn nog geen investeringen gedaan in maatregelen en vindt geen onderhoud plaats.

Acceptatie en draagvlak 

Natuurmonumenten zou graag dynamiek terugbrengen in en achter de stuifdijk, mede om meer kalkrijk zand het achter-
land in te laten stuiven ten behoeve van de biodiversiteit. In 2012 heeft de Waddenvereniging in opdracht van Natuur-
monumenten een workshop gehouden met betrokken organisaties en bewoners om de opties te verkennen voor meer 
dynamiek op Schiermonnikoog, waaronder een washover in de stuifdijk tussen strandpaal 7 en 10. Men was hierover 
overwegend positief en deed de volgende aanbevelingen: “

•  Neem de tijd om de ingreep uit te werken, vragen te beantwoorden en alles goed uit te leggen. 
• Wees eerlijk in wat je wel en niet weet en overdrijf niet hoe snel er effect te zien is. 
•  Als je ingrijpt om een washover te activeren: doe het goed (maak de opening groot en diep genoeg) en bij voorkeur 

eenmalig. 
• Zorg ervoor dat maatregelen omkeerbaar zijn en je op elk moment kunt besluiten het gat weer te dichten. 
• Begeleid de ingreep met monitoring.” 

De stuifdijk is geen onderdeel van de primaire waterkering, maar speelt wel een rol in de waterveiligheid. Het Wetterskip 
heeft het belang van de stuifdijk voor de golfreductie van de Noordzeegolf toegelicht en aangegeven dat daarmee het eerste 
deel van de stuifdijk van belang is voor de achterliggende primaire waterkering. Door het Wetterskip is aangegeven dat 
bij het maken van plannen voor grootschalige verstuiving en washovers een nadere analyse nodig is om te bekijken wat 
de effecten daarvan op de achterliggende primaire waterkering zijn. Het instrumentarium hiervoor is de afgelopen jaren 
ontwikkeld. 

Het belang voor veiligheid tegen overstromingen maakt, in combinatie met het collectief geheugen van de aanleg van de 
stuifdijk (cultuurhistorie en vroegere angst dat het eiland in tweeën splitst), dat momenteel het draagvlak voor een nieuwe 
washover in de stuifdijk nog beperkt lijkt. 

Voor de waterkering en voor de natuur zullen de komende jaren maatregelen voorbereid en uitgevoerd gaan worden. Het 
koppelen van deze maatregelen biedt kansen voor beide. Werken aan acceptatie en draagkracht, met aandacht voor de 
veiligheid tegen overstromingen, de natuur en andere functies hoort onderdeel uit te maken van de voorbereiding. 

Voorbeeldfunctie

Op het washovercomplex op Schiermonnikoog mag de natuur zijn gang gaan. Hier doorkruisen nog gedeeltelijk actieve 
washovers de duinen. De duinen en washovervlaktes zijn wel grotendeels begroeid geraakt, waardoor verstuiving amper 
plaatsvindt. De (duin)dynamiek heeft zich verplaatst naar de strandvlakte vóór de stuifdijk. Het gebied is waarschijnlijk het 
grootste en bekendste washovergebied van de Nederlandse Wadden en het wordt regelmatig als voorbeeld gebruikt. Het 
contrast tussen het washovercomplex en de stuifdijk is groot. Bij de stuifdijk mist de samenhang tussen strand, duinen en 
kwelder. Hiermee biedt de oostzijde van Schiermonnikoog de mogelijkheid om gebieden met en zonder verbindingen met 
elkaar te vergelijken tijdens één veldbezoek. 
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Informatiebronnen

• Natura 2000-beheerplan Schiermonnikoog 
•  Oost, A.P., K. Nederhoff, L. van der Valk & M. Maarse. 2018. Beheerbibliotheek Schiermonnikoog; Beschrijvingen van het 

kustvak ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van de kust. Deltaresrapport 11202190-000-ZKS-0007.
• Website www.np-schiermonnikoog.nl/over-het-park 
• Website www.dynamischkustbeheer.nl (> Voorbeelden > Waddenregio > Schiermonnikoog)

http://www.np-schiermonnikoog.nl/over-het-park
http://www.dynamischkustbeheer.nl
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3.8 Ontwikkeling Rottums na loslating 

