


Het Wereld Natuur Fonds pleit niet voor nog meer 
hoge dijken en inpolderingen, maar voor 'laat de 
zee zijn gang maar gaan', tenminste waar dat 
mogelijk is. Op een natuurlijke manier moet de 
veiligheid van ons land gewaarborgd blijven. Door 
bijvoorbeeld de aanleg van slufters, groeit ook de 
biodiversiteit in het kustgebied weer. Het is tijd 
voor een ander gevecht dan dat tussen mens en 
zee: het gevecht tussen land en zee.

Gekerfde zeereep

In november 1997 maken graaf
machines een kerf in de duinen bij 
Schoori. De zee heeft nu de mo
gelijkheid om de achterliggende 
Parnassiavallei binnen te stromen. 
Al in december 1997 breekt de 
zee voor het eerst door. Natuurlij
ke slufters, zoals die op Texel, 
staan model voor deze vorm van 
kustbeheer. Langs grote delen 
van de Nederlandse kust krijgen 
de duinen hun zo kenmerkende 
dynamiek weer terug.

Slufter op Texel

Begin november 1997 vond b ij strandpaal 
30.50 tussen Bergen en Schoori een his
torische gebeurtenis plaats. Met enig ce

remonieel vertoon maakten graafmachines een 
begin aan een doorgang in de duinenrij. In het 
kader van het project Schatgraven in de 
Sclworlse duinen sloeg de machine le tterlijk  
een eerste bres in wat eeuwenlang is gezien ais 
de van menselijk ingrijpen gevrijwaarde ver
dediging tegen de zee. De doorbraak in de dui
nenrij maakt hel mogelijk dat de zee van tijd

tot tijd  doordringt tot de achtergelegen Parnas
siavallei. Dat zal naar verwachting enkele 
keren per jaar gebeuren, wanneer de zee hoger 
dan 1,95 meter boven NAP komt. Het water 
stroomt dan zo’ n tweehonderd meter de duinen 
binnen.

Staatsbosbeheer voert het experiment bij 
Schoori uit. De bedoeling is om het zoete 
grondwater van de vallei weer in contact te 
brengen met het zoute zeewater. Men verwacht 
dat daardoor de oorspronkelijke rijkdom aan

planten kan terugkeren in de vallei. De vallei is 
afgeplagd, zodat de duinen weer kunnen stui
ven. De zee vond haar weg landinwaarts snel. 
Nauwelijks een maand na de aanleg van de 
slufter stroomde de vallei voor het eerst vol.

Het graven van de slufter bij Schoori past 
binnen het rijksbeleid van ‘dynamisch handha
ven’ van de kust. Door de slufter verdwijnt de 
harde grens tussen land en zee. Deze harde 
grens veroorzaakt gewoonlijk erosie. De sluf
ter maakt het transport van zand mogelijk. Zo 
doet hij de erosie op een natuurlijke manier te
niet. Wanneer het experiment slaagt, kan men 
op nog enkele plaatsen dergelijke kerven in de 
zeereep aanbrengen.

Doodlopende weg
“De Noordzee, de Waddenzee en de kust heb
ben ruimte nodig om mee te kunnen groeien 
met de verwachte stijging van de zeespiegel. 
Een duurzame hoogwaterbescherming kan het 
beste worden gerealiseerd door zoveel moge
lijk met natuurlijke processen mee te werken.

De mens doet een stapje terug om rivieren, 
estuaria en kust meer ruimte le geven.”  Dit ci
taat zou niet hebben misstaan in het rapport 
Meegroeien met de zee dat het Wereld Natuur 
Fonds in oktober 1996 presenteerde. Het komi 
echter uit de Vierde Nota Waterhuishouding, 
die minister Jorritsma van Verkeer en Water
staat bijna een jaar later namens het kabinet ais 
regeringsstandpunt aan de Tweede Kamer 
voorlegde. Het beleid dat de minister in deze 
nota uitstippelt, beslaat de periode tot het jaar 
2006.

Het algemene denken over hoe we omgaan 
met de kust en de zee is duidelijk  in beweging. 
De Vierde Nota onderstreept dit nadrukkelijk. 
Dat is ook niet verwonderlijk. Steeds duidelij
ker dringt het besef door dat de weg uit het ver
leden, namelijk de weg van de harde confron
tatie, op termijn een doodlopende is. De relatie 
tussen mens en zee gaat een nieuw tijdperk in. 
Het wordt een dynamische relatie die de ver
storingen in het natuurlijk evenwicht van de 
kustzone zo veel mogelijk ongedaan moet



maken, terw ijl de veiligheid voor het achter
land gewaarborgd b lijft.

