De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’

Toekomstperspectieven voor de kustversterking, ecologie, landschap, drinkwaterwinning en betreedbaarheid van de Hollandse Kustboog voor de periode 2050-2100.
- Deltaprogramma Kust - TU Delft - Gemeente Den Haag - Provincie Frieslan- Provincie Zuid-Holland - Provincie Noord-Holland - Provincie Zeeland - Van Oord- Het Stimuleringsfonds voor Architectuur -

Atelier Kustkwaliteit is een werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen,
verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en
ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Atelier Kustkwaliteit is een initiatief
van: het Deltaprogramma Kust, de Provincies Friesland, Noord-Holland, ZuidHolland en Zeeland, de Gemeente Den Haag, van Oord BV en de TU Delft.
Het atelier wordt mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers en het
Stimuleringsfonds voor Architectuur. Meer informatie is te vinden op de website
www.atelierkustkwaliteit.nl
De kustveiligheidsstrategieën in dit werkboek zijn het resultaat van een vrijblijvende
ontwerp-oefeningen tijdens de atelierbijeenkomsten. Ze brengen het speelveld
van mogelijkheden in kaart. Noch hun wenselijkheid, noch hun haalbaarheid zijn
getoetst.
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Atelier Kustkwaliteit
wordt mede mogelijk
gemaakt door:

De toekomst van de ‘stille’
kustlandschappen

Atelier Kustkwaliteit

Dit werkboek ‘De toekomst van de Stille Kustlandschappen’ is het resultaat van een serie ateliers, gehouden
vanaf het voorjaar van 2011 onder auspiciën van de
Initiatiefgroep van Atelier Kustkwaliteit. In die Initiatiefgroep participeren Deltaprogramma Kust, de provincies
Noord- en Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en de TU
Delft. Inmiddels zijn de provincies Zeeland en Friesland
alsmede van Oord BV tot de initiatiefgroep toegetreden.

Werkboek

De ateliers, die rond ‘De toekomst van de ‘stille’ kustlandschappen’ zijn door Atelier Kustkwaliteit in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland georganiseerd.
In de ateliers werden samen met betrokkenen van rijk,
provincie, gemeenten en waterschappen, met specialisten van Deltares en de TU Delft, met vertegenwoordigers
van belangengroeperingen en met verschillende ondernemers de veiligheidsstrategieën en toekomstperspectieven ontwikkeld, die in dit werkboek zijn gebundeld.
Bureau van Paridon x de Groot heeft de atelierresultaten

in ontwerpvoorstellen uitgewerkt en van beelden en een
beschrijving voorzien. Het resultaat heeft het karakter van
een ‘werkboek’ omdat het als hulpmiddel kan dienen bij
het verder denken en debatteren over de versterking van
de Hollandse kustboog, over de ‘ecologische kwestie’ rond
kustversterking en over de toekomst van duinlandschappen zoals die tussen Den Haag en Katwijk. De verbouw en
vernieuwing van de Nederlandse kust gaan – afhankelijk
van welk klimaatscenario werkelijkheid wordt – deze
eeuw onverminderd of zelfs ‘met de turbo erop’ door. Bij
het inzichtelijk maken van de winst die kustversterking
op gebied van ecologie en recreatie kan opleveren, wil dit
werkboek een hulpmiddel zijn. Er worden in dit werkboek
geen vastgestelde visies of kant-en-klare plannen gepresenteerd, wel worden er vergezichten en zelfs visoenen
getoond. Dit alles om het ontwerpen en besluiten over de
toekomst van de kustplaatsen alsmede de kustvisies, die
er van de hand van de provincies en rijksoverheid zullen
verschijnen, te inspireren. Het is de bedoeling geweest
de mogelijke strategieën voor kustversterking in verband
te brengen met de mogelijke ‘opbrengst’ op gebied van
ecologie, recreatie en ruimtelijke kwaliteit. Het werkboek
biedt een kijkje in de schatkist van het ‘denkbare’, opdat
het ‘wenselijke’ en het ‘haalbare’ diepte en kleur kunnen
krijgen. Het gaat hier nadrukkelijk niet om vastgesteld
beleid of een voorstel voor beleidsvorming.
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Dit werkboek is het verslag van een verkennend onderzoek. Dat zocht antwoord op de vraag wat de kustversterking zou kunnen betekenen om de ‘stille’ kustlandschappen aan kwaliteit en karakter te laten winnen. In de
Nederlandse kust wordt de drukte van de badplaatsen
op een aantal plekken afgewisseld door brede duinlandschappen vol natuur, recreatiemogelijkheden en drinkwaterwinning. Dat afwisselend mozaïek van stedelijke
fragmenten en robuuste duinlandschappen is kenmerkend voor de Nederlandse kust.
Om met name de kansen die kustversterking voor de
ecologische kwaliteit van de kustlandschappen in beeld
te brengen is ‘uitgezoomd’ en is de toekomst van de hele
Hollandse kustboog tussen de Waterweg en het Noordzeekanaal in de verkenning betrokken. Vervolgens zijn de
op dat schaalniveau ontdekte mechanieken en koersen
toegepast op het duinlandschap tussen Den Haag en
Katwijk. En is gekeken hoe de recreatieve gebruikslagen
en de ecologische potenties met elkaar in verband kunnen
worden gebracht. Halverwege die ontdekkingsreis bleek
dat duinlandschap overigens helemaal niet ‘stil’. Het bleek
één van de drukst bezochte landschappen van Nederland
te vormen. Deze en andere ontdekkingen zijn in dit rijk
geïllustreerde werkboek opgetekend.

Het werk van Atelier Kustkwaliteit wordt ondersteund
via een programmasubsidie van de deelregeling stedenbouw van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. Het uitvoeringsteam van Atelier Kustkwaliteit (de
‘equipe’) organiseert werkateliers met een open karakter,
waarin wordt onderzocht hoe oplossingen voor het lange
termijn veiligheidsvraagstuk van de Nederlandse kust de
gebruiksmogelijkheden en de ruimtelijke kwaliteit ervan
kunnen stimuleren. Aan die ateliers leveren betrokkenen
uit de praktijk van uitvoering en beheer van de kust, medewerkers van kennisinstituten zoals TU Delft en Deltares
en ontwerpers een bijdrage. De uitkomsten van de ateliers
vormen input voor het nationale kustbeleid (dat gestalte
krijgt in de National Visie Kustontwikkeling van eind 2012)
en provinciale kustbeleid (dat wordt neergelegd in de Provinciale Strategische Agenda’s voor de kust). Tevens zijn de
atelierresultaten van belang voor alle partijen (gemeenten, waterschappen, duinbeheerders, private partijen)
die door de uitkomsten van de ateliers hun plannen en
projecten voor de korte en middellange termijn kunnen
testen op hun houdbaarheid in het licht van lange termijn
veiligheidsmaatregelen. Atelier Kustkwaliteit organiseerde
in 2011 een viertal projecten, elk met een ander aspect
van de Nederlandse kust als focus.
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Voorwoord

Wij hopen dat dit werkboek de inspiratie, waarmee aan de
opgave is gewerkt, ervaarbaar maakt en veel energie zal
opleveren bij het verder bouwen aan een veilige, mooie
en sterke kust!
Jandirk Hoekstra
Atelierleider
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Werkwijze

Studiegebied

Atelier Kustkwaliteit levert met vier deelprojecten input
voor de Nationale Visie Kunstontwikkeling van het
Deltaprogramma Kust. Twee deelprojecten gaan over de
ontwikkeling van de badplaatsen, één over de kenmerkende kustdoorsnedes en een vierde over de contramal,
het ‘stille kustlandschap’. Dit laatste project is onderwerp
van deze studie. Voor de natuurlijke deelgebieden langs
de kust wordt het verband gezocht tussen de mogelijkheden voor kustversterking én de optimalisatie van ecologische, recreatieve, landschappelijke kwaliteiten alsmede de
drinkwaterwinning die hier plaats vindt. De tijdshorizon is
de periode 2050-2100.

In een drietal werkateliers is met een grote groep van betrokken partijen gewerkt aan verschillende toekomstperspectieven, modellen en varianten voor de kustversterking
van de toekomst. De technische kennis is ingebracht door
Deltares. Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten is
gevraagd aan de ideevorming een ontwerpbijdrage te leveren en de verschillende opties uit te werken tot een ‘verhaal’ over de kansen en meerwaarde van dynamische kustontwikkeling. Het resultaat is hierbij niet zo zeer gericht
op het presenteren van een eindbeeld, maar vooral op het
verbeelden van de mogelijkheden, kansen en bouwstenen
van de verschillende kustversterkingsmodellen.

Op schaal van de Hollandse Kustboog, van het Noordzeekanaal tot aan de Nieuwe Waterweg is de kustversterkingsopgave verkend en zijn er een drietal samenhangende toekomstscenario’s voor het stille kustlandschap
ontwikkeld. Al snel bleek dat de ontwikkeling van de
natuurlijke deelgebieden - de stille kustlandschappen
- niet los te zien is van de maatregelen die genomen
(kunnen) worden bij de badplaatsen. De scenario’s zijn
daarom opgezet als samenhangende toekomstperspectieven, die mogelijke denkrichtingen voor de lange termijn
aangeven. Deltares heeft deze scenario’s ingevoerd in een
morfologisch kustontwikkelingsmodel en presenteert in
deze studie de uitkomsten daarvan.

De centrale opgave is de ontwikkeling van een overtuigend ruimtelijk perspectief voor de kust. Daarbij spelen
belangrijke vragen als:
- Hoe kan de kustversterking geoptimaliseerd worden vanuit
ecologisch perspectief?
- Zijn er mogelijkheden om in samenhang met de kustversterking de drinkwaterwinning te optimaliseren?
- Welke kansen liggen er om de recreatieve attractiewaarde
van de kust te versterken (zonder dat dit de ecologische
kwaliteiten en drinkwaterwinning nadelig beïnvloedt?)
- En tot slot: hoe kan de kwaliteit van de overgang tussen het
stille landschap en de badplaatsen meer kwaliteit krijgen?

De kustveiligheidsstrategieën in dit werkboek zijn het
resultaat van een vrijblijvende ontwerpoefening tijdens
de atelierbijeenkomsten. Ze brengen het speelveld van
mogelijkheden in kaart. Ze kunnen op geen enkele manier
consequenties hebben voor de ontwikkeling van het
desbetreffende gebied.
Atelier Kustkwaliteit is zich ervan bewust dat deze eerste
schetsen van mogelijke veiligheidsstrategieën grote
invloed hebben op de hydraulische randvoorwaarden,
morfologie en morfo-dynamische eigenschappen van
het omliggende gebied. Voordat uitspraken kunnen
worden gedaan over de realiteit van deze ontwerpuitkomsten zijn een intensieve technische toetsing door
middel van morfologische studies, expert judgement
en rekenmodellen noodzakelijk. Pas dan kan er iets
worden gezegd over de haalbaarheid van de mogelijke
veiligheidsstrategieën.

De drie scenario’s zijn vervolgens verder uitgewerkt en
verbeeld voor het duingebied Meijendel/Berkheide tussen
Den Haag en Katwijk. De vraag hierbij was: Welke kwaliteiten en meerwaarde leveren de verschillende kustversterkingsopties op voor de verschillende functies in het
gebied, met name ecologie, recreatie en drinkwaterwinning?

Leeswijzer
Deze studie is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel
wordt de opgave verkend en onderzocht. Eerst komt de
kustverdedigingopgave aan bod, daarna wordt respectievelijk vanuit ecologie, recreatie en waterwinning naar
de opgave gekeken. In deel twee worden drie toekomstscenario’s voor de hele kustboog neergezet en uitgewerkt voor Meijendel/Berkheide. In het laatste hoofdstuk
vergelijkt Deltares de scenario’s op hun effectiviteit voor
de kustverdediging.
De studie start met een korte introductie van het studieen uitwerkingsgebied.
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Vraagstelling
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Inleiding
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1 Introductie studie- en uitwerkingsgebied
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1.1

Hollandse kustboog
Het studiegebied betreft een deel van de Hollandse kustboog; het holle, gesloten kustdeel van West Nederland. Dit
kustdeel kan getypeerd worden als een ‘afslagkust’. Van nature slaat hier zand af. Zand dat verderop, bij de Waddeneilanden weer afgezet wordt. Als er in de kustboog op één
plek een grote hoeveelheid zand wordt toegevoegd (zoals
bijvoorbeeld nu bij de zandmotor bij Monster) verspreidt
dit zand zich langs de kust, tot de natuurlijke boogvorm
weer is hersteld. Dit is de kracht die dit landschap vormt.

Hollandse kustboog

Onderwerp van deze studie is het deel van de kustboog
tussen IJmuiden en Hoek van Holland, een gebied van
ongeveer 65 km lang. In dit gebied heeft het natuurlijke
kustlandschap een wisselende breedte. Op z’n smalst is
het strand met het aanliggende duingebied zo’n 150 meter breed (bij Monster), maar de brede duinlandschappen
zijn wel 4,5 km breed.
De natuurlijke kustlandschappen vervullen een groot aantal functies: ze vormen de kustverdediging van een groot
deel van Nederland en hebben veel betekenis voor de natuur, recreatie, woonkwaliteit en waterwinningscapaciteit.
Maar ook liggen er militaire functies, volkstuintjes, wordt
er op zee gevist, etc..
In deze studie wordt op schaal van de kustboog de kustverdedigingsopgave verkend en zijn er een drietal toekomstscenario’s voor de Hollandse kustboog ontwikkeld.

Duinaflslag na een storm

m
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1.2

Meijendel/Berkheide

Kijkend vanaf de zee kom je achtereenvolgens tegen: het
strand, een hoge zeereep, een lager duinencomplex, een
infiltratielaagte met waterpartijen van de drinkwaterwinning, een wat hoger duinencomplex met veel beboste
delen en uiteindelijk een hele hoge duinrug aan de rand
van het gebied. Het duinlandschap loopt daarna verder af
met lager gelegen oude duinruggen die in de loop van de
tijd zijn bebost en bebouwd. Deze binnenduinrand biedt
een rijk, afwisselend woonmilieu.

jonge duinen

oude duinen

± 750 m

brandingszone

± 3 km

strand

jonge duinen / Meijendel

±6 km

oude duinen / strandwallen

Voorschoten

veenwatering

Raaphorst

Rijksstraatweg N44

zijlwatering

Wassenaar

duinrrel

Meijendel/Kijfhoek/Bierlap
waterleiding

fietspad

zeereep
strand

troggen

zandbanken

Vervolgens wordt ingezoomd op het Stille kustlandschap
Meijendel/Berkheide. Voor dit gebied is verkend wat de
verschillende kustverdedigingsscenario’s zouden kunnen
betekenen voor de beleving, recreatie, natuur en waterwinning.

Meijendel/Berkheide beslaat een groot duingebied van
ongeveer 3500 ha, aansluitend op de dorps/stadsranden
van Katwijk, Wassenaar en Den Haag/Scheveningen

tussen Scheveningen, Wassenaar en Katwijk
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Uitwerkingsgebied Meijendel/Berkheide
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Impressie Meijendel/Berkheide

Bijzonder aan de stille kustlandschappen van de Hollandse
kustboog is dat ze groene oases bieden, te midden van
een groot uitgestrekt stedelijk gebied. Sta je hoog dan
zie je bebouwing in de randen, sta je laag dan dompel je
onder in de natuur en waan ver je van de stad. Zo dicht bij
huis heb je de natuur in Nederland zelden.

Belangrijke functie van de duingebieden is de productie
van schoon drinkwater. In de natuurlijke laagtes wordt
middels een stelsel van waterpartijen rivierwater in de
duinen ingelaten en in de zandlagen natuurlijk gezuiverd.
Een ondergronds buizensysteem pompt het water weer
op. De watertoren is een beeldbepalend gebouw in het
duingebied.
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Maar ook: er is uitgestrekte natuur te ervaren. Je kunt er in
alle rust struinen door grote dynamische en meer beboste
duinlandschappen.

De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’

Het is een contrastrijk gebied. De stranden hier zijn de
drukste van Nederland. Op hoogtijdagen komt ‘heel Nederland en - een deel van - Duitsland’ hier van de zee en
de zon genieten.
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Voor de spoorzoekers zijn er allerlei interessante fragmenten elementen uit het verleden te vinden, van resten
van de Atlantikwal - een verdedigingslinie uit de tweede
wereldoorlog -, oude paden, dijkjes, boerderijen, relicten
van pieperlandjes, etc.

Op de historische kaart is goed te zien dat het duingebied
ooit open en woest was, met daarin enkele groene oases.
Meijendel was een boerderij met daar omheen een aantal
akkers en weides, met behulp van beplantingen beschut
gemaakt tegen wind, zout en zand.
Het landschap was veel contrastrijker: natuur en cultuur,
woestheid en geborgenheid tekenden zich veel scherper
af.
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Meijendel is een groot park/duinbos geworden met een
uitgebreid netwerk van recreatieve paden. In het hart staat
- naast het pannenkoekenhuis - nog de oude boerderij. In
opzet was dit een prachtige recreatieve plek, maar in de
loop van de tijd is het een beetje sleets geworden.
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Grote delen van Meijendel/berkheide, en ook de andere
stille kustlandschappen, zijn niet of beperkt toegankelijk.
De zeereep is behekt, het waterleidinggebied, kwetsbare
natuurdelen en soms ook andere functies als militaire
gebieden, pretparken, golfbanen, etc. Soms zijn de hekken
laag en vallen ze niet zo op, maar in andere delen zijn ze
storend. Ze ontnemen de vrije beleving van het natuurlandschap. De duingebieden die recent zijn opgesteld
- zoals Berkheide - laten de kwaliteiten zijn van het vrije
struinen door een dynamisch duingebied.
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Kaart wel/beperkt/niet toegankelijke delen van Meijendel/
Berkheide
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Opengesteld dynamisch duinlandschap Berkheide
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Deelgebieden

Opgave Meijendel/Berkheide

Meijendel/Berkheide kent een groot aantal deelgebieden,
functies, eigenaren, landschappelijke, ecologische en
beheerseenheden. Sommige delen zijn vrij toegankelijk,
andere alleen met een abonnement of toegangskaartje en
weer andere delen niet.

