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gegeven. 
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Talitha van den Brink  
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In de Nederlandse Natura 2000 gebieden waaronder de duinen is er al jaren een teveel aan stikstof. 
Daarom werd er in Nederland beleid gemaakt. Dit was het programma aanpak van stikstof, (PAS) een 
beleidsprogramma om stikstof in de natuurgebieden terug te dringen. In mei 2019 zetten de Raad 
van Staten een streep door de PAS omdat het in strijd is met de Europese habitatrichtlijnen. De 
nieuwe situatie leidde tot een gevoel van ontevredenheid bij verschillende maatschappelijke 
partijen. De Samenleving is bezorgd over de aanpak van stikstof. Vooral boeren maken zich hier druk 
over. Bij het onderwerp stikstof gaat het voornamelijk over de boerenprotesten, het stil leggen van 
de bouw en het verlagen van de snelheid op de weg. Natuurorganisaties spelen een grote rol bij het 
overbrengen van de boodschap met het beeld om de natuur te beschermen. Dit geldt ook voor het 
duingebied. In de huidige situatie is er weinig inzicht over wat natuurorganisaties die actief zijn in de 
duinen voor en achter de schermen doen om de stikstofproblematiek te communiceren naar het 
publiek. 
 
Het Doel van het onderzoek is om te kijken hoe natuurorganisaties die actief zijn in de duinen 
omgaan met de stikstofproblematiek op publieksniveau. Hierbij is de volgende hoofdvraag opgesteld: 
Hoe verloopt de communicatie van natuurorganisaties over de stikstofproblematiek in de duinen en 
de hier bijhorende herstelmaatregelen richting het publiek en wat is de boodschap die hierbij 
overgebracht wordt? 
 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er eerst literatuuronderzoek gedaan naar 
de gevolgen van stikstof in de duinen. Vervolgens zijn er interviews gehouden bij natuurorganisaties 
die actief zijn in duinen en zijn er blog en webpagina’s gecodeerd en geanalyseerd. Uit de analyse en 
interviews blijkt voor de communicatie er een breed scala aan communicatiemiddelen wordt ingezet. 
Hierbij moet gedacht worden aan digitale middelen zoals de sociale media en analoge middelen 
waarbij de communicatie van mens op mens loopt. Bij het overbrengen van de gevolgen van stikstof 
in de duinen spelen voornamelijk de herstelmaatregelen een centrale rol. De ecologische kant van 
het verhaal heeft hierin vaak een ondersteunende rol, zo is uit het onderzoek gebleken dat stikstof 
niet altijd het hoofdonderwerp is in de communicatie. Bij de communicatie richten de organisaties 
zich vaak op een breed publiek, zo wordt er gecommuniceerd naar belanghebbende stichtingen en 
wordt de lokale bevolking ook geïnformeerd. Daarnaast zijn er ook organisaties die de communicatie 
aanpassen op kritische groeperingen en hier ook mee samenwerken.  
 

Op basis hiervan wordt er aanbevolen om te kijken naar de effectiviteit van de 
communicatiestrategie en of burgers meer kunnen worden betrokken bij het onderwerpen stikstof 
gevolgen en de herstelmaatregelen. Daarnaast is er In dit onderzoek specifiek gekeken naar de 
communicatiestrategie van Natuurorganisaties in de duinen er wordt een beperkt overzicht gegeven 
van de communicatie van de stikstofproblematiek in Nederland. Voor het eventueel beoordelen of 
verbeteren van de communicatiestrategie kan het dus raadzaam zijn om hier meer onderzoek naar te 
doen. Dit kan resulteren in een breder perspectief omtrent de communicatie van het 
stikstofprobleem. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om de communicatiestrategie te kunnen 
beoordelen door op basis van de verschillende strategieën criteria op te stellen waarop plannen 
getoetst kunnen worden. 
  



De modernisering en intensivering van de landbouw en verbranding van fossiele brandstoffen heeft 
sinds het midden van de vorige eeuw geleid tot een hogere atmosferische stikstofdepositie 
(Kooijman et al., 2012). 
Vooral de natuur heeft hier drastische gevolgen van ondervonden. Een teveel aan stikstofdepositie 
zorg voor vermesting en verzuring van de bodem. Dit zorgt ervoor dat plantensoorten die goed 
gedijen in deze omstandigheden gaan overwoekeren. De stikstofdepositie heeft dus een desastreuze 
uitwerking op de biodiversiteit (Stikstof in de lucht en bodem, z.d.). De afname van biodiversiteit is 
een probleem wat door heel Europa al jaren speelt. Niet alleen stikstof heeft daaraan bijgedragen, 
ook andere factoren spelen hierin een rol zoals verandering van land- en zeegebruik, invasieve 
exoten en klimaatsverandering. Daarom werd door de EU-lidstaten Natura 2000 in het leven 
geroepen.  
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuur gebieden. Het doel in deze gebieden is 
het beschermen van planten, dieren en hun leefomgeving om de biodiversiteit te behouden. De 
vogel en habitatrichtlijnen is hier een belangrijk kader in. Nederland heeft 162 gebieden aangewezen 
als Natura 2000 gebieden (Natura 2000, 2020). 
 
In de Nederlandse Natura 2000 natuurgebieden is er al jaren een teveel aan stikstof. Daarom werd er 
in Nederland beleid gemaakt. Dit was het programma aanpak van stikstof (PAS) om stikstof in de 
natuurgebieden terug te dringen (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 2020). 
In mei 2019 zette de Raad van Staten een streep door vergunningverleningen op basis van het 
Programma Aanpak (PAS) omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met recreatieve uitstoot 
rondom Natura-2000 gebieden. Daarnaast is de PAS is in strijdt met de Europese habitatlijnen. Dit 
heeft als reden dat er op basis van de PAS vooruit wordt gelopen op toekomstige positieve gevolgen 
van maatregelen voor beschermende gebieden. Daarom werd er alvast toestemming geven voor 
activiteiten die mogelijk schade kunnen toebrengen aan beschermede gebieden. Volgens de 
Europese habitatrichtlijnen moet het vooraf duidelijk zijn of de aanpak wel of niet effectief is. 
Hierdoor voldeed dit stelsel niet aan de Europese normen (Raad van Staten z.d.). 
 De nieuwe situatie leidt tot gevoelens van ontevredenheid bij verschillende maatschappelijke 
partijen. Waar voor vele partijen stikstof een abstract begrip was heeft het nu een direct effect op de 
maatschappij, die te maken heeft met veranderingen in regelgeving en beleid naar aanleiding van het 
stikstofprobleem. 
Natuurorganisaties merken echter al langer ontevredenheid door de zichtbare verandering van het 
landschap en afname in biodiversiteit ten gevolge van stikstofdepositie (Vink & van Hinsberg,2019). 
 
De samenleving is bezorgd over de aanpak van stikstof en de hierbij getroffen stikstofmaatregelen. 
Vooral boeren maken zich hier druk over (RIVM, z.d.-a).  
De stikstofproblematiek is complex en discussies hierover worden vaak op technocratisch niveau 
gevoerd. Hierdoor is het voor mensen soms moeilijk te begrijpen. Ook is de vraag of mensen het 
verband snappen tussen de stikstofmaatregelen en de biodiversiteit. Daarnaast gaan er stemmen op 
om natuurgebied zonder Natura 2000-status niet meer te beschermen. Het is dus juist van belang om 
een tegengeluid te laten horen en aan mensen het verband uit te leggen tussen de achteruitgang van 
de natuur en de stikstofuitstoot. (Opfer & van Duinhoven, 2019, p. 8-9).  
 
Ook in de duinen zijn de gevolgen van Stikstofdepositie zichtbaar. Voornamelijk de oppervlakte met 
struiken en ruigten soorten neemt toe. Door de verandering van de vegetatie neemt de 
kenmerkendheid van zowel droge als natte duinen af. Eén van de oorzaken hiervan is de toename 
van stikstofbeschikbaarheid (Compendium voor de Leefomgeving, 2019). Stikstof herstellende 
maatregelen zijn daarom van essentieel belang voor het behouden van het duingebied. Maar ook het 
inlichten van publiek over de gevolgen van stikstof in de duinen zou als een belangrijk onderdeel van 



het proces kunnen worden beschouwd. Mogelijkerwijs kan dit ervoor zorgen dat het publiek meer 
empathie krijgt voor de stikstofproblematiek in de duinen.  
 
Dit rapport buigt zich over de vraag hoe de natuurorganisaties die actief zijn in de duinen 
communiceren over stikstofproblematiek in de duinen richting het publiek. 

 

 

Bij het onderwerp stikstof gaat het vooral over de boerenprotesten, het stil leggen van de bouw en 
de verlaging van de verlaging van de snelheid op de autoweg. Dit allemaal om de natuur te redden 
(Winterman, 2019). Natuurorganisaties spelen een grote rol in het overbrengen van de boodschap 
vanuit het beeld om de Nederlandse natuur te beschermen. Echter is er weinig zichtbaar van wat 
natuurorganisaties doen om het publiek te informeren en te betrekken bij het stikstofprobleem 
(Opfer & van Duinhoven, 2019, p. 8-9). Dit geldt ook voor het duingebied   
De probleemstelling luidt als volgt. Er is geen inzicht over wat natuurorganisaties actief in de duinen 

voor en achter de schermen doen om de stikstofproblematiek te laten zien vanuit het perspectief van 

de duinen.  

 

Het doel is om te kijken hoe natuurorganisaties in de duinen omgaan met de stikstofproblematiek op 
publieksniveau. Door dit in kaart te brengen en te analyseren kan er worden beoordeeld of 
organisaties zich bezighouden op het gebied van communicatie over stikstof. Daarnaast geven de 
resultaten inzicht over wat hun boodschap is over stikstof in de duinen, welke kanalen organisaties 
gebruiken, wie de doelgroep hierbij is en wat het effect is. Met de verzamelde gegevens kan er een 
advies worden geformuleerd. Vanuit dat advies wordt er een artikel gemaakt voor de website van 
Stichting Duinbehoud.  
 

 

Het uiteindelijke eindproduct is een artikel wat toegankelijk is voor alle bezoekers van de website van 
Stichting Duinbehoud. Het artikel moet op scholieren niveau geschreven worden, zodat het voor een 
breed publiek leesbaar is. Daarnaast kan het advies uit dit rapport gebruikt worden voor 
vervolgonderzoek en het verbeteren van de communicatie-strategie.  

 

Hoofdvraag: Hoe verloopt de communicatie van natuurorganisaties over de stikstofproblematiek in 
de duinen en de hier bijhorende herstelmaatregelen richting het publiek en wat is de boodschap die 
hierbij overgebracht wordt? 
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgend deelvragen opgesteld: 
Deelvraag 1: Wat zijn de gevolgen van stikstof in de duinen  
Deelvraag 2: welke onderwerpen over de gevolgen van stikstof in de duinen worden 
natuurorganisaties behandeld in de communicatie? 
Deelvraag 3: Welke boodschappen worden er door middel van de communicatiemiddelen gericht op 
de bezoeker overgebracht ten aanzien van stikstof, de gevolgen hiervan in de natuur en het daarbij 
horende herstelmaatregelen?  
Deelvraag 4: Op welke doelgroepen richten de natuurorganisaties zich?  
Deelvraag 5: Welke kanalen gebruiken natuurorganisaties bij hun communicatie?  
Deelvraag 6: Wat is de invloed en effectiviteit van de communicatie over stikstof?  
Deelvraag 7: Hebben actiegroepen zoals burger actiegroepen en kritische natuur stichtingen effect 
op de communicatie?  

  



Burgerperspectief stikstof  

In het rapport van Den Ridder et. al. (2019) worden de burgerperspectieven in het vierde kwartaal 
van 2019 besproken. Hierin wordt benoemd dat klimaat en milieu in het vierde kwartaal op de 
tweede plaats staan in het nationale probleembesef. In het kwartaal ervoor stond dit onderwerp nog 
op de zesde plaats. De Verklaring voor de gestegen urgentie was vooral de discussie over stikstof en 
de demonstraties tegen de stikstofmaatregelen. De meningen zijn verdeeld over wat precies het 
probleem is. Sommige maken zich zorgen over klimaatverandering en milieuvervuiling. Andere zijn 
ongerust over de maatregelen tegen klimaatverandering of stikstofdepositie. Daarnaast werd er in 
het vierde kwartaal de nadruk gelegd op het ondoordachte beleid en het gebrek aan 
besluitvaardigheid. Dit is mogelijk te wijten aan de protesten en de stikstofcrisis. Hierbij vinden 
burgers dat protesten zoals die van bouwers en boeren te wijten zijn aan politici die geen 
duidelijkheid en zekerheid bieden over dit onderwerp.  

 
Natuurbeleid en de samenleving  
 
In het onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving (2017) wordt omschreven dat veranderingen 
in de inhoud en organisatie van het natuurbeleid steeds meer kritiek van burgers kreeg. Vooral het 
technocratische karakter van het Nederlandse natuurbeleid is een belangrijk onderdeel hierin. 
Daarnaast herkennen burgers zich steeds minder in het natuurbeleid omdat de overheid zich vooral 
focust op het beschermen van planten, dieren en hun habitat tegen schadelijke economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Om planten, dieren en hun habitat te beschermen werd er door 
een kleine groep professionals een ingewikkeld stelsel bedacht om de natuur te behouden en te 
beschermen. Dit sloot onvoldoende aan op de beleving van de burger. Zij zien de natuur vooral als 
een plek voor ontspanning of mooie woonomgeving en vinden de natuur belangrijk voor zijn 
culturele waarden. Dirx et. al. (2019) Geeft een gelijksoortige omschrijving. Ook hierin wordt 
genoemd dat de burgers steeds verder los kwamen te staan van de natuur, omdat het een steeds 
meer ecologische bepaald discours werd. Dit kwam door de gevolgen van het vergroten van de 
deskundigheid en de formalisering van de natuurbescherming om lokaal kritische soorten en hun 
habitat te behouden. Ook hierbij werd beschreven dat er weerstand en verzet tegen het als 
technocratisch bestempelde natuurbeleid ontstond.  
 