Uitgangssituatie

De Rottums zijn de meest oostelijke Nederlandse Waddeneilanden en bestaan uit drie relatief kleine, onbewoonde eilanden: 
Rottumerplaat (‘Plaat’), Rottumeroog (‘Oog’) en Zuiderduin(tjes). De eilanden bestaan uit zandvlaktes, duinen en kwelders. 
In tegenstelling tot de andere Waddeneilanden gaat de natuur vóór de mens op de Rottums: de ‘bewoners’ zijn zeehonden 
en vele broed- en trekvogels in plaats van mensen en het gebied is op enkele excursies van Staatsbosbeheer na gesloten 
voor bezoekers. Het gebied valt onder de Wet Natuurbescherming en het is een Natura-2000 referentiegebied. Doelstelling 
is dat de natuur zich zo ongestoord mogelijk moet kunnen ontwikkelen. Dit sluit overigens aan bij de overall doelstelling in 
het beheer van de Waddenzee, Natuurlijke Dynamiek staat voor op. Mede daardoor vervullen de eilanden een belangrijke 
rol voor vele vogels, en groeien er meer dan 200 plantensoorten waarvan er veel op de Rode Lijst van bedreigde soorten 
staan. 

Rottumeroog is het oudste eiland. Het bestaan ervan werd in de vroege middeleeuwen al op schrift vastgelegd. Het is 
permanent bewoond en bewaakt geweest tot in 1965 de laatste voogd het eiland verliet. Rottumerplaat is in de 19e eeuw 
ontstaan uit de resten van een eerdere plaat en is sterk gegroeid door de aanleg van een stuifdijk, puindammen en Gobi-
matten en het planten van helmgras en biestarwegras in de jaren ’50. Op de hoogste delen langs de stuifdijk zijn grijze 
duinen aanwezig, en onderaan de dijk vormt zich een struweel. Plaat en Oog zijn beide terugschrijdende barrière-eilanden, 
met duinen, inclusief washovers aan de Noordzeezijde. De samenhang tussen kwelder en wad, waarop afzetting van zand 
vanuit de duinen en washovers plaatsvindt is typerend voor “barrier roll-over” (i.e. het proces waarbij het eiland als het ware 
landwaarts wordt opgeschoven, waarbij de habitats die naast elkaar liggen (kwelder-washover-duin-strand) over elkaar heen 
komen te liggen, totdat ze op het strand en de vooroever worden geërodeerd). 

Zuiderduin is halverwege de 20e eeuw ontstaan toen een deel van Rottumeroog ‘afsplitste’; de eilanden werden 
gescheiden door de geul Oostschild. Ook Zuiderduin is niet vastgelegd. Door de dynamiek blijft successie beperkt en 
kunnen pioniersoorten zoals de dwergstern er hun plek. Zuiderduin ligt in de luwte van Rottumeroog en heeft daardoor wat 
andere kenmerken en andere dynamiek dan de twee grotere eilanden. Zuiderduin heeft een schoorwal die wordt gevormd 
tijdens stormen (net als bijvoorbeeld Griend). De hoogteverschillen op Zuiderduin zijn beperkt. Zuiderduin heeft geen hoge 
kwelder en er zijn geen bomen of struiken.

Figuur 18 Luchtfoto uit 2018 van Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin (luchtfoto afkomstig van www.topotijdreis.nl)

http://www.topotijdreis.nl
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In 2019 waren de eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduintjes respectievelijk 9,4 km2, 2,8 km2 en 0,6 km2 
groot en was het hoogste punt respectievelijk 12m, 8m en 3m +NAP. Door de tijd heen zijn alle drie de eilanden sterk van 
vorm, locatie en grootte veranderd. De veranderingen vinden nog steeds plaats, zoals zichtbaar is in de hoogtekaarten 
van 2020 en 2007 en de kaart met de hoogteverschillen. In de kaart met de situatie van 2007 zijn de contouren van 
2020 weergegeven, zodat zichtbaar is dat de Rottumerplaat honderden meters naar het zuidoosten is opgeschoven. Bij 
Rottumeroog is de ‘staart’ die aan de zuidwestzijde lag lager geworden. De verplaatsingen van Zuiderduintjes naar het 
oosten was beperkter.