De omslag in bet denken is bittere noodzaak. 
Zowel de natuur zeii ais de menselijke hande
lingen.om die natuur te bedwingen, laten geen 
andere keuze. A l eeuwen stijgt de zeespiegel 
met een gemiddelde van tien lot v ijftien  centi
meter per eeuw. Door veranderingen in liei k l i
maat. veroorzaakt door onder andere de ver
sterking van het broeikaseffect, kan deze s tij
ging nog sneller verlopen. Volgens de jongste 
betekeningen van bet Intergovernmental Panel 
on Climate Change zal de zeespiegel de ko
mende eeuw stijgen met een gemiddelde van 
bijna een halve meter.

Helaas is de stijging van de zeespiegel niet 
bet enige probleem. Hr komi nog cens bij dal
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de bodem daalt. Hel lage deel van Nederland 
zakt gestaag weg. Vanaf de tiende eeuw heeft 
ontwatering en bemaling de laag klei in de 
bodem dunner gemaakt, inklinking heet dat. 
Door hetzelfde euvel is.ook de oxidatie van 
veen op gang gekomen. Gemiddeld daalde de 
bodem in de ontwaterde veengebieden hier
door veertig tot v ijftig  centimeter per eeuw. 
l ie i winnen van aardgas, dat deze eeuw op 
gang kwam. versterkt plaatselijk de bodemda
ling nog meer. Door de inklinking van klei, de 
oxidatie van veen en het winnen van aardgas 
beeft een steeds smallere kust te maken met 
een groeiende zandhongcr. B ij zandhonger 
vult sediment uit de oevers de diepere geulen 
op. Doordat de zee-armen minder onderhevig 
zijn aan eb en vloed is er minder stroming. 
Hierdoor slibben de geulen dicht en treedt er 
erosie van de oevers op. Ondertussen krimpt

achter de kust de drinkwatervoorraad door toe
nemende zoute kwel.

Atlantis
De zeespiegel stijgt en het achterland daalt. De 
spanning loopt langzaam maar zeker op. De 
traditionele, eeuwenoude oplossingen voor 
deze waterstaatkundige problemen zijn hogere 
dijken en grotere gemalen. Deze keren het tij 
nog wel even en zandsuppleties op de smalle 
stranden houden de zee vooralsnog buiten de 
deur. Zeespiegelstijging, klimaatverandering 
en bodemdaling zijn niet acuut bedreigend 
voor bet achterland. Gelukkig maar. want de 
tijd  die ons nog rest, is hard nodig voor een be
zinning op boe men de kustzone in de toe
komst moet inl ichten.

D uidelijk  is wel dat de dreigingen op lange
re termijn onafwendbaar onze veiligheid on-

Zeearmen en brakwatergebieden

Vanuit de lucht is goed te zien hoe belang
rijk het sedimenttransport in de open zeear
men van het deltagebied is. De afgesloten 
Gtevelingen en Haringvliet in het noorden 
zijd bijna zwart. Dat wijst op helder water. 
Beide zuidelijke armen, Wester- en Ooster- 
scheide, kennen een vrije getijdedoorgang. 
Slib en sediment kleuren het water licht. 
Wanneer dat weer kan neerslaan in de ont- 
polderde randen van de Westerschelde (te
keningen), verhoogt dat de veiligheid, ont
staat een diepe vaargeul naar Antwerpen en 
een groot slikken- en schorrenareaal.
Van nature is de overgang van zout naar 
zoet water vaak een geleidelijke, met alle 
mogelijke gradaties daartussenin. Op veel 
plaatsen zou het weer zo kunnen worden 
doof de deur op een kier te zetten voor de 
zee. Eb en vloed krijgen dan weer 
de kans getijdekreken 
te Vormen in bre
de natuuroe- r
vers (foto p
boven). ,

dermijnen. Wanneer Nederland niei met bet 
verleden breekt, koerst het u ite indelijk op haar 
eigen ondergang af. Nog hogere dijken en gro
tere gemalen brengen ons alleen maar dichter 
bij Atlantis, het mythisch land ten westen van 
A frika  dat in zee zou zijn verdronken. En 
omdat de B V  Nederland nu eenmaal geen 
Baron Von Münchhausen is dic zichzelf aan de 
haren omhoog kan trekken, moet een andere 
koers worden gevaren. Om met dr Henk Saeijs, 
bijzonder hoogleraar bij de vakgroep m ilieu
kunde aan de Erasmus Universileit te Rotter
dam, te spreken, “ Het is lijd  voor een structu
rele ecologische wederopbouw van nat Neder
land.”