In het onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving (2020) wordt omschreven dat het 
natuurbeleid door de stikstofcrisis nu vol in de schijnwerpers staat. Naast de stikstofproblematiek 
hebben ook de aanpak van het klimaatprobleem, omschakeling naar kringlooplandbouw en het 
oplossen van de woningnood veel effect op de natuur en het natuurbeleid. Naast natuurherstel moet 
er daarom ook worden gekeken naar maatschappelijke verbinding. 
 
In het onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving (2020) wordt omschreven dat er door de 
stikstofcrisis het natuurbeleid nu vol in de spotlights staat. Niet alleen de stikstofproblematiek heeft 
een effect op het natuurbeleid 
 
 
 
 

 



Natuur betrokkenheid leidt tot acceptatie  

Buijs et. al. (2017) Omschrijft dat één van de belangrijkste argumenten voor burgerbetrokkenheid 
het vergroten van acceptatie voor het beleid is. Een voorbeeld wat hierbij genoemd wordt is de 
discussie over de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur. Hierbij kwamen er in de media ook 
steeds meer kritische discoursen opzetten over de strikte uitvoering van de regelgeving, zoals de 
Vogel- en Habitatrichtlijn waarbij betoogd werd dat Nederland ‘op slot’ zou zitten door de strenge 
regelgeving. Er ontstond behoefde om draagvlak te creëren bij de bevolking op zowel lokaal als 
nationale schaal. De nadruk ligt hierbij op het informeren van burgers en het uitleggen van de 
noodzaak van het beleid. 
 
Uit een onderzoek van Eland en Turnhout (2009) blijkt hoe hoger het natuurbesef hoe meer mensen 
actief betrokken zijn bij de natuur als beschermer en gebruiker. Ook blijkt uit dit onderzoek dat hoe 
hoger natuurbesef is bij de burger, hoe meer het overheidsbeleid wordt ondersteund.  
 
Communicatie  
Holzhauer en van Minden (1985) omschrijven dat communicatie kan worden gedefinieerd als een 
andere helpen aan informatie. De informatie wordt tot stand gebracht via een boodschap. Een 
boodschap is een geheel van tekens en symbolen. Verder spreekt men over het tegenwoordige 
bestaan van massacommunicatie waarbij er sprake is van één zender die via een massamedium een 
groot publiek bereikt. Voorbeelden van massacommunicatie zijn voorlichtingen (via boekjes, 
brochures of tv) en in deze tijd ook de sociale media. 
  
Communicatie Model 
 
Lasswell 5 W’s model  
Harold Lasswell is een politicoloog en communicatietheoreticus die in 1948 een communicatiemodel 
ontwikkelden (figuur 1). Zijn communicatiemodel wordt gezien als een van de vroegste en meest 
invloedrijke communicatiemodellen. Zijn model is ook samen te vatten als zenden en ontvangen en 
omschrijft een eenrichtingsverkeer proces.  Het model beschrijft de verbale communicatie die uit vijf 
componenten bestaat: Wie, wat, welk kanaal, aan wie en welk effect? Het onderzoeksproces wordt 
hiermee verdeeld in vijf onderzoeksgebieden (Wenxiu, 2015, p. 245). Ieder onderzoeksgebied is weer 
gericht op het verkrijgen van informatie:  
-Wie?: Wie is de zender die de boodschap formuleert en verspreid. Het gaat hier niet om een 
persoon maar een Organisatie, bedrijven of media maar het kan ook een tussenpersoon zijn.  
-Wat?: Dit gaat om de inhoud van de boodschap die de zender verspreid. 
-Welk Kanaal?: dit is het medium of media dat wordt gebruikt om de boodschappen over te 
brengen. 
-Aan wie ?:  dit is de doelgroep of bij massacommunicatie het publiek. 
-Welk effect?: Dit is de uitkomst van het bericht en waar het tot leidt. Het effect kan bijvoorbeeld 
meer kennis opleveren of invloed hebben op verandering in houding en gedrag (Lasswell, 1972, p. 
301).  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
Figuur 1: (5 W’s communicatiemodel Lasswell, 2016) 



Het communicatiemodel wordt meestal toegepast om nog niet bestaande communicatie te 
ontwikkelen en analyseren. In dit rapport wordt dit omgevormd om bestaande communicatie in 
organisaties te toetsen. In dit model is het wel van belang dat vooraf al iets van het mogelijk effect 
bekend moet zijn. De voordelen van dit model is dat het simpel en stapsgewijs is, dus makkelijk te 
doorlopen. In de meeste gevallen is het effect van bestaande communicatie al bekend. Het model 
sluit goed aan op het beantwoorden van de vragen uit dit rapport.  
 

 
Stikstofdepositie en emissie  
Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit Stikstof (N2 ). Stikstof is op zichzelf niet schadelijk voor het 
milieu en mensen (RIVM, z.d.-b). Maar een teveel aan stikstof in een geoxideerde vorm bestaande uit 
stikstofdioxide (NOx) of een gereduceerde vorm wat leidt tot ammoniak (NH3) kunnen wel zorgen 
voor gezondheid en milieuproblemen. Stikstofdioxide komt vrij bij verbrandingsprocessen en wordt 
uitgestoten door het verkeer, scheepsvaart en de industrie. Ammoniak is een afbraak van eiwitten 
dat vrijkomt bij landbouwactiviteiten. De uitstoot van stikstofdioxide en ammoniak heet ook wel 
emissie. Depositie is het neerslaan van stoffen uit de lucht op de oppervlakte zoals de bodem en 
vegetatie. De stikstofdepositie van deze stikstofverbindingen zorgt voor andere bodemcondities 
waardoor er vermesting en verzuring kan optreden (Marra et al., 2019).  
 
Stikstofproblematiek  
De stikstofproblematiek is de schade die wordt aangebracht in de natuur door het gevolg van 
overschot van stikstofbindingen in de kringloop.  
 
Technocratisch karakter  
Technocratie is een bestuursvorm waarin beleidsmakers beslissen aan de hand van adviezen van 
deskundige op deeltreinen (Enclyo z.d). Onderwerpen over natuurbeleid worden vaak ook op een 
technocratisch niveau besproken, waardoor het voor de burger niet meer te volgen is.  
 
Burger participatie  
Bij burgerparticipatie worden burgers betrokken bij publieke besluitvorming. Het biedt de 

mogelijkheid om publieke besluitvorming te beïnvloeden en mee te denken over oplossingen. Bij 

burger participatie hebben burgers een stem in het maken van beslissingen. 

Draagvlak  
In dit rapport betekend draagvlak maatschappelijke ondersteuning of een groep burgers die achter 
het de herstelmaatregelen staan of het steunen.  
 
Communicatiestrategie 
De communicatiestrategie is de manier waarop organisaties de interactie aangaan met de externe 
omgeving. Het richt zich op welke boodschap het beste bij de doelgroep past en met welke 
communicatiemiddelen de doelgroep het beste bereikt kan worden.  



Het conceptueel model (figuur 2) laat in schematisch weergave zien waar de natuurorganisaties een 
rol spelen in de stikstofproblematiek en wat het effect is van informeren en communiceren met het 
publiek (burger) Het start met de stikstofproblematiek wat vervolgens weer effect heeft op de 
duinen. Om de duinen te behouden en herstellen is er natuurbeleid met daarin herstelmaatregelen 
opgesteld. Deze stikstofmaatregelen raken verschillende maatschappelijke partijen en zorgt voor 
discussies, die vaak op technocratisch niveau worden gehouden. Dit zorgt voor ontevredenheid in de 
maatschappij die veel kritiek heeft op het natuurbeleid en de maatregelen. Natuurorganisaties 
hebben hier ook mee te maken. Wanneer natuurorganisaties goed informeren en communiceren 
met burgers over deze onderwerpen kan het mogelijk zorgen voor een hoger natuurbesef. Dit leidt 
tot een breder draagvlak voor de maatregelen en het natuurbeleid. 
 
  

Figuur 2: conceptueel model 



 Hieronder wordt er door middel van beschrijvingen een beeld gevormd over de methodiek. Voor 
verdere concretisering van de methode is er een methodisch model opgesteld (figuur 3). 
 
In dit onderzoek is kwalitatief onder uitgevoerd om antwoordt te geven op de vraag: Hoe verloopt de 
communicatie van natuurorganisaties over de stikstofproblematiek in de duinen en de hier 
bijhorende herstelmaatregelen richting het publiek en wat is de boodschap die hierbij overgebracht 
wordt? Er is hierbij gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, bronnenonderzoek en interviews.           

 

Om meer te weten te komen over de gevolgen van stikstof in de duinen, is er in dit rapport gebruik 
gemaakt van bestaande bronnen. Het gaat hierbij om artikelen en rapporten die zich richten op de 
gevolgen van stikstof in de duinen of bronnen die een deel toewijden aan de duinen. Daarnaast 
moesten de bronnen die over de gevolgen van stikstof gaan aan de volgende kwaliteitseisen voldoen: 
-Er is door anderen al vaker naar de auteur verwezen. 
-De auteur die over het onderwerp heeft geschreven is verbonden met een weterschappelijke 
instelling.  
Met de verzamelde literatuur is er een helder beeld gevormd over de situatie in de duinen. Vanuit de 
literatuur wordt een lijst met criteria opgesteld met waarneembare onderdelen ter gevolgen van 
stikstof in de duinen. Om bronnen te zoeken wordt er gebruikt gemaakt van databases zoals google 
scholar, igreen en CABdirect en een aangeleverde lijst met media’s.  Het literatuuronderzoek zal 
antwoord geven op deelvraag 1. Daarnaast zijn er uit het literatuuronderzoek een aantal vragen 
opgesteld:  
 - Worden de effecten op de bodemprocessen in de duinen die ontstaan bij stikstofdepositie 
meegenomen in de communicatie? 
-Wordt de effecten op planten en diersoorten ten gevolge van stikstofdepositie meegenomen in de 
communicatie? 
- wordt er gecommuniceerd over de gevolgen van verruiging en vergrassing in het dynamische 
landschap? 
- Op welke wijze wordt er gecommuniceerd over de beheermaatregelen die nodig zij als gevolg van de 
stikstofdepositie? 
 
 

Op basis van het netwerk van Stichting Duinbehoud en online verkenning zijn er organisaties 
geselecteerd. Sommige organisaties zijn een onderdeel van landelijk actieven organisatie en andere 
opereren alleen regionaal. De belangrijkste eis is dat ze actief zijn in de duingebieden. De 
organisaties zijn in de volgende categorieën kunnen worden ingedeeld: 
-beheerders  
-Boswachter publiek  
-ecologen  
 

Er is gebruikt gemaakt van gestructureerde interviews.  De vragenlijst wordt gevormd vanuit het 
model van Laswell. Er wordt hierbij gekeken naar: 
- wie de zender is 
-Wat de boodschap is 
-Via welke kanaal het gaat, 
-Wie de doelgroep is  
-Wat het effect is en of actiegroepen invloed hebben gehad op de manier van communiceren.  



Daarnaast zijn er vragen gesteld die vanuit de literatuur zijn opgesteld en er zijn vragen geformuleerd 
die inzicht moeten geven of de organisatie bezig zijn met het vergrote van hun draagvlak in de vorm 
van tijdig communiceren over herstelmaatregelen, burger participatie en actiegroepen. 
De interviews zijn afgenomen in de vorm van e-mails, telefonische interviews of tijdens een bezoek 
aan de natuurorganisatie. In totaal zijn er 5 interviews afgenomen waarvan 2 per telefoon, 2 per mail 
en 1 door een bezoek aan de natuurorganisatie. De resultaten uit het interview zijn gebruik als 
onderbouwing bij deel vraag 2 en 3 en geven antwoord op vraag 4 tot en met 7.  

 

In het Interviewonderzoek zijn de respondenten anoniem verwerkt. Hierdoor is de privacy zo 
optimaal mogelijk gewaarborgd. Enkel de volgende gegevens worden gebruikt: 
-locatie  
-organisatie. 
-Functie  

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van blogs en informatie over stikstof op de website van 
natuurorganisaties. Een aantal bronnen zijn door geïnterviewde opgestuurd als verdieping. 
Daarnaast is een inventarisatie gedaan naar bronnen die over de stikstofproblematiek in de duinen 
gaan. De blogs die in dit onderzoek zijn gebruikt dateren uit januari 2019 en augustus 2020. De blogs 
die voor 2019 zijn geschreven zijn buiten beschouwing gelaten. Hierdoor wordt alleen gebruik 
gemaakt van recentere informatie. De blog van augustus 2020 is de meest recente blog die over 
stikstof in de duinen is geschreven. Om informatie over stikstof in de duinen op de webpagina’s van 
natuurorganisaties te vinden is er gebruik gemaakt van de zoekbalk op de websites van de 
organisatie.  
De bronnen zijn in combinatie met de interviews gebruikt om deelvraag 2 en 3 te onderbouwen en te 
beantwoorden. 

 

Voor het analyseren van de interviews, webpagina’s en blogs, is er gebruik gemaakt van het 
softwareprogramma QDA Miner lite 6. Dit softwareprogramma maakt het mogelijk om verschillende 
interviews, blogs en webpagina’s met elkaar te vergelijken. Hieruit kunnen stukken tekst worden 
gecategoriseerd, gecodeerd en geanalyseerd. Hierdoor is het makkelijker om conclusies te trekken 
uit de verkregen interviewgegevens en de online informatie. De bronnen zijn open, axiaal en selectief 
gecodeerd.  
Het literatuuronderzoek is tijdens het open coderen al geïntegreerd in codeboom. Hierbij is er 
gekeken of de waarneembare onderdelen die tijdens het literatuuronderzoek naar boven kwamen 
worden behandeld door de organisaties. Daarnaast zijn er labels gebruikt die passen bij het model 
van Laswell. Tijdens het axiaal coderen zijn codes ook weer opgesplitst en zijn er weer nieuwe codes 
bij gekomen. Het selectief coderen is uitgewerkt tot een resultaat. De uitkomst van deze analyse 
geeft antwoordtop deelvraag 2 tot en met 7.  
 