Figuur 19 Hoogtekaart 2020 van Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin (op basis van LiDAR JarKus-gegevens, Rijkswaterstaat).

Figuur 20 Hoogtekaart 2007 van Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin (op basis van LiDAR JarKus-gegevens, Rijkswaterstaat). De 

contouren van de hoogteligging in 2020 zijn ook opgenomen. Legenda bij voorgaande figuur.
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Figuur 21 Kaart met de hoogteverschillen tussen 2007 en 2020 van Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin (op basis van LiDAR 

JarKus-gegevens, Rijkswaterstaat). Rode gebieden zijn hoger. Blauwe gebieden zijn lager. De contouren van de hoogteligging in 2020 zijn 

ook opgenomen.

Maatregelen: Loslaten van de Rottums 

Tot de jaren ’90 werden Rottumerplaat en Rottumeroog actief onderhouden, voornamelijk door het plaatsen van rijshout-
schermen, planten van helmgras en het plaatsen/onderhouden van betonnen en stenen kustverdediging op een aantal 
locaties. Met de ingang van dynamisch kustbeheer begin jaren ’90 kon de natuur weer zijn gang gaan op de Rottums: er 
werd geen basiskustlijn en waterkering gedefinieerd en er werd geen onderhoud meer gepleegd aan de eilanden. Alleen 
op Rottumeroog is tot 2002 nog beperkt onderhoud verricht in de vorm van het planten van helm en rijshout. Door de tijd 
heen is steeds meer bebouwing afgebroken en deels verplaatst en vervangen om te voorkomen dat het door erosie in zee 
zou belanden. De bestaande bestorting is niet verwijderd. Voor de Zuiderduintjes had de beleidsverandering weinig impact, 
aangezien dit eiland nooit is onderhouden, dit eiland was altijd al dynamisch.
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Betrokken partijen 

Rijkswaterstaat is de eigenaar van de Rottums en van de bebouwing op de eilanden. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer 
en de Waddenunit van het Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) werken nauw samen aan het beheer 
van de Rottums. Rijkswaterstaat is onder meer verantwoordelijk voor toezicht en handhaving, fysiek beheer, incidenten-
management en ecologische karteringen van flora op de eilanden. Staatsbosbeheer adviseert Rijkswaterstaat en voert 
onder andere het natuurbeheer uit.

Ordegrootte investering:

Mate van onderhoudsinspanning:

Monitoring

De ecologie op de Rottums wordt intensief gemonitord. De vogelwachters van Staatsbosbeheer die van begin april tot 
eind juli op de Rottums aanwezig zijn monitoren hoofdzakelijk de aanwezige broed- en trekvogels, maar ook zeehonden, 
konijnen, insecten en flora. Daarnaast worden de dagvlinders langs de stuifdijk op Rottemerplaat 7 keer per jaar 
geteld. Rijkswaterstaat monitort de vegetatie elke 6 jaar op basis van luchtfoto’s binnen het VegWad kwelderkartering-
monitoringsprogramma. Er vindt geen aparte monitoring naar bijvoorbeeld de (ecologische) effecten van de washover in de 
stuifdijk op Rottumeroog plaats vanuit Staatsbosbeheer. Monitoring van de morfologie van de Rottums is beperkter dan 
de ecologie en ligt bij Rijkswaterstaat. De hoogtemetingen vinden plaats vanwege de MWTL-metingen. Daarom is van deze 
duinen niet jaarlijks een hoogtemeting beschikbaar, zoals dat wel het geval is voor de andere duinen in het Waddengebied. 
Ook ontbreekt een AHN2 en 3 hoogte opname van de Rottums. 