De opgave voor het Stille kustlandschap Meijendel/
Berkheide is de samenhang in het gebied terug te vinden,
eerder door functies te stapelen en te combineren, dan ze
naast elkaar te leggen. En daarbij de specifieke kwaliteiten
van het gebied meer aandacht te geven en uit te lichten in
de oase van natuur .

Al deze deelgebieden, functies en belangen worden
gekenmerkt door een logica vanuit de (ontwikkelings)geschiedenis van het gebied en vanuit de vele verschillende
functies en belangen die hier spelen. Hieruit spreekt een
grote gebruiksdruk én betrokkenheid van vele mensen en
partijen bij de kwaliteiten van het gebied.

Recreatieve hoofdopzet

Tegelijkertijd verliest het duinlandschap aan samenhang
door de opdeling (vaak letterlijk door hekken of waterpartijen) van functies. Daarbij lijkt het - ondanks alle druk
op het gebied - alsof in opzet prachtige gebiedsdelen
en cultuurhistorische relicten aan de aandacht ontsnappen en langzaam verschralen, uitdoven en verdwijnen.

Voor deze studie betekent dit dat er geen éénduidige,
simpele oplossingen kunnen worden geboden die recht
doen aan alle belangen die in het duingebied spelen. De
lange termijnstudie doet daarom alleen uitspraken over
de hoofdlijnen van het gebied en de kansen die de kustverdedigingsopgave biedt om met de gebruiksdruk op
het gebied en haar kwaliteiten om te gaan.

camping

strand > volledig toegankelijk
zeereep > niet toegankelijk

Dorendel

waterleidinggebied > natuur/stilte gebied > niet/beperkt toegankelijk
duinlandschap > gedeeltelijk toegankelijk

waterwinning

recreatieve kernen met voorzieningen > volledig toegankelijk

militaire gebieden > niet/beperkt toegankelijk
dragende recreatieve routes
boulevards

struinnatuur

wassenaarse slag

wonen

s
ze tra
er n
ee d
p

visgrond

natuur

strandopgangen
pier
paviljoens
boulevard

Duinrell

Meijendel golfbaan
Meijendel

nieuwe natuur

N44
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attractieparken, golfbaan, verblijfsrecreatie, campings
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boulevard

Belangrijkste gebruikseenheden
Meijendel/Berkheide

waterwinning
militair terrein

N44
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Deel I
Opgave en Verkenningen
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2 Opgave kustverdediging
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2

Opgave
kustverdediging
Meegroeien met de zee
Vanuit de kustverdediging is de belangrijkste vraag hoe de
zeespiegelstijging de komende eeuw wordt opvangen.
De afgelopen eeuwen steeg de zee gemiddeld met 2
mm per jaar. Dit is ook de minimum waarde waar we
de komende eeuw rekening moet houden. Door de
klimaat-veranderingen kan de stijging wel groter worden;
afhankelijk van de ontwikkeling van het klimaat kan
het gaan om maximaal 8 mm per jaar. Als er niets wordt
gedaan brengt de zeespiegelstijging de veiligheid van de
kuststeden en ook de achterliggende gebieden in gevaar.
De afgelopen 150 jaar zijn er daarom - steeds stevigere maatregelen genomen om de kustlijn te beschermen.
• Overzicht van de jaarlijks benodigde zandsuppletie-hoeveelheid langs
de Nederlandse Kust om mee te groeien met de huidige zeespiegelstijging van 2 mm per jaar. De Hollandse kustboog wordt jaarlijks met gemiddeld 3 miljoen kuub zand op z’n plaats gehouden. Hierbij is nog geen
rekening met mogelijk extra zeespiegelrijzing door klimaatverandering.
[bron: Deltares]

Op dit moment wordt gewerkt met zandsuppleties.
Gemiddeld wordt er jaarlijks ruim 3 miljoen m3 zand in het
systeem van de Hollandse Kustboog gesuppleerd.
Hiervan is ongeveer 1,5 mijoen m3 voor het deel tussen
Hoek van Holland en IJmuiden. Dit zand wordt gebruikt
om de ‘basiskustlijn’ te handhaven, dat wil zeggen de
afgesproken referentielijn waar de kust in 1990 lag.
Deze hoeveelheid zand is voldoende om het hele
kustfundament jaarlijks met gemiddeld 2 mm op te hogen
en zodoende de zeespiegelstijging bij te houden.
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• Opgave ‘meegroeien met de zee’. Elk jaar stijgt de zeespiegel gemiddeld
met enkele milimeters. Door het hele kustfundament met een zelfde hoeveelheid zand op te hogen, groeit het kustsysteem in z’n geheel omhoog
en blijven de kust- en afslaglijn op dezelfde plek liggen.
[bron: Deltares]
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Zwakke plekken

Opgave

Er zijn een aantal zwakke plekken in de kustboog die
extra versterking behoeven. Dit betreft de badplaatsen
en smalle duinstukken die op termijn niet zullen voldoen
aan de veiligheidsnorm. Op dit moment worden deze
plekken versterkt. Sommige plannen zijn al uitgevoerd,
andere in ontwikkeling. Met de uitvoering is de veiligheid
voor de komende 50 jaar geborgd. Zandsuppleties zullen
tussentijds er voor zorgen dat het veiligheidsniveau wordt
onderhouden.

Jaarlijks kost het suppleren van de Nederlandse kust 60
tot 80 miljoen euro voor ongeveer 12 miljoen kubieke
meter zand. Rijkswaterstaat heeft het voornemen om het
suppletievolume in verband met de zeespiegelstijging te
vergroten tot 20 miljoen kubieke meter per jaar. De Deltacommissie adviseerde zelfs dat jaarlijks op korte termijn 40
– 85 miljoen kubieke meter gesuppleerd zou moet worden
om Nederland te beschermen tegen de zeespiegelstijging.
Met de huidige bezuinigingen in het achterhoofd buigt
men zich nu opnieuw over het suppletievraagstuk.

De overige duingebieden zijn zo breed dat niet direct
aanvullende maatregelen nodig zijn. In feite zijn de duinen
van de stille kustlandschappen op veel plekken zo breed,
dat het voor de bescherming tegen overstroming van het
achterland, best wel wat minder zou kunnen.

(Bron: Onderzoek ‘Ruimte voor recreatie op het strand; onderzoek naar
een recreatiebasiskustlijn’, Decisio i.o.v. Provincie Fryslan, Noord-Holland,
Zuid-Holland en Zeeland, Mei 2011)

De vraag is of 1) de kustverdediging eenvoudiger en
daarmee goedkoper kan, en 2) of de kustverdediging
geoptimaliseerd kan worden vanuit de andere functies
die deze gebieden vervullen. Met name de optimalisatie
van ecologische, recreatieve, landschappelijke kwaliteiten
alsmede de drinkwaterwinning die hier plaats vindt.
In de hoofdstukken hierna wordt eerst ingezoomd op
de andere functies en de samenhang daarvan met de
kustverdedigingsopgave onderzocht. Daarna worden een
aantal samenhangende toekomstscenario’s opgezet.
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Overzicht zwakke schakels in de
kustboog
- Noordwijk: uitgevoerd
- Katwijk: in planfase
- Scheveningen: in uitvoering
- de Delflandse kust bij Monster: uitgevoerd

Katwijk

Scheveningen
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Noordwijk

Monster
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Verkenning ecologie

Met het zandsuppleren wordt de vorming van het
natuurlijk kustlandschap sterk beïnvloed. Het kiezen van
een wijze van kustverdediging is daarmee kiezen voor een
bepaald type natuur(beeld).
Voor de ontwikkeling van de toekomstscenario’s
hebben we ons allereerst afgevraagd: Hoe wordt de
kust gevormd? Welke processen liggen daaraan ten
grondslag? Welke natuur vormt zich daarop? En, kan je de
vorming van het natuurlijke landschap met een bepaald
type kustverdediging stimuleren? Deze verkenning
heeft de bouwstenen opgeleverd voor de verschillende
toekomstscenario’s.

a) Vorming van de Hollandse kust
8.000 tot 5.000 jaar geleden
- er was sprake van een afslagkust
- door een sterke zeespiegelrijzing verplaatst
de kustlijn zich landinwaarts én omhoog
(±10 meter)

de ligging van de kust nu

b) Vorming van oude duinen
5.000 tot 3.000 jaar geleden
- door een minder sterke zeespiegelstijging
dan de periode daarvoor, er was sprake van
een aangroeikust, de kustlijn verplaatste
zich zeewaarts én omhoog (±3m)

c) Vorming van jonge duinen
3.000 jaar geleden tot heden
- er is weer sprake van een afslagkust
- door toegenomen zeespiegelrijzing
verplaatst de kustlijn zich landinwaarts én
omhoog (±2 m)
Vorming van de Hollandse kust
Verband tussen de zeespiegelstijging en de vorming en de ligging van
strandwallen en duinen voor de Hollandse kust
[bron: Berendsen, De Vorming van het land, 1998]
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De centrale vraag van deze studie is: hoe kan de
kustverdediging geoptimaliseerd worden vanuit het
ecologisch perspectief. Geen gemakkelijke vraag.
We hebben evenveel ecologen gesproken, als we
verschillende antwoorden hebben gekregen. De een
zet in op het behoud van zoveel mogelijk soorten
planten en dieren, de ander op het creëren van de meest
natuurlijke kustvorm; en weer een ander zegt dat er in
het Nederlandse kustlandschap - met alle functies en
belangen - geen ruimte is voor echte natuur, dat het altijd
een culturele opgave is.
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3.2

De vorming van
het natuurlijk
kustlandschap

I Vorming oude duinen
± 5000 - 3000 jaar geleden
situatie:
- stijgende zeespiegel: De zeespiegelstijging is niet alleen
van deze tijd. De Nederlandse kust wordt daar al eeuwen
lang door gevormd.
- aangroeikust
vorm:
- kustlijn lag aan het einde van deze periode verder zeewaarts, er was dus meer land
- er ontstond een reeks van langgerekte strandwallen met
daarop lage duinen, met weinig reliëf
ontwikkeling:
- aan de landzijde ontstonden eikenbossen
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Oude duinen
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II Vorming jonge duinen
3.000 jaar geleden tot heden
situatie:
- stijgende zeespiegel, toegenomen frequentie en kracht
stormen
- afslagkust met erosie
vorm:
- paraboolvormige duinen, die als een muur van zand over
het onderliggende landschap walsen
- landinwaarts breiden de parabolen zich steeds meer uit.
Ze verenigen zich met elkaar en groeien steeds groter.

‘Tot ongeveer het jaar 1000 waren de duinen veel lager dan nu, hooguit
tien meter. Wel stond de zee lager, maar toch niet meer dan een meter.
Archeologische resten van boerderijen die op deze lage, oude duinen
stonden, wijzen er op dat er veeteelt en landbouw werd bedreven. Bij
Katwijk en op Walcheren vond men in Romeinse en vroegmiddeleeuwse
grondlagen akkers met ploegsporen en duizenden afdrukken van koeienpoten. Een enkele vondst van stuifmeelkorrels van rogge toont ook akkerbouw aan in de Oude Duinen rond 1300. De duinkust bood dus zonder
hoge duinen voldoende bescherming voor menselijke bewoning.
Kleine, hoefijzervormige duintjes, de paraboolduinen’ , rollen, voortgestuwd door de wind, landinwaarts en breiden zich steeds meer uit. Ze
verenigen zich met elkaar en groeien groter. Uiteindelijk rollen enorme
duinmassieven door het gebied die alles wat ze tegenkomen bedelven
onder enorme massa’s zand. Achter een dergelijk massief ontstaat een
duinvallei. Een kalkrijke plek, geschikt voor pioniersplanten.’
(bron: www.dbnl.org)
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Jonge duinen
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III De beteugelde kust
±1600 tot 1990
Hard & statisch kustbeheer:
- vanaf 1600 worden er steeds meer maatregelen genomen waarbij de zeereep heel geleidelijk steeds steviger wordt vastgelegd
- uiteindelijk is de zeereep de primaire waterkering geworden. Het achterliggend duingebied heeft vanuit waterveiligheid geen betekenis meer.
vorm:
statische kust:
- ingeplant met helm: continue dijk van zand ter bescherming van het achterland
- golfbrekers om afslag tegen te gaan
- met harde keringen op erosieve plekken

Werkboek #4 Atelier Kustkwaliteit 2011

De beteugelde kust
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IV Dynamisch kustbeheer met vaste
kustlijn
vanaf 1990
Vanaf 1990 wordt er gewerkt met zachte maatregelen om
de kust te verdedigen. Uitgangspunt is de handhaving van
de basiskustlijn (BKL), een bestuurlijk vastgelegde kustlijn
volgens de situatie van 1990.
• Strandsuppletie
- jaarlijks onderhoud
- direct op de plek waar het nodig is
- geeft verstoring aan het strandecosysteem
- geschikt voor het maken van stranden (intensief beheer)
- nadeel: er moet een gedeelte van het strand
worden afgezet tijdens en na de werkzaamheden vanwege drijfzand.
- 8-9 €/m3

• Vooroeversuppletie / ‘rainbowen’
- eenvoudiger en goedkoper dan strandsuppletie
- deels bij de stranden, deels bij Monster
- maar geeft ook verstoring aan het ecosysteem
- 4 - 5 €/m3

• Zandmotor
- eens in de 20 jaar zand aanbrengen
- de zee /wind verspreidt het geleidelijk
- veel minder verstoring, bij het delven als het
aanbrengen
- veel kansen voor natuur
- € 2/m3

- vanaf 1990 wordt gewerkt met strandsuppleties.
- vanaf 2001ook met onderwatersuppleties, waarbij de zee
en de wind zélf het zand naar de kust brengen.
- de zandsuppleties vinden nu op steeds grotere schaal
plaats. Er wordt vanaf 2010 geëxperimenteerd met een
zandmoter, met als inzet eens in de 15/20 jaar een hele
grote hoeveelheid zand in te brengen, die zich zelf (door
de kracht van de zee en de wind) verspreidt over het
kustfundament. Dit moet leiden tot minder verstoring
van het natuurlijk syteem en meer kans voor natuurlijke
processen.
vorm:
- met de suppleties wordt het hele kustfundament jaarlijks
iets opgehoogd om de zeespiegelstijging bij te houden.
- de zeereep wordt (nog steeds) als zanddijk met helm op
zijn plek gehouden
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Dynamisch kustbeheer met vaste
kustlijn
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3.3

Effecten kustvorming
na 20 jr suppletie
voor de natuur
Opportunische zeereep

vooroever

strand

zeereep

duinen

strand

zeereep

duinen

strand

zeereep

duinen verstarren

1) huidig proces: zandsuppletie in de vooroever
primaire duintjes

vooroever

2) zand stuift niet door, maar hoopt zich aan de zeezijde op

vooroever

3) kust- en duinsysteem zijn gescheiden systemen geworden,
de kust breidt zich langzaam zeewaarts uit

Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse kust op heel
verschillende manieren omgaat met het gesuppleerde
zand. Bij sommige kustdelen hoopt het zand op voor de
zeereep, op ander delen wordt het zand over de zeereep
doorgevoerd naar het achterliggende duinsysteem. Dit
laatste kusttype, genoemd de ‘altruïstische zeereep’ heeft
een overweldigend effect op de natuur. Door de doorvoer
van zand ontstaat een ‘levend duinsysteem’, een compleet
systeem van geleidelijke overgangen van strand naar binnenduin. In de kustboog komt dit type voor bij de duinen
van Castricum en Schoorl. In het zuidelijk deel - het deel
van deze studie - gedraagt de zeereep zich egoïstisch en
opportunistisch. In ons studiegebied Meijendel/Berkheide
wordt al het zand voor de zeereep neergelegd. Er vormen
zich jonge duinen met stuivend zand, maar dit stuift niet
door naar de grijze duinen, achter de zeereep. De natuurwinst is hier kleiner dan de negatieve effecten op de
duinontwikkeling. Het achterliggend duingebied verstart
door de zandsuppleties.
(bron: Bas Arens, verschillende studies, interview).

1 conservatieve zeereep:
vangt weinig zand, weinig mogelijkheden voor dynamische duinvorming

3 egoïstische zeereep:
vangt al het zand zelf in, en breidt daardoor uit. Witte
duinen komen tot ontwikkeling. Doorvoer naar de achterliggende duinen vindt niet/nauwelijks plaats
4 redelijke zeereep:
vangt zelf zand, maar voert ook een deel van het zand
door. witte duinen komen volledig tot ontwikkeling, met
kansen voor de grijze duinen
5 altruïstische zeereep:
deelt het zand met het achterland of geeft het er aan af.
het effect op de natuur is overweldigend, er ontstaat een
compleet samenstelsel van geleidelijke overgangen van
strand naar binnenduin.
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2 opportunistische zeereep:
legt het zand voor z’n voeten neer, er vormen jonge duinen met stuivend zand, maar dit stuift niet door naar de
grijze duinen, achter de zeereep, de natuurwinst is kleiner
dan de negatieve effecten
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Inventarisatie kustvormingsprocessen na 20 jaar zandsuppleties

[bron: Bas Arens]
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Van een afslag- naar een aangroeikust
Op de hoogtekaart van Meijendel/Berkheide (en in het
veld) is heel goed de reeks van kustvormen in relatie tot
de wordinggeschiedenis te lezen. Je ziet de lage strandwallen, de paraboolvormige jonge duinen en de hoge
- onnatuurlijke - zeereep langs de kust. Voor de zeereep
vormen zich nu jonge - primaire - duinen als gevolg van
de zandsuppleties. De kustlijn verplaatst zich heel langzaam zeewaarts.

zeezijde: zanddijk met helm en daarvoor primaire duintjes

landzijde: Duinen ontvangen geen zand en verstarren

(bron: RWS)
zeereep

vorming van primaire duinen voor de zeereep

Van een afslagkust ontwikkelt zich nu - door de zandsuppleties - een aangroeikust. Dit is een beweging tegen de
natuurlijke morfologische karakteristiek van de Hollandse
Kustboog in.

met daarop de verschillende kenmerkende duinvormen

zeereep
vorming van primaire duinen voor de zeereep
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parabool duinen
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Hoogtekaart van Meijendel/Berkheide

oude duinen / strandwallen
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Vorming van de ondiepe voorzee
De naaststaande plaatjes laten zien dat de zandsuppleties
ook veel effect hebben op het onderwatersysteem. Op het
onderwatermodel van Deltares is te zien dat er in de jaren
70 voor de kust van Meijendel één zandbank en een trog
lag. Na de zandsuppleties van de afgelopen 20 jaar heeft
zich een uitgebreider zandbanken- en troggensysteem
ontwikkeld.
De zandbanken zijn voorbodes van nieuwe jonge duinen,
die langzaam richting de kust wandelen.