Uitgenodigd o f liever uitgedaagd dooi' bet 
R ijksinstiluut voor Kust en Zee, heeft bet We
reld Natuur Fonds (W N Fj met Meegroeien met



f/i’ zet1 een visie op de ecologische en maat
schappelijke toekomst van de Nederlandse 
kustzone w illen neerleggen. Het W NF heelt 
gezocht naar een structurele oplossing, waarbij 
niei alleen de kust maar de hele kustlijn in be
schouwing is genomen: vana!'de Zeeuwse zee
armen tol aan de Waddenzee en van de grote 
rivieren en veengebieden tot in de Noordzee. 
De visie van Meegroeien niei de zee is ontw ik
keld op basis van studies die zijn uitgevoerd 
door Stroming, bureau voor natuur- en land- 
schapsont w ikke ling, en door het Instituut voor 
Milieuvraagstukken van de V rije  Universiteit 
te Amsterdam.

delta was toen een gebied dat van 
nature niei de zee mee^oeide. 
De zee en de rivieren erden 
voortdurend zand en slib aan. In 
de natte, geïsoleerde delen groei
de het veen. Deze sedimentatie 
en de vorming van veen droegen 
er toe bij dat de delta de zeespie
gel enigszins kon ‘bijhouden1 in 
haar groei. De delta is in duizen
den jaren, tientallen meters om
hoog gekomen. H ierdoor ver
dween er relatief weinig land in 
zee.

Op zoek naar een oplossing voor de proble
men waar zowel mens ais natuur de kustlijn 
mee confronteren, is de eerste vraag: welke na
tuurlijke processen liggen ten grondslag aan de 
grote iiella die Nederland is ais monding van 
Kijn. Maas en Schelde'? De kustzone van Ne
derland is de ontmoetingsplaats van uitstro
mende rivieren die rijk  zijn aan sediment. De 
'langsstromende' Noordzee veroorzaakt een 
nog veel groter transport van sediment. D u i
zend jaar geleden lag Nederland vrijw e l geheel 
boven Nieuw Amsterdams Peil (NAP). De

Vanaf de tiende eeuw verstoorde systema
tisch menselijk ingrijpen het natuurlijke pro
ces. De voortschrijdende techniek maakte het 
mogelijk dat mensen ruimte innamen die de 
natuur nodig had om zichzelf te onderhouden. 
Rivieren werden door dijken in een steeds 
strakker keurslijf gedwongen. Achterde dijken 
vond hierdoor geen slibafzetting meer plaats. 
Verder zorgde de inpoldering van overstro
mingsgebieden ervoor dat in deze gebieden 
geen sedimentatie meer voorkwam, waardoor 
de gebieden steeds lager kwamen te liggen.

Wadden

Het Waddengebied herbergt nog 
veei van de oorspronkelijke dyna
miek van kust en zee. Rottumeroog 
(foto links) kan bijvoorbeeld vrij door 
het gebied 'wandelen'. Een losser 
beheer van de stuifdijken moet dat 
ook mogelijk maken voor delen van 
de grotere eilanden. De zandhonger 
Vat) het gebied kan aanzienlijk wor
den verminderd. Samen met uitpol- 

\dering van de zomerpolders kan dat 
hët kwelderareaal vergroten. De 
klüUt (rechts) is slechts een van de 
vele soorten die daarvan profiteren

Ook kwelders zijn slachtoffer van inpoldering. 
D it verkleint de komberging, de hoeveelheid 
water die zee-armen kunnen opnemen, en het 
vergroot de zandhonger van zee-armen. Ais 
een gevolg hiervan onttrekken de zee-armen 
meer zand aan de buitendelta's direct aan de 
kust en aan de, toch al smalle, duinenkust.

