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Levende kust
Boukelien Bos - Staatsbosbeheer



Natuurlijke Klimaatbuffers Levende Kust

• Duurzame waterveiligheid
Duingebieden groeien mee met de zeespiegelstijging

• Veerkrachtige duinnatuur
Natuurlijk herstel van N2000-habitat (herstel

stikstofschade)
Ruimte voor economische ontwikkeling in de

omgeving
• Afwisselend duinlandschap
Meer beleving voor bezoekers

Beelden: Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling, Marjolein en Hartog, Rob de Wind



Natuurlijke Klimaatbuffers Levende Kust

• Duurzame waterveiligheid
Kwelders groeien mee met de zeespiegelstijging
Ze breken en/of dempen de golven
De vegetatie remt de stroming en gaat erosie tegen

• Ruimte voor natuur
 Aantrekkelijk leefgebied voor vogels en planten

• Geleidelijke overgang tussen land en water
Meer beleving van de kustzone

• Blue Carbon
Kwelders leggen CO2 vast!

Beelden: Twan Teunissen, Aaldrik Pot

CO2 CO2

CO2



Multifunctionele bufferzone
Annelies Blankena - Vogelbescherming





Grote bufferzone rondom natuurgebied
Grondwater omhoog: water vasthouden 

Natuurinclusieve landbouw met kleine kringlopen
Schone bodem, water, lucht

Biodiversiteit
CO2 opslag

Duurzaam gebruik: recreëren, wonen
Stikstofuitstoot

Duurzaam gebruik: Energie, drinkwaterwinning
Verbindingen



Ruimte voor de Rivier 2.0
Michiel van den Bergh - WNF



Probleem:
De rivierbodem op de Boven-

Waal erodeert met circa 2 
centimeter per jaar 

Sinds midden vorige eeuw 
rivierbodem met ruim een 

meter gezakt

Gevolgen:
De zakkende rivierbodem heeft 

grote gevolgen voor de 
scheepvaart, natuur en winning 

van zoet water



Oorzaak: 
Bodemerosie is in gang gezet door de normalisaties in de 

19e en 20ste eeuw in Nederland en Duitsland. 

Oplossing: 

Meestromende nevengeulen zorgen bij gemiddelde 
rivierafvoeren voor een vermindering van de hoeveelheid 
water in het zomerbed en afname in stroomsnelheid. Als 

je er voor zorgt dat de kracht van het water in het 
zomerbed minder wordt, zal minder sediment worden 

opgepikt van de bodem en neemt de erosie af. 



Aanpak:

De middenafvoeren komen 
ruim tweederde van het jaar 
voor en in die tijd wordt het 

meeste zand verplaatst

Daarom is er een Ruimte voor
de Rivieren ‘plus’ nodig welke

zich niet beperkt tot 
hoogwatermaatregelen: 

Ruimte voor Middenafvoeren!



Waar zet jij je geld op in?
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www.klimaatbuffers.nl