Banken en troggen bij Meijendel
1974

De troggen zijn voor de natuur (en visserij) interessant
omdat hier zich - in luwte van de zandbanken - grote hoeveelheden algen, schelpdieren, kokerwormen, zee-egels,
garnalen, krabben en vissen kunnen ontwikkelen. Het
zijn ecologische hotspots, met veel soorten op een klein
oppervlak.

Banken en troggen bij Meijendel
2009

(bron afbeeldingen: Deltares)

platvissen

zeevogels
zeehonden

vissen

bodemfauna
zoöplankton
jonge vissen
krabben
fytoplankton
bacteriën

voedingsstoffen

‘ecologische hotspot’ in de troggen op basis
van kokerwormvelden

Onderwatersysteem van
zandbanken en troggen voor de kust

kustboog

Hoek vanHolland
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IJmuiden
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3.4

Ecologie van de stille
kustlandschappen
De ecologie van de stille kustlandschappen beslaat het
hele kustfundament: van de ondiepe voorzee, de brandingszone, het natte en droge strand, de zeereep tot en
met het achterliggende duingebied. De ecologie van
dit kustsysteem wordt in belangrijke mate bepaald door
(geo-)morfologische processen. De dynamiek is hier hoog,
er worden grote hoeveelheden sediment getransporteerd. Vooral langs de kust in noordwestelijke richting,
maar ook vanuit de zee, via het strand richting de duinen.
Planten en dieren zijn aangepast aan de hoge mate van
instabiliteit van het systeem. De dynamiek is de basis voor
een levend kustsysteem.
De ecologische waarde is groot. De stille kustlandschappen worden beschermd door Natuurbeschermingswetgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en de Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden.
(bron: Deltares, Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst,
2009).

De opgave voor het natuurlijk systeem ligt met name in
het levend en dynamisch houden van het kustsysteem.
Zowel van het onderwatersysteem, als van het achterliggende duingebied. Bijzonder is dat de duinen zich bij de
kustboog al onder water vormen en langzaam het land
op ‘wandelen’ en steeds hoger worden. Golfkracht, water
en wind verplaatsen het zand en vormen het landschap.
De natuurlijke situatie is hier een afslagkust, met de in het
profiel beschreven componenten.

golfkracht

eb & vloed

branding

inbrengen van zand
- 20 meter

kustfundament
± 12 Km

± 750 m

ondiepe voorzee

brandingszone

zandbanken

troggen

ongestoord

Typering
• opstuwing van zand onder water door golven,
zeestromingen en getij
• onderwater duinen
• ‘lopen’ het strand op

Typering
• laagtes achter de zandbanken met relatieve rust
• sedimentatie van fijnere delen, hoog voedselaanbod
• ecologische hotspot, zogenaamde ‘patchy’ rond
schelpkokerwormvelden
• hoge biomassa productie én soortenrijkdom

Typering
• hoog dynamisch inter
• vloedmerk als startpun
• golven en getij selecte
op grootte, levert versc
• cruciale schakel in voe
• hoge biomassa produc

Condities
• ondiepe voorzee

Condities
• luwte achter de zandbanken in de ondiepe voorzee

Condities
• fijn zand leidt tot bred
• grof zand leidt tot sma
biomassa
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Voorschoten

veenwatering

Raaphorst

Rijksstraatweg N44

zijlwatering

Wassenaar

duinrrel

fietspad

jonge duinen
oude duinen

strand

de strand

rgetijdengebied
nt voor duinvorming
eren zandkorrels
chillende niches op
edselketen
ctie

de stranden met hoge biomassa
alle stranden met minder

± 3 km

± 4 km

levend duinsysteem (jonge duinen)

oude duinen / strandwallen

primaire
wandelende duintjes

witte duinen

vochtige duinvalleien

grijze duinen

Typering
• Nieuwe, deels begroeide, lage duintjes op de
stranden tegen de witte duinen aan
• Belangrijk voor het duinvormende proces

Typering
• Buitenste hoge duinrug
• Onderhevig aan verstuiving
• Verplaatst zich landinwaarts
• Belangrijk voor het duinvormende proces

Typering
• Vochtige laagtes in de duinen
• Ontstaan door afsnoering van een zandvlakte
door zeewaartse verplaatsing van de kust
Of door uitstuiving (tot op het grondwater)
• Onderdeel van de levende duinen
• Grote soortenrijkdom !!!

Typering
• Duinen met lage & kleinschalige dynamiek voor
lichte bodemvorming met kruiden en mossen
• Grootste oppervlakte
• Grote soortenrijkdom !!!

Condities
• kust met zandaanvoer
• incidentele of regelmatige overspoeling
met zoutwater

Condities
• kust met zandaanvoer of dynamische zeereep
• geen overspoeling met zout water

Condities
• op lange termijn is verstuiving nodig, omdat ze
anders onder water komen te staan
• waterkwaliteit en waterkwantiteit

Condities
• lichte overstuiving met kalkhoudend zand
• hellingprocessen, watererosie
• begrazing door konijnen

duindoornstruwelen
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Meijendel/Kijfhoek/Bierlap

wind

zeereep

storm

eikenbossen
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ondiepe voorzee

platvissen

brandingszone

strand

levend duins

zeevogels
zeehonden

vissen

bodemfauna
zoöplankton

zandbanken

troggen

ongestoorde strand

primaire
wandelende duint

Typering
• opstuwing van zand onder water door golven,
zeestromingen en getij
• onderwater duinen
• ‘lopen’ het strand op

Typering
• laagtes achter de zandbanken met relatieve rust
• sedimentatie van fijnere delen, hoog voedselaanbod
• ecologische hotspot, zogenaamde ‘patchy’ rond
schelpkokerwormvelden
• hoge biomassa productie én soortenrijkdom

Typering
• hoog dynamisch intergetijdengebied
• vloedmerk als startpunt voor duinvorming
• golven en getij selecteren zandkorrels
op grootte, levert verschillende niches op
• cruciale schakel in voedselketen
• hoge biomassa productie

Typering
• nieuwe, deels begroeide, lage duintjes o
stranden tegen de witte duinen aan
• belangrijk voor het duinvormende proce

Condities
• ondiepe voorzee

Condities
• luwte achter de zandbanken in de ondiepe voorzee

Condities
• fijn zand leidt tot brede stranden met hoge biomassa
• grof zand leidt tot smalle stranden met minder
biomassa
• voor hoge bioproductiviteit geen ‘beach-cleaning’;
strand niet diepgravend schoonmaken en vloedmerk
niet verwijderen

Condities
• kust met zandaanvoer
• incidentele of regelmatige overspoeling
met zoutwater

Soorten

Soorten
• schelpkokerworm
• slakken
• garnalen
• platvissen
• zeehonden

Soorten
• heel veel kleine diertjes vb beerdiertjes,
gemshoornworm, strandvlokreeft, ..
• strandbroedvogels (strandplevier, bontbekken)

Soorten
• Biestarwegras, zandhaver,..

> Effecten zandsuppletie

> Effecten zandsuppletie

> Effecten zandsuppletie

> Effecten zandsuppletie

Positief
• toename zandaanvoer in de vooroever kan
leiden tot de vorming van nieuwe zandbanken

Negatief
• suppletie in de troggen vernietigt het systeem,
herkolonisatie duurt 5 jaar

Negatief
• strandsuppletie vernietigt het systeem

Negatief
• als er te veel zand wordt aangevoerd kan
Biestarwegras zich niet vestigen

jonge vissen
krabben
fytoplankton
bacteriën

voedingsstoffen

Positief
• toename zandaanvoer in de vooroever kan leiden
tot de vorming van nieuwe zandbanken en
troggen

> Effecten recreatie
niet

> Effecten recreatie
niet

Positief
• toename (vooral van fijn zand) (in de vooroever)
leidt tot een fijnkorrelig breed strand, met hoge
biomassa

> Effecten recreatie
bij intensief gebruik: veel verstoring

Positief:
• toename van zandaanvoer leidt tot vorm
primaire wandelende duinen

> Effecten recreatie
• als voor het strand de duintjes weggesch
worden is de invloed zeer groot
• in principe kunnen de primaire duinen b
en gebruik verdragen
• echter, bij zeer intensief gebruik worden
grondvormen en vegetaties aangetast

strand
brandingszone

zandbanken ongestoorde
troggen
strand

levend duinsysteem
strand(jonge duinen)levend duinsysteem (jonge duinen)
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one

oude

primaire ongestoordewitte
strand
duinen
primaire
vochtige duinvalleien
witte duinengrijze duinen
vochtige duinvalle
duind
wandelende duintjes
wandelende duintjes
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Typering
Typering
Typering
Typering
Typering
Typering
Typering
Typering
Typering
Typering
Typering
nken
• opstuwing
met relatieve
van zand
rustonder water
• hoogdoor
dynamisch
golven,intergetijdengebied
• laagtes achter de zandbanken
met relatieve
rust
•lage
hoog
dynamisch
• buitenste hoge duinrug • nieuwe, deels begroeide, lage
• vochtige
• buitenste hoge duinrug
• duinen met lage & kleinschalige
• vochtige
dynamiek
laagtes voor
in de duinen
• nieuwe,
deels begroeide,
duintjes
op deintergetijdengebied
duintjeslaagtes
op de in de duinen
zeestromingen
elen, hoog voedselaanbod
en getij
• vloedmerk als startpunt voor
• sedimentatie
duinvorming
van fijnere delen,
hoog voedselaanbod
• vloedmerk
als startpunt voor• onderhevig
duinvormingaan verstuivingstranden tegen de witte duinen
• ontstaan
door afsnoering •van
onderhevig
een zandvlakte
aan verstuiving lichte bodemvorming met •kruiden
ontstaan
endoor
mossen
afsnoering van een zandvlak
stranden
tegen de witte duinen
aan
aan
enaamde
• onderwater
‘patchy’
duinen
rond
• golven en getij selecteren•zandkorrels
ecologische hotspot, zogenaamde
‘patchy’
• golven en
getij selecteren zandkorrels
• verplaatst zich landinwaarts
door zeewaartse
• verplaatst
van de kust,
zich landinwaarts • grootste oppervlakte
door zeewaartse verplaatsing van de kust,
• belangrijk
voorrond
het duinvormende
proces
• belangrijk voor het duinvormende
proces verplaatsing
• ‘lopen’ het strand op
op grootte, levert verschillende
schelpkokerwormvelden
niches op
op grootte, levert verschillende
• belangrijk
niches opvoor het duinvormende proces
of door uitstuiving (tot op het
• belangrijk
grondwater)
voor het duinvormende
• groteproces
soortenrijkdom !!! of door uitstuiving (tot op het grondwater)
én soortenrijkdom
• cruciale schakel in voedselketen
• hoge biomassa productie én soortenrijkdom
• cruciale schakel in voedselketen
• onderdeel van de levende duinen
• onderdeel van de levende duinen
• hoge biomassa productie
• hoge biomassa productie
• grote soortenrijkdom !!!
• grote soortenrijkdom !!!

Condities
•en
ondiepe
in de ondiepe
voorzeevoorzee

Condities
Condities
Condities
Condities
Condities
Condities
Condities
Condities
Condities
Condities
• fijn zand leidt tot brede stranden
• luwte met
achter
hoge
de zandbanken
biomassa • in
de met
ondiepe
voorzee • fijn zand leidt tot brede stranden
• kustmet
methoge
zandaanvoer
biomassaof dynamische
zeereep
• op lange termijn is verstuiving
• kustnodig,
met zandaanvoer
omdat ze of dynamische
• lichte overstuiving
zeereep met kalkhoudend
• op lange termijn
zand is verstuiving nodig, omda
kust
zandaanvoer
• kust met zandaanvoer
• grof zand leidt tot smalle stranden met minder
grof zand leidt tot smalle stranden
• geen met
overspoeling
minder met zout
water
anders onder water komen•te
geen
staan
overspoeling met zout water
• hellingprocessen, watererosie
anders onder water komen te staan
• incidentele of regelmatige• overspoeling
• incidentele
of regelmatige overspoeling
biomassa
biomassa
• waterkwaliteit en waterkwantiteit
• begrazing door konijnen • waterkwaliteit en waterkwantiteit
met zoutwater
met zoutwater
• voor hoge bioproductiviteit geen ‘beach-cleaning’;
• voor hoge bioproductiviteit geen ‘beach-cleaning’;
• bezonning
strand niet diepgravend schoonmaken en vloedmerk
strand niet diepgravend schoonmaken en vloedmerk
niet verwijderen
niet verwijderen

Soorten

Soorten
Soorten
• heel veel kleine diertjes vb• schelpkokerworm
beerdiertjes,
gemshoornworm, strandvlokreeft,
• slakken..
• strandbroedvogels (strandplevier,
• garnalenbontbekken)
• platvissen
• zeehonden

Soorten
Soorten
Soorten
Soorten
Soorten
Soorten
Soorten
Soorten
• heel veel kleine diertjes vb beerdiertjes,
• Helmgras, zandhaver, zeemelkdistel,
zandtulpje
• Helmgras, zandhaver, zeemelkdistel,
• laagblijvende
zandtulpje
grassen, korstmossen,
• moerasplanten
kruiden
• Biestarwegras, zandhaver,..
• Biestarwegras,
zandhaver,..• moerasplanten
gemshoornworm, strandvlokreeft, ..
• parnassia, orchideen, fonteinkruiden, genitiaan,
• Tapuit, blauwvleugel sprinkhaan,
• parnassia,
wespen,
orchideen, fonteinkruiden, genit
• strandbroedvogels (strandplevier, bontbekken)
waterbiesjes, zegge, wilde gagel, ...
loopkevers, ...
waterbiesjes, zegge, wilde gagel, ...
• kolonievogels, watervogels,
• kolonievogels, watervogels,
• paapje, rugstreeppad, dodaars
• paapje, rugstreeppad, dodaars

> Effecten zandsuppletie
e> Effecten zandsuppletie > Effecten zandsuppletie> Effecten zandsuppletie > Effecten zandsuppletie> Effecten zandsuppletie > Effecten zandsuppletie> Effecten zandsuppletie > Effecten zandsuppletie> Effecten zandsuppletie > Effecten zandsuppletie

Negatief
Negatief
Negatief
Negatief:
Negatief:
Negatief:
Negatief
Negatief:
Positief
Negatief
Negatief
ernietigt
hetzandaanvoer
systeem, in de •vooroever
strandsuppletie
het systeem
in de troggen vernietigt
systeem,
• strandsuppletie
• vorming
systeemvan nieuwe primaire
voor
de wordt
zeereep
• Teveel doorstuiving
kan leiden
• vorming
tot overstuiving
van nieuwe primaire• duinen
vormingvoor
vande
nieuwe
zeereep
primaire
• Teveel
duinen
doorstuiving
voor de zeereep
kan leiden tot overstui
• toename
kan vernietigt• suppletie
• als erhet
te veel
zand wordt aangevoerd
kan vernietigt het
• alsduinen
er te veel
zand
aangevoerd
kan
herkolonisatie duurt 5 jaar Biestarwegras zich niet vestigen
van de duinvallleien
leiden tot een afname
van de
vanduinvallleien
de doorstuiving
leiden tot de vorming van nieuwe zandbanken
kunnen leiden tot een afname
van de doorstuiving
kunnen leiden tot een afname kunnen
van de doorstuiving
Biestarwegras
zich niet vestigen
Positief
Positief
leidt tot verstarring > afname kwaliteit
> leidt tot verstarring > afname kwaliteit
> leidt tot verstarring > afname>kwaliteit
Positief
Positief:
Positief:
• toename (vooral van fijn zand)
(in de vooroever)
• toename (vooral van fijn zand) (in de vooroever)
de vooroever kan leiden
leidt tot een fijnkorrelig breed
• toename
strand, zandaanvoer
met hoge in de Positief:
vooroever kan leiden
leidt tot een fijnkorrelig breedPositief:
strand, met hoge
• door verstuiving krijg je een
Positief:
toename kalkhoudend
Positief:
• door verstuiving krijg je een toename kalkh
Positief:
zandbanken en
tot de vorming van nieuwe zandbanken
en zandaanvoerbiomassa
zand,
voorvan
de kalkminnende
vegetaties
• als het
zand kan doorstuiven
goed
leidt
voor
hetde
tot kalkminnende vegetatie
biomassa
• toename van een doorstuivende
zandaanvoer
leidt leidt
• toename
van een doorstuivende
zandaanvoer
leidt zand,dan
• toename van
leidt tot vorming van
• toename
van zandaanvoer
totgoed
vorming
troggen
kaneen
leiden
tot stuifkuilen
een kwaliteitsverbetering van
• een
dedynamische
grijze duinen
zeereep kan leiden tot stu
tot een kwaliteitsverbeteringprimaire wandelende duinen • een dynamische zeereep tot
kwaliteitsverbetering
primaire wandelende duinen
en zo tot nieuwe duinvalleitjes
en zo tot nieuwe duinvalleitjes
• nieuwe witte duinen kunnen leiden tot een
• nieuwe witte duinen kunnen leiden tot een
vergroting van de zoetwaterbel /duinvalleien
vergroting van de zoetwaterbel /duinvalleie
• een extreme kustverplaatsing zeewaarts kan leiden
• een extreme kustverplaatsing zeewaarts ka
tot afsnoering strand(vlakte) en zo tot nieuwe
tot afsnoering strand(vlakte) en zo tot nieuw
duinvalleitje
duinvalleitje