QDA miner lite 6 is een vrij te gebruiken programma om kwalitatief onderzoek mee uit te voeren. Het 
programma is ontworpen om onderzoekers te helpen bij het beheren, analyseren en coderen van 
kwalitatieve gegevens. Het programma is te gebruiken om Tekstuele gegevens te analyseren zoals 
interviews. Daarnaast is het  ook mogelijk om stilstaande beelden te analyseren (Provalis research 
z.d) 
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In een onaangetast duinlandschap komen er sterk dynamische milieus voor met daarin een 
wisselwerking tussen wind, water, bodemvorming, vegetatieontwikkeling en de invloed van grazers. 
Deze dynamische milieus zorgen voor een grote variatie in de vegetatie. De dynamiek van de duinen 
leidt tot een zogenaamde shifting mozaïek. Dit is een afwisseling van verschillende successiestadia ’s 
waardoor er verschillende patronen en structuren in het landschap ontstaan. Soorten die 
kenmerkend zijn voor een bepaald successiestadium kunnen in een shifting mozaïek vlak naast elkaar 
voorkomen. Daarnaast kunnen er allemaal verschillende soorten successiereeksen optreden door de 
verschillende condities in het duingebied zoals kalkrijke, kalkarme, droge, natte, zoute en zoete 
condities. Dit leidt tot een hoge diversiteit aan soorten en levensgemeenschappen (Ollf & Boersma 
1998). Een ander fenomeen in de duinen is het proces van opbouw en afbraak. Dit is belangrijk om 
de jonge stadia van het duinvormimgsproces te behouden en de ruimtelijke variëteit in de duinen 
niet te verliezen (OBN, z.d -a). De afwisseling speelt een belangrijke rol voor vele diersoorten. Veel 
zeldzame dieren en planten komen alleen in de duinen voor vanwege het dynamische proces dat hier 
plaatsvindt.  
 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld, dat het toevoegen van (extra) stikstofverbindingen (NOx / 
NH3) aan het duinecosysteem leidt tot het bevorderen van snel groeiende plantensoorten en een 
snellere ontwikkeling van de vegetatie naar de eindstadia van de successie.  We zien in het 
duingebied een toename van duinriet, struweel en bos ten koste van de meer open vegetaties met 
mossen, korstmossen en kruiden.  Hieronder wordt dit beeld nader uitgewerkt. 
 

 
Kalrijke duinen  
Kalkrijke duinen zijn minder gevoelig voor stikstof dan kalkarme duinen. Dit in verband met de 
aanwezigheid van kalk (CaCo3) wat leidt tot een hogere pH, en dus een basische bodem. In basische 
omstandigheden zijn nitrificerende bacteriën in staat om stikstof vast te leggen (Van Diepen & Braam 
2010). De stikstofvastlegging zorgt er hierbij voor dat de hoeveelheid stikstof die vrijkomt voor de 
vegetatie minder hoog oploopt. Daarnaast speelt fosforregulatie een belangrijke rol in kalkrijke 
bodems. Stikstof-depositie heeft pas gevolgen voor de vegetatie als het fosfaatgehalte van de bodem 
boven een bepaalde waarde zit. Deze waarde is verschillend per gebied. Het aanbod van fosfaat in 
kalkrijke duinbodems is laag. Dit komt door de aanwezigheid van calcium en het lage organische 
stofgehalte. Hierdoor is fosfaat in deze fase slecht oplosbaar en wordt vastgelegd als calciumfosfaten 
(Kooijman et. al., 2010). In een gebied met een kalkrijke duinboden en een laag fosfaataanbod kan de 
stikstofdepositie hoog zijn zonder dat dit leidt tot meer plantengroei. In basische omstandigheden 
zijn nitrificerende bacteriën in staat om stikstof vast te leggen. De stikstof vastlegging zorgt er hierbij 
voor dat de hoeveelheid stikstof die vrijkomt voor de vegetatie relatief laag blijft.  
Kalkrijke duinen worden gevoelig voor stikstofdepositie als de bodem ontkalkt raakt. En dat is de 
situatie in met name de droge duinvegetaties in veel kalkrijke duingebieden.  Verzuring is een 
natuurlijk voorkomend proces dat gekoppeld zit aan de leeftijd van het systeem. Verzurende 
processen leiden tot ontkalking en stikstofdepositie zorgt ervoor dat dit proces wordt versneld 
(Kooijman et. al., 2012). Hierdoor zal ook de pH omlaaggaan en lost calciumfosfaat op waardoor 
fosfor niet meer wordt vastgelegd. Dit heeft als gevolg dat er meer fosfaat beschikbaar is voor de 
vegetatie wat vergrassing en verruiging stimuleert met. al.s resultaat dat de soortenrijkdom afneemt 
(Smits &Kooijman,2015.-a).  
 



Kalkarme duinen 
Waar in kalkrijke duinen het calciumfosfaat zorgt voor de vastlegging van fosfaat gaat dit bij kalkarme 
duinen in oplossing door de lage pH (Smits &Kooijman, 2015.-b). De lage pH heeft ook gevolgen voor 
de micro-bacteriële samenstelling. Er is dus sprake van een hoge fosfaat- en stikstofbeschikbaarheid 
voor de vegetatie. Hierdoor is de vergrassing in de kalkarme duinen veel sterker dan in kalkrijke 
duinen (Kooijman et. al., 2010). Zodra de bodem zuurder wordt door ontkalking kan het 
fosfaatgehalte weer afnemen.  Wanneer er nog ijzer in de bodem aanwezig is kan fosfor worden 
vastgelegd in ijzerfosfaat. Het waddendistrict (de duinen ten noorden van Bergen) heeft een hoge 
fosfaatbeschikbaarheid. Dit komt omdat het waddendistrict van nature kalkarm is met een laag 
ijzergehalte laag. Dit komt omdat het zand van origine afkomstig is uit het noorden en oosten van de 
Noordzee. Dit maakt het bijna onmogelijk om fosfaat te fixeren in vormen als calciumfosfaat en 
ijzerfosfaat. Het gevolg hiervan is dat hier nog sneller vergrassing optreedt ondanks dat dat 
stikstofdepositie hier lager is (Kooijman et. al., 2012).  
 

Zoals eerder genoemd leidt stikstofdepositie tot vergrassing en verruiging waardoor de 
soortenrijkdom van de duinen afneemt.  
De steile duinrijen met open plekken gelegen op de zeereep worden ook wel witte duinen genoemd. 
Hier heeft meestal nog geen bodemontwikkeling plaatsgevonden. Het inwaaien van zout en stuivend 
zand zorgt ervoor dat weinig plantensoorten kunnen overleven op deze grond (Dynamisch kust 
beheer, z.d). De stikstofdepositie resulteert hierbij tot vergrassing. Het gaat hierbij met name om 
zandhaver en duinzwenkgras. Daarnaast kunnen algen tussen planten gaan groeien wat ervoor zorg 
ervoor dat zandkorrels gaan kitten. De vergrassing en verkitting zorgt ervoor dat de bodem wordt 
vastgelegd en verstuiving niet meer mogelijk is (Bobbink et. al., 2015). Als gevolg hiervan verdwijnt 
de dynamiek uit het duingebied en wordt de vegetatie successie versneld met de een snelle 
ontwikkeling van struweel. 
 
Grijze duinen liggen meer landinwaarts en bedekken een groot areaal in Nederland. Door 
stikstofdepositie in combinatie met verzuring treedt er in de grijze duinen vergrassing op. De 
successie gaat veel sneller en snelgroeiende grasachtig domineren het gebied.  Voor niet 
concurrentiekrachtige soorten zoals geel walstro en niet-zuur resistente planten zoals korstmossen 
en stikstof-fixerende kruiden heeft dit negatieve gevolgen. Tevens zorg vergrassing net. al.s in de 
witte duinen ervoor dat zandverstuivingen niet meer mogelijk zijn. Naast vergrassing zien we ook 
hier een snelle ontwikkeling naar struweel. 
Duinheide die zich op sterk ontkalkte bodems bevinden zijn relatief soortenarm. De mos- en 
korstmoslaag kan hier juist soortenrijk zijn. De stikstofdepositie veroorzaakt vergrassing en 
verruiging. Hierdoor worden de mossen weggeconcurreerd (de Leew,z.d.) 
 
Ook de duinbossen leiden onder de stikstofdepositie. De gevolgen van stikstof zijn vergelijkbaar met 
de problemen in de binnenlandse bossen. Het resultaat van de stikstofdepositie is dat soorten als 
gewone braam, bochtige smele en grote brandnetel in de ondergroei van duinbossen sterk 
toenemen (Huiskes et. al.,2015).  
 
Vochtige duinvalleien zijn, ook in kalkrijke omstandigheden, gevoelig voor stikstofdepositie. Onder 
andere omdat er, in tegenstelling tot het droge duingebied, maar beperkt sprake is van uitspoeling 
van stikstof. De extra stikstofdepositie hoopt zich op in het systeem. Oevers kunnen door 
stikstofdepositie verruigen waardoor karakteristieke vegetatie verdwijnt. Water groeit onder invloed 
van stikstofdepositie sneller dicht. Hierdoor hoopt zich meer organische stof op van plantenresten op 
de bodem van het water. Dit heeft weer negatieve gevolgen op de nutriëntenkringloop. Bij de 
afbraak van dit plantenafval komt er stikstof en fosfor vrij en wordt koolzuur geproduceerd wat 
ongunstig kan zijn voor kenmerkende soorten van de vochtige duinvalleien (Bobbink et. al., 2015). 



Een ander gevolg van stikstofdepositie is dat de exoot Amerikaanse vogelkers zich onder invloed van 
stikstof kan gaan domineren. Wanneer deze exoot niet wordt bestreden verspreid hij zich snel. 
Hierdoor kan er een lichtgebrek voor de kruidlaag ontstaan waardoor deze sterk afneemt (Bilt,2020)  
 

De achteruitgang van kenmerkende soorten hangt samen met de verandering in de vegetatie en 
verandering in de dynamiek. Door de afname van lage grassen, kruidachtige en het bloemaanbod 
neemt het voedselaanbod voor herbivoren en bloembezoekende insecten af. Dit zorgt weer voor een 
achteruitgang van de grootte en diversiteit aan insectenetende dieren. Daarnaast wordt door de 
verruiging en vergrassing de zichtbaarheid en bereikbaarheid beperkt. Het probleem treft 
voornamelijk kenmerkende soorten dagvlinders, broedvogels en reptielen (Turnhout et. al., 2003). 
Een ander probleem dat speelt is de lage konijnenstand in de duinen. Deze dieren hielden voorheen 
de vegetatie kort en zorgen voor extra dynamiek, maar virusziektes zoals myxomatose en VHS heeft 
er in de tweede helft van de 20ste eeuw ervoor gezorgd dat de populatie sterk is afgenomen 
(Rijksoverheid. z.d). 
 
 

De duingebieden vallen allemaal onder de Natura 2000. Vanuit de Natura 2000 zijn er verschillende 
doelstellingen vastgelegd voor het behouden en versterken van de habitats die in het Nederlandse 
duingebied voorkomen. Ter behoefte van deze doelen worden er in de duinen de volgende 
beheersmaatregelen uitgevoerd: 
Begrazen  
Het doel van begrazen en is het terugdringen van ruige grasvegetaties en het herstellen of behouden 
van karakteristieke duinvegetatie. Begrazing resulteert bijna altijd in meer licht en meer 
plantensoorten (Aggenbach et. al. 2018). Ook zorgt begrazen voor meer variatie in de vegetatie dan 
maaien. Het nadeel van deze maatregel is dat nutriënten niet worden afgevoerd, maar verplaats. 
Hierdoor is de invloed op de voedselrijkdom beperkt. Een ander nadeel is, dat het met begrazing 
lastig is om kwetsbare groeiplaatsen van bijzondere plantensoorten te ontzien. Er moet dan worden 
gewerkt met het plaatsen van rasters. 
Maaien en afvoeren 
Maaien en afvoeren van maaisel zorgt ervoor dan de aanwezige voedingstoffen in de bodem 
geleidelijk uit de duinen verdwijnen. Daarnaast vertraagt maaien het vormen van een dikke strooisel 
laag. Een nadeel hiervan is dat er een homogeen vlak ontstaat als het gaat om de vegetatiestructuur. 
In tegenstelling tot begrazen is maaien een plotselinge ingreep in de natuur. Voor de fauna is het 
daarom belangrijk om een goed tijdstip voor de uitvoering te kiezen. Er zitten er ook voordelen aan 
maaien. Pleksgewijs maaien zorgt ervoor dat de structuurdiversiteit in het grasland kan worden 
verhoogd. De habitatkwaliteit van kenmerkende duingraslandsoorten kan hierdoor toenemen  
Plaggen  
Plaggen is net als maaien een vorm van verschralen. Hierbij wordt de toplaag van de bodem (10 tot 
20 cm) weggehaald waardoor vrijwel alle voedingsstoffen die zich in de afgelopen jaren in het 
systeem hebben opgehoopt worden verwijderd. Het is een van de meest rigoureuze vormen als het 
om verwijderen van de vegetatie en de humuslaag gaat. Het stimuleert verstuiving in het gebied wat 
een gunstig effect kan hebben voor een habitattype als duinheide (Meijer,2016)  
Spragelen 
Een tussenvorm van maaien en plaggen is spragelen. Hierbij wordt niet alleen het maaisel, maar ook 
de toplaag van de bodem (enkele cm’s) machinaal afgevoerd. 
Verstuiving 
Door stuifkuilen aan te legen neemt de dynamiek weer toe in het landschap. Bij verstuiving komt 
relatief kalkrijk en voedselarm zand aan de oppervlakte. Hierdoor kunnen processen zoals 



bodemverzuring en voedselverrijking worden tegengegaan. Daarnaast resulteert het in verjonging 
van de duinvegetatie (OBN,z.d -b).  
 