Het vastleggen en verkorten van de kustlijn, 
zoals bij de Haringvlietsluizen en de Ooster- 
scheldedam, draagt ook bij aan de aantasting 
van de veerkracht van de kustzone. Zo ver
stoort het vastleggen van de zeereep, het bui

tenste deel van de duinen, het dynamisch zand- 
evenwicht tussen duinen en kustwater. Hel 
houdt de landinwaartse verlegging van de kust
lijn  slechts tijd e lijk  tegen, want onder water 
gaat de versteiling van de oever gewoon door 
en daarmee ook de ondermijning van de kust
verdediging. Door het afsluiten van zee-armen 
ontstaan harde grenzen tussen zout en zoet en 
tussen land en water. Brak water verdwijnt 
waardoor de biologische productiviteit van de 
zee-armen sterk terugloopt. Bovendien leidt 
het constante waterpeil in de afgesloten zee
armen tot een sterke erosie van de oevers.

Mee-ademen
Er is een antwoord op al deze problemen en dat 
luidt: geef de kust meer veerkracht, geef het 
natuurlijke proces van dellavorming weer de 
ruimte en zorg vooreen vrijbewegende kustzo
ne die kan ‘mee-ademen’ met de dynamiek van 
de zee en die op den duur weer kan meegroei
en met de zee. Vanuit die gedachte, die veran-
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heeft liei YVNF in Meegroeien met de zee een 
bundeling gemaakt van lopende initiatieven en 
nieuwe ideeën. Een aantal hiervan is eerder al 
aangedragen door Rijkswaterstaat, de ministe
ries van Volkshuisvesting, Ruim telijke Orde
ning en Milieubeheer en van Landbouw, Na
tuurbeheer en Visserij, de milieuorganisaties, 
de waterschappen en vele andere organisaties.

B ij de uitwerking van de initiatieven en 
ideeën liggen in de verschillende delen van de 
Nederlandse delta de accenten anders. In het 
Waddengebied is nog veel van de oorspronke
lijke dynamiek te herkennen in de afslag en 
aangroei van platen, kwelders en eilanden. Het 
afsluiten van de Zuiderzee en de Lauwerszee 
en de inpoldering van kwelders hebben echter 
hel gelijvolume danig verkleind. Hierdoor ont
stond zandhonger. Deze wordt voor een be
langrijk deel gestild met zand van de Noord- 
llollandse kust. Oplossingen om dit proces te 
keren, zijn onder meer een losser beheer van de 
sluifdijken op de eilanden waardoor delen van 
eilanden weer kunnen wandelen. Verder kan

De rijzende zomp

Het land van de rijzende zomp is 
nog een toekomstbeeld. Ais het aan 
het Wereld Natuur Fonds ligt, blijft 
dit niet zo, maar worden veen- en 
moerasgebieden op een eigentijdse 
manier in ere hersteld (boven). De 
moerasrolklaver kan er uitbundig 
bloeien. Terugkeer van een natuurlijk 
waterpeil in de Hollandse venen en 
droogmakerijen (tekeningen rechts)

; leidt tot een verhoging van de 
bodem, buffers voor zoet water, te
gendruk áán de zoute kwel, rijke 
moerasgebieden en volop recreatie
mogelijkheden voor dit dichtbevolkte 
gebied.

ontpoldering van zomerpolders het getijvo- 
lume vergroten en i"m  de zandwinning in 
het Markermeer pk vinden, in plaats van 
ip het rivierengebied en de Waddenzee.

In de zee voor de kust kan men de ont
w ikkeling van de voordelta stimuleren. 
Smalle duinstroken kunnen soms vanuit 
zee worden verbreed, hoewel op veel plaat

sen een landinwaartse verbreding op lange ter
m ijn logischer is. Een gedachte dic aansluit bij 
plannen voor ontpoldering is bijvoorbeeld de 
Hedwigerpolder langs de Wcstcrschcldc. D it 
kan de komberging van de zee-armen vergro
ten. Vergroting van de komberging leidt tot 
een natuurlijke verdieping van vaargeulen 
voor de scheepvaart, tot meer veiligheid in hel 
achterland en tot een vergroting van bet areaal 
slikken en schorren. Wanneer de veiligheid dit 
toelaat kan bijvoorbeeld Staatsbosbeheer in 
brede duinen slufters en lagunes, een soort ‘ge
kerfde zeerepen’ , aangeleggen. Een voorbeeld 
van het aanleggen van zo’n slufter is de Par- 
nassiavallei. Er bestaan twee natuurlijke sluf
ters.' op Texel en in Het Zw in, op de grens van 
Nederland en België.