Tenslotte stimuleert Staatsbosbeheer onderzoek op en over de Rottums. Er lopen momenteel meerdere internationale 
onderzoeksprogramma’s, waarbij de Rottums vaak als niet-verstoord, natuurlijk referentiegebied gebruikt worden. 
Voorbeelden van onderzoeken zijn: plasticonderzoek vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, groot zeegrasonderzoek (in 
opdracht van RWS) en onderzoek de scholekster en meeuwen i.h.k.v. het project CHIRP (Cumulative Human Impact on Bird 
Populations). 

Morfologie 

De Rottums vertonen sinds de loslating zoals verwacht een verplaatsing richting het (zuid)oosten. Najaarsstormen zoals in 
1998, 2012 en 2013 in combinatie met de ligging van de geulen zorgen voor erosie en duinafslag aan vooral de westkant 
van Rottumerplaat en de noordkant van Rottemeroog. Ondertussen groeit de noordoostkant van Rottumerplaat en de west- 
en zuidkant van Rottumeroog aan. Tussen Rottumeroog en Zuiderduintjes vindt sedimentatie plaats, zodat Zuiderduintjes 
weer lijkt vast te groeien aan Rottumeroog. Het afgeslagen zand wordt rond de eilanden herverdeeld. De omvang van 
de eilanden is door de balans in erosie en aanzanding niet achteruitgegaan. Op de zandvlaktes rond Rottumerplaat en 
Rottumer oog ontstaan embryonale duinen. Door de erosie van de oudere, begroeide duinen aan de ene kant en aangroei 
van nieuw duin aan de andere kant wordt het duinlandschap op de Rottums geleidelijk jonger en dynamischer. Het 
oppervlak en volume boven gemiddeld hoog water op Rottumeroog is in de periode 1990-2014 toegenomen met circa 30%, 
terwijl het oppervlak en volume boven gemiddeld laag water over deze periode af is genomen. Toename van (duin)dynamiek 
op Rottumer oog heeft ook plaatsgevonden doordat in 2012-2013 de stuifdijk op Rottumeroog doorgebroken. Daarbij is 
een actieve washover ontstaan. Het zand werd steeds verder het achterliggende gebied in getransporteerd door wind en/of 
stroming.
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Ecologie

De ophoging door het aanstuiven achter de stuifdijk op Rottumeroog zorgt voor een terugzet van vegetatiesuccessie, wat 
ruimte biedt voor bijzondere planten en broedvogels. Een deel van het zand is vervolgens weer begroeid geraakt waardoor 
geleidelijk weer een kwelder ontstaat. Of op deze specifieke locatie de washover ook daadwerkelijk heeft geleid tot een 
meetbare positieve ecologische impuls is niet volledig bekend: in de ecologische monitoring is niet apart naar deze 
locatie gekeken. Mogelijk spelen de grote aantallen broedvogels met daardoor de aanvoer van nutriënten een rol bij de 
ontwikkeling van de vegetatie. Daarmee spelen de broedvogels mogelijk indirect een rol in de morfodynamiek, doordat de 
vegetatie zand invangt. 

Een aandachtspunt zijn de Gobimatten die gebruikt zijn voor de bescherming van de eilanden. Deze matten van geotextiel 
met daarop gestorte beton/stenen desintegreren steeds verder. Hierdoor ontstaat vervuiling: het vrijgekomen plastic en de 
stenen spoelen aan op de eilanden. Vanuit landschappelijk oogpunt is dit ook onwenselijk. 

Acceptatie en draagvlak

Vooral in de eerste jaren stuitte het stoppen van het onderhoud van de eilanden op veel weerstand, onder andere bij de 
stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat en (de voorganger van) gemeente Hoogeland. Men vreesde dat de 
eilanden zouden verdwijnen in de diepe geul ten oosten van de eilanden en dat daarmee de cultuurhistorische waarde 
verloren zou gaan. Ook werd gevreesd voor de kustveiligheid van het achterland. De verwachtingen dat de eilanden zouden 
verdwijnen zijn tot op heden uitgekomen zoals het bovenstaande illustreert. Mede daardoor is geleidelijk wederzijds respect 
ontstaan en uiteindelijk is er zelfs een goede samenwerking ontstaan met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat met de zorg 
voor de Rottums als verbindende factor. De Vrienden werken inmiddels al jaren mee aan het onderhoud van de gebouwen, 
het opruimen van de eilanden en zijn aanwezig als cultuurhistorisch gids tijdens de excursies van Staatsbosbeheer. 