De literatuur omschrijft stikstof als een bedreiging voor de biodiversiteit in duinen. De meest 
belangrijkste effecten van stikstof zijn: 
 -Veranderingen in de bodemchemie in zowel de kalrijke als de kalkarme duinen, in de kalkarme 
duinen verloopt dit proces alleen sneller.  
-Vergassing en verruiging met als gevolg een afname van kenmerkende soorten.  
-Achteruitgang in diersoorten die kenmerkend zijn voor de duinen  
-Met herstelmaatregelen wordt er geprobeerd leefgebieden van kenmerkende duinsoorten te 
behouden en te vergroten.  
Dit hoofdstuk beantwoordt de eerste deelvraag wat zijn de gevolgen van stikstof in de duinen.  
 
 

Om inzicht te krijgen welke gevolgen van stikstof in de duinen door natuurorganisaties worden 
behandeld, zijn er vanuit de literatuur onderwerpen gehaald en onder gebracht in een codeboom die 
wordt gebruikt voor het programma QDA Miner lite. Wanneer het onderwerp in een tekst voorkomt 
wordt er een code aangekoppeld. Deze manier geeft een duidelijk overzicht welke gevolgen er door 
natuurorganisaties worden opgepakt. Daarnaast zijn er interviews afgenomen, hiervoor zijn de 
volgende vragen gesteld aan geïnterviewden: 
-De stikstofdepositie heeft negatieve effecten op de bodemchemie om na te gaan of dit in de 
communicatie naar publiek wordt behandel is de vraag: Worden de effecten op de bodemprocessen 
in de duinen die ontstaan bij stikstofdepositie meegenomen in de communicatie? 
-Stikstof heeft vervolgens ook weer impact op de vegetatie en fauna hiervoor zijn de volgende vragen 
opgesteld: Wordt de effecten op planten en diersoorten ten gevolge van stikstofdepositie 
meegenomen in de communicatie? En wordt er gecommuniceerd over de gevolgen van verruiging en 
vergrassing in het dynamische landschap? 
-Om het duingebied te herstellen zijn er beheermaatregelen nodig die ook zichtbaar zijn voor 
bezoekers. De vraag hierbij luidt Op welke wijze wordt er gecommuniceerd over de 
beheermaatregelen die nodig zij als gevolg van de stikstofdepositie? 
De vragen lijst is de vinden in bijlage 1 
  



In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die zijn verkregen uit de online analyse van blogs 
en websitepagina’s over stikstof in de duinen. Hierbij is er gebruik gemaakt van het programma QDA 
Miner Lite. Dit is gecombineerd met de antwoorden die zijn verkregen uit de interviews. De 
vragenlijst en interviews zijn te vinden in Bijlage 1 en 2. De lijst met de websites die gebruikt zijn bij 
deze analyse zijn te vinden in Bijlage 3. 

 

 
Uit de analyse is gebleken dat de onderwerpen vergrassing, verruiging en de gevolgen hiervan op de 
webpagina’s en de blogs het meest genoemd worden. Ook door alle geïnterviewde personen werd 
aangeven dat ze vergassing en verruiging ten gevolge van stikstof gebruiken in de communicatie om 
zo het probleem te illustreren. De Boswachter van de organisatie PWN (Puur Water & Natuur) zegt 
hier het volgende over: 
 
’’ Ja dat is ons verhaal waarom we alle werkzaamheden doen om het dynamische landschap in stand 
proberen te houden’’.  
 
PWN grijpt het onderwerp over vergrassing en verruiging dus aan om het publiek te informeren over 
de noodzaak van de werkzaamheden in het gebied. Dit is ook terug te vinden in de blogs van 
Staatsbosbeheer die benoemd dat vergrassing en verruiging leidt tot de afname van het dynamische 
duinlandschap waardoor herstelmaatregelen noodzakelijk zijn. De natuurcoördinator van 
Natuurmonumenten Schiermonnikoog en de Senioradviseur treinbeheerder van Staatsbosbeheer in 
Schoorl geven daarnaast nog aan dat vergrassing en verruiging zichtbare gevolgen zijn van het 
stikstofprobleem die ook zichtbaar is voor het publiek.  
 
De afname van fauna en vegetatie worden in de meeste blogs en websitepagina’s kort benoemd als 
reden waarom herstelmaatregelen nodig zijn. Een overeenkomst tussen de verschillende 
natuurorganisaties is dat vaak dezelfde voorbeelden van dieren en planten worden gebruikt die 
lijden onder de stikstofneerslag. Dit zijn voornamelijk soorten als de tapuit, parelmoervlinder, 
blauwvleugelsprinkhaan en het duinviooltje.  
Bij de vraag of het effect op planten en diersoorten als gevolg van stikstofdepositie wordt 
meegenomen in de communicatie, antwoorde drie van de vijf geïnterviewden dit in hun 
communicatie te benoemen. Zo zegt de boswachter beheer Natuurmonumenten Zuid-Kennemerland 
hier het volgende over: 
 
‘’Ook de achteruitgang van kenmerkende soorten wordt genoemd, zoals specifieke dagvlinders, het 
konijn en broedvogels (tapuit).’’  
 
Ook de boswachter publiek bevestigd hier mee bezig te zijn:  
 
“Hier ga ik meer over. Ik benoem dan bijvoorbeeld de afnamen van het duinviooltje”. 
 
Een ander veel genoemd onderwerp zijn de exoten. Dit is een onderwerp die zowel in de blogs als de 
tekst op webpagina’s meerde keren terugkomt. Het gaat hier voornamelijk over de Amerikaanse 
vogelkers. Hierbij vertellen de organisaties meestal waarom en hoe ze worden bestreden.  
 
De informatie over veranderingen in de bodem ten gevolge van stikstof komt in sommige teksten 
beperkt voor. Wanneer het over de aanleg van stuifkuilen gaat wordt er beperkt op de bodem 
ingegaan. Het gaat hierbij voornamelijk over het tegengaan van verzuring en het bevorderen van 



kalk, waarbij een uitgebreide uitleg over het bodemproces in relatie met stikstof ontbreekt. In de 
interviews wordt hier een verklaring voor geven. Zo benoemen de geïnterviewden dat zij wel eens 
ingaan op onderwerpen als verzuring en de effecten op de bodem, maar dat het eigenlijk zo veel 
mogelijk achterwegen wordt. Dit omdat het snel te technisch wordt. Bij de vraag of de effecten van 
stikstof op de bodemprocessen in de duinen worden meegenomen in de communicatie, antwoorden 
de boswachter publiek Texel als volgt: 
 
 ‘’Bodemprocessen gaan we niet echt op in. We houden het voornamelijk op Jip en Janneke niveau en 
bodemprocessen is voornamelijk een best wel lastig onderwerp’’. 
  
De Senior-adviseur treinbeheerder SBB gaf als antwoorden: 
 
’’ Dit is beperkt, we proberen het wel door te geven maar proberen het technische verhaal eruit te 
laten”. 
 
Uit zowel de analyse van webpagina’s, blogs en interviews blijkt dat het herstel van de duinen en de 
herstelmaatregelen die hiervoor worden getroffen zoals maaien, aanleg van stuifkuilen, plaggen en 
begrazen de hoofdlijn vormen. Ook tijdens de interviews werd er ingegaan op deze 
herstelmaatregelen. De gevolgen van stikstof voor de vegetatie, fauna en dynamiek worden gebruikt 
als onderbouwing en verantwoording waarom deze herstelmaatregelen in het duingebied plaats 
vinden.  

Uit de interviews komt naar voren dat de boodschap per organisatie verschilt. PWN richt zijn 
boodschap op het landschap en hoe de werkzaamheden hierop effect hebben. Het gaat bij deze 
natuurorganisatie in de communicatie dan ook voornamelijk over het toekomstbeeld. Daarnaast 
probeert de organisatie in hun boodschap de stikstofproblematiek niet te noemen. De boswachter 
PWN geef hier de volgende reden voor: 
 
‘’Die stikstof is voor heel veel mensen zo ongrijpbaar en dat merk je ook als je met zijn allen geen 130 
meer mag rijden maar 100. Dan zie je heel veel onbegrip en mensen vinden het maar onzin, dus die 
stikstof zegt heel veel mensen niks”. 
 
Wat er in het interview is gezegd is ook terug te vinden op de website van PWN.  De inhoud gaat 
voornamelijk over de werkzaamheden die worden uitgevoerd in Zuid-Kennemerland.  Ook wordt de 
reden uitgelegd waarom deze werkzaamheden worden uitgevoerd en wat het resultaat hiervan is.  
 
In de boodschap van Natuurmonumenten in Schiermonnikoog gaat het over de verruiging waardoor 
de kenmerkende duinflora afneemt en eentonig wordt. Daarnaast wordt er ook benoemd dat er 
zowel aan de bron als het effect wordt gewerkt.  
Natuurmonumenten Zuid-Kennemerland benoemt het effect van stikstof op het duingebied. 
Daarnaast leggen zij hierbij de nadruk op de overmaat van stikstof en het effect hiervan op de 
natuur. Ook informeren zij over de uiteindelijke gevolgen voor de mens. Al deze onderwerpen die in 
het Interview genoemd worden zijn terug te vinden op de webpagina van Natuurmonumenten. Ook 
hierbij wordt het effect op de natuur benoemd. Daarnaast omschrijft Natuurmonumenten de 
bronnen van stikstof en de aanpak hiervan. De organisatie legt op hun pagina uit dat ze scherpe 
kritiek leveren op het stikstofbeleid door middel van reacties op nieuwsberichten en brieven aan de 
Tweede kamer (Natuurmonumenten z.d.). 
 
De geïnterviewde die voor Staatsbosbeheer actief zijn gaven beide een ander antwoord op de vraag 
die ging over de algemene boodschap die wordt gecommuniceerd met betrekking tot de 



stikstofproblematiek in natuurgebieden. De Senior-adviseur treinbeheerder SBB actief in Schoorl gaf 
aan dat de boodschap zich richt op het vertellen over het bestaan van stikstof en dat dit een reële 
dreiging is voor de natuur. Hierin wordt benoemd dat duingebieden vallen onder de Natura 2000 
gebieden waarvan SBB de verschillende habitattypen in stand probeert te houden waarbij er ook 
wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit hiervan. De boswachter publiek Texel gaf aan dat 
de communicatie als doel heeft om het publiek in te lichten over de stikstofproblemen zonder de 
oorzaak van stikstof te benoemen. Hierover werd het volgende gezegd: 
 
‘’Wij zijn niet degene die moeten zeggen dat fabrieken moeten sluiten of boeren minder moeten 
boeren. Wij hebben er natuurlijk wel een mening over, maar wij laten dit over aan de overheid’’. 

 
Beide antwoorden over de boodschap zijn terug te vinden in de blogs van SBB. Hierin houden de 
boswachters het publiek op de hoogte van het stikstofprobleem waarbij er een korte onderbouwing 
wordt gegeven over de effecten van stikstof en welke maatregelen nodig zijn om het gebied in stand 
te houden of te herstellen. In het interview wordt bevestigd dat er niet wordt ingegaan op de 
oorzaak. 
 
De boodschap verschilt per organisatie. PWN probeert juist stikstof niet te benoemen in de 
boodschap en richt deze meer op de toekomst. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer benoemen 
de stikstof juist wel. Natuurmonumenten gaat hierbij zelf nog een stap verder door ook de bron van 
het stikstofprobleem te beschrijven. 

 

Op de vraag of de organisatie zich nog op een specifieke doelgroep richt bij het overbrengen van de 
boodschap geven vier van de vijf geïnterviewde een soortgelijk antwoord. Zo geven de Senior-
adviseur treinbeheerder SBB en de boswachter Natuurmonumenten Zuid-Kennemerland aan dat de 
natuurorganisatie alle doelgroepen proberen te dienen. De Boswachter publiek van Texel gaf aan 
niet een specifieke doelgroep te hebben, maar zorgt er wel voor dat andere organisaties zoals 
bijvoorbeeld het kenniscentrum Ecomare goed zijn geïnformeerd en de boodschap kunnen 
overbrengen. 
 
De Boswachter van PWN geef aan op verschillende niveaus te werken en op die manier alle 
doelgroepen te bedienen. De organisatie nodigt belangengroepen uit waarmee er op een 
gespecialiseerd niveau wordt gecommuniceerd. Op sociale media is dit weer heel anders. Hier is de 
informatie die wordt gedeeld is een stuk eenvoudiger en praktischer. Mensen die geen genoegen 
nemen met de informatie die wordt gedeeld door de natuurorganisaties op social media worden 
verwezen naar een website of een publicatie met informatie hierover. Als er dan nog vragen zijn 
kunnen ze in contact komen met de boswachter. Er wordt dus trapsgewijs ervoor gezorgd dat iedere 
doelgroep de informatie krijgt die voldoet aan zijn behoeftes. De boswachter van 
Natuurmonumenten Zuid-Kennemerland geeft hierbij nog als aanvulling dat wanneer het over 
herstelmaatregelen gaat eerst de lokale bevolking in te lichten.  

 

Bij de vraag van welke communicatiemiddelen er gebruik worden gemaakt om de doelgroepen te 
bereiken komt naar voren dat alle geïnterviewde organisaties een breed scala aan middelen 
gebruiken om te kunnen communiceren. Op lokaal niveau wordt er gecommuniceerd via lokale 
kranten en folders. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de website, social media’s en 
Staatsbosbeheer maakt hierbij ook nog gebruik van de blogs. Ook op locatie worden verschillende 
communicatiemiddelen ingezet zoals informatieborden. Er worden door de organisaties 
interpersoonlijke middelen zoals veldexcursies en informatieavonden georganiseerd. 



Natuurmonumenten zet daarnaast ook nog vrijwilligers die informatie kunnen geven over de 
maatregelen. De verhalen van organisaties worden ook opgepakt door de lokale media, radio en tv 
dit zijn middelen die niet zo zeer door de organisatie zelf worden ingezet maar wel kunnen bijdragen 
om het publiek te infomeren.  
 