Rijzende zomp
Voor het IJsselmeergebicd betekent meegroei
en met de zee op de eerste plaats een natuurlij
ker waterpeil. In de winter moei bet aanmcrkc- 
ijk hoger zijn dan nu het geval is. In de nazo

mer mag het peil weer wegzakken. Het droog
vallen van ondiepe oeverzones zal de mocras- 
ontw ikkeling ten goede komen. In de venen en 
droogmakerijen moet een einde komen aan de 
ontwatering en de bodemdaling. Iii dit zoge
naamde land van de ‘ rijzende zomp’ kunnen 
regen- en grondwater worden vastgehouden, 
wat de veengroei stimuleert. D it pakt positief 
u it voor de drinkwaterw inning, de landbouw 
en de recreatie in de Randstad. Door het ont
staan van grootschalige moerassen is er name
lijk  plaats voor ontspanning en komt er een

Huidige situatieDrooglegging= 
inklinking veen

Doorspoelen Drooglegging 
+■ bodemdaling+ uitpompen

zoute kwel

Boezemkades in gevaar 
door verminderde leaendrök Droogmakerij

Zoute kwel

Open
brakwalermoeras

Conservering regen- en 
kwelwater in groeiende 
venen

Meegroeien met de zee

Wonen aan 
het water

Kantoren
bedrijven Herstel tegendruk voor 

boezemkades en zoute 
kwel

Waterberging in plassen 
met (luctuerende 
waterstand

Zoute kwel



Een reactie van de uitdagersbuffer van zoetwater. Het zoete water zal te
gendruk bieden aan de zoute kwel.

IX' wethouders van ruim telijke ordening van 
ile vier grote steden benadrukten nog in januari 
sterk Inin visie, waarin bet vasthouden en b in
nenhalen van water binnen de randstad cen
traal staal, lii de nieuwe randstad die hen voor 
ogen staat, de Deltametropool. is veel ruimte 
voor water en moerassen. De provincie Zuid- 
Holland werkt ook nog aan de realisering van 
een zogenaamde Groenblauwe Slinger. D it is 
een S-vormig natuurgebied van water en land 
dat zich uitstrekl van de Nieuwe Waterweg in 
de richting van Nieuwkoop. D it is precies de 
plek waar aan liei begin van de jaartelling van 
lijd  tot lijd  het zeewater nog achter de duinen 
doordrong.

et W ereld  N atu ur Fonds form uleerde  
haar visie M eeg ro e ien  m et de zee  min 
of m eer op u itdag ing  van het Rijksinsti

tu u t voor Kust en Zee. W a t v indt de u itdager 
ervan? Lütze Bijlsma van het R ijksinstituut 
voor Kust en Zee: "Laat ik eerst de bedoeling  
van de u itdaging even toelich ten . In die tijd  
(1996) m oesten de Vierde N ota  W aterhuishou
d ing  en de Kustnota  nog to t stand kom en. W e  
w aren  op zoek naar langeterm ijnvisies op het 
gebied van kust en w aterhuishouding. Een 
kijk op de economische kant, w aar transport 
onder andere een belangrijk  deel van is, had
den w e  al. Ais b ijdrage aan de discussie voor 
het langereterm ijnbe le id  w ilden  w e  ook een  
visie op de ecologie. Het rapport w a a r W NF

Levende rivier

Het bcncilcnsti'oomse deel van de Neder 
landse delta kan men niet Ios zien van 
hel bovenstroomse deel. Het W NF 
pleitte in 1993 in het rapport Leven
de rivieren voor het ecologisch 
herstel van de rivieren, de le
vensaderen van de natte na
tuur. Feu van de kernpunten 
vormen de stromende neven
geulen die sinds twee eeu
wen verdwenen waren uit 
Nederland. Omdat meestro
mende nevensieulen en na-

S in ds  d e  h o o g w a te rs  van 1 99 3  en  
1 99 5  w in t d e  g e d a c h te  van ru im te -  
v o o r-d e -r iv ie r  terre in . D e  b lo e m rij
ke riv ierduinen in d e  M illin g e rw aa rd  
la ten  z ien  w a a r d a t toe  kan le iden .
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mee kw am  was natuurlijk  niet zozeer een be
leidsstuk ais w el een bijdrage in die discussie. 
Een bijdrage w a a r w e overigens heel blij mee 
waren. Je zie t in de Vierde N ota W aterhuis
houding  m eerdere punten uit M eeg ro eien  
m et de Zee  te ru gkom en . V ooral he t begrip  
van een veerkrachtige kust is hier een voor
beeld van.