> Effecten recreatie
niet

> Effecten recreatie
> Effecten recreatie
bij intensief gebruik: veel verstoring
niet

> Effecten recreatie
> Effecten recreatie
> Effecten recreatie
> Effecten recreatie
> Effecten recreatie
> Effecten recreatie
> Effecten recreatie
> Effecten recreatie
bij intensief
gebruik: veel verstoring
• in principe kunnen de witte
duinen
in principeen
kunnen
de witte duinen
• de natuur
betreding
is gevoelig voor• de
verstoring
betreding:
• deweggeschoven
natuur is gevoelig voor• verstoring
betreding:
natuur isen
gevoelig
voor verstoring en be
• als voor het strand de duintjes
weggeschoven
• als
voor betreding
het strand de duintjes
de grijzede
zijn gebaat bij rustde duinvalleien zijn gebaat bij rust
en gebruik verdragen, en kan
gebruik
deinvloed zeer groot
verdragen, en kan gebruik
de duinvalleien zijn gebaat en
bij gebruik
rust
worden is de invloed zeer groot
worden
is de
• omdat het zulke grote oppervlaktes betreft kunnen ze,
verstuiving stimuleren
verstuiving stimuleren
• in principe kunnen de primaire duinen betreding
• in principe kunnen de primaire duinen betreding
• echter, bij zeer intensief gebruik
worden
de
• echter, bij zeer intensief gebruik
mitsworden
goed gezoneerd,
de
recreatief gebruikt worden
en gebruik verdragen
en gebruik
verdragen
grondvormen
en
vegetaties
aangetast
grondvormen
en
vegetaties
aangetast
• echter, bij zeer intensief gebruik worden de
• echter, bij zeer intensief gebruik worden de
grondvormen en vegetaties aangetast
grondvormen en vegetaties aangetast
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strand

levend duinsysteem (jonge duinen)

oude duinen / st

ongestoorde strand

primaire
wandelende duintjes

witte duinen

vochtige duinvalleien grijze duinen

Typering
• hoog dynamisch intergetijdengebied
• vloedmerk als startpunt voor duinvorming
• golven en getij selecteren zandkorrels
op grootte, levert verschillende niches op
• cruciale schakel in voedselketen
• hoge biomassa productie

Typering
• nieuwe, deels begroeide, lage duintjes op de
stranden tegen de witte duinen aan
• belangrijk voor het duinvormende proces

Typering
• buitenste hoge duinrug
• onderhevig aan verstuiving
• verplaatst zich landinwaarts
• belangrijk voor het duinvormende proces

Typering
• vochtige laagtes in de duinen
• ontstaan door afsnoering van een zandvlakte
door zeewaartse verplaatsing van de kust,
of door uitstuiving (tot op het grondwater)
• onderdeel van de levende duinen
• grote soortenrijkdom !!!

Typering
• duinen met lage & kleinschalige dynamiek voor
lichte bodemvorming met kruiden en mossen
• grootste oppervlakte
• grote soortenrijkdom !!!

Condities
• fijn zand leidt tot brede stranden met hoge biomassa
• grof zand leidt tot smalle stranden met minder
biomassa
• voor hoge bioproductiviteit geen ‘beach-cleaning’;
strand niet diepgravend schoonmaken en vloedmerk
niet verwijderen

Condities
• kust met zandaanvoer
• incidentele of regelmatige overspoeling
met zoutwater

Condities
• kust met zandaanvoer of dynamische zeereep
• geen overspoeling met zout water

Condities
• op lange termijn is verstuiving nodig, omdat ze
anders onder water komen te staan
• waterkwaliteit en waterkwantiteit

Condities
• lichte overstuiving met kalkhoudend zand
• hellingprocessen, watererosie
• begrazing door konijnen
• bezonning

Soorten
• heel veel kleine diertjes vb beerdiertjes,
gemshoornworm, strandvlokreeft, ..
• strandbroedvogels (strandplevier, bontbekken)

Soorten
• Biestarwegras, zandhaver,..

Soorten
• Helmgras, zandhaver, zeemelkdistel, zandtulpje

Soorten
• moerasplanten
• parnassia, orchideen, fonteinkruiden, genitiaan,
waterbiesjes, zegge, wilde gagel, ...
• kolonievogels, watervogels,
• paapje, rugstreeppad, dodaars

Soorten
• laagblijvende grassen, korstmossen, kruiden
• Tapuit, blauwvleugel sprinkhaan, wespen,
loopkevers, ...

> Effecten zandsuppletie

> Effecten zandsuppletie

> Effecten zandsuppletie

> Effecten zandsuppletie

> Effecten zandsuppletie

Negatief
• strandsuppletie vernietigt het systeem

Negatief
• als er te veel zand wordt aangevoerd kan
Biestarwegras zich niet vestigen

Negatief:
Negatief:
• vorming van nieuwe primaire duinen voor de zeereep • Teveel doorstuiving kan leiden tot overstuiving
van de duinvallleien
kunnen leiden tot een afname van de doorstuiving
> leidt tot verstarring > afname kwaliteit
Positief:
Positief:
• door verstuiving krijg je een toename kalkhoudend
• toename van een doorstuivende zandaanvoer leidt zand, goed voor de kalkminnende vegetaties
• een dynamische zeereep kan leiden tot stuifkuilen
tot een kwaliteitsverbetering
en zo tot nieuwe duinvalleitjes
• nieuwe witte duinen kunnen leiden tot een
vergroting van de zoetwaterbel /duinvalleien
• een extreme kustverplaatsing zeewaarts kan leiden
tot afsnoering strand(vlakte) en zo tot nieuwe
duinvalleitje

Negatief
• vorming van nieuwe primaire duinen voor de zeereep
kunnen leiden tot een afname van de doorstuiving
> leidt tot verstarring > afname kwaliteit

> Effecten recreatie
• in principe kunnen de witte duinen betreding
en gebruik verdragen, en kan gebruik de
verstuiving stimuleren
• echter, bij zeer intensief gebruik worden de
grondvormen en vegetaties aangetast

> Effecten recreatie
• de natuur is gevoelig voor verstoring en betreding:
de grijze zijn gebaat bij rust
• omdat het zulke grote oppervlaktes betreft kunnen ze,
mits goed gezoneerd, recreatief gebruikt worden

Positief
• toename (vooral van fijn zand) (in de vooroever)
leidt tot een fijnkorrelig breed strand, met hoge
biomassa

> Effecten recreatie
bij intensief gebruik: veel verstoring

Positief:
• toename van zandaanvoer leidt tot vorming van
primaire wandelende duinen

> Effecten recreatie
• als voor het strand de duintjes weggeschoven
worden is de invloed zeer groot
• in principe kunnen de primaire duinen betreding
en gebruik verdragen
• echter, bij zeer intensief gebruik worden de
grondvormen en vegetaties aangetast

> Effecten recreatie
• de natuur is gevoelig voor verstoring en betreding:
de duinvalleien zijn gebaat bij rust

Positief:
• als het zand kan doorstuiven dan leidt het tot
een kwaliteitsverbetering van de grijze duinen

duindoornstruwe

witte duinen

oude duinen / strandwallen

vochtige duinvalleien grijze duinen
Typering
• vochtige laagtes in de duinen
• ontstaan door afsnoering van een zandvlakte
door zeewaartse verplaatsing van de kust,
of door uitstuiving (tot op het grondwater)
• onderdeel van de levende duinen
• grote soortenrijkdom !!!

Typering
• duinen met lage & kleinschalige dynamiek voor
lichte bodemvorming met kruiden en mossen
• grootste oppervlakte
• grote soortenrijkdom !!!

ondities
kust met zandaanvoer of dynamische zeereep
geen overspoeling met zout water

Condities
• op lange termijn is verstuiving nodig, omdat ze
anders onder water komen te staan
• waterkwaliteit en waterkwantiteit

Condities
• lichte overstuiving met kalkhoudend zand
• hellingprocessen, watererosie
• begrazing door konijnen
• bezonning

oorten
Helmgras, zandhaver, zeemelkdistel, zandtulpje

Soorten
• moerasplanten
• parnassia, orchideen, fonteinkruiden, genitiaan,
waterbiesjes, zegge, wilde gagel, ...
• kolonievogels, watervogels,
• paapje, rugstreeppad, dodaars

Soorten
• laagblijvende grassen, korstmossen, kruiden
• Tapuit, blauwvleugel sprinkhaan, wespen,
loopkevers, ...

Effecten zandsuppletie

> Effecten zandsuppletie

> Effecten zandsuppletie

egatief:
Negatief:
vorming van nieuwe primaire duinen voor de zeereep • Teveel doorstuiving kan leiden tot overstuiving
van de duinvallleien
unnen leiden tot een afname van de doorstuiving
leidt tot verstarring > afname kwaliteit
Positief:
ositief:
• door verstuiving krijg je een toename kalkhoudend
toename van een doorstuivende zandaanvoer leidt zand, goed voor de kalkminnende vegetaties
• een dynamische zeereep kan leiden tot stuifkuilen
ot een kwaliteitsverbetering
en zo tot nieuwe duinvalleitjes
• nieuwe witte duinen kunnen leiden tot een
vergroting van de zoetwaterbel /duinvalleien
• een extreme kustverplaatsing zeewaarts kan leiden
tot afsnoering strand(vlakte) en zo tot nieuwe
duinvalleitje

Negatief
• vorming van nieuwe primaire duinen voor de zeereep
kunnen leiden tot een afname van de doorstuiving
> leidt tot verstarring > afname kwaliteit

> Effecten recreatie
• de natuur is gevoelig voor verstoring en betreding:
de duinvalleien zijn gebaat bij rust

> Effecten recreatie
• de natuur is gevoelig voor verstoring en betreding:
de grijze zijn gebaat bij rust
• omdat het zulke grote oppervlaktes betreft kunnen ze,
mits goed gezoneerd, recreatief gebruikt worden

Effecten recreatie
n principe kunnen de witte duinen betreding
n gebruik verdragen, en kan gebruik de
erstuiving stimuleren
echter, bij zeer intensief gebruik worden de
rondvormen en vegetaties aangetast

Positief:
• als het zand kan doorstuiven dan leidt het tot
een kwaliteitsverbetering van de grijze duinen

eikenbossen
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ypering
buitenste hoge duinrug
onderhevig aan verstuiving
verplaatst zich landinwaarts
belangrijk voor het duinvormende proces

duindoornstruwelen
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m (jonge duinen)
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4 Verkenning recreatie van de stille kustlandschappen

De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’
57

4.1

Betekenis stille kustlandschappen voor
recreatie
De kust vertegenwoordigt een grote economische waarde
voor Nederland. De economie van de Waddeneilanden en
de Zeeuwse kust wordt grotendeels gedragen door het
kusttoerisme. De positie van Noordwijk als congresstad
en van Zandvoort/Bloemendaal/IJmuiden, Scheveningen,
Hoek van Holland/Rockanje als respectievelijk ‘Amsterdam
aan Zee’, ‘Den Haag aan Zee’ en ‘Rotterdam aan Zee’ wordt
gedragen door de aanwezigheid van het strand.
Opvallend verschil tussen de Waddeneilanden, de Zeeuwse kust en de kust van Zuid-Holland is dat deze laatste
voor al veel dagbezoekers trekt. Van alle kustprovincies
heeft Zuid-Holland de minste campings en ook de minste
verblijfsrecreanten. Wel heeft Zuid-Holland de meeste
strandpaviljoens van alle provincies, wat onderstreept
dat deze stranden tot de drukst bezochte van Nederland
behoren.
De Zuid-Hollandse kust kent verder een relatief hoog percentage zakelijke hotelovernachtingen: ruim 55 procent,
landelijk is dit 45 procent. Ongeveer 2 miljoen van de 4,7
miljoen jaarlijkse hotel- overnachtingen zijn in Rotterdam
en Den Haag.
Op de kaart is goed te zien dat de stille kustlandschappen
deel uit maken het stedelijk weefsel van de Randstad. Ze
vormen het grootste groengebied van de regio en zijn
daarbij - relatief - goed bereikbaar, op een groot aantal

plekken brengt het openbaar vervoer je tot op het strand.
Er omheen wonen in de Randstad 7 miljoen mensen, binnen een straal van 25/30 km. Richting de tijdshorizon 2100
- waar we het in deze verkenning over hebben - zullen dat
alleen maar meer mensen worden. Zowel in groei als in
krimp scenario’s trekt de bevolking naar de steden. Het
belang van stille landschappen voor recreatie en toerisme
zal naar de toekomst toe alleen maar toenemen.
Opvallende noot daarbij is dat uit onderzoek [Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XXI Analyse
van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in 2008] blijkt
dat het recreatieve gebruik van de duingebieden, specifiek Meijendel, de laatste decennia stabiel is en zelfs iets
terugloopt. De oorzaak hiervan is (zover bekend) niet onderzocht. Dit maakt nieuwsgierig naar de achterliggende
redenen. Is de maximale opnamecapaciteit voor recreatie
bereikt? Is de ontsluiting van het gebied onvoldoende?
Zijn recreatieve voorzieningen en belevingen aan vernieuwing toe? Kent men in de regio het gebied onvoldoende?
Deze vragen zijn in het kader van deze studie niet verder
onderzocht. Meegenomen is dat de attractiviteit van de
duigebieden alsmede de verbinding met de omgeving
een belangrijk aandachtspunt is.

25 km

Bloemendaal

10 km

Haarlem

Zandvoort

Bennebroek
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Hillegom

Lisserbroek

Noordwijk

(RijnGouweLijn 2015)
Katwijk
10 km

Leiden

10 km

Scheveningen

Den Haag

Amsterdam
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IJmuiden

De stille kustlandschappen als
onderdeel van het stedelijk gebied
van de Randstad

Wassenaar

Zoetermeer

Monster
‘s Gravenzande
Hoek van Holland

Naaldwijk

Gouda

Westland

25 km
Rotterdam

59

Palet aan recreatieve
gebruiksmogelijkheden
- 20 meter

De Stille kustlandschappen bieden een palet aan recreatieve gebruiksmogelijkheden:
- baden en uitwaaien
- wandelen
- fietsen
- paardrijden
- (extreme) sporten
- rust- en natuurbeleving
- dagje uit met het gezin (speelbos/tuin/pannenkoekenhuis, attractiepark)
- culturele schatten zoeken
- kamperen

wandelaars, rust en natuurzoekers
> over het strand en de paden
> struinend door de duinen op zoek naar rust en individuele natuurervaringen

- 20 meter

P

badgasten
> komen 150-300 meter van een strandopgang
> parkeervoorzienigen, fietsenstallingen en strandpaviljoens

- 20 meter

(extreme) sporters
> zoeken de extreme landschappen en ervaringen in het gebied op
> vaak is een parkeerplaats belangrijk omdat ze met veel spullen komen

- 20 meter

P

P

P

gezinnen
> recreatieve voorzieningen, atrracties en strand
> komen enkele honderden meters van de parkeerplaats/ fietsenstalling

- 20 meter

cultuur- en spoorzoekers
> zoeken mooie, bijzondere plekken van het gebied
> hebben daarna zin in een goede uitspanning
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Strandgebruik
Het strandgebruik heeft de laatste decennia een grote
vlucht genomen. Het gebruik heeft zich ontwikkeld van
vooral baden en uitwaaien tot een breed en divers scala
aan activiteiten het gehele jaar door. Naast het wandelen
en baden wordt het strand steeds meer jaarrond gebruikt
voor (durf )sportactiviteiten, sport- en culturele evenementen, zakelijke activiteiten (bedrijfsuitjes e.d.) en feesten en
partijen. Dit betekent dat op veel recreatiestranden op een
‘maatgevende stranddag’ (een dag met redelijk mooi weer
in het voor-, na- of hoogseizoen) de strandactiviteiten
‘gezoneerd’ moeten worden.
zonering
Dichter bij de paviljoens en de strandopgangen de badrecreatie en op rustiger verderop gelegen stranden de zones
voor (durf )sporten. De meeste toeristen liggen redelijk
dicht tegen de vloedlijn aan, dicht bij de strandopgang.
Minder dan tien procent van de bezoekers ligt verder dan
300 meter van een strandopgang verwijderd. In de eerste
150 meter vanaf de strandopgang wordt het strand het
meest intensief gebruikt, daarna neemt de intensiteit snel
af. Om ruimte te bieden aan de badgasten dicht bij de
paviljoens is voldoende strandbreedte nodig.
Om jaarrond het strand te kunnen gebruiken is het van
belang dat het strand ook in het laagseizoen bij aanlandige wind breed genoeg is (10 á 20 meter strand vóór de
paviljoens) zodat recreanten droge voeten houden en om
de bereikbaarheid voor hulpdiensten te behouden.