Voorafgaand maatregelen met betrekking tot werkzaamheden in Natura 2000 gebieden worden er 
door de organisaties gelijksoortige communicatiemiddelen ingezet. Daarnaast zegt de boswachter 
PWN hierover nog het volgende:  
 
“Ruim van tevoren gaan we beginnen met de communicatie over de herstelmaatregelen. De 
informatie hierover is in een vroeg stadium in het bezoekerscentrum te zien, op de website en sociale 
media, want als er op dat moment al vragen komen kan ik met ze naar die Amerikaanse vogelkers 
(ter illustratie van het probleem) toe. Wij plaatsen een bordje met dat wij daar aan de slag gaan. Dat 
moet je niet pas gaan doen op het moment dat daar de eerste trekkers rijden en de bomen al 
omgaan, dan ben je te laat.’’  
 
Het antwoord van boswachter van PWN refereert met het antwoord dat wanneer je maatregelen 
uitvoert zonder hier tijdig over te informeren, je mensen het gevoel geeft dat ze geen invloed meer 
hebben. Dit kan mogelijk tot weerstand leiden. In het interview met de boswachter van Texel wordt 
ook benoemd dat de grote machines een impact kunnen hebben op bezoekers en daarom het tijdig 
toepassen van de communicatiemiddelen belangrijk is.  
 

Burgerparticipatie  
In de interviews komt naar voor dat eén van de vijf geïnterviewde actief bezig is met 
burgerparticipatie. Staatbosbeheer in Schoorl heeft een gebruikersgroep waarin mensen uit de buurt 
die zich betrokken voelen met de omgeving advies geven aan de organisatie.  
 
Inzet vrijwilligers  
Uit de interviews komt naar voren dat vier van de vijf geïnterviewde vrijwilligers betrekken bij de 
stikstofproblematiek. De vrijwilligers helpen voornamelijk bij het verwijderen en bestrijden van de 
Amerikaanse vogelkers. Natuurmonumenten zet ook vrijwilligers in om mensen in te lichten over de 
stikstofproblemen. Daarnaast krijgen vrijwilligers ook meer en eerder informatie aangeboden over 
de stikstofproblematiek in de natuur. Er is dus ook meer kennis bij deze groep aanwezig. 
 

Uit de interviewgegevens blijkt dat actiegroepen een daadwerkelijke invloed hebben op de 
communicatiestrategie. De boswachter PWN zegt hier het volgende over:  
 
‘’Het heeft zeker onze communicatiestrategie veranderd richting die groepen. Ook de onrust die op 
facebook ontstaat wordt serieuzer aangepakt. Dus de boswachter belt u, en merk ik dat ik het met 
het telefoongesprek het redt, dan wordt de persoon uitgenodigd en dan gaan wij met die mensen het 
veld in. Het serieus nemen hiervan zorgt ervoor dat je betrouwbaar overkomt. Dus snel bellen, niet 
laten wachten en gewoon heel gauw doorpakken, dan kan het ook niet exploderen. Als je maar gauw 
genoeg iemand serieus benaderd voorkom je dat het heel groot gaat worden en dat hebben wij er wel 
van geleerd. Ik denk dat natuurbelang daar zeker een rol in heeft gespeeld. En wat er bij Schoorl is 
gebeurd (groot protest tegen boskap) hebben wij als aanleiding gezien om onze communicatie aan te 
passen”.  
 
PWN heeft te maken met een stichting genaamd Natuurbelang. Dit is een stichting die meer 
inhoudelijk is en het belangrijk vindt dat er zorgvuldig met de natuur wordt omgegaan. Hiermee is 



ondertussen en goede relatie opgebouwd en deze stichting gaat mee veld in om te kijken naar de 
herstelmaatregelen. Er wordt benoemd in het interview dat deze stichting de organisatie scherp 
houdt en er dus voor heeft gezorgd dat de communicatiestrategie is veranderd. Uit het antwoord kan 
er worden geconcludeerd dat er nu nog serieuzer wordt omgegaan met berichtjes op facebook en 
dat er in gesprek wordt gegaan met de persoon die een kritisch bericht heeft plaatst.  
 
Staatsbosbeheer Schoorl heeft te maken gehad met een actiegroep die bestond uit burgers die het 
niet eens waren met de bomenkap.  De Senior-adviseur treinbeheerder SBB benoemd dat hierdoor 
er nu veel meer wordt gecommuniceerd en er is hier zoals eerder genoemd een gebruikersgroep 
ontstaan die bestaat uit burgers die in de buurt wonen en betrokken zijn met de omgeving. De groep 
heeft een adviserende rol en er wordt hierbij benoemd dat dit een slimme zet is omdat zij over zaken 
adviseren waar de organisatie nog niet over heeft nagedacht.   
 
Natuurmonumenten Zuid-Kennemerland geeft ook aan te maken hebben gehad met actiegroepen 
hierbij gaf de organisatie het volgende antwoord:  
 
‘’Ja, in een vroeg stadium de actiegroepen informeren en in overleg gaan over de maatregelen. We 
denken vroeg in het project na over welke groepen een mening zouden kunnen hebben en voor elke 
groep kijken we wat een passend communicatie(middel) zou(den) zijn.’’ 
 
Er kan gezegd worden dat organisaties die te maken hebben gehad met actiegroepen nu veel meer 
communiceren door in gesprek te gaan met groepen of kritische burgers. Daarnaast worden 
actiegroepen ook bij de maatregelen betrokken.  
 

Uit de interviews komt naar voren dat het effect van de huidige communicatiestrategie over stikstof 
en herstelmaatregelen bij het publiek niet exact kan worden aangetoond. Wat een aantal 
geïnterviewden wel hierbij vermeld is dat de communicatie met het publiek leidt tot meer reacties 
en vragen. De boswachter Staatsbosbeheer Texel zei hier het volgende over:  
 
‘’Mijn collega die hiervoor werkte was veel met blogs bezig en wij merkten wanneer wij borden neer 
zetten op locaties dat er meer vragen kwamen. Dus dit had wel degelijk effect maar het is moeilijk te 
zeggen wat het effect was wanneer er over het onderwerp gecommuniceerd werd”.  
 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat mensen toenadering zoeken met de organisatie om vragen te 
stellen over de informatie die wordt gegeven op bijvoorbeeld borden of in blogs. Daarnaast komt er 
naar voren dat communicatie ook bijdraagt aan het begrip dat mensen hebben voor 
herstelmaatregelen. PWN benoemt dat mensen die door de organisatie serieus worden genomen het 
gevoel krijgen dat er overwogen keuzes in het gebied worden gemaakt 
 
Het is nog onduidelijk wat het effect van de communicatiestrategie daadwerkelijk is. Er zijn geen 
kwalitatieve of kwantitatieve gegevens hierover beschikbaar. Wel kan er een interpretatie worden 
gedaan vanuit de huidige ervaringen die organisaties met het publiek hebben wanneer wordt 
gecommuniceerd over de stikstofgevolgen. Hieruit kan worden gezegd dat communicatie in het 
algemeen ervoor zorgt dat er meer begrip is voor de herstelmaatregelen ten gevolge van de 
stikstofproblematiek. Ook kan de organisatie sneller wordt benaderd als vragen zijn.  
  



 

Op basis van de resultaten blijken natuurorganisaties in de praktijk veel bezig te zijn het overbrengen 
van de herstelmaatregelen die worden genomen tegen het stikstofoverschot. Uit interviews en 
analyse van webpagina’s en blogs blijkt dat deze herstelmaatregelen de hoofdlijn vormen in de 
communicatie. Ecologische gevolgen die in het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen zoals 
verruiging, de toename van exoten, en de afname in flora en fauna worden hierbij als onderbouwing 
gebruikt. Het bodemproces wordt meestal niet meegenomen in de communicatie omdat dit 
onderwerp als te technisch wordt beschouwd voor het publiek.  
 
Bij het onderwerp stikstof heeft iedere natuurorganisatie zijn eigen boodschap die ze willen 
overdragen. In één van de interviews met PWN komt naar voren dat de stikstofproblematiek niet 
wordt genoemd maar dat de communicatie vooral gaat over herstel en het toekomstbeeld. 
Staatbosbeheer en Natuurmonumenten benoemen wel de stikstofproblematiek in hun boodschap. 
Natuurmonumenten gaat hierbij nog een stap verder door de bronnen van de stikstof te beschrijven 
waardoor het publiek een vollediger overzicht krijgt van de huidige problematiek. 
 
Natuurorganisaties richten zich over het algemeen op een breed publiek waaronder ook 
belanghebbende stichtingen en de lokale bevolking. Daarnaast wordt er ook nog extra aandacht 
besteed aan mensen die hierover kritisch zijn en daardoor geen genoegen nemen met de informatie 
die gedeeld is door de natuurorganisatie.  
 
Natuurorganisatie maken voor de communicatie gebruik van een breed scala aan kanalen. Er wordt 
gebruik gemaakt van sociale media, lokale media en interpersoonlijke middelen. Daarnaast speelt 
het tijdig inzetten van communicatiemiddelen ook een belangrijke voor de herstelmaatregelen.  
Burgers worden voornamelijk als vrijwilligers betrokken bij de Stikstofproblematiek. Ze worden 
ingezet voor het bestrijden van Amerikaanse vogelkers of als voorlichter. Uit de interviews kan 
geconcludeerd worden dat het belangrijk is dat de groep vrijwilligers in een vroeg stadium toegang 
heeft tot extra informatie over de maatregelen die worden genomen tegen de stikstofproblematiek. 
Dit is van belang omdat deze groep vaak wordt ingezet voor de voorlichting. 
 
Uit één van de interviews is gebleken dat burgers ook kunnen worden ingezet door middel van 
adviesgroepen. Deze groepen zijn ontstaan vanwege het protest dat heeft plaatsgevonden in 
Schoorl. Actiegroepen hebben dus daadwerkelijke invloed op de communicatie. Organisaties die te 
maken hebben gehad met actiegroepen communiceren meer, gaan vaak in gesprek met kritische 
burgers en betrekken actiegroepen veel meer bij de herstelmaatregelen.  
Uit de interviews komt naar voren dat de effecten van de communicatiestrategie niet bekend zijn. Er 
kan alleen een interpretatie worden gedaan van de reacties vanuit het publiek. Uit deze reacties 
blijkt dat bij een goede communicatie het publiek organisaties sneller benaderen met vragen. 
Daarnaast is er meer begrip voor de herstelmaatregelen die worden genomen. 
 
Het antwoord op de hoofdvraag, die luidt ‘Hoe verloopt de communicatie van natuurorganisaties 

over de stikstofproblematiek in de duinen en de hier bijhorende herstelmaatregelen richting het 

publiek en wat is de boodschap die hierbij overgebracht wordt?’, kan op basis van het bovenstaande 

het volgende antwoord worden gegeven: 

Voor de communicatie wordt er een breed scala aan communicatiemiddelen ingezet. Hierbij moet 

gedacht worden aan digitale middelen zoals de sociale media en analoge middelen waarbij de 

communicatie van mens op mens loopt. Bij het overbrengen van de gevolgen van stikstof in de 

duinen spelen voornamelijk de herstelmaatregelen een centrale rol. De ecologische kant van het 



verhaal heeft hierin vaak een ondersteunende rol, zo is uit het onderzoek gebleken dat stikstof niet 

altijd het hoofdonderwerp is in de communicatie. Bij de communicatie richten de organisaties zich 

vaak op een breed publiek, zo wordt er gecommuniceerd naar belanghebbende stichtingen en wordt 

de lokale bevolking ook geïnformeerd. Daarnaast zijn er ook organisaties die de communicatie 

aanpassen op kritische groeperingen en hier ook mee samenwerken.  

Methode  

 Tijdens dit onderzoek zijn de interviews op verschillende manieren afgenomen. Twee interviews zijn 

per mail gegaan, twee telefonisch en één op locatie. Het voordeel van interviews afnemen via de 

telefoon of via de mail is dat het relatief weinig tijd kost, maar er zijn ook nadelen aan deze manier 

van interviewen verbonden. Telefonisch onderzoek is vaak korter dan interviews op locatie. Tevens is 

het aantal vragen dat gesteld kan worden tijdens een telefonisch interview beperkt omdat deze 

interviews vaak tijdgebonden zijn. Het gevolg hiervan is dat er diepgang in het interview mist (Moa 

data fair z.d) Tijdens het onderzoek duurde een telefonisch gesprek ongeveer 15 minuten en een 

interview op locatie koste ongeveer 30 minuten. Twee interviews zijn per mail afgenomen omdat er 

geen afspraak kon worden gemaakt voor een interview op locatie of via de telefoon. Het nadeel 

hiervan is dat net als bij de telefonische interviews diepgang ontbreekt. Ook hierbij is maar een 

beperkt aantal vragen mogelijk. Daarnaast is het niet mogelijk om in een interview via te mail door te 

vragen en de meeste respondenten reageren vaak met een beknopte tekst (Burns 2010). Een betere 

methode was geweest om meer interviews op locatie te doen omdat dit meer details oplevert. 

Resultaten 

Uit de antwoorden van de vragenlijst bleek dat het effect van de communicatie niet bekend was. Het 

communicatie-effect is nu vanuit het perspectief van de geïnterviewde. De vraag is of de huidige 

communicatie goed aansluit bij de behoefde en beleving van de burger of bezoeker. Een mogelijke 

verklaring waarom het effect niet bekend wordt weergeven in het boek van Pelsmacker et. al. (2005). 

Hierin wordt beschreven dat het vaak mis loopt bij de interne communicatie. Vaak is er binnen de 

natuurorganisatie een communicatieteam aanwezig. Het kan zijn dat het antwoord over het effect 

hier ligt. Een andere reden voor het ontbreken van kennis over het effect is dat hiervoor verder 

onderzoek vereist is. Hiervoor is tijd en inzet nodig wat misschien vanuit de natuurorganisaties niet 

mogelijk is omdat expertise ontbreekt. 

Een ander resultaat dat uit de antwoorden naar voren komt is dat er maar één organisatie bezig is 

met burgerparticipatie door middel van een gebruikersgroep. Een mogelijke verklaring voor dit 

resultaat komt uit het rapport van Veeneklaas et al. (2011). Hierin wordt vastgesteld dat burgers 

geen medeverantwoordelijkheid willen hebben voor de natuur zolang dit is berust op het door de 

overheid en natuurorganisaties uitgezette beleid. Daarnaast wordt er geopperd dat er naast 

percepties en opvattingen van de overheid en deskundige geen ruimte is voor opvattingen en 

percepties vanuit een andere hoek.  