Toekomstplannen

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn tevreden met de huidige dynamiek op de Rottums. Het verder vergroten van 
de natuurlijkheid met meer ruimte voor sedimentatie en erosie komt de flora en fauna ten goede. Bij voorkeur wordt 
de voortschrijdende vegetatiesuccessie (bijvoorbeeld verbossing) op natuurlijke wijze teruggezet. Staatsbosbeheer zou 
mogelijkheden voor meer dynamiek willen onderzoeken. Verder werkt Rijkswaterstaat aan de vernieuwing van de bebouwing 
op het eiland.

Voorbeeldfunctie

De Rottums zijn goede voorbeelden van een volledig natuurlijke kustdynamiek. Ondanks het terugschrijden van de kust 
houdt de combinatie van afslag en aangroei de eilanden in stand. Voor dit proces van “barrier roll-over” is langs de 
Nederlandse kust verder vrijwel geen plaats, vanwege het instandhouden van de ligging van de kustlijn. Dit gebied is 
daarmee ook één van de weinige plekken waar een (morfo)logische samenhang bestaat tussen actieve washovers en 
de duinen en kwelders: de washovers transporteren zand van de Noordzeezijde naar achteren. De dynamiek van deze 
terugschrijdende eilanden draagt bij aan afwisseling in en verjonging van de natuur. 

Het oppervlak en de vorm van de eilanden hangt samen met de dynamiek rondom de eilanden. De eilanden zijn van vorm 
veranderd, maar niet verdwenen na dertig jaar dynamisch kustbeheer zonder ingrepen. Ook in de nabije toekomst wordt niet 
verwacht dat de eilanden zullen verdwijnen. Zoals Ernst Lofvers reeds beschrijft in de brochure ‘Waarde van de natuurlijke 
Rottums’: “Met dit open, dynamische karakter hebben we het oerlandschap terug dat we hadden vóór de tijd dat de mens 
de eilanden ontdekte en ze naar zijn hand zette om vee te kunnen weiden. We weten nu dat we niet hoeven in te grijpen 
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om de unieke natuur van dit landschap te behouden. Het vrije spel van getijdedynamiek en verstuiving doet het werk. De 
afwisseling van afslag en aangroei, de voortdurende vernieuwing... dát levert unieke kansen voor de pionierende natuur op.” 

Het voorbeeld dat de dynamiek van de Rottums vormen is geen blauwdruk voor de kust van de andere Waddeneilanden. 
De onderlinge samenhangende morfologische elementen (duintjes, actieve washovers met geulen die aansluiten op 
de kwelders) passen op de Rottums bij de achteruitgang van de kustlijn. Bij situaties met een stabiele kustlijn of een 
uitbouwende kustlijn past andere morfodynamiek, spelen de morfologische elementen een andere rol en horen ook andere 
morfologische elementen, zoals hoge witte duinen. 

Informatiebronnen

• Natura 2000-beheerplan Waddenzee; Periode 2016-2022 , via https://www.bij12.nl/assets/Waddenzee-beheerplan.pdf

• Brochure SSB & RWS ‘De waarde van de natuurlijke Rottums’ uit 2019.
• Sovon 2019 Broedvogelmonitoring op de Rottums in 2006-2017
• Memo Morfologische veranderingen Rottumeroog en Rottumerplaat 1983-2014
• Wesselman, D. 2020. Washover inundation and barrier island accretion. Proefschrift Universiteit Utrecht
• Website Staatsbosbeheer
• Website Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat

https://www.bij12.nl/assets/Waddenzee-beheerplan.pdf
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4. Afsluiting

De onderstaande tabel geeft een zeer beknopte samenvatting van de (verschillen tussen de) voorbeelden van dynamiek op 
de Waddeneilanden met het type maatregel, de resulterende huidige mate van duindynamiek en het belang van het gebied 
voor de waterveiligheid in het gebied. Ook is per locatie kort benoemt waar het gebied als voorbeeld voor kan dienen.