Uit onderzoek komen de volgende gewenste strandbreedtes naar voren i.r.t. een specifiek recreatief gebruik:
• Sport/evenementenstrand: stranden die vooral worden
gebruikt voor activiteiten die veel ruimte nodig hebben
zoals kitesurfen, blowkarten, muziekfestivals, beachvolleybaltoernooien e.d. Deze stranden hebben een relatief
groot verzorgingsgebied: men komt uit het hele land
en zelfs daarbuiten. Indicatieve minimaal noodzakelijke
strandbreedte: 100 meter vanaf de duinvoet.
• Hoog intensief gebruikt, stedelijk recreatief strand: grote
concentraties van mensen en economische activiteiten op
en achter het strand. Indicatieve noodzakelijke strandbreedte: 80 meter vanaf de duinvoet.
• Matig tot redelijk intensief gebruikt recreatief strand: concentraties van toerisme en recreatie. Geen massatoerisme,
wel veel bezoekers in hoogseizoen en op piekdagen. Indicatieve minimaal noodzakelijke strandbreedte: 60 meter
vanaf de duinvoet.
• Rustig recreatief strand: strand nabij campings, hotels,
woningen e.d., maar geen economische activiteit direct op
het strand, stranden voor rustig(er) recreëren en wandelen. Indicatieve minimaal noodzakelijke strandbreedte:
25 meter vanaf de duinvoet.
• Niet recreatief strand: Er vindt hier zeer beperkt recreatief
gebruik plaats: alleen natuurliefhebbers en een enkele
wandelaars. Hierdoor is hier geen minimale breedte nodig.
0 meter

Het recreatief gebruik van de stranden langs de Hollandse
Kustboog loopt uiteen van zeer intensief bij Noordwijk en
Scheveningen tot redelijk intensief bij Katwijk, Wassenaar,
Kijkduin en Hoek van Holland en rustige(r) stranden in het
Westland en tussen de recreatieve concentratiepunten.
Stranden die voor activiteiten als kitesurfen, blowkarten
e.d. worden gebruikt zijn te vinden bij Hoek van Holland.
Ter hoogte van Ter Heijde is de Zandmotor ontwikkeld, die
goede omstandigheden biedt voor (kite-)surfers.
De gemiddelde strandbreedtes over de periode 20002010 in Zuid-Holland lopen uiteen van 66 meter bij Hoek
van Holland, 50 meter in het Westland, 40 meter bij Den
Haag (Scheveningen en Kijkduin: 35 meter) en rond de
45 meter bij Wassenaar, Katwijk en Noordwijk. Op de
stranden van Noordwijk, Katwijk en Den Haag (Ter HeijdeScheveningen) is (vrij) recent gesuppleerd, waardoor hier
momenteel geen knelpunten zijn. Betrokkenen geven aan
dat deze breedte zou moeten worden gehandhaafd om
het huidige recreatieve gebruik te continueren.
(Bron: Onderzoek ‘Ruimte voor recreatie op het strand; onderzoek naar
een recreatiebasiskustlijn’, Decisio i.o.v. Provincie Fryslan, Noord-Holland,
Zuid-Holland en Zeeland, Mei 2011)

IJmuiden

• Zeer intensief/ stedelijk strand

Bloemendaal

• Sport/evenementenstrand
Zandvoort

• Matig tot redelijk intensief gebruikt recreatief strand
• Rustig recreatief strand

Haarlem
Bennebroek

Bron: Onderzoek ‘Ruimte voor recreatie op het strand; onderzoek naar
een recreatiebasiskustlijn, Decisio 2011

Hillegom

Lisserbroek
Noordwijk

Katwijk

Leiden
Scheveningen

Wassenaar
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Intensiteit van het strandgebruik
langs de kustboog

Den Haag

Monster
‘s Gravenzande
Hoek van Holland

Naaldwijk

Westland
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De huidige stranden zijn over de lengte van het studiegebied (en grote delen van de kustboog) min of meer gelijk
van de breedte.
Uit het recreatieonderzoek blijkt dat er naar de toekomst
behoefte is aan bredere stranden, vooral bij de kernen en
opgangen die goed met de auto /OV bereikbaar zijn.
De overige delen worden maar beperkt gebruikt en zouden smaller kunnen zijn.

Huidige strandbreedtes

35

45
150m

Scheveningen

opgang

45

300m

opgang

strand Meyendel

35

Wassenaarse slag

45
150m

Scheveningen

opgang

huidige kustlijn

45

huidige kustlijn

300m

opgang

strand Meyendel

Wassenaarse slag

Recreatief gewenste strandbreedtes
80 -100

25
150m

Scheveningen

80 -100

opgang

Scheveningen
80 -100

1500 m

80 -100

opgang

opgang

nieuwe kustlijn
huidige kustlijn

60

nieuwe kustlijn
huidige kustlijn

300m

opgang
150m

60

strand Meyendel

Wassenaarse slag

strand Meyendel

Wassenaarse slag

25

300m

300m
300m

150m

300m

150m

300m

Katwijk

• Zeer intensief/ stedelijk strand
• Sport/evenementenstrand
• Matig tot redelijk intensief gebruikt recreatief strand
• Rustig recreatief strand

Bron: Onderzoek ‘Ruimte voor recreatie op het strand; onderzoek naar
een recreatiebasiskustlijn, Decisio 2011

Scheveningen

Wassenaar
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Intensiteit van het strandgebruik
Meijendel/Berkheide

Den Haag
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Overzicht bezoekersaantallen
Meijendel/Berkheide
• Meijendel		
1.0 mln bezoekers
• Duinrell 		
1.2 mln
• Strand Wassenaarseslag 400.000
• Hollands duin 		
50.000
• Vlakte van Waalsdorp
100.000
• Lentevreugd 		
10.000
• Berkheide 		
80.000
• Hertenkamp 		
30.000
totaal			
2.870.000 per jaar
[bron: schattingen gemeente Wassenaar, 2012]
Uit schattingen van de gemeente Wassenaar blijkt dat er
heel veel mensen gebruik maken van het duingebied Meijendel/Berkheide. Voor veel typen recreanten is het een
aantrekkelijk gebied om even naar toe te gaan. Met al de
functies, voorzieningen en deelgebieden is het eerder een
‘stedelijk consumptielandschap’ dan alleen een natuurgebied of waterwinlandschap.
Ter vergelijking:
• Efteling			
• Blijdorp			

4,1 miljoen bezoekers per jaar
1,4 miljoen

Recreatief gebruik Meijendel
Uit onderzoek van Universiteit Wageningen naar het deelgebied rond Meijendel [Monitoringsonderzoek recreatie
duingebied Meijendel - deel XXI Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in 2008]:
Op de drukste dag van het jaar zijn er bijna 11 duizend
bezoekers in het duingebied rond Meijendel. Gemiddeld
bezoeken 2.349 mensen dagelijks dit gebied. Van het
totale bezoek komt 72% in de Vallei Meijendel.
Het recreatieve bezoek is behoorlijk over de seizoenen
verspreid. 27% bezoekt het gebied in het voorseizoen,
34% in het hoogseizoen, 22% in het naseizoen en 16% in
het winterseizoen. Mei is de drukste maand van het jaar,
met ruim 13% van het jaarbezoek. November, december
en januari zijn de rustigste maanden met circa 4.5% van
het jaarbezoek.
De auto als vervoersmiddel wordt steeds minder populair.
40% komt met de auto, terwijl de fiets met 57% aan de
kleine opmars bezig is.
De afgelopen 17 jaar dalen de bezoekersaantallen aan het
totale duingebied licht. Het gemiddeld aantal bezoekers
tussen 1992 en 2001 ligt met 896.886 iets hoger dan het
gemiddelde van 2002-2008 met 888.322. De populariteit
van Meijendel als zomergebied neemt af, terwijl de aantallen in de andere seizoenen langzaam toenemen.

Gemiddeld aantal bezoekers per etmaal per seizoen voor het duingebied
Meijendel/Kijfhoek/Bierlap/aanliggend strand

Conclusie
Meijendel/Berkheide is een zeer intensief recreatielandschap met een grote differentiatie aan activiteiten en
doelgroepen.
Op basis van het recreatieonderzoek hebben we het
vermoeden dat het belang van het gebied toeneemt voor
mensen die er hun dagelijkse of wekelijkse rondje lopen,
maar dat het voor mensen die van verderaf komen steeds
minder een bestemming wordt voor een dagje uit. De
afname van bezoekers - in context van de toenemende
recreatiedruk in de Zuidvleugel van de Randstad - is
een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst van het
gebied.
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Bezoekersaantallen
Meijendel/Berkheide
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Hollands duin | 50.000

Meijendel | 1.000.000

N44

Waalsdorper vlakte |100.000
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5.1

Betekenis stille kustlandschappen voor
de drinkwaterwinning
De duinen hebben een belangrijke betekenis voor de
drinkwaterwinning. Van nature ligt er een grote zoetwaterbel onder de duinen. Vanaf de jaren ’30 werd dit
water direct uit de duinen gepompt, ten behoeve van
het gebruik als drinkwater. Hierdoor daalde het grondwaterpeil en werd de zoetwaterbel kleiner. Vanaf de jaren
’50 wordt er daarom rivierwater kunstmatig geïnfiltreerd
in het duingebied. Hierdoor is de zoetwaterbel hersteld,
maar het geïnfiltreerde water is vaak vies. Gevolg: ecologie
wordt verstoord en de bodem wordt verrijkt (brandnetels).
Tegenwoordig wordt het rivierwater daarom voorgezuiverd. De ‘drinkwatermachine’ kan op verzoek produceren.
Naar gelang er meer behoefte is aan drinkwater, wordt er
meer water ingelaten om te zuiveren.
Op dit moment is diepteinfiltratie in ontwikkeling. In het
waterwingebied van Dunea zijn een aantal pompen geslagen. Water wordt hiermee op diepte in de bodem geïnfiltreerd en even diep weer uitgepompt. Dit nieuwe systeem
tast oppervlakkig grondwater niet aan en kost veel minder
ruimte. Diepteinfiltratie kan daarbij ook buiten de duingebieden plaatsvinden. Deze wijze van drinkwaterwinning is
alleen iets duurder.

Samenhang kustverdedigingsopgave
De wijze van kustverdediging heeft invloed op de drinkwaterwinningvoorziening in de duinen. Bij de aanleg
van de zandmotor bij Monster is gebleken dat de zoetwaterbel verschoof en er op plekken grondwateroverlast
ontstond. Middels drainage wordt dit nu onder controle gehouden. Het betekent dat vooral bij zeewaartse
kustuitbreiding ook goed naar het grondwater gekeken
moet worden. De ontwikkeling van een breder en/of
hoger duingebied kan er voor zorgen dat zich in samenhang daarmee een grotere zoetwaterbel ontwikkelt. Dit
kan gunstig zijn voor de zoetwatervoorziening van de
Randstad. Maar aan de andere kant: de drinkwaterwinning
functioneert als een machine: de capaciteit kan opgevoerd worden door meer water in te laten en door te laten
stromen. Ook zijn er mogelijkheden om de diepteinfiltratie
nog uit te breiden en meer effectief te maken.
Voor het langetermijn perpectief van deze studie (2100) is
- afgezien van deze korte introductie - de drinkwaterwinning buiten beschouwing gelaten. Er wordt aangegeven
dat er in principe voldoende winningscapaciteit is en dat
eventuele nadelen van verschuivende zoetwaterbellen
met technische maatregelen aangepakt kunnen worden.
Een grotere zoetwaterbel heeft geen substantieel voordeel.
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Jaren ’30: Water wordt direct uit de duinen gepompt.
Grondwaterpeil daalt, zoetwaterbel wordt kleiner

Topkaart Meijendel 1930:
Met kanalen wordt zoetwater uit de duinen gehaald

Jaren ’50: Water wordt kunstmatig geïnfiltreerd
Zoetwaterbel herstelt, maar het geïnfiltreerde water is vaak vies.
Gevolg: ecologie wordt verstoord, bodem wordt verrijkt (brandnetels).
Tegenwoordig wordt water voorgezuiverd.

Nu: De kanalen zijn gedempt, er omheen liggen infiltratiebekkens

In ontwikkeling: Diepinfiltratie
Water wordt op diepte geïnfiltreerd en even diep uitgepompt.
Tast oppervlakkig grondwater niet aan en kost veel minder ruimte.
Kan buiten natuurgebieden.
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Oorspronkelijke situatie:
een zoetwaterbel onder de duinen

bron: http://www.natuurinformatie.nl
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Deel II
Toekomstscenario’s voor de
kustversterking van de Hollandse
kustboog tot 2100
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Drie scenario’s op
basis van het natuurlijk kustsysteem
Hoe gaan we de Hollandse kustboog de komende 100 jaar
versterken? Blijven we dit op dezelfde manier doen of zijn
er ook andere, betere opties denkbaar? De verkenning
naar de vorming van het natuurlijk kustlandschap (in
het eerste deel) vormt de basis voor de drie opgestelde
toekomstscenario’s.

De inzet is een kustlandschap te ontwikkelen,
met veel ruimte voor natuurlijke processen
en dynamiek. 1) als basis voor een zachte,
natuurlijke kustverdediging van West-Nederland;
2) als bodem en motor voor een krachtige,
robuuste natuur, die zonder veel hulp/beheer/
hekken/maatregelen kan gedijen in een van
de drukst bezochte gebieden van Nederland
en 3) waarmee een woest aantrekkelijk
landschap kan ontstaan met veel gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden, voor de korte maar
ook hele lange termijn.

Scenario 1: Dynamisch kustbeheer+
De inzet van het eerste scenario is het brengen van meer
natuurlijke dynamiek en daarmee samenhangend in het
hele kust/duinsysteem met behoud van de vastgestelde
‘basiskustlijn’. De afslag, die door de zeespiegelstijging
plaatsvindt, wordt gecompenseerd door zandsuppleties
op de stranden van de badplaatsen. Hiermee wordt het
stelsel zandbanken en troggen in de brandingszone uitgebouwd, wordt het natte en droge strand breder en kunnen
zich voor de zeereep nieuwe jonge duintjes vormen.
Daarbij worden maatregelen getroffen om het zand door
te laten stuiven naar het achterliggende duingebied zodat
de jonge en grijze duinen weer tot leven komen.

Scenario 2: Zeewaarts !!!
De inzet van dit scenario is een substantiële verschuiving
van de kustlijn richting de zee, door de inbreng van veel
meer zand in het kustsysteem. Doel: nieuwe vervangende
duinsystemen vóór de zeereep en een rijke en gevarieerde
brandingszone, met kansen voor nieuwe functies zowel
op het oude land als op het nieuwe land.

Scenario 3. Even niets doen
De huidige zandsuppleties verstarren de duinlandschappen. De inzet van dit scenario is het (met zo weinig
mogelijk middelen, maatregelen en beheer) brengen van
nieuwe dynamiek in het stille kustlandschap. De huidige
kustlijn wordt losgelaten en er ontstaat ruimte voor natuurlijke afslagprocessen met veel kansen voor de natuur
in het achterliggende dynamisch duinsysteem. De zee en
wind zullen - net als de eeuwen hiervoor - het zand omhoog brengen, waardoor de kust vanzelf meegroeit met
de zeespiegelrijzing.

Even niets doen
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Zeewaarts!!!
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Dynamisch kustbeheer +
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Scenario 1: Dynamisch kustbeheer +

Drie scenario’s op basis van toename natuurlijk dynamiek:

Scenario 1:
Dynamisch kustbeheer +
Inzet scenario
De inzet van dit scenario is het optimaliseren van de
huidige wijze van kustbeheer, om aan de ene kant - in de
stille kustlandschappen - meer natuurlijke dynamiek in
het systeem te brengen, en aan de andere kant - bij de
badplaatsen en sportstranden - meer strandbreedte te
creeëren voor een diverser en intensiever strandgebruik.

Huidig oppervlak Stille kustlandschap
Meijendel/Berkheide
± 3.500 ha

Huidi ge situatie
± 3.500 ha

Scenario Dynamisch Kustbeheer +
Min of meer zelfde oppervlakte gebied
Lichte uitbreiding van het strandoppervlak

Scenario 1
•min of meer het zelfdeebied
g
•lichte uitbreiding strandopper
vlak

Uitgangspunt is het behoud van de vastgestelde ‘basiskustlijn’. Dit kan zonder dat de zeereep als een harde grens
wordt beheerd. In de brede stille kustlandschappen kunnen de hekken uit de zeereep en de mensen erin. Samen
met beheersmaatregelen als het maken van kerven in de
zeereep, het afplaggen van verstarde duinen kan hiermee de verstuiving van de duinen weer op gang worden
gebracht. Het zand dat nu voor de voeten van de zeereep
wordt neergeworpen, wordt weer doorgevoerd naar het
achterliggende duingebied, waarmee de jonge en grijze
duinen weer tot leven komen.
De afslag van de kust, die door de zeespiegelstijging autonoom plaatsvindt, wordt in dit scenario gecompenseerd
door zandsuppleties (waarmee de basiskustlijn op zijn
plek wordt gehouden). Niet verspreid over de kustboog,
zoals nu, maar alleen nog maar op de plekken waar het
zand echt nodig is: de stranden bij de badplaatsen en het
smalle kustdeel bij Monster. Hier kunnen brede stranden
van 80 tot 100 meter breed worden gemaakt, waardoor
hier de betekenis voor de intensieve recreatie wordt
verstevigd.
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Scenario 1: Dynamisch kustbeheer +

Wijze van Suppleren
Uit het onderzoek van Deltares (opgenomen in het laatste
hoofdstuk) blijkt dat wanneer alleen nog maar de vier badplaatsen en Monster van zand worden voorzien, dit zand
zich vanzelf verplaatst richting de stille kustlandschappen:
het zand verspreidt zich min of meer gelijkmatig over de
kustboog.

stranden
De stranden bij de badplaatsen lenen zich het beste voor
gerichte strandsuppleties. De intensief gebruikte stranden
kunnen zo jaarlijks perfect geprepareerd worden voor het
gebruik. Ondernemers, strandtenthouders en recreanten
hebben zo altijd mooie brede stranden tot hun beschikking.
smalle kustdeel bij Monster
Bij Monster liggen kansen om het concept van de zandmotoren uit te bouwen. Daarmee ontstaan veel mogelijkheden voor tijdelijke en extreme sporten en natuurbelevingen. Het is een plek die de liefhebbers steeds weer
zullen vinden.
stille kustlandschappen
De stranden bij de stille kustlandschappen worden in dit
scenario niet meer gesuppleerd. Vanuit de stranden bij de
badplaatsen spoelt er vanzelf zand aan. De stranden zullen
hiermee jaarlijks iets opgehoogd worden, waarmee ze de
zeespiegelstijging bij houden. De stranden houden hier
ongeveer dezelfde breedte als in de huidige situatie.
Het op gang brengen en in stand houden van de dynamiek in de stille kustlandschappen gaat het beste wanneer
zo min mogelijk zand wordt ingebracht in het kustsysteem. Op dit moment wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen m3
ingebracht, dit kan binnen dit scenario worden terug
gebracht tot 0,1 tot 0,2 miljoen m3 zand per jaar. (zie
vergelijking scenario’s van Deltares in het laatste hoofdstuk)

Overzicht maatregelen
- behoud vastgestelde basiskustlijn, de primaire waterkering
wordt naar de achterkant van de stille kustlandschappen
verplaatst (het hele duingebied wordt waterkering)
- minder zandsuplleties dan nu, alleen nog suppleties waar
ze echt nodig zijn (dus niet voor de stille kustlandschappen, waar ze de doorvoer van zand naar de achterliggende
gebieden verstoppen)
- in de stille kustgebieden wordt de strakke zeereep losgelaten
en worden beheersmaatregelen getroffen om het zand weer
te laten stuiven (hekken eruit, mensen erin, kerven, plaggen,
etc.
- in de achterliggende (verstarde) duingebieden worden beheersmaatregelen getroffen om de verstuiving en dynamiek
op gang te brengen
Ontwikkeling richting 2100
- de kustlijn verschuift heel geleidelijk iets zeewaarts
- de stille kustlandschappen worden natuurlijker, maar er zullen in dit deel van de kustboog altijd beheersmaatregelen
nodig zijn om de dynamiek op gang te houden.
- er ontstaat langs de kustboog een grotere diversiteit aan
strandtypen: mooie, brede schone stranden voor de badplaatsen, een aantal avontuurlijke sportstranden, tot meer
natuurlijke, extensieve, ongestoorde stranden in aansluiting
op de stille kustlandschappen.