Wat opvalt in de literatuur en de interviews zijn de beweringen over exoten die zouden toenemen 

door het overschot aan stikstof. Het klopt dat soorten zoals de Amerikaanse vogelkers een invasieve 

soort is in de duinen, maar dat deze soort dreigt het duingebied te overwoekeren is niet door de 

directe gevolgen van stikstofdepositie. Een verklaring kan zijn dat factoren die door stikstof wordt 

gecreëerd in het voordeel zijn van exoten, zo kan de vastlegging van duinen door verruiging ten 

gevolge van stikstof gunstig zijn voor de Amerikaanse vogelkers. Daarnaast zou deze bewering het 



gevolg kunnen zijn van de opgestelde beheermaatregelen voor het behoud en herstel van de duinen. 

Hierin komen meerdere beheermaatregelen voor die zowel effect hebben op de stikstofproblematiek 

als de bestrijding van exoten zoals bijvoorbeeld plaggen en maaien (Ehrenburg, van der Hagen & 

Terlouw, 2008), waardoor deze twee problemen onterecht met elkaar in verband worden gebracht. 

Dit onderzoek moet inzicht geven in de communicatiestrategie van natuurorganisaties over stikstof 

in de duinen. Het onderzoek is uitsluitend gefocust op wat er binnen de organisatie gebeurt.  Er is 

hierbij gekeken naar organisaties die in het duingebied actief zijn daarom kan er geen uitspraak 

worden gedaan over of de communicatie over stikstof in andere natuurgebieden. Hierdoor is 

onbekend of de communicatiestrategie specifiek is voor het duingebied of dat deze 

communicatiestrategie ook wordt toegepast op andere natuurgebieden in Nederland.  

 

 
Interviews  
Interviews zijn in dit onderzoek op verschillende manieren afgenomen. Voor eventueel 
vervolgonderzoek wordt aanbevolen om zoveel mogelijk werknemers van organisaties in het veld zelf 
te interviewen. Dit zal mogelijk een veel gedetailleerdere uitkomst opleveren.  
 
Draagvlak  
Uit het onderzoek is gebleken dat het effect van de communicatie over de gevolgen van stikstof en 
de daarbij horende herstelmaatregelen waarschijnlijk nog ontbreken. Verder onderzoek kan 
uitwijzen of de huidige communicatiestrategie ook daadwerkelijk het gewenste resultaat oplevert 
zoals meer waardering en begrip voor herstelmaatregelen.  
 
In dit onderzoek komt naar voren dat op één natuurorganisaties na er weinig aan gedaan wordt om 
burgers mee te laten denken en mee te laten beslissen over herstelmaatregelen. Burgerparticipatie 
kan worden ingezet als middel om het draagvlak voor herstelmaatregelen te vergroten en hiermee 
actiegroepen te voorkomen. Het kan dus effectief zijn om onderzoek te doen op welke gebieden 
burgers zich verbonden voelen met het landschap. Hierbij kan er gekeken worden of 
burgerparticipatie in de vorm van meedenken en meebeslissen zorgt voor meer acceptatie voor de 
herstelmaatregelen. Daarnaast laat dit aan de burger zien dat er ruimte is voor opvattingen en 
percepties vanuit een ander hoek. 
 
Vervolgonderzoek 
Omdat er in dit onderzoek specifiek is gekeken naar de communicatiestrategie van 
Natuurorganisaties in de duinen wordt er een beperkt overzicht gegeven van de communicatie van 
de stikstofproblematiek in Nederland. Voor het eventueel beoordelen of verbeteren van de 
communicatiestrategie kan het dus raadzaam zijn om hier meer onderzoek naar te doen. Dit kan 
resulteren in een breder perspectief omtrent de communicatie van het stikstofprobleem. Daarnaast 
geeft dit de mogelijkheid om de communicatiestrategie te kunnen beoordelen door op basis van de 
verschillende strategieën criteria op te stellen waarop plannen getoetst kunnen worden. 
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Vragenlijst  

Het doel is om te kijken hoe natuurorganisaties omgaan met de stikstofproblematiek 
(duinen)op publieksniveau. Door dit in kaart te brengen en te analyseren kan er 
worden beoordeeld of organisaties zich actief bezighouden op het gebied van 
communicatie over de gevolgen van stikstof in de duinen. Daarnaast geven de 
resultaten inzicht over wat hun boodschap is over stikstof in de duinen, welke 
kanalen organisaties gebruiken, wie de doelgroep hierbij is ,wat het effect is, hoe 
burger actief erbij worden betrokken en hoe er wordt omgegaan met actiegroepen. 
 
De inhoud (Hoe specifiek gaat de communicatie in op het onderwerp stikstof 
gevolgen in de duinen) 
– Wat is de algemene communicatieboodschap van uw organisatie over de 
stikstofproblematiek in natuurgebieden? 
-Worden de effecten op de bodemprocessen in de duinen die ontstaan bij 
stikstofdepositie meegenomen in de communicatie?   
- Wordt de effecten op planten en diersoorten ten gevolge van stikstofdepositie 
meegenomen in de communicatie? 
-Wordt er gecommuniceerd over de gevolgen van verruiging en vergrassing in het 
dynamische landschap? 
– Op welke wijze wordt er gecommuniceerd over de beheermaatregelen die nodig 
zijn als gevolg van de stikstofdepositie? 
-Informeert de organisatie het publiek over het toekomstbeeld van de duinen? 
 
Zenden en ontvangen (communicatiestrategie)  
-Hoe wordt de boodschap over de gevolgen van stikstof overgebracht aan het 
publiek? 
-Richt de organisatie zich nog specifiek op bepaalde doelgroepen bij het 
overbrengen van de boodschap? 
-Welke communicatiemiddelen gebruikt de organisatie om deze doelgroepen/publiek 
te bereiken? 
- Wat voor invloed of effect heeft de communicatie over de stikstofgevolgen op jullie 
doelgroepen of publiek? 
 
Draagvlak creëren en omgaan met actiegroepen  
-worden beheerprocessen (Natura 2000 maatregelen) vooraf gecommuniceerd aan 
het publiek? 
-betrekt de organisatie burgers bij het oplossen van het stikstofprobleem? 
 -(ja) Hoe worden burgers bij de communicatie over het stikstof probleem betrokken? 
– worden vrijwilligersgroepen betrokken bij de communicatie over de stikstof 
problemen? 
-Heeft de organisaties wel is te maken gehad met actiegroepen? 
   -(Ja)Is hierdoor de communicatiestrategie veranderd? 

  



 

 
Interview 1  
Locatie: Schoorl  
Organisatie: Staatsbosbeheer  
Functie: Senior-adviseur treinbeheerder 
Afgenomen via: Telefoon  
 
De inhoud (Hoe specifiek gaat de communicatie in op het onderwerp stikstof 
gevolgen in de duinen) 
– Wat is de algemene communicatieboodschap van uw organisatie over de 
stikstofproblematiek in natuurgebieden? 
 
Ten eerste geven we aan dat stikstof bestaat en een reële dreiging is voor de natuur. 
Het zijn natuurlijk Natura 2000 gebieden waarin wij  zorgen voor de instandhouding 
van habitat types, kwaliteit verbeteren of gelijk houden en waarin wij bepaalde doelen 
hebben.   
 
-Worden de effecten op de bodemprocessen in de duinen die ontstaan bij 
stikstofdepositie meegenomen in de communicatie?   
 
Dit is beperkt, we proberen het wel door te geven maar proberen het technische 
verhaal eruit te laten. Wat we wel doorgeven is bijvoorbeeld het verhaal over de 
humuslaag op de bodem. 
 
- Wordt de effecten op planten en diersoorten ten gevolge van stikstofdepositie 
meegenomen in de communicatie? 
 
Wij zijn ook bezig met het monitoren van dieren en planten en hier communiceren wij 
ook weer over  
 
-Wordt er gecommuniceerd over de gevolgen van verruiging en vergrassing in het 
dynamische landschap? 
 
Ja dit doen wij. Er wordt verteld wat er gebeurt in de duinen, maar het is ook 
zichtbaar dus je ziet het ook. Dus dat wordt ook meegenomen  
 
-Informeert de organisatie het publiek over het toekomstbeeld van de duinen? 
 
Ja je hebt Natura 2000 plan waar natuurlijk al een toekomstplan in is opgenomen en 
daar maken we een verhaal van dat duidelijk is voor iedereen. 
 
Zenden en ontvangen (communicatiestrategie)  
-Hoe wordt de boodschap over de gevolgen van stikstof overgebracht aan het 
publiek? 
 
Via de lokale krant, blogs, website, radio en tv hier worden we ook door benaderd  
 



-Richt de organisatie zich nog specifiek op bepaalde doelgroepen bij het 
overbrengen van de boodschap? 
 
We dienen alle doelgroepen, dus we zorgen ervoor dat iedereen het snapt en is 
bijvoorbeeld de bodem de technisch en ben je mensen al snel kwijt dus dat halen we 
eruit 
 
-Welke communicatiemiddelen gebruikt de organisatie om deze doelgroepen/publiek 
te bereiken? 
 
Via de lokale krant, blogs, website, radio en tv hier worden we ook door benaderd  
 
- Wat voor invloed of effect heeft de communicatie over de stikstofgevolgen op jullie 
doelgroepen of publiek? 
 
 Wij volgen de social media en dit wordt ook gemeten en als er een onderwerp is 
waar veel negatieve reacties op komen gaan we het gesprek aan en we hebben ook 
ons gedrag aangepast  
 
Draagvlak creëren en omgaan met actiegroepen  
-worden beheerprocessen (Natura 2000 maatregelen) vooraf gecommuniceerd aan 
het publiek? 
Ook via borden die passend zijn voor het publiek  
 
-betrekt de organisatie burgers bij het oplossen van het stikstofprobleem? 
 -(ja) Hoe worden burgers bij de communicatie over het stikstof probleem betrokken? 
 
 wij hebben een gebruikersgroep, dit een groepje burgers die advies geeft Deze 
bestaat uit mensen die in de buurt wonen en zich betrokken voelen bij de omgeving. 
Deze krijgen dan ook bijvoorbeeld blogs eerder te lezen. Dus voordat het publiek het 
krijgt. Het is ook slim om deze burgers te betrekken ze adviseren over dingen waar 
wij nog niet bedacht hadden, het advies helpt ons ook  
 
– worden vrijwilligersgroepen betrokken bij de communicatie over de stikstof 
problemen? 
 
We hebben een groep vrijwilligers die ons helpt met het beheer. Zij krijgen ook 
eerder de artikelen te lezen. Ze voeren 1 of 2 dagen in week taken uit en zijn een 
onderdeel van het beheer. Ze helpen daarbij met allerlei verschillende activiteiten en 
de ene is bijvoorbeeld vroeger timmerman geweest en zet zo een bank in elkaar en 
de andere kan dat juist niet maar die heeft weer andere kwaliteiten die kunnen 
worden ingezet.  
 
-Heeft de organisaties wel is te maken gehad met actiegroepen? 
   -(Ja)Is hierdoor de communicatiestrategie veranderd? 
Ja we communiceren nu veel meer en zo veel mogelijk natuurlijk houden we ons 

liever bezig met het beheer, maar zo groep kan ervoor zorgen dat het beheer niet 

meer mogelijk is dus we moeten wel.  

 



Interview 2  
Locatie: Zuid- Kennemerland  
Organisatie: PWN  
Functie: Boswachter 
Afgenomen op locatie   
 
De inhoud (Hoe specifiek gaat de communicatie in op het onderwerp stikstof 
gevolgen in de duinen) 
– Wat is de algemene communicatieboodschap van uw organisatie over de 
stikstofproblematiek in natuurgebieden? 
 
De boodschap is vooral dat wij ons richten op wat er gaat komen. Wij proberen 
zoveel mogelijk in ons plaatjes en in ons verhalen te vertellen over hoe het er uit gaat 
zien en hoe het landschap er over 10 jaar er uit gaat zien . Minder de nadruk op wat 
halen weg maar meer op hoe ziet het er straks uit. De stikstofproblematiek noemen 
we niet bij naam. In de filmpjes benoemen wij  wel kort dat het er is (stikstof) maar wij 
proberen vanuit het natuuroogpunt te communiceren  
 
-Worden de effecten op de bodemprocessen in de duinen die ontstaan bij  
Stikstofdepositie meegenomen in de communicatie? 
 
Nauwelijks we zeggen wel is wat over verzuring als mensen wat meer willen weten 
hierover en tijdens hun bezoek daar vragen over hebben, maar eigenlijk laten we dat 
eruit.   
Het natuurlijk dan best al specialistisch. 
 
- Wordt de effecten op planten en diersoorten ten gevolge van stikstofdepositie 
meegenomen in de communicatie? 
Soms bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers die proberen we dan wel in de 
combinatie met verzuring op te pakken .Dus als wij het dan hebben over waarom is 
die Amerikaanse vogelkers er of wat doet die Amerikaanse vogelkers dan wordt het 
een klein beetje in meegenomen. 
 
-maar mensen voelen zich wel een betrokken bij de dieren in het gebied benoemen 
jullie dat niet?  
Soms met bijvoorbeeld insecten maar dit zijn meer verhalen die worden verteld als 
wij met mensen het veld in gaan die meer informatie willen. Dus die nog niet 
tevreden zijn met de informatie in het bezoekerscentrum of online.- 
 
-Wordt er gecommuniceerd over de gevolgen van verruiging en vergrassing in het 
dynamische landschap? 
 
Ja dat is ons verhaal waarom wij alle werkzaamheden doen om het dynamische 
landschap in stand proberen te houden. 
 
 
 
-Informeert de organisatie het publiek over het toekomstbeeld van de duinen? 
 
Ja dat is echt ons verhaal wat we proberen te communiceren naar het publiek toe  



 
Zenden en ontvangen (communicatiestrategie)  
-Hoe wordt de boodschap over de gevolgen van stikstof overgebracht aan het 
publiek? 
 