Locatie Type maatregel Mate van 
duindynamiek

Belang water-
veiligheid

Voorbeeld voor

1. De Slufter, Texel Om de aantal jaar 
geul verleggen

Vrij groot Groot Mogelijkheden toestaan dynamiek 
zonder dat veiligheid in geding 
komt.

2. Westkop Terschelling Geen onderhoud: 
losgelaten

Groot Geen Veel dynamiek zonder ingrijpen. 
Stuifkuilen en kerven groeien niet 
door tot slufter; Eiland breekt niet 
op.

3. Stuifduinen 
Terschelling

Kerven graven Groot Groot Succesvol herstellen 
duindynamiek. Afspraken over 
ontwikkelingen i.r.t. veiligheid. 
Belang goede communicatie voor 
draagvlak.

4. Boschplaat, 
Terschelling

Geen onderhoud: 
losgelaten

Beperkt Geen Weinig dynamiek zonder ingrijpen. 
Stuifdijk beperkt interactie 
en samenhang morfologie en 
ecologie.

5. Westkop Ameland Stopzetten 
intensief 
duinbeheer 

Beperkt Beperkt Interactie duinen-buitendelta 
resulteert in afslag én aangroei 
duinen. Structureel werken aan 
draagvlak.

6. Stuifduinen Ameland Kerven graven Vrij groot Beperkt/ Geen Verstuiving combineren met 
verschillende functies. Structureel 
werken aan draagvlak.

7. Stuifdijk & washovers 
Schiermonnikoog

Geen onderhoud Beperkt bij 
stuifdijk, 
verder groot

Groot bij 
stuifdijk, 
verder geen

Stuifdijk: niet ingrijpen leidt niet 
overal tot dynamiek, beperking 
interactie en samenhang 
morfologie en ecologie. Washover: 
natuurlijke dynamiek en interactie.

8. Rottums Geen onderhoud: 
losgelaten

Groot Geen Volledig natuurlijke dynamiek. 
Eilanden verdwijnen niet.
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De gesprekken die we hebben gevoerd over dynamiek van de duinen heeft een aantal algemene lessen opgeleverd, die we 
hier noemen: 

Communicatie en draagvlak 

Het opbouwen van draagvlak voor dit type maatregelen is belangrijk, misschien niet eens voor het succes van al uitgevoerde 
maatregelen, maar wel voor het plannen en uitvoeren van nieuwe maatregelen. Voor de meeste beheerders is dynamisch 
kustbeheer en dynamisch duinbeheer ondertussen vanzelfsprekend, maar dat geldt niet voor de omgeving. Het ontstaan 
van een ‘gat’ in de duinen ziet er nog steeds uit als een plek waar de zee kan binnendringen en het eiland in tweeën 
breekt. Zo’n gat oogt niet als een plek waar de zandvoorraad van de duinwaterkering toeneemt. Dat blijven waarnemen 
en uitleggen is essentieel. Een combinatie van gezamenlijk het veld in gaan en (meet)gegevens laten zien helpt hierbij. 
Bovendien is het belangrijk dat verschillende beheerders en andere betrokken partijen in afstemming dezelfde boodschap 
uitdragen. Overigens is goede communicatie geen garantie dat iedereen het omarmt. En dat is ook niet nodig. 