Scenario 1: Dynamisch kustbeheer+
Hollandse kustboog 2012
Overzicht maatregelen

Hollandse kustboog 2100
strand

strand

strand

stille kustlandschappen
> openen zeereep
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stille kustlandschappen
> openen zeereep
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stille kustlandschappen

strand

zandmotor

81

Scenario 1: Dynamisch kustbeheer +

Overzicht ontwikkeling zeereep

2012: Hekken eruit

Mensen erin

primaire waterkering

primaire waterkering
dynamische kust

zeereep

verstarde duinen

1: verplaatsing van de primaire waterkering van de zeereep naar de achterste rug van het duingebied
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primaire waterkering
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hekken & helm eruit

2: hekken eruit, helm eruit, eventueel kleine kerven maken

mensen erin

3: mensen erin

dynamische kust
zichtbaar 100/500 m

effect zand/zout 1500 m

4: open, doorstuivend dynamische kust, die een beetje zeewaarts groeit door de zandtoevoer vanuit de suppleties bij de badplaatsen
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Scenario 1: Dynamisch kustbeheer +

Door de zandsuppleties bij de badplaatsen groeit het kustfundament heel geleidelijk met de zeespiegelstijging mee
en worden de stranden breder

De ontwikkeling van een dynamische zeereep begint bij
een enkele stuifkuil. In het gebied Meijendel/Berkheide is
in de zeereep (recht tegenover Meijendel) nu één stuifkuil
te vinden (de kuil op de luchtfoto hierboven).

Werkboek #4 Atelier Kustkwaliteit 2011

Met het verwijderen van de helm en de hekken, zullen er
steeds meer kuilen gaan ontstaan, waar vanuit het zand
verwaait.

De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’

Vanuit deze kuil waait er zand naar het acherliggende
duingebied, waarmee de kuil steeds dieper wordt en tot
op het grondwaterpeil uitwaait. Dit resulteert in spectaculair diepe kuilen.
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Scenario 1: Dynamisch kustbeheer +

Ontwikkelingsproces

Stuifkuil

Beeld panoramaroute over de duinkam.
Via diepe stuifkuilen wandel je naar de zee
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Panoramaroute over de duinkam
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Scenario 1: Dynamisch kustbeheer +

Inzoom op Meijendel
Panoramaroute
De uitwerking voor het stille Kustlandschap van
Meijendel/Berkheide laat zien dat met dit scenario vooral
de zeereep sterk van aanzien, gebruik en betekenis kan
veranderen.
Over de duinkam wordt een avontuurlijke Panoramaroute
ontwikkeld, waarmee je langs stuifkuilen wordt geleid
en beurtelings zicht hebt op de zee en het dynamische
duingebied. Met het openen van de zeereep wordt het
ook mogelijk om dwars door de duinen te lopen, van het
fietspad naar de zee.

principe panorama route

Contrastrijker
Met het loslaten van de zeereep ontstaat een contrastrijker gebied. De stranden bij de badplaatsen worden breder
en mooier; de stranden bij de stille kustlandschappen
natuurlijker. De meest extensief gebruikte delen kunnen
‘ongestoord ‘ blijven, waardoor het natuurlijk landschap
weer doorloopt tot aan de zee.

P

P

gezinnen

badgasten

P

attracties

wandelaars, rust- en natuurzoekers
sporters
cultuur- en spoorzoekers
ondiepe voorzee

brandingszone

smal
strand

gekerfde
zeereep

gedynamiseerde duinen / Meijendel

oude duinen / strandwallen

Werkboek #4 Atelier Kustkwaliteit 2011

strand

Scenario 1: Dynamisch kustbeheer+
Impressie ruimtelijke ontwikkeling
Meijendel/Berkheide

p

dynamisch duinlandschap
- maatregelen: kerven, hekken eruit, plaggen
- stuifkuilen
- levend duinsysteem

p

strand

p

waterleidingduinen

p

- versterken stilte gebied voor moerasvogels

p

kerven
p
p
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recreatie & toerisme
- panoramaroute
- atlantik wal pad
- kwaliteitsverbetering bestaande plekken
- versterken relaties achterland en omgeving
- verbreden stranden bij badplaatsen

p

p

strand

p

p
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Scenario 1: Dynamisch kustbeheer +

Kansen voor andere functies
Het scenario Dynamisch kustbeheer+ verrijkt en verbreedt
vooral de recreatieve mogelijkheden van het strand, de
zeereep en het daaraan grenzende dynamische duingebied. Het scenario kan gezien worden als de inzet op de
verbetering en intensivering van de bestaande kwaliteiten
van het gebied. De oppervlakte blijft min of meer gelijk,
het wordt alleen beter.

Dorendel

Dorendel

Deze gedachtelijn kan verder doorgetrokken worden naar
de het achterliggende duingebied Meijendel/Berkheide.
Er liggen tal van kwaliteiten die beter benut kunnen worden. Met het oppoetsen van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten kan het gebied
weer op de kaart worden gezet.
Recreatieve toevoeging vanuit de kustverdediging
Toename recreatieve mogelijkheden door verbreding strand en
panoramaroute over de zeereep

Recreatieve toevoeging
vanuit de kustverdediging
Toename recreatieve
mogelijkheden
Scheveningen
opgang
door verbreding strand en
panoramaroute over de zeereep

35

k

De bijdrage aan de natuur zit vooral in de versteviging van
de dynamische duinmilieus. In enkele hondenden meters
vanaf de zee zal dit tot zichtbare verandering van het
landschap leiden. Door de verstuiving door de wind en de
saltspray zal nog een veel groter gebied van de ontwikkeling profiteren.
In het hart van het duingebied liggen kansen om de kwaliteit van het waterleidinggebied als waterrijk natuurgebied
voor watervogels te versterken. Voor de natuur wordt dit
als stiltegebied waardevoller. Voor recreanten wordt het
waterrijk interessant als er een aantal goed gekozen plekken zijn waar even de grote maat van het water ervaren
kan worden. De huidige doorsteken lenen zich daar goed
voor. Daarbij zou de atlantik wal - die de waterpartijen
kruist - met een nieuwe smalle brug, een fantantische
nieuwe route aan het duingebied toevoegen.

45
150m

45

300m

opgang

strand Meyendel

80 -100

Wassenaarse slag

60

25
150m

Scheveningen

opgang

opgang

300m

strand Meyendel

Wassenaarse slag

Strandrecreatie
Met de verbreding van de stranden en de het toestaan van meer afslag
bij de stille kustlandschappen komt dit scenario tegemoet aan de wensen
vanuit de strandrecreatie
80 -100

huidige kustlijn

300m

300m

150m

nieuwe kustlijn
huidige kustlijn

Katwijk

badstrand / ongestoord strand > volledig toegankelijk
dynamisch duinlandschap > struinnatuur

Vlaggeduin

waterleidinggebied > natuur/stilte gebied > beperkt toegankelijk
beboste duinlandschap > toegankelijk op de paden
recreatieve kernen met voorzieningen > volledig toegankelijk
versterking recreatieve en ecologische verbinden achterland
militaire gebieden > niet/beperkt toegankelijk
dragende recreatieve routes

Wassenaarse slag

boulevards
kansen voor nieuwe functies

Duinrel

Meijendel

Watertoren
Scheveningen
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Pan van Persijn

attractieparken, golfbaan, verblijfsrecreatie, campings
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Scenario 1: Dynamisch kustbeheer+
Gebruikseenheden Meijendel/Berkheide
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Scenario 2: Zeewaarts!!!
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Scenario 2: Zeewaarts!!!

Drie scenario’s op basis van toename natuurlijk dynamiek:

Scenario 2
Zeewaarts!!!
Inzet scenario

Huidig oppervlak Stille kustlandschap
Meijendel/Berkheide
± 3.500 ha

Huidi ge situatie
± 3.500 ha

Bijna verdubbeling van het gebied
in het scenario Zeewaarts!!!

Scenario 2
•verdubbeling van het duing
ebied
richting 2100

De huidige wijze van zandsuppleren (ongeveer 1,5 miljoen
m3 zand voor de kustboog) werkt ‘verstikkend’ voor het
achterliggende duinsysteem. De inzet van dit scenario is
een substantiële verschuiving van de kustlijn richting de
zee, waarmee een nieuw dynamisch duinsysteem vóór
de huidige zeereep ontstaat, een duinsysteem dat het
huidige systeem vervangt. Ecologen geven aan dat bij
vervangende systemen gedacht moet worden aan kustuitbreidingen van zeker 1,5 kilometer breed. Deltares schat in
dat dit met een verdrievoudiging van de huidige jaarlijkse
suppletie in 100 jaar bereikt moet kunnen worden. Voor
een evenredige ophoging van het hele kustfundament
(voor de meest stabiele situatie) moet gedacht worden
aan veel grotere hoeveelheden: 15 tot 18 keer zoveel zand
als in de huidige situatie.
Zeewaarts!!! betekent een grote inzet, maar met heel veel
kansen voor de toekomst. Voor de ontwikkeling van robuuste levende duinsystemen, én voor de uitbreiding van
het onderwatersyteem van zandbanken en troggen (met
rijke ecosystemen) voor de kust. Dit biedt weer kansen
voor de visserij, recreatie en andere (stedelijke) functies.
Door het nieuwe land kan ook anders tegen het gebruik
van de huidige duingebieden worden aangekeken. Het
biedt lucht voor de toekomst.
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breed nieuw dynamisch duincomplex
uitbreiding banken en troggen systeem
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Scenario 2: Zeewaarts!!!

2010

2011

Wijze van suppleren
De gemakkelijkste wijze om veel zand in het kustsysteem
te brengen is via zandmotoren. Het voordeel van zandmotoren is dat ze relatief goedkoop zijn en dat de zee en de
wind het zand op natuurlijke wijze verspreiden over het
systeem.
En daarbij: zandmotoren bieden veel kansen voor
recreatie. Het zijn tijdelijke, spectaculaire plekken, die
de liefhebbers altijd weten te vinden. Je kunt er in de uitgestrektheid wandelen, zwemmen, golfsurfen, misschien
vogels en zeehonden kijken. De zandmotor bij Monster is
een grote rcreatieve trekker aan de Zuid-Hollandse kust
geworden.
Start: huidige zandmotor bij Monster
Hier is twee jaar geleden op één plek een hele grote
hoeveelheid zand (bijna 20 miljoen kuub) aangebracht. Dit
zand wordt in de komende 15-20 jaar door wind, water,
golfkracht verspreid over het kustfundament. Geleidelijk
verandert de vorm: het schiereiland zal langzaam naar de
kust toegroeien en hiermee versmelten.
‘Vanuit het buitenland is er veel belangstelling voor het
concept. Japanners en Amerikanen zijn al komen kijken. De
staatssecretaris hoopt dat de zandmotor een exportproduct wordt, net zoals de Oosterscheldekering. Een filmploeg
van Discovery Channel heeft opnames gemaakt voor het
programma X-Machines. De documentaire wordt in de eerste
helft van 2012 in Amerika uitgezonden en vervolgens in
Europa.’
(bron: NOS journaal, donderdag 24 nov 2011, Zandmotor: walhalla voor
surfers, hel voor zwemmers)

Website ‘Geenstijl ‘over de zandmotor: ‘Epische Hollandse kustverdediging: de zandmotor. (...) Vandaag over Nederlanders en de strijd tegen
het water. (..)En we hebben sinds een tijdje een nieuwe hoogtepunt: de
grandioze zandmotor op het strand bij het Westland. Werkt effectief
eenvoudig. Er is heel veel zand opgespoten voor de kust in de vorm van
een stijve lul die zand ejaculeert over de Hollandse kust. Dat zand wordt
door de stroming afgezet over een brede strook strand en versterkt zo
constant de duinen. Scheelt weer om het jaar duinen opspuiten. Net een
spaarlamp: één keer investeren, twintig jaar niks meer aan doen. Kan
intussen zeehondjes huisvesten, nieuwe natuur laten ontwikkelen en
levert sensationele stromingen voor surfers en aanverwante zeesporters.
(...) Dit stukje natuur pownen is zo episch, dat het alleen gecontroleerd
kan worden op een met laptop uitgevoerde jetski. Voor minder cool doen
we het niet. (...) Ook in Labyrint werd uitgelegd waarom de zandmotor
het coolste stukje coastal engineering ever is. Conclusie: Nederlanders
zijn nog steeds baas, qua veldslag met de zee. Natuurlijk ziet het er
minder spectaculair uit dan de gigantische dammen in Zeeland. Maar
dit is vernuftiger. De kracht van de natuur tegen haarzelf gebruiken. De
zandmotor is een roundhouse kick met een hardhouten klomp in het
gezicht van de Noordzee. Voor meerdere decennia knockout. Nederland
vs de Zee is net zoiets als Cesar Milan vs een Labradorpuppie. Geen strijd.
Wij heersen. De zandmotor in het Westland is het bewijs. Eet zand en
sterf, Noordzee!
(bron: www.geenstijl.nl (09-03-12)’

18 juli 2011 met storm

januari 2012
(het schiereiland is binnen twee jaar al bijna
vastgegroeid aan de kust)
(bron afbeeldingen: www.zandmotor.nl)

De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’

11 juli 2011
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2012
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Scenario 2: Zeewaarts!!!

2015

Over vijf jaar wordt een volgende zandmotor aangelegd, op de overgang van Scheveningen naar Meijendel,
bijvoorbeeld aan de pier van Scheveningen
Voor een permanente situering bij badplaatsen zijn zandmotoren niet interessant, omdat ze gedurende de aanleg
niet gebruikt mogen worden, de stranden heel breed
worden en er wisselende strandsituaties zijn waar veel
ondernemers niet blij van worden.
De tijdelijkheid van de zandmotoren maakt het echter
bij uitstek geschikt om voor een bepaalde periode een
trekker / bijzondere kwaliteit voor de kust in te zetten.
Bijvoorbeeld voor citymarketing of om de kwaliteit van
het natuurlandschap een periode onder de aandacht te
brengen.

Voorbeeld zandmotor als hoogduin aan de pier van Schevingen. De pier wordt weer even de plek om naar toe te gaan.
Vanaf de pier stap je zo op het duin, kan je kijken naar de surfers, de zandboarders, maar ook naar het prachtige patroon
van het zand dat zich vanaf het duin verspreidt.