’eigenlijk zo min mogelijk. Die stikstof is voor heel veel mensen zo ongrijpbaar en dat 
merk je ook als je met zijn allen geen 130 meer mag rijden maar 100. Dan zie je heel 
veel onbegrip en mensen vinden het maar onzin, dus die stikstof zegt heel veel 
mensen niks 
 
-Maar in het nieuws gaat het heel veel over die maatregelen is het dan soms niet 
goed om het de benoemen wat de gevolgen zijn voor de natuur? 
 
Ja, daar hebben we over nagedacht en dat wordt ook wel eens benoemd, maar het 
zijn toch altijd heel specialistische onderzoeken dan. Je krijg ook wel is de horen dat 
van mensen maar je krijgt er ook toch veel mooie dingen voor terug. Je krijgt er ook 
mooie dingen voor terug maar er verdwijnen nog veel meer mooie dingen. Dus een 
rugstreeppad of een zandhagendis vinden mensen niet zo interessant, maar een 
damhert of zeehond zijn aaibaar en daarvoor gaan mensen wel protesteren. 
 
-Richt de organisatie zich nog specifiek op bepaalde doelgroepen bij het 
overbrengen van de boodschap? 
 
Ja en dat is ook waarom wij voor de werkzaamheden uit onze belangengroepen 
uitnodigen zoals de vogelwerkgroep en stichting Duinbehoud. Hun schrijven ook een 
artikel voor hun eigen achterban die zij publiceren. Bijvoorbeeld de vogelwerkgroep 
schrijft dan een artikeltje die ze dan plaatsen zodat alle leden daarin geïnformeerd 
zijn.  Daarin vertel ik wat anders ik ga dan wat meer in op de vogels ,maar als wij 
bijvoorbeeld iets publiceren op de facebook van ons nationaal-park. Dan moet ik niet 
aankomen met allerlei gespecialiseerde verhalen die ik wel aan de vogelwerkgroep 
vertel. Deze groep is vaker geïnteresseerd in waar rijdt de trekker en hoe kan ik er 
omheen, dan wat zijn jullie precies aan het doen. Dus daar vertel weer wat anders in 
en als daar dan vragen over komen dan komen direct bij mij terecht. De doelgroep 
die door gaat zoeken die komt altijd in een verdiepingsslag terecht die verwijzen we 
naar onze website, publicaties, of ik kom daar mee in contact. We proberen onze 
doelgroepen wel op die manier allemaal te dienen om ze ook echt serieus te nemen 
en daar tijdig bij te zijn dat dingen ook niet gaan escaleren. Daar zijn we wel heel 
waakzaam voor. We willen niet dat dingen uit de klauwen lopen want dan ben je nog 
veel verder van huis.  
 
-Welke communicatiemiddelen gebruikt de organisatie om deze doelgroepen/publiek 
te bereiken? 
 
Interactieve scherm in het bezoekerscentrum, brochures, de website, social media en 
ik als boswachter met een excursie of dan wel om direct met mensen in contact te 
komen. 
 
-En borden?  
 



Ja we werken dus in die clusters dus alle werkzaamheden zijn op één plek in het 
gebied en voordat je dat gebied betreedt komt er een klein informatie bordje te staan. 
Daarin staat dus ook weer zo toekomst plaatje werken aan de duin staat erboven en 
daaronder een hele korte uitleg. Verwijzing naar de website of ga naar het 
bezoekerscentrum voor meer informatie. Je wil mensen even attenderen wat ze 
tegen kunnen komen, waarom heel kort we vertellen wel is iets over een Amerikaans 
vogelkers of iets over een Dennenbos. 10 regels maximaal   
 
- Wat voor invloed of effect heeft de communicatie over de stikstofgevolgen op jullie 
doelgroepen of publiek? 
 
Dat stikstof niet daadwerkelijk benoemen is best wel lastig te meten. Wij  horen wel 
vaak doordat mensen echt heel serieus worden genomen en wij  er echt op inzetten 
dat de mensen het gevoel krijgen dat we een wel overwogen keuze hebben gemaakt 
en dat is ook zo maar dat proberen we ook duidelijk te maken dat we er echt over 
nagedacht hebben en dat we afwegingen hebben gemaakt  en dat we bijvoorbeeld  
me alles bij elkaar er tocht voor hebben gekozen om dat ene dennenbos weg te 
halen en op de andere plek het niet te doen en dat zie je ook op de website er zitten 
honingzwammen in het bos er is brand geweest  er staat Amerikaanse vogelkersen 
onder, het is geen bosgroei plaats dus hij verjongt niet van nature en het is een 
aangeplant dennenbos. Met. al. die combinaties van verschillende factoren hebben 
wij besloten dat bos te kappen. Dus dan neem je de mensen serieus maar je laat zelf 
ook zien dat je er serieus mee bezig bent geweest. 
 
-en zo voorkom je ook weer actiegroepen 
 
Ja die actiegroepen zitten vaak op de emotie die vinden het zonden en je gaat ze 
niet overtuigen. Je wil laten zien dat je er echt goed over nagedacht hebt en dat het 
niet zomaar is omdat je hout wil kappen omdat de kachel moet branden. Dat je er 
geen geld aan verdiend sterker nog het kost alleen meer geld .Dit zijn vaak wel de 
argumenten die je hoort dat wij het alleen maar doen om het geld. Wij proberen wel 
duidelijk te maken ondanks dat het emotioneel heel erg zonde is hebben wij ook 
rationeel hierover hebben nagedacht.  
 
Draagvlak creëren en omgaan met actiegroepen  
-worden beheerprocessen (Natura 2000 maatregelen) vooraf gecommuniceerd aan 
het publiek? 
 
Ruim van tevoren gaan we beginnen met de communicatie over de 
herstelmaatregelen. De informatie hierover is in een vroeg stadium in het 
bezoekerscentrum te zien, op de website en sociale media, want als er op dat 
moment al vragen komen kan ik met ze naar die Amerikaanse vogelkers (ter 
illustratie van het probleem) toe. Wij plaatsen een bordje met dat wij daar aan de slag 
gaan. Dat moet je niet pas gaan doen op het moment dat daar de eerste trekkers 
rijden en de bomen al omgaan, dan ben je te laat.’’  
 
 
 
-dan krijg je weerstand 
 



Ja dan krijgen ze echt het gevoel dat ze geen invloed meer hebben want dan is toch 
al aan de gang dus heeft nu toch geen zin meer. Dus wij zijn daar echt al van tevoren 
al mee bezig.  
 
-betrekt de organisatie burgers bij het oplossen van het stikstofprobleem? 
 
Nee dat proberen wij echt te voorkomen. Wij denken goed te communiceren en laten 
zien dat wij weten waar wij mee bezig zijn en dat wij een serieuze beheerder zijn die 
hierbij goede afwegingen maken. Op die manier proberen we ook het vertrouwen te 
wekken bij onze bezoekers. Dat wij niet zomaar dingen aan het doen zijn. Ik hoop dat 
ook bij onze bezoeker tussen de oren zit dat ze zien dat wij zorgvuldige afwegingen 
maken. Wij hebben niet dat we burgers er actief bij betrekken en dat is ook lastig 
want hoe ga je die bereiken. Als je natuurlijk een actiegroep hebt dan kan je met die 
actiegroep aan tafel, maar die zijn hier niet. Dus het zijn vaak losse burgers die 
bezorgd zijn of die vragen hebben. Die komen uiteindelijk bij mij en daar probeer ik 
dan antwoord op te geven en daar ga ik mee op pad of ze kunnen mee op excursie. 
Maar het is heel lastig om ze daar actief bij te betrekken.  
 
-zijn er in de omgeving ook actieve bewoners 
 
Nee dat is heel raar in het Noord-Hollands duinreservaat bij Castricum en Echtmond 
hebben mensen veel meer het idee dat de duinen hun achtertuin Dat is hier veel 
minder misschien is dat toch een stadsdingentje. Je hebt altijd wel wat betrokken 
burgers. Je hebt ze altijd wel ,maar de ervaring is heel anders op de eilanden dan is 
het hun duin en hun gebied. Dat hebben wij hier helemaal niet of maar nauwelijks. 
Dat is een voordeel als werkzaamheden wil uitvoeren maar een nadeel als je wil 
beschermen. Want de beste bescherming is als mensen zo sterk gevoel hebben bij 
een gebied en dat ze alles willen geven om het gebied te beschermen. Dat heb je 
hier dus ook minder. Dus voor de maatregelen is dat heel handig maar eigenlijk wil je 
wel dat mensen het gebied in hun hart hebben gesloten en dat zeer voor willen 
knokken en alles willen weten voordat je gaat graven. Je hebt er last van maar 
eigenlijk is het ook de beste bescherming voor je gebied dus het een beetje dubbel.  
 
– worden vrijwilligersgroepen betrokken bij de communicatie over de stikstof 
problemen? 
 
Onze vrijwilligersgroepen zijn vooral bezig met de Amerikaanse vogelkers bestrijding 
op de plekken waar wij niet met machines aan de gang gaan. Ik neem ze mee naar 
de werkzaamheden en ik vertel er over. Dat zijn ook mensen die meer willen weten 
over ons beheer die zijn niet tevreden met de brochure. Die willen met mij op pad. 
Dus die weten precies wat het stikstof probleem is, waarom zij met de schop 
Amerikaanse vogelkers weghalen en op andere plekken de machines het doen Dan 
vertel ik ook dat de machines het ook alleen op plekken worden ingezet waar de 
Amerikaanse vogelkers zo dicht staat als haar op een hond, zo dicht dat er geen 
andere keuze is. Zij komen alleen op de plekken waarbij er hier en daar staat en als 
je daar gaat graven ook heel veel moois kapot maakt. Dan komen jullie erbij kijken 
dus jullie kunnen het mooie sparen en alleen die Amerikaanse vogelkers er uithalen. 
Dus vrijwilligers weten precies waar het over gaat. In de vrijwilligersbief vertel ik ook 
veel meer over stikstof over de maatregelen, over waarom we dingen doen, wat het 
plaggen inhoudt. Want daar zijn die vrijwilligers wel in geïnteresseerd want hun 



hebben wel die extra stap gemaakt om bij ons aan te sluiten omdat die ons serieus 
nemen. Dus die informeren dan ook weer anders dan op de website.  
 
 
 
 
-Heeft de organisaties wel is te maken gehad met actiegroepen? 
 
Ja met stichting natuurbelang dat is best wel een fanatieke groep en die houdt ons 
ook scherp. Die doet je wel bewust na laten denken over je communicatie maar ook 
in het betrekken van stichting natuurbelang. Dus die gaat mee naar buiten om te 
kijken naar de maatregelen en we zijn ondertussen zo ver dat wij ondertussen een 
best wel goede relatie hebben met ze. Want we hebben laten zien dat we een 
betrouwenbare partner zijn en dat wij bewust na denken over onze maatregelen. Het 
voordeel van stichting natuurbelang is dat het minder emotie is en wat meer op de 
inhoud. Ze hebben ecologen in dienst. Dus zij willen graag dat jij zorgvuldig handelt 
en als je dat doet maar je kiest er toch voor om dennenbos te kappen dan kunnen zij 
uiteindelijk daar ook wel mee leven. Misschien emotioneel niet maar ze snappen ons 
overweging dat we toch die keuze hebben gemaakt en dat is denk ik lastiger met 
actiegroepen vanuit bewoners. Doordat natuurbelang meer op de inhoud zit is hier 
makkelijker mee te overleggen.  
 
   -(Ja)Is hierdoor de communicatiestrategie veranderd? 
 
’Het heeft zeker onze communicatiestrategie veranderd richting die groepen. Ook de 
onrust die op facebook ontstaat wordt serieuzer aangepakt. Dus de boswachter belt 
u, en merk ik dat ik het met het telefoongesprek het redt, dan wordt de persoon 
uitgenodigd en dan gaan wij met die mensen het veld in. Het serieus nemen hiervan 
zorgt ervoor dat je betrouwbaar overkomt. Dus snel bellen, niet laten wachten en 
gewoon heel gauw doorpakken, dan kan het ook niet exploderen. Als je maar gauw 
genoeg iemand serieus benaderd voorkom je dat het heel groot gaat worden en dat 
hebben wij er wel van geleerd. Ik denk dat natuurbelang daar zeker een rol in heeft 
gespeeld. En wat er bij Schoorl is gebeurd (groot protest tegen boskap) hebben wij 
als aanleiding gezien om onze communicatie aan te passen”.  

 

Interview 3  
Locatie: Texel  
Organisatie: Staatsbosbeheer  
Functie: Boswachter publiek  
Afgenomen via: Telefoon  
 
De inhoud (Hoe specifiek gaat de communicatie in op het onderwerp stikstof 
gevolgen in de duinen) 
– Wat is de algemene communicatieboodschap van uw organisatie over de 
stikstofproblematiek in natuurgebieden? 
 
Ik zelf ga hier minder diep op in daar hebben een communicatieteam voor die het 
publiek op de hoogte houdt van de stikstof problemen we proberen wel een beetje 
weg te blijven van de oorzaak van het stikstof probleem.  
 



-Waarom blijf je weg van de oorzaak?  
 
Naja wij zijn niet degene die moeten zeggen dat fabrieken moeten sluiten of boeren 
minder moeten boeren we hebben er natuurlijk wel een mening over maar we laten 
dit meer over aan de overheid  
 
-Worden de effecten op de bodemprocessen in de duinen die ontstaan bij 
stikstofdepositie meegenomen in de communicatie?   
 
Bodemprocessen gaan we niet   echt op in we houden het voornamelijk op Jip en 
Janneke niveau en bodemprocessen is voornamelijk een best wel lastig onderwerp  
 
- Wordt de effecten op planten en diersoorten ten gevolge van stikstofdepositie 
meegenomen in de communicatie? 
 
Hier ga ik meer over ik benoem dat bijvoorbeeld de afnamen van het duinviooltje.  
 
-Wordt er gecommuniceerd over de gevolgen van verruiging en vergrassing in het 
dynamische landschap? 
 