Samenhangende gebieden vragen om samenwerken in beheer 

De duingebieden op de Waddeneilanden vormen met de Noordzeekust, de kwelders, het wad en de eilandpolders samen-
hangende gebieden. Die samenhang is er op morfologisch en ecologisch niveau en ook via het grondwater. De grenzen 
van de Natura 2000-gebieden doorsnijden deze samenhangende structuur en dat geldt ook voor de beheergebieden. Dat 
betekent dat de verantwoordelijke partijen verschillen. Bovendien verschilt de focus van de beheerders: daar waar Staats-
bosbeheer bijvoorbeeld focust op natuur en ecologie, focust Rijkswaterstaat hoofdzakelijk op kustveiligheid, behoud van 
de kustlijn en morfologie. Voor het behoud en het versterken van de dynamiek is het belangrijk om de samenhangende 
structuur en gezamenlijke belangen centraal te stellen. Dus in plaats van de grenzen van de beheergebieden te volgen het 
gehele gebied te beschouwen, zoals nu bijvoorbeeld gebeurt bij de Boschplaatvisie. Ook het monitoren en het rapporteren 
over de resultaten daarvan, dient bij voorkeur op die schaal plaats te vinden, waarbij de morfologie en de ecologie in 
samen hang worden beschouwd. 

Goede afstemming, duidelijke afspraken en zo nodig regie nemen

Het belang van afstemming strekt verder dan de communicatie. Omdat de belangen en verantwoordelijkheden van de 
beheerders en andere betrokken partijen verschillen, is duidelijkheid nodig over de gevolgen van duindynamiek voor 
ieders belangen en verantwoordelijkheden, in combinatie met inzicht in de lusten en lasten, en kosten en baten. Hierbij 
is het belangrijk om niet alleen naar de directe effecten van duindynamiek te kijken (zoals het effect van verstuiving op 
ecologische doelstellingen in hetzelfde gebied), maar ook naar meer indirecte effecten (zoals de lange-termijn impact van 
zand transport vanuit de duinen naar het achterland met oog op het meegroeien met de zeespiegel en ecologische doel-
stellingen in het achterland). Ook kan verstuiving onderdeel zijn van de aanpak van de stikstofproblematiek. Helderheid over 
de relatie tussen duindynamiek en ieders belangen en verantwoordelijkheden geeft inzicht in de posities en rollen. En dat 
kan de weg openen naar het verbinden van verschillende opgaven (met als resultaat een grotere efficiëntie in plan vorming 
en uitvoering) en samenwerking. 

Daarbij zijn duidelijke afspraken van belang tussen de verschillende partijen die zijn betrokken bij het beheer van de natuur, 
van de waterkering en van de kustlijn. Denk hierbij aan heldere afspraken over waar verstuiving mag optreden en hoeveel 
verstuiving kan worden toegestaan, en welke (natuur)doelen in samenhang gediend worden. De afspraken kunnen ook 
de monitoring en rapportages omvatten, waarmee wordt aangetoond dat de maatregelen en ontwikkelingen binnen de 
gemaakte afspraken plaatsvinden. De afspraken helpen ook in de communicatie over maatregelen en gevolgen, omdat het 
de buitenwereld zekerheid kan geven over hun belangen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid. 
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Het zal niet altijd lukken om onderling vanuit de eigen posities tot afstemming te komen, bijvoorbeeld omdat vanuit de eigen 
specifieke kaders en taakstellingen (te) weinig ruimte is om te bewegen. In die gevallen kan het helpen als een andere 
partij hierin faciliteert. Vanuit hun functie-overschrijdende rol kunnen provincies mogelijk deze regierol op zich nemen. Het 
Deltaprogramma Waddengebied zou mogelijk ook een rol kunnen spelen. 

Dynamische duinen ontstaan soms vanzelf, maar niet overal

Voor sommige duingebieden volgde de duindynamiek nadat het duinbeheer was gestaakt. Dynamisch duinbeheer is voor 
deze gebieden een kwestie van de ontwikkelingen volgen. En als de gemaakte afspraken er om vragen zullen maatregelen 
worden genomen, bijvoorbeeld om de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen. Voor andere duingebieden blijkt 
de ontstane situatie zeer stabiel en zelf-herstellend. De stuifdijken van de Boschplaat en aan de oostzijde van Schier-
monnikoog zijn hier voorbeelden van. Na dertig jaar dynamisch handhaven van de kustlijn is duidelijk dat voor dergelijke 
gebieden ingrepen in de zeereep nodig zijn om dynamiek op gang te brengen. 