Werkboek #4 Atelier Kustkwaliteit 2011
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‘De zandmotor is een walhalla voor kite- en golfsurfers. Bij de
punt van het schiereiland zijn speciale golven die aantrekkelijk zijn voor golfsurfers. “De zandmotor is een unieke
plek, de beste surfspot in Nederland. Ik heb zelden zoiets
gezien, de golven zijn zo hol dat je er bijna in verdwijnt”, zegt
meervoudig Nederlands Kampioen longboarden Michael
Schmitz. “De baai van de zandmotor is juist meer geschikt
voor kitesurfers, omdat het water zo vlak is”, zegt Leon de
Zeeuw van de surfschool in ‘s Gravenzande. “De surfplek is
wel tijdelijk, want als het zand zich verplaatst, wordt de baai
steeds kleiner.” Surfers vallen niet onder het zwemverbod en
kunnen dus hun gang gaan rond de zandmotor.
(bron: NOS journaal, donderdag 24 nov 2011, Zandmotor: walhalla voor
surfers, hel voor zwemmers)
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2020

Terwijl er bij Schevingen nog vol op gesurfd en gefeest
wordt, wordt er alweer gewerkt aan de volgend zandmotor. Ditmaal is het kustvak tussen Noordwijk en IJmuiden
aan de beurt. Gekozen is voor de aanleg van een zandmotor op het smalle stuk van de Kennemerduinen, om hier de
natuur van de stille kustlandschappen te versterken.
De zandmotor wordt los van de kust aangelegd. Bij eb kan
je naar de uitgestrekte plaat waden, waar je bijzondere
planten, zandvormen en misschien zelfs zeehonden kunt
zien...
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Beweging van verschillende gemonitoorde zeehonden langs de Nederlandse kust
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Omdat de Grijze zeehond pas kort geleden naar Nederland is terug
gekeerd (na eeuwen afwezigheid) is haar biologie en gedrag hier nog
nauwelijks onderzocht. Het leefgebied van de Grijze zeehond omvat
ligplaatsen en aquatisch milieu. De ligplaatsen van de Grijze zeehonden
zijn zandbanken die met normaal hoogwater niet onderlopen. Dit is
van belang omdat de jonge Grijze zeehonden – in tegenstelling tot de
jongen van gewone zeehonden – niet kunnen zwemmen. Hoger gelegen
stranden en duinen bieden betere bescherming tegen overstroming,
maar zijn minder geschikt als ligplaatsen omdat Grijze zeehonden die op
stranden en duinen langs de Nederlandse kust liggen doorgaans worden
verstoord of ‘gered’.
In Nederland verblijven nu (in 2006) circa 2000 Grijze zeehonden. Ze
worden vooral in het westelijk deel van de Waddenzee en in de Voordelta
op de zandbanken gezien. De laatste jaren zijn ze gevestigd in het
Deltagebied, waar nu circa 200 exemplaren voorkomen. Kennis over de
soort uit andere gebieden maakt het waarschijnlijk dat hun leefgebied
een groot deel van de Noordzee bestrijkt. Interessant zijn waarnemingen
op de stranden van de Waddeneilanden, en langs de Hollandse kust.
(bron: Alterra, habitatprofiel grijze zeehond, 2008)
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2025

2030

Vijf jaar later is het kustdeel tussen Hoek van Holland en
Kijkduin weer aan de beurt voor de aanleg van een nieuwe
zandmotor. De huidige motor bij Monster is dan bijna
‘uitgedoofd’. De strand heeft zich ter plekke verbreed, en
waarschijnlijk waaien er nieuwe jonge duinen tegen de
bestaande duinenrij op.
De nieuwe zandmotor wordt steeds op een andere plek in
het betreffende kustdeel aangelegd, dit om te voorkomen
dat er een ‘pukkelkust’ ontstaat. Door de zandmotoren
steeds op een iets andere plek te leggen, verspreidt het
zand zich uiteindelijk min of meer gelijkmatig over de hele
kustboog. Jaar voor jaar breidt de kust hiemee zeewaarts
uit, tot dat er nieuwe, brede kuststrook is ontstaan.

2035

2060

2040

2065
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2085
2080
2075
2070

2055
2050
2045
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Scenario 2: Zeewaarts!!!

2090

2095

2100

Beelden nieuwe duinvorming, vlaktes waar jonge duinen
zich weer kunnen vormen.
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Beeld nieuw duinlandschap
De komende 100 jaar breidt de kust zich jaarlijks met zo’n
15 meter uit, tot een nieuw, breed duinlandschap van zo’n
anderhalve kilometer breed langs de hele kustboog
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Scenario 2: Zeewaarts!!!

Beeld nieuw kustlandschap met veel
mogelijkheden voor nieuwe functies
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Scenario 2: Zeewaarts!!!

Perspectief Kustboog 2100
Op schaal van de Randstad biedt de landaanwinning veel
ontwikkelingsmogelijkheden. Zowel op het gebied van
natuur, visserij, recreatie, toerisme als wonen, voorzieningen en werken. Daarbij kan het gebruik sterker en vanzelfsprekender gezoneerd worden, waarmee de kwaliteit van
de stille kustlandschappen wordt vergroot.

Ongestoorde stranden
Door de verbreding van de stranden, komt de recreatiedruk vooral vóór
de badplaatsen te liggen. De stranden voor de stille kustlandschappen
kunnen daardoor als ‘ongestoord strand’ beschouwd gaan worden.
Dit betekent dat ze niet meer regelmatige schoongemaakt en geploegd
worden. Dit levert ruige stranden op, met een natuurlijk uitsortering van
zandfracties, vloedmerk en aanspoelsels, met primaire duinvorming óp
het strand. Een totaal andere strand en duinbeleving dan dat wij nu kennen. Het contrast tussen de schone, mooie stranden bij badplaatsen en
de stranden van stille kustlanschappen wordt veel groter.

Bij de badplaatsen neemt de druk toe. Hier ontstaat veel
ontwikkelingsruimte voor woningen, voorzieningen en
bijvoorbeeld strandpaviljoens. Door de brede stranden
kan de intensieve bad-, strand- en sportrecreatie zich
hierbij gaan concentreren.
In stille kustlandschappen, wat verder van de badplaatsen af, wordt het al snel rustiger. De recreanten waaieren
uit over een groot, uitgestrekt duinlandschap. Door de
toegenomen oppervlakte en sterkere zonering verspreiden de recreanten zich over een veel groter gebied en zal
de druk op de natuur afnemen. Uit de workshops kwam
naar voren dat als het aantal strandopgangen beperkt
wordt gehouden, er zo’n maat in het duingebied komt dat
er geen hekken meer nodig zijn om de natuur te beschermen. Recreanten kunnen er gewoon in.
Door de uitbreiding van het zandbanken en troggen
systeem voor de kust, ontstaan hier veel kansen voor
de versterking van het onderwater-ecosysteem. Op dit
moment liggen er twee troggen voor de kust, waarvan
de tweede wordt bevist. In dit scenario kunnen er meer
troggen ontstaan, met meer kansen voor natuur. Als de
troggen voor de stille kustlandschappen met rust worden
gelaten, worden het kraamkamers, waar op den duur ook
de visserij van kan profiteren.

Ook de huidige duingebieden kunnen door de zeewaartse
uitbreiding met andere ogen worden bekeken. De invloed
van de zee neemt, door de nieuwe duinvorming, landinwaarts snel af. Als er niets gedaan wordt zal hier de natuurlijke bebossing op gang komen. Dit landschap biedt op de
lange termijn kansen voor een de ontwikkeling van meer
natuur, bossen, dag- of verblijfrecreatie of bijvoorbeeld
een nieuw eigentijds binnenduinrandmilieu. De verplaatsing van de recreatie en natuur richting zee, geeft lucht in
het huidige duingebied.
De kustuitbreiding biedt - zeker in tijden van economische
en demografische groei - zowel in het binnenduingebied
als aan de zeezijde kansen voor de ontwikkeling van
hoogwaardige verblijfs(recreatie) milieus. Hoe de Randstad er in 2100 voor staat weten we niet. Er zijn allerlei
scenario’s, maar allemaal gaan ze uit van een toenemend
aantal inwoners. Zeewaarts!!! biedt geen eindplan, maar
een mogelijkheid om Nederland klaar te maken voor de
vragen van de toekomst.

stad aan zee

Scenario 2: Zeewaarts!!!
Hollandse kustboog 2100

Zandvoort

Kansen voor toekomstig gebruik

stille kust

W

Noordwijk

stille kust
Katwijk
W
Leiden

stad aan zee
W
stille kust
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stad aan zee

Haarlem

Werkboek #4 Atelier Kustkwaliteit 2011

stille kust

Scheveningen
stad aan zee
W

Den Haag
Kijkduin

Monster
Hoek van Holland
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Inzoom op Meijendel/Berkheide

zandmotor

natuurcamping

Atlantikwal

duinrel

H

P

P

gezinnen

badgasten

P

attracties

wandelaars, rust- en natuurzoekers
sporters
cultuur- en spoorzoekers
ondiepe voorzee / tijdelijke brandingszone

brandingszone

ongestoord
strand

dynamisch duinlandschap

oude jonge duinen / Meijendel

oude duinen / strandwallen

Kansen voor andere functies
Met de toegenomen breedte van het duingebied, breiden
de mogelijkheden voor recreatie zich sterk uit. Ook met
vormen die hier nu niet/weinig voorkomen, zoals tijdelijke natuurkampeerterrreinen, sportstranden, zeesafari’s,
watersporten, etc.

Scenario 2: Zeewaarts !!!
Impressie ruimtelijke ontwikkeling
Meijendel/Berkheide
camping

Nieuw dynamisch kustlandschap
- uitbreiding onderwater systeem van zandbanken en troggen
- ongestoord strand
- reeks van primaire, witte en grijze duinen en duinvalleien
- overgang naar begroeide duinen: duindoornstruwelen en eikenbossen

waterleidingduinen
- stilte gebied voor moerasvogels (stille kern)

Dorendel

nieuwe light railstations
aan het duingebied

zandmotor

stille kust

p
Atlantik wal pad
Wassenaarse slag

p
p

onderwater banken en troggen

bestaand duingebied
- kan langzaam meer gaan begroeien
- ruimte voor versterking bestaande én nieuwe functies
(natuur, bos, recreatie, voorzieningen, binnenduinrandmilieus)
- versterken relaties achterland en omgeving

p

Wassenaarse Slag

Duinrell

nieuwe
duinvalleien
begroeiing

betere binding met de omgeving
fietspad
p
p

Boulevard van Scheveningen

Valkenburg
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recreatie & toerisme
- nieuw breed strand en duingebied voor alle vormen van recreatie
- verplaatsen fietsroute naar nieuw duingebied
(ontwikkeling stille kern in bestaand gebied)
- Atlantikwal pad

p
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Dorpsrand K atwijk

nd

Dorendel

St
ra

35
150m

Scheveningen

opgang

opgang

300m

80 -100

45

huidige kustlijn

300m

strand Meyendel

Stille kustlandschappen als samenhangende natuurgebieden
Door de suppleties van grote zandhoeveelheden worden de stranden
steeds flauwer en bouwt ook de onderwater wereld
25 van zandruggen en
troggen
uit.
Er
ontstaat
een
steeds
rijker
ecosysteem.
Doordat de recrea150m
300m
tiedruk verschuift ontstaan er kansen om een natuurlijke overgang van
de ondiepe voorzee naar het dynamisch
duingebied
te ontwikkelen: het
opgang
strand
Meyendel
is als één samenhangend natuurgebied te beschouwen.

80 -100

Scheveningen

opgang

45

Scenario 2
Forste toename natuu
rkwantiteit
& kwaliteit door ontwik
keling
van groot dynamis
ch
kustlands
chap, zo robuust dat het
recreatief mede
gebruik kan verdragen

Wassenaarse slag

Strandgebruik
De intensieve recreatie zal zich gaan concentreren bij de badplaatsen,gewenste
de
kustlijn
60 bezoekers zich over
stille kustlandschappen worden veel rustiger doordat
een groot gebied kunnen verspreiden.

Wassenaarse slag

nieuwe kustlijn
300m

150m

1500 m

huidige kustlijn

Scheveningen

Wassenaarse slag
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Scenario 2: Zeewaarts !!!
Gebruikseenheden Meijendel/Berkheide

Katwijk

badstrand / ongestoord strand > volledig toegankelijk
dynamisch duinlandschap > struinnatuur
waterleidinggebied > natuur/stilte gebied > beperkt toegankelijk
beboste duinlandschap > toegankelijk op de paden
recreatieve kernen met voorzieningen > volledig toegankelijk
versterking recreatieve en ecologische verbinden achterland

Vlaggeduin
nieuwe
duinen

militaire gebieden > niet/beperkt toegankelijk
dragende recreatieve routes
boulevards

Pan van Persijn

Wassenaarse slag

kansen voor nieuwe functies

ge
st
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nieuwe
duinen

on

nieuwe zandbanken
en troggen

rd
e

str
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Valkenburg

groot vogel
stilte gebied
Duinrel

nd

nieuwe
duinvallei

Scheveningen

Watertoren
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d
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d
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ts

tra

Meijendel

Wassenaar
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attractieparken, golfbaan, verblijfsrecreatie, campings
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Scenario 3: Even niets doen...

Drie scenario’s op basis van toename natuurlijk dynamiek:

Scenario 3:
Even niets doen...
Inzet scenario
De tijd van de grote projecten, van steeds groter en meer,
is voorlopig voorbij. In dit scenario vragen we ons af: als
we even wat minder doen, de kust met rust laten, even
niets doen. Wat gebeurt er dan met de kust?

Huidig oppervlak Stille kustlandschap
Meijendel/Berkheide
± 3.500 ha

Huidi ge situatie
± 3.500 ha

Lichte afname van het duingebied
Ongeveer 100 meter in 100 jaar

Scenario 3
•lichte afname str
and/duingebied
aan de zeekant (100 m / 100 jaar)

De huidige zandsuppleties en het beheer van de zeereep
verstarren de huidige duinlandschappen. De inzet van
dit scenario is het (met zo weinig mogelijk maatregelen
en beheer) brengen van nieuwe dynamiek in het stille
kustlandschap. De huidige kustlijn wordt losgelaten en
er ontstaat weer ruimte voor natuurlijke afslagprocessen
met veel kansen voor de natuur in het achterliggende
dynamisch duinsysteem. De zee en wind zullen - net als de
eeuwen hiervoor - het zand omhoog brengen, waardoor
de kust vanzelf weer meegroeit met de zeespiegelrijzing.
Even niets doen brengt de kust terug naar de meest
natuurlijke situatie waarin de Hollandse kustboog kan
verkeren: de afslagkust.
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Scenario 3: Even niets doen...

Historische afslagkust

De afslagkust van Scheveningen in 1673, gezien vanaf het zuiden
(schilderij: Tomas Heeremans)

De afslagkust van Noordwijk na een storm

Werkboek #4 Atelier Kustkwaliteit 2011
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Badgasten op de smalle afslagkust van Scheveningen in de jaren 70

De afslagkust bij de Kennemerduinen na een storm
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Scenario 3: Even niets doen...

Ontwikkeling door de tijd

Met een stijgende zeespiegel slaat de kust af. Vooral
tijdens stormen.
(de stuifkuil van Meijendel/Berkheide)

Daarna ontstaan stuifkuilen en gaten waar vanuit het zand
naar het achterliggende duingebied waait. Hier ontstaan
in een dynamisch kustgebied ook stuifkuilen. Er gaan zich
nieuwe paraboolduinen vormen. De ontwikkeling is vergelijkbaar met de vorming van de jonge paraboolduinen,
zoals geschetst in deel I.
(beeld: de kust van Egmond)
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Het zand waait steeds hoger op, waarna het als een muur
van zand over het onderliggende landschap gaat rollen.
(beeld: kust in Frankrijk)

Het ‘opgerolde duinlandschap’ biedt extreme landschapsen natuurervaringen, met spectaculaire, hoge duinen en
nieuw contact met het achterliggende (duin)landschap.
(foto Bas Arens)
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Beeld afslagkust
met smal strand, steeds hoger wordende duinen én
bunkers die langzaam hun gigantische uitgebreide, ondergrondse én overstoven gangen- en bunkersysteem gaan
prijsgeven

Werkboek #4 Atelier Kustkwaliteit 2011

De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’
125

Huidige situatie

Beeld hoog oprollende duinen
De duinen hogen op en rollen ‘als een muur van zand’
over het landschap. Op de lange duur raken ze aan het
fietspad dat de achterliggende duinen ontsluit. Hiervandaan kan je over de duinen klimmen naar het strand.
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Scenario 3: Even niets doen...

Kustachteruitgang door de tijd
De kustachteruitgang zal de eerste 25 jaar heel geleidelijk
gaan, gemiddeld met een halve tot één meter per jaar,
wanneer de zeespiegelstijging ongeveer gelijk blijft aan
de huidige 2 mm per jaar. In de eerste 25 jaar gaat het
over12,5 tot 25 meter teruggang. Op langere termijn kan
de achteruitgang sneller gaan. Dat komt door een verflauwing van het kustprofiel én dat er rekening gehouden
moet worden met een versnelling van de zeespiegelstijging. Tot 2100 betekent dat een mogelijke achteruitgang
met een tempo tussen één en vijf meter per jaar. Dit
betekent in 100 jaar dus een mogelijke teruggang van 100
m bij gelijkblijvende zeespiegelstijging, tot 400 m bij een
versnelling van de stijging naar 8 mm per jaar.

Scenario 3: Even niets doen...
Beeld 2035
Kustachteruitgang eerste 25 jaar: 12,5 tot 25 meter

Na 25 tot 50 jaar moeten de zwakke schakels weer
worden versterkt. In dit scenario doen we dat door de
aanleg van harde zeeweringen en boulevards ter verdediging van de badplaatsen. Dit zal er toe leiden dat ten noorden en ten zuiden van de harde keringen, de afslag gaat
toenemen. Lokaal kan hier de kustachteruitgang veroorzaakt door de zeespiegelstijging, nog versnellen. Tegelijk
zorgt het zand dat hier erodeert - en verderop weer wordt
afgezet – ervoor, dat daar de teruggang wordt getemperd.

huidige kustlijn

Aangezien harde keringen bij de badplaatsen duur zijn,
kan het afslagscenario ook als een tijdelijk scenario
beschouwd worden; een terughoudende kuststrategie
die past bij deze tijd én de natuurlijke dynamiek van de
zeereep een boost geeft. Over zo’n 25 tot 50 jaar- als mogelijk de kustplaatsen in het geding komen - kan altijd nog
besloten te worden om over te schakelen naar Scenario 1
of 2, door voor de kustplaatsen weer zand in het systeem
te gaan brengen.

kustlijn t=25
25 meter afslag

Scheveningen

Wassenaarse slag

Kustachteruitgang tot 2100: 100 tot maximaal 400 meter
achter de harde kering van Scheveningen, daarna minder,
het kustdeel bij Berkheide groeit zelfs aan.

kustlijn 2100
bij extreme
zeespiegelstijging (8 mm/jr)

huidige kustlijn

Scheveningen

De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’

kustlijn 2100
bij gelijkblijvende
zeespiegelstijging (2 mm/jr)

Wassenaarse slag
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Beeld 2100
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Scenario 3: Even niets doen...
2010
Huidige situatie Kustboog

stille kustlandschappen

badplaatsen

tot 2035/2060
Afslag in de stille kustlandschappen
De duinen hogen op, zo groeit de kust op natuurlijke
wijze mee met de zeespiegelstijging

2100

na 25 tot 50 jaar kunnen de zwakke plekken in het
kust in het geding komen. deze worden in dit scenario
versterkt met harde keringen. Alleen bij Monster wordt
met zandsuppleties gewekt, omdat er anders te veel
erosie plaats vindt.

op de hele lange termijn ontstaat een contrastrijke
kust. verstevigde kustplaatsen als bastions aan zee,
afgewisseld door zachte duinlandschappen waar de
natuur - zo veel mogelijk - de vrije hand heeft. hier kan
je de drukte van de Randstad ontlopen, de kracht van
de natuur op z’n sterkst ervaren
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vanaf 2035/2060
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Inzoom op Meijendel/Berkheide

St

ra
n

d

St

ra
n

d

Dorendel

Het strand slaat de eerste periode beperkt af, maar het
wegslaan van het zand heeft veel effect voor een goot
deel van Meijendel/Berkheide. In een zone van honderden meters kan de natuurlijke dynamiek weer op gang
worden gebracht. Vooral de zeereep wordt spectaculair.
De duinen rollen op en komen omhoog. Op de hele lange
termijn kunnen de duinen zo gaan stuiven dat delen van
het achterliggende fietspad onder het zand raken. Met
tijdelijke fietspaden over vlonders of overkluizingen waar
de duinen overheen kunnen wandelen kan het fietspad
gehandhaafd blijven en zich ontwikkelen tot een spectaculaire route door het dynamische duinlandschap.