Ja zelf als dieren en planten wordt dit ook meegenomen we zetten bijvoorbeeld op 
plekken die getroffen zijn borden neer 
 
– Op welke wijze wordt er gecommuniceerd over de beheermaatregelen die nodig 
zijn als gevolg van de stikstofdepositie? 
 
Dit wordt dus gedaan door borden maar ook door mijn blog die wordt ook vaak weer 
opgepakt door de lokale media en sociaal media  
 
 
Zenden en ontvangen (communicatiestrategie)  
-Hoe wordt de boodschap over de gevolgen van stikstof overgebracht aan het 
publiek? 
 
Dit gaat dus via social media en borden  
 
-Richt de organisatie zich nog specifiek op bepaalde doelgroepen bij het 
overbrengen van de boodschap? 
 
Niet zo zeer een specifieke doelgroep maar wel communiceren bijvoorbeeld wel met 
Ecomare over dit zodat hun ook zijn voorbereid op vragen hierover en ook andere 
organisaties waar me mee samen werken 
 
-Welke communicatiemiddelen gebruikt de organisatie om deze doelgroepen/publiek 
te bereiken? 
 
Borden, sociaal media, blogs en ons website gebruiken we hier voor Ook mond tot 
mond?  
Jazeker ook in het veld proberen we hier iets over te zeggen ook samen met ander 
organisaties die hier mee bezig zijn. 



 
- Wat voor invloed of effect heeft de communicatie over de stikstofgevolgen op jullie 
doelgroepen of publiek?  
 
Mijn collega die hiervoor werkte was veel met blogs bezig en wij merkten wanneer wij 
borden neer zetten op locaties dat er meer vragen kwamen. Dus dit had wel degelijk 
effect maar het is moeilijk te zeggen wat het effect was wanneer er over het 
onderwerp gecommuniceerd werd.  
 
Draagvlak creëren en omgaan met actiegroepen  
-worden beheerprocessen (Natura 2000 maatregelen) vooraf gecommuniceerd aan 
het publiek?  
 
Ik probeer het. Altijd vooraf aan te kondigen wanneer we aan de slag gaan met 
beheer de grote machines kunnen voor mensen best heftig zijn. Dus het is goed om 
vooraf het aan te kondigen. Ik probeer de communicatie zo goed mogelijk uit te lijnen 
maar het komt ook regelmatig voor de beheersmaatregelen worden verplaats of toch 
op een ander tijdstip zijn, waardoor het soms lastig kan zijn om het vooraf er iets er 
over te vertellen. Daarnaast plaatsen we ook overal natuurborden en deze werken 
ook effectief in het gebied om mensen te informeren  
 
-betrekt de organisatie burgers bij het oplossen van het stikstofprobleem? 
 -(ja) Hoe worden burgers bij de communicatie over het stikstof probleem betrokken? 
 
Nee wij betrekken op dit moment geen burgers bij het stikstof probleem  
 
– worden vrijwilligersgroepen betrokken bij de communicatie over de stikstof 
problemen?  
Vrijwilligers zijn wel actief in het gebied met het verwijderen van exoten zoals de 
Amerikaanse vogelkers ik denk dat ze ook wel eens meehelpen met beheer in het 
verband met stikstof  
 
-Heeft de organisaties wel is te maken gehad met actiegroepen? 
 
Nee wel is mensen die iets in de krant zetten of bellen of wat komen vragen dus op 
deze manier hun onrust uiten, maar niet zozeer protesten. Wij zijn natuurlijk ook 
makkelijk te bereiken, de meeste mensen hebben geen bezwaar te de 
beheermaatregelen  
    
 
Interview 4 
Locatie: Schiermonnikoog  
Organisatie: Natuurmonumenten  
Functie: Boswachter beheer 
Afgenomen via: mail  
 
De inhoud (Hoe specifiek gaat de communicatie in op het onderwerp stikstof 
gevolgen in de duinen) 
– Wat is de algemene communicatieboodschap van uw organisatie over de  
 



Stikstofproblematiek in natuurgebieden? 
Dat door de uitstoot van stikstof er veel verruiging ontstaat in het NP 
Schiermonnikoog. Hierdoor zal de specifieke duinflora minder worden en zal het 
eentoniger worden als we er niets aan doen. We werken aan de bron alsook het 
effect. 
 
-Worden de effecten op de bodemprocessen in de duinen die ontstaan bij  
stikstofdepositie meegenomen in de communicatie?  
 
 Jazeker, PAS maatregelen worden zo uitgelegd ook het bodemproces en het 
creëren van verstuiving 
 
- Wordt de effecten op planten en diersoorten ten gevolge van stikstofdepositie  
meegenomen in de communicatie? 
 
 Dat hangt er vanaf waar we naartoe communiceren. Als het een gespecialiseerde 
doelgroep is dat kan dit zeker een strategie zijn. 
 
-Wordt er gecommuniceerd over de gevolgen van verruiging en vergrassing in het 
dynamische landschap?  
 
Jazeker. Op Schiermonnikoog is dit zeer zichtbaar dus hierover communiceren wij. 
 
– Op welke wijze wordt er gecommuniceerd over de beheermaatregelen die nodig 
zijn als gevolg van de stikstofdepositie?  
 
Bron en effectbestrijding. Een strategie samen met de boeren op Schiermonnikoog 
werkt goed in de communicatie naar buiten toe. 
 
-Informeert de organisatie het publiek over het toekomstbeeld van de duinen? 
 
Ja, dit doen we i de vorm van veldexcursies welke we vooraf aankondigen in 
plaatselijke media en sociale media. 
 
 
 
Zenden en ontvangen (communicatiestrategie)  
-Hoe wordt de boodschap over de gevolgen van stikstof overgebracht aan het 
publiek?  
 
Veldexcursies, communicatie via sociale media en plaatselijke media. Dorpsbode 
Lytje Pole en kranten en folders. Verder plaatsen wij bij werkzaamheden borden. 
 
-Richt de organisatie zich nog specifiek op bepaalde doelgroepen bij het 
overbrengen van de boodschap?  
 
Breed 
 
-Welke communicatiemiddelen gebruikt de organisatie om deze doelgroepen/publiek 
te bereiken?  



 
Veldexcursies, communicatie via sociale media en plaatselijke media. Dorpsbode 
Lytje Pole en kranten en folders. Verder plaatsen wij bij werkzaamheden borden. 
 
- Wat voor invloed of effect heeft de communicatie over de stikstofgevolgen op jullie 
doelgroepen of publiek?  
 
Dat zou gemeten moeten worden. Wat wij wel merken is dat de Dorpsbode op 
Schiermonnikoog goed gelezen wordt en er ook publiekelijk op gereageerd wordt. 
 
Draagvlak creëren en omgaan met actiegroepen  
-worden beheerprocessen (Natura 2000 maatregelen) vooraf gecommuniceerd aan 
het publiek? 
 
 Jazeker in bovengenoemde media 
 
-betrekt de organisatie burgers bij het oplossen van het stikstofprobleem?  
 
nee 
 
 -(ja) Hoe worden burgers bij de communicatie over het stikstof probleem betrokken?  
 
openlijk 
 
– worden vrijwilligersgroepen betrokken bij de communicatie over de stikstof 
problemen? 
 
niet specifiek 
 
-Heeft de organisaties wel is te maken gehad met actiegroepen?  
 
Actiegroepen niet, wel veel kritische eilanders die tegen PAS maatregelen zijn. 
    
-(Ja)Is hierdoor de communicatiestrategie veranderd? 
 Ja, een op een gesprekken werken het beste. Niet reageren in de media op kritische 
geluiden maar vooral positieve insteek. 
Interview 5  
Locatie: Zuid-Kennemerland  
Organisatie: Natuurmonumenten  
Functie: Boswachter ecologie & Boswachter Communicatie en beleven  
Afgenomen via: Mail  
 
De inhoud (Hoe specifiek gaat de communicatie in op het onderwerp stikstof 
gevolgen in de duinen) 
– Wat is de algemene communicatieboodschap van uw organisatie over de 
stikstofproblematiek in natuurgebieden?  
 
Door de depositie van stikstof neemt de voedselrijkdom in de natuur toe, hierdoor 
worden kwetsbare planten overwoekerd en kunnen dieren die afhankelijk zijn van 
voedselarme omstandigheden (planten, water, bodem e.d.) zich steeds moeilijker 



handhaven.  De overmaat aan stikstof in onze leefomgeving is dus niet goed voor de 
natuur en uiteindelijk ook de mens. 
Zie ook: https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/stikstof  
 
-Worden de effecten op de bodemprocessen in de duinen die ontstaan bij  
 
stikstofdepositie meegenomen in de communicatie?   
De verzuring van de bodem als gevolg van stikstofdepositie wordt wel genoemd in de 
voorlichting. 
Zie ook: https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/programma-aanpak-stikstof  
 
- Wordt de effecten op planten en diersoorten ten gevolge van stikstofdepositie 
meegenomen in de communicatie? 
 
Toename van stikstofminnende soorten wordt genoemd, zoals verschillende 
grasachtigen (zandzegge, duinriet en helm) die profiteren en domineren en struweel 
soorten (duindoorn, Amerikaanse vogelkers). Ook de achteruitgang van 
kenmerkende soorten wordt genoemd, zoals specifieke dagvlinders, konijn, 
broedvogels (tapuit).  
 
-Wordt er gecommuniceerd over de gevolgen van verruiging en vergrassing in het 
dynamische landschap? 
 
Jazeker, de effecten van toename van de beschikbaarheid van stikstof op de 
levensgemeenschap in het duin wordt benoemd.  
 
– Op welke wijze wordt er gecommuniceerd over de beheermaatregelen die nodig 
zijn als gevolg van de stikstofdepositie? 
 
Door het plaatsen van informatie panelen op locatie en door het geven van excursies 
en informatieavonden. Inzet van vrijwilligers met informatie over de maatregelen. 
Ook berichten in lokale en regionale kranten, op onze website, op de website van het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, in de digitale nieuwsbrief van het NP. 
 
-Informeert de organisatie het publiek over het toekomstbeeld van de duinen? 
 
Via visuele middelen, beeldmateriaal en tekst wordt een toekomstbeeld gegeven, 
vooral bij uitvoering van maatregelen. 
Een filmpje op de website, in tekst op de website en in persberichten, in gesprekken 
in het veld tussen boswachters en bezoekers. 
 
Zenden en ontvangen (communicatiestrategie)  
-Hoe wordt de boodschap over de gevolgen van stikstof overgebracht aan het 
publiek? 
 
In eerste instantie via landelijke voorlichting en via verenigingsblad, en daarnaast 
specifiek lokaal. 
 
-Richt de organisatie zich nog specifiek op bepaalde doelgroepen bij het 
overbrengen van de boodschap? 

https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/stikstof
https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/programma-aanpak-stikstof


 
Bij maatregelen wordt in eerste instantie vooral de informatie gericht op de lokale 
bevolking, de gebruikers van het gebied.  
 
-Welke communicatiemiddelen gebruikt de organisatie om deze doelgroepen/publiek 
te bereiken? 
 
Tijdelijke informatiepanelen, website/ blog, lokale krant/media, nieuwsbrieven, 
boswachters in het veld 
 
- Wat voor invloed of effect heeft de communicatie over de stikstofgevolgen op jullie 
doelgroepen of publiek? 
 
Over het. algemeen is er begrip als mensen worden betrokken en uitgelegd waarom 
bepaalde maatregelen worden genomen. 
 
Draagvlak creëren en omgaan met actiegroepen  
-worden beheerprocessen (Natura 2000 maatregelen) vooraf gecommuniceerd aan 
het publiek? 
 
Er vindt op ene hoger niveau participatie plaats via de ledenraad, verder wordt 
voorafgaand en  tijdens de uitvoering van maatregelen informatie verstrekt via 
persberichten en websites. 
 
-betrekt de organisatie burgers bij het oplossen van het stikstofprobleem? 
 
via vrijwilligers en leden. 
  
-(ja) Hoe worden burgers bij de communicatie over het stikstof probleem betrokken? 
– worden vrijwilligersgroepen betrokken bij de communicatie over de stikstof 
problemen?  
 
Eigen vrijwilligers worden ingelicht en betrokken bij de voorlichting. 
 
-Heeft de organisaties wel is te maken gehad met actiegroepen? 
   -(Ja)Is hierdoor de communicatiestrategie veranderd?  
 
Ja, in een vroeg stadium de actiegroepen informeren en in overleg gaan over de 
maatregelen. We denken vroeg in het project na over welke groepen een mening 
zouden kunnen hebben, en voor elke groep kijken we wat passende 
communicatie(middelen) zou(den) zijn. 

  



 
 
 
Staatsbosbeheer  

Blogs 

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2019/11/14/natura-2000-herstelmaatregelen/ 

https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2019/01/23/aan-de-slag-met-de-gevolgen-van-

stikstofuitstoot-in-boswachterij-noordwijk/ 

https://www.boswachtersblog.nl/noord-holland/topnatuur-in-kooibosch-krijgt-opknapbeurt/ 

https://www.boswachtersblog.nl/ameland/2019/03/04/aan-de-slag-met-het-hagedoornveld/ 

https://www.boswachtersblog.nl/terschelling/2019/11/28/uitbreiding-duinbegrazing-terschelling/ 

https://www.boswachtersblog.nl/vlieland/2020/01/09/uitbreiding-jaarrondbegrazing/ 

Website  

https://www.staatsbosbeheer.nl/stikstof 

https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/nieuws/1039171.aspx?t=werken+aan+gezonde+schoorl

se+duinen 

 

Natuurmonumenten  

https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/programma-aanpak-stikstof 

https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/stikstof 

 

Pwn  

https://www.pwn.nl/natuurherstel-dronkendel 

https://www.pwn.nl/natuurbeheer 

https://www.pwn.nl/verjonging-kustduin-ter-hoogte-van-castricum-met-de-aanleg-van-stuifkuilen 

 

Nationaal park Zuid-Kennemerland  

https://www.np-zuidkennemerland.nl/12366/over-het-park/duurzaam-beheer/herstel-van-

beschermd-duingebied 
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