Niet alle dynamiek kan overal

De mate en de vormen van dynamiek in de duinen hangen samen met verschillende factoren, waaronder in belangrijke mate 
de ontwikkelingen van de kustlijn. Zo zijn actieve washovers een kenmerkend onderdeel van een terugschrijdende kustlijn, 
zoals zichtbaar is bij de Rottums. Bij een uitbouwende en zelfs bij een stabiele kustlijn zullen washovers stabiliseren en 
dichtgroeien, wat zichtbaar is op Schiermonnikoog. Ook kerven waar doorstuiving plaatsvindt, zullen bij een uitbouwende 
kust hun dynamiek verliezen wanneer een nieuwe zeereep wordt gevormd zeewaarts van de oorspronkelijke. Voor het 
maken van plannen voor nieuwe duindynamiekprojecten betekent dit dat goed moet worden gekeken welke processen 
verwacht mogen worden en op welke ruimte- en tijdschaal deze processen variëren. Bij duingebieden op de koppen en 
staarten van de eilanden zijn bijvoorbeeld de processen in de aangrenzende zeegaten en buitendelta’s van groot belang 
voor de ontwikkelingen op tientallen jaren. Voor bestaande situaties kan een verandering in de ontwikkeling van de kustlijn 
betekenen dat de dynamiek verandert. 

You win some, you lose some

Bij de uiteinden van de Waddeneilanden is sprake van afbraak en uitbouw onder invloed van de dynamiek van de zeegaten 
en buitendelta’s. Als op die locaties de kustlijn niet is vastgelegd of wordt gehandhaafd met zandsuppleties, kan dit 
betekenen dat duingebieden verdwijnen en nieuwe duingebieden ontstaan. De ecologische waarden van de oudere duin-
gebieden die verdwijnen zijn niet hetzelfde als die van de nieuwe duingebieden. En ook de oppervlaktes van de nieuwe 
gebieden hoeven niet overeen te komen met de verdwenen duingebieden. Op de langere termijn, van tientallen tot 
honderden jaren zorgt dit soort dynamiek ervoor dat een ‘reset’ kan plaatsvinden van niet-dynamische duinhabitats. Op de 
korte termijn kan het betekenen dat het verlies van waardevolle habitats plaatsvindt. Een afweging tussen de langere en 
korte termijn voor- en nadelen is dan nodig.

Ten slotte

Voor het opstellen van dit overzicht hebben we inspirerende gesprekken gevoerd met zeer betrokken en enthousiaste 
deskundigen. Op dit moment zijn verschillende nieuwe projecten in uitvoering, of worden plannen nader uitgewerkt. Op 
meerdere locaties is er ruimte vanuit waterveiligheid en zijn er daardoor kansen voor de natuur. Er is veel momentum voor 
duin dynamiek en er is ook veel en goede samenwerking. De meeste geraadpleegde personen waren benieuwd naar de 
vervolgstappen van PRW en worden hier graag bij betrokken. We hopen dat deze voorbeelden helpen!
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Bronvermelding

De sleutelpersonen met wie telefonisch contact is geweest voor het opstellen van deze rapportage in alfabetische volgorde:

• Petra Goessen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
• Lisa Gordeau (Rijkswaterstaat)
• Johan Krol (Natuurcentrum Ameland) 
• Joeri Lamers (Staatsbosbeheer)
• Ernst Lofvers (Rijkswaterstaat) 
• Albert Oost (Deltares, per 1 december Staatsbosbeheer)
• Elise Reincke (Wetterskip Fryslân)
• Jasper Schut (Staatsbosbeheer)
• Maarten van der Vegt (Universiteit Utrecht)
• Jan Willem Zwart (Natuurmonumenten)

Begeleidende projectgroep 

• Robert Zijlstra (Rijkswaterstaat)
• Hein Sas (Programma naar een Rijke Waddenzee)
• Sonja van der Graaf (Programma naar een Rijke Waddenzee)
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