Voorbeeld meer flexibel recreatief gebruik van de dynamische kustzone

Recreatieve toevoeging vanuit de kustverdediging
Toename recreatieve mogelijkheden door intensivering gebruik van
zeereep en eerste duinrij, een gebied dat nu niet toegankelijk is

Met veel meer ruimte voor natuurlijke processen komt ook
een ander visie op het duingebied van Meijendel/Berkheide in beeld. Als we ook hier even niets doen, zullen grote
delen meer gaan begroeien. Waardoor een interessant
contact tussen hoge zandduinen en een bosrijk duinlandschap gaat ontstaan.
De recreatieve betekenis kan verstevigd worden door de
uitbouw van de achterlandverbindingen. De doorgaande
fietsroute kan op lange termijn naar deze achterzijde verlegd worden. Vanuit hier worden de recreatieve attracties
logisch ontsloten en de drukte gaat zich meer concentreren in het binnenland, de boulevards en de Wassenaarse
slag. Er ontstaat zo ook voor de natuur een meer logische
zonering met grotere, rustige natuurkernen rond het
waterleidingduingebied.

Scenario 3
Toename recreatieve mogelijkheden
door openstelling zeereep

Dorendel

Scenario 3: Even niets doen...
Impressie ruimtelijke ontwikkeling
Meijendel/Berkheide
camping

Nieuw dynamisch kustlandschap
- reeks van primaire, witte (hoge, rollende) en grijze duinen en duinvalleien
- overgang naar begroeide duinen: duindoornstruwelen en eikenbossen

Dorendel

Atlantik wal pad: naar zee
nieuwe light railstations
aan het duingebied

p
Valkenburg

p

Wassenaarse slag: uitzichtspunt aan zee

p

bestaand duingebied
- kan langzaam meer gaan begroeien
- versterken relaties achterland en omgeving

smal strand
hoge duinen

Boulevard van Scheveningen

p

Wassenaarse Slag

Duinrell

p

bunker aan zee

p

nieuwe fietsroute
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recreatie & toerisme
- smal kliffenstrand en hoogdynamisch duingebied voor alle vormen van recreatie
- verplaatsen fietsroute naar achterzijde
- Atlantikwal pad
- opgepoetse recreatieve plekken (Meijendel, ...)
waterleidingduinen
- stilte gebied voor moerasvogels (stille kern)

p
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35

45
Kansen voor andere functies

45
150m

Scheveningen

opgang

300m

opgang

strand Meyendel

hoogduin

80 -100

Dit scenario zet in op een intensivering van de kwaliteit en
beleving van
de bestaande
Wassenaarse
slag deelgebieden. De oppervlakte
strand en land die verdwijnt is te overzien, zeker in relatie
tot de hoge nieuwe duinenrij die hier zal gaan ontstaan.

Scheveningen

P

opgang

300m

P

opgang

P

strand Meyendel

gezinnen

badgasten

Hoog duin
De hoge zandduinen bieden veel meer gebruiksmogelijkheden dan het
nieuwe kustlijn
huidige strand en de zeereep. Met zandboarders, paragliders en soarders
worden een spectaculaire
vormen van recreatie mogelijk. En van natuur150m
300m
beleving, want zo zagen we dynamische duinvorming in Nederland nog
nooit.

300m

sporters
cultuur- en spoorzoekers

1500 m

ondiepe voorzee

brandingszone

smal
strand

dynamische jonge duinen / Meijendel

Scheveningen

35

Wassenaarse slag

attracties

wandelaars, rust- en natuurzoekers
80 -100

Strandrecreatie
In dit scenario neemt de strandbreedte af. Bij de badplaatsen is dit
oude duinen nadelig
/ strandwallen
vanuit de gewenste strandbreedtes voor intensieve strandrecreatie ter plekke. Bij de stille kustlandschappen is de strandbreedte niet
huidige kustlijn
van belang en is het geen probleem dat hier wat strand wegslaat. De
afgenomen strandbreedtes worden gecompenseerd door hogere, publiek
toegankelijke zandduinen langs het strand, die heel andere, nieuwe vorWassenaarse
slag
men van gebruik
mogelijk maken.

30
150m

Scheveningen

opgang

opgang

gewenste kustlijn

60

25
150m

huidige kustlijn

40

300m

strand Meyendel

Wassenaarse slag

huidige kustlijn
nieuwe kustlijn

badstrand / ongestoord strand > volledig toegankelijk
dynamisch duinlandschap > struinnatuur

Vlaggeduin

waterleidinggebied > natuur/stilte gebied > beperkt toegankelijk
recreatieve kernen met voorzieningen > volledig toegankelijk
versterking recreatieve en ecologische verbinden achterland
attractieparken, golfbaan, verblijfsrecreatie, campings
militaire gebieden > niet/beperkt toegankelijk

Valkenburg

Pan van Persijn

dragende recreatieve routes
boulevards

Wassenaarse slag

kansen voor nieuwe functies

Duinrel

Meijendel
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beboste duinlandschap > toegankelijk op de paden
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Katwijk

Scenario 3: Even niets doen...
Gebruikseenheden Meijendel/Berkheide

Watertoren
Scheveningen
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Vergelijking scenario’s Deltares
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Vergelijking scenario’s Deltares

Scenario 1: Dynamisch kustbeheer +

Indicatie van effecten op korte termijn:
- Het zand van de suppleties verspreidt zich langs de kust
- Lokaal enige erosie, met name achter golfbrekers/harde
zeeweringen
Op lange termijn (2100)
- Vrijwel overal blijft kustlijn op zelfde locatie of verplaatst
iets meer zeewaarts t.o.v. 2005; alleen lokale erosie
achter golfbrekers van havens
- Lastig om beoogde dynamiek/ teruggang in duingebieden te bewerkstelligen;
NB: Bij keuze voor lager suppletievolume (bv volgens optie
3: 0,1 tot 0,2 miljoen m3 zand), lijkt grotere dynamiek
(en teruggang) in duingebieden tussen de kustplaatsen
beter te realiseren.
NB: Bij de keuze voor een grotere hoeveelheid (optie 1:
2 tot 7 miljoen m3 zand per jaar bii resp. 2 en 8 mm
zeespiegelstijging per jaar), lijkt, zeker op de plekken
waar de suppletie plaats heeft, een sterkere zeewaartse
verplaatsing van de kustlijn mogelijk.

De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’

- Permanente suppleties ter hoogte van kustplaatsen met
als doel kustlijn op plaats te houden
- Model gaat vooralsnog uit van een hoeveelheid zand die
voldoende is om het deel van het kustfundament rond
de laagwaterlijn met de zeespiegelstijging mee te laten
groeien (Optie 2: 0,2 tot 0,8 miljoen m3 zand per jaar),
dit is het meest bepalende deel voor de positie van de
kustlijn.
- De verdeling vindt plaats vanuit 5 lokaties
- Ter vergelijking: op dit moment wordt tussen Hoek van
Holland en IJmuiden jaarlijks gemiddeld 1,5 miljoen m3
zand ingebracht
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Vergelijking scenario’s Deltares

Scenario 2: Zeewaarts!!!

Indicatie van effecten op korte termijn:
- Initieel ‘golvend’ kustpatroon: suppleties hebben tijd
nodig om zich te verspreiden
Op lange termijn (2100)
- Uiteindelijk zal zand zich verspreiden over gehele kustvak tussen Hoek van Holland & IJmuiden
- Doordat alleen het bovenste deel van het kustprofiel
wordt gevoed, ontstaat op termijn een relatief onstabiele
situatie. Dit vraagt blijvend een relatief grote onderhoudsinspanning.
- Een meer stabiele situatie met minder onderhoudskosten, is te creëren door het suppletievolume af te
stemmen op het meegroeien van het gehele kustfundament ( optie 1: 23 tot 28 miljoen m3 zand per jaar bij
resp. 2 en 8 mm zeespiegelstijging per jaar

De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’

- Iedere 5 jaar wordt een zandmotor op verschillende locaties langs de kust aangelegd, met als doel om in een periode van 100 jaar, ca. 1,5 km kustaangroei tussen Hoek
van Holland & IJmuiden te bewerkstelligen
- Model gaat vooralsnog uit van een hoeveelheid zand
die voldoende is om alleen in het deel van het kustfundament rond de laagwater lijn een kustuitbreiding te
bewerkstelligen (optie 2: 9 tot 10 miljoen m3 zand bij
resp. 2 en 8 mm zeespiegelstijging per jaar)
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Vergelijking scenario’s Deltares

Scenario 3: Even niets doen...

- Kustplaatsen beschermd door harde (kustlangse) zeeweringen;
- Monster door jaarlijkse suppleties (~ 100.000 m3/jaar)
Indicatie van effecten op korte termijn:
- Op plaatsen waar de kust niet wordt vastgehouden of
gesuppleerd kan op korte termijn, lokaal erosie plaatsvinden (~ 0,5 – 1,5 m/jaar bij een zeespiegelstijging van
resp. 2 en 8 mm/jaar)

De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’

Op lange termijn (2100)
- Na verloop van tijd kan lokale erosie achter de ene harde
zeewering deels worden opgeheven door de aangroei
voor de volgende zeewering;
- Alleen bij Meijendel lijkt de gewenste dynamiek / teruggang op te treden
- Op lange termijn kan, door een verflauwing van het
kustprofiel, de lokale kustteruggang versnellen ( tot ~1 –
5 m/jaar bij een zeespiegelstijging van resp. 2 en 8 mm/
jaar )
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In het laatste hoofdstuk worden de verschillende scenario’s op een rijtje gezet en langsgelopen op hun essenties. Opvallend is dat – welke van de drie veiligheidsscenario’s ook wordt gekozen – er altijd kwaliteitswinst op gebied van ecologie, recreatie, landschap te boeken valt. Wel is het zo dat in elk van de scenario’s eigen combinaties van kwaliteiten en
gebruiksmogelijkheden van het landschap op specifieke plekken zullen ontstaan. Deze ‘eigenheden’ van een scenario
zullen verder moeten worden onderzocht en uitgewerkt.
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Toekomst Stille kustlandschappen: de essentie
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1 Kustverdediging

Scenario 1: Dynamisch kustbeheer+

Scenario 2: Zeewaarts!!!

Scenario 3: Even niets doen...

- veel minder zand suppleren (van jaarlijks 1,5 miljoen
naar 0,1-0,2 miljoen m3 zand),
- alleen nog zand waar het écht nodig is: bij de badplaatsen en Monster
- suppletievorm: strandsuppleties bij de badplaatsen,
zandmotoren bij Monster
- lange termijn perspectief: lichte groei van de kust richting zee, bredere stranden voor de badplaatsen

- forse toename van de zandsuppleties (van jaarlijks 1,5
miljoen naar 9-10 tot maximaal 23-28 miljoen m3 zand)
- suppletievorm: om de vijf jaar de aanleg van een nieuwe
zandmotor, steeds op een andere plek
- lange termijn perspectief: substantiële aangroei van de
kust, 1 tot 2 km zeewaarts
- er ontstaat een hele brede kustboog

- even niets doen ...
- (alleen om de 20 jaar een zandmotor voor de kust van
Monster)
- lange termijn perspectief: de eerste 25/50 jaar een hele
geleidelijke afslag van de kust, daarna wordt de afslag
waarschijnlijk sterker en moeten de badplaatsen (met
harde of zachte) weringen verstevigd worden
- er ontstaat een meer gewelfde kustvorm
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2 Kansen voor natuur

Scenario 2: Zeewaarts!!!

Scenario 3: Even niets doen...

- (beheer)ingrepen om de dynamische natuur in de huidige zeereep en duinen weer een plek te geven
- enige verbreding van de stranden
- enige uitbouw het onderwatersysteem van zandbanken
en troggen

- de ontwikkeling van groot, robuust, dynamisch, natuurlijk kustgebied: van de ondiepe voorzee, de brandingszone, het natte en droge strand, de zeereep tot en met
het achterliggende duingebied. het vervangt het huidige
(verstarde) duingebied
- ruimte voor brede ‘ongestoorde’ stranden
- ontwikkeling van uitgebreid onderwatersysteem van
zandbanken en troggen, met veel kansen voor natuur

- ruimte voor de kenmerkende, natuurlijke processen van
de Nederlandse afslagkust
- hoog dynamische duinzone, vitaal, levend binnenduinsysteem
- maar ook: een relatief smal strand en weinig ontwikkelingen onder water. alleen bij Monster liggen kansen voor
verbreding van de stranden, zandbanken en troggen
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3 Kansen voor strandrecreatie

Scenario 1: Dynamisch kustbeheer+

Scenario 2: Zeewaarts!!!

Scenario 3: Even niets doen...

- stranden bij de badplaatsen wordt breder voor intensief
recreatief strandgebruik
- extra mogelijkheden voor sport of natuurstranden bij de
zandmotor van Monster
- overige delen blijven ongeveer gelijk

- langs de hele kustboog ontstaan hele brede stranden
met veel ruimte voor strand- en badcultuur, sporters,
maar ook rustzoekers op de ongestoorde stranden
- heldere zonering van intensiever en extensiever strandgebruik

- de stranden worden wat smaller: badgasten zullen zich
wat meer verspreiden langs de kust, de hoge zandduinen langs het strand bieden nieuwe - aanvullende
- recreatieve mogelijkheden
- flexibele en tijdelijke recreatieve voorzieningen op het
strand
- impuls voor de stedelijke bad- en strandcultuur op en
aan de boulevards
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4 Kansen voor Meijendel/Berkheide
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Scenario 1: Dynamisch kustbeheer+

Scenario 2: Zeewaarts!!!

Scenario 3: Even niets doen...

- alle functies blijven op hun plaats liggen, maar de
functie, gebruiksmogelijkheden en uitstraling worden
versterkt: het gebied intensiveert
- nieuwe panoramische struinroute over de zeereep

- vergroting duin- en kustlandschap door forse uitbreiding
van het areaal, alle zones worden groter en breder, waardoor de opnamecapaciteit voor recreatieve activiteiten
sterk vergroot
- dit metropolitane duinlandschap wordt een nationale
trekpleister

- de recreatieve hoofdroute wordt verlegd naar de achterzijde van het gebied; de binnenduinrand wordt daarmee
de nieuwe ruggengraat. hier worden ook de achterlandverbindingen versterkt
- bundeling van alle activiteiten langs de ‘slagen’, de inprikkers naar het duingebied
- de zeereep wordt steeds hoger en spectaculairder
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Werkboek #4 Atelier Kustkwaliteit 2011
De toekomst van de ‘Stille kustlandschappen’
Toekomstperspectieven voor de kustversterking, ecologie, landschap, drinkwaterwinning en betreedbaarheid van
de Hollandse Kustboog voor de periode
2050-2100,
is opgesteld door Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten, i.o.v. Atelier Kustkwaliteit i.s.m. provincie ZuidHolland

Trefwoorden
Waterveiligheid, duinen, ecologie van kust en duin, recreatie strand en duin
Opdrachtgever
Atelier Kustkwaliteit ism Provincie Zuid-Holland
Projectteam
Hans Heupink, Arjan van de Lindeloof (Provincie ZuidHolland)
Marten Hillen, Jandirk Hoekstra,
Maike Warmerdam en Inge Kersten (Atelier Kustkwaliteit)
Ontwerpteam
Ruut van Paridon, Karen de Groot, Rens Wijnakkers
(van Paridon x de Groot landschapsarchitecten)
Advies kustmorfologie
Jan Mulder, Wiebe de Boer (Deltares)
Ontwerptool ‘Design with nature’
Vormgeving, teksten, visualisaties en kaartmateriaal
van Paridon x de Groot landschapsarchitecten, tenzij
anders vermeld
Met dank aan
Bas Arens (bureau Duinonderzoek)
Gerard Janssen (bijzonder hoogleraar ecologie van de
zandige kust en het waddengebied, VU)

Deelnemers Atelierbijeenkomsten
Adri Remeeus (Duneaconsulent Meijendel)
Arjan van de Lindeloof (Provincie Zuid Holland)
Arjen Luijnendijk (Deltares)
Arno Lammers (Stadsgewest Haaglanden)
Ben ter Haar (Stichting Duinbehoud)
Carin Rood (Dunea) 		
Ernst Kaars Sijpesteijn (Regioteam Noordzee)
Dorrith Dijkzeul (Deltaprogramma Kust)
Eric Luiten (Visiting critic,
Provinciaal adviseur Zuid Holland)
Flip Wirth (Golfclub) 		
Gielijn Blom (Gemeente Den Haag)
Hanneke Schavemaker (WUR)
Hans Heupink (Provincie Zuid-Holland)
Harro de Jong (WUR) 		
Hermine Erenstein (Katwijk)
Inge Kersten (Atelier Kustkwaliteit)
Ingrid Duchart (WUR)		
Irene Mulder (Den Haag)
Jan Mulder (Deltares)
Jan Neefjes (Bureau Overland)
Jana van Steenbergen (Grontmij)
Jandirk