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Steeds meer zand op 
wandel- en fietspaden

Verruiging en eentonige natuur 
door stikstofneerslag

Hogere piek in 
drinkwatervraag

Wateroverlast 
woonwijken en platteland

Meer drinkwater 
nodig

Overstuiving van bestaande 
drinkwater-infrastructuur

Stijgende zeespiegel duwt zoetwater-
voorraad omhoog en oostwaarts

PFAS belemmert 
natuurbeheer

Gewasbeschermingsmiddelen 
bedreigen insecten en bodemleven

Natuur onder druk door 
droogte in groeiseizoen

Soorten kunnen moeilijk 
meebewegen met klimaatverandering

Toename duin- 
en bosbranden

Wateroverlast 
duincampings

Wandel- en fietspaden 
staan vaker onder water

Waardevol zoetwater 
stroomt weg

Meer druk op natuur 
en natuurbeleving

Meer vraag naar 
recreatiemogelijkheden

Door klimaatverandering stijgt de 
zeespiegel. De duinen beschermen ons 
tegen het stijgende water. Om dat goed 
te kunnen, hebben ze de ruimte nodig om 
aan te groeien en daarvoor moeten ze 
kunnen stuiven. 
Dynamische duinen leveren successen 
op, maar ook problemen voor de 
bestaande infrastructuur. Zand laat 
fietspaden verdwijnen in de toch al 
drukke duinen. 

De Noord-Hollandse duinen behoren tot 
de meest biodiverse landschappen van 
Nederland. Door stikstof komt er teveel 
voeding in de bodem. Sommige grassen 
en struiken groeien hierdoor extra snel en 
verdringen andere duinsoorten.  Dit 
brengt het complete ecosysteem in de 
war. Stikstof maar ook sto�en als PFAS en 
gewasbeschermingsmiddelen vormen een 
bedreiging voor de biodiversiteit en 
drinkwater. Als deze sto�en zich blijven 
opstapelen, wordt dit probleem alleen 
maar groter.

Door klimaatverandering wordt het 
warmer en vaker lang droog. Dat heeft 
e�ect op duinplanten en -dieren. Soorten 
moeten zich aan kunnen passen aan 
nieuwe omstandigheden, maar barrières 
tussen natuurgebieden maakt verplaatsen 
moeilijk.  Stijgende temperaturen zorgen 
ook voor meer pieken in de 
drinkwatervraag. Goede waterberging 
en zorgvuldig omgaan met de 
zoetwatervoorraad onder de duinen 
wordt steeds belangrijker.  

Weersextremen nemen toe door het 
veranderende klimaat. Het is vaker lange 
tijd droog, maar gemiddeld valt er jaarlijks 
juist meer neerslag. Extreme buien komen 
steeds vaker voor. Bij elkaar zorgt dit voor 
hogere grondwaterstanden in de duinen. 
Waardevol zoetwater stroomt daardoor 
weg. Met name de clusterbuien kunnen 
zorgen voor overlast op aangrenzende 
landbouwgronden en/of in woonwijken
Ook duincampings en paden staan steeds 
vaker onder water. Binnenduinrandnatuur 
met ruimte voor waterberging kan deze 
problemen tegengaan.

De bevolking in Noord-Holland groeit en 
de vraag naar drinkwater stijgt. Dit vraagt 
om een grotere drinkwatercapaciteit en 
watervoorraad om lange periodes van 
warmte en droogte aan te kunnen. Ruimte 
reserveren voor water is belangrijker dan 
ooit. We hebben het hard nodig! Ook 
wordt het steeds drukker in de duinen. 
Dat zorgt voor verstoring van duinplanten 
en -dieren. Maar ook bezoekers ervaren 
minder rust en stilte. We komen ruimte 
tekort en de balans groeit scheef.

De duinen lopen tegen hun grenzen aan
Het klimaat verandert en de bevolking in Noord-Holland groeit. Dat vraagt veel van onze duinen. En dat merken 

we. Het is er steeds drukker, warmer, droger of juist extreem nat. Dat heeft gevolgen voor zeeveiligheid, 

drinkwatervoorziening, recreatie en natuur. Zaken die we met een groeiende bevolking en een veranderend 

klimaat hard nodig hebben. Gezonde duinen zijn belangrijker dan ooit. We hebben de knelpunten in kaart 

gebracht, zodat we het samen over ruimte voor oplossingen kunnen hebben.

Stijgende zeespiegel Ongewenste stoffen Het wordt warmer Het wordt natter
Groeiende bevolking 
en recreatiedruk 