Op d it m om ent is het n iet a lleen de centra
le overheid die zich bezighoudt m et kustver
dediging op de lange term ijn . Provincies kij
ken er gelukkig ook m eer en m eer naar. Dit 
alles bij e lkaar m aakt d a t de kaart van Neder
land er over een tijd je  w e l eens heel anders 
uit zou kunnen zien. De n atte  na tuu r heeft  
daar zijn aandeel in ."

Peggy Leunissen

D eze  overz ich tsp ren t van N e d e r la n d  laa t 
zien w aarto e  e en  veerk rach tig  k u s tb e le id  
kan le iden. H e t  is voora l d it id e e  d a t h e t  
Rijksinstituut vo o r K ust en Z e e  aan s p rak  
in h e t rap p o rt van h e t W e re ld  N a tu u r  
Fonds. H e t is d a n  o o k  g ro te n d ee ls  terug  
te vinden in d e  V ierde N o ta  W a te rh u is 
ho uding van h e t P aarse  kab inet.

F' • Duinverbreding
-  verbreding smalle duinen
-  zandsuppletie

fÊü Gekerfde zeereep met slufters en lagunes
-  m eer dynamiek in brede duinen, m eer ruim te 

voor stuivend zand, ook landinwaarts
-  herstel natuurlijke waterhuishouding, 

zoetwatervoorraad

H  Nieuwe brakwatergebieden
-  herstel zout-zoetgradiênt
-  ruimere natuuroevers
-  vergroting getijdenwerking

fvr? Open armen
-  m eer kom berging
-  gro ter sedim entatiegebied
-  u itbreiding areaal slikken/schorren

■  Wadden
-  vermindering zandhonger t.g.v. zand/gasw inning
-  vergroting kwelderareaal

■ I  Zoete lagune
-  hoger w interpeil/lager zom erpeil
-  bredere moerasgordels

■  Rijzende zomp
-  inkrimping droog te malen areaal
-  p iekberging in 'nieuwe waterlinies '/ 

vergrote boezems
-  waterconservering in groeiende venen

■ Levende rivieren
-  water vasthouden in breder overstrom ingsgebied
-  m eer sedim entdoorvoer

tuu rlijk  begroeide uiterwaarden bijdragen aan 
een vertraagde en veiliger afvocr van water, is 
na de recente hoge waterstanden de belangstel
ling voor ‘ru im tc-voor-de-rivier’ sterk tocge- 
nomen. Tientallen projecten hebben reeds ge
leid tot terugkeer van verdwenen natuur, zoals 
ooibossen -  bijvoorbeeld in de M illinge r
waard -  bloemrijke rivierduinen en stromende 
nevengeulen -  zoals b ij Beneden-Leeuwen. 
Die lijn  w il het WNF nu doortrekken naar de 
kustzone.

Nieuw Rotterdams Peil
De gedachten uit Levende rivieren toetst het 
W N F in de praktijk in voorbeeldgebieden 
zoals de M illingerwaard in de Gelderse Poort. 
Analoog aan dat succes ondersteunt en ontw ik
kelt het W NF ook voorbeeldgebieden die het 
perspectief van Meegroeien met de zee lonen. 
Het W NF werkt daarbij samen met partners ais 
de overheid, het bedrijfsleven en de particulie
re natuurbescherming. Een van de nadere u it
werkingen is het in december verschenen rap
port Nieuw Rotterdams Peil, stad en natuur in 
de monding van Rijn en Maas, waarin het 
W NF onder meer aangeeft welke mogelijkhe
den er zijn tot herstel en ontw ikkeling van de 
monding van Maas en R ijn en tot vergroting 
van de leefbaarheid. De grens tussen zoet en 
zout wordt minder hard. Hierdoor is er weer 
natuurlijk transport van sediment mogelijk wat 
een herstel van de natuur to l gevolg heeft.

Het ontwikkelen van visies en het steunen 
van voorbeeldprojecten past in het streven van 
het W N F naar een verdubbeling van het na
tuurgebied in Nederland. In 1991 besloot het 
bestuur van het W NF actiever te worden in 
Nederland zelf, met de nadruk op de ontw ik
keling van nieuwe natuur in waterrijke milieus. 
Daar liggen immers onze grootste internatio
nale verantwoordelijkheden op het gebied van 
natuurbescherming: natte natuur is de natuur 
die bij ons land hoort, de natuur waar we sterk 
in zijn.
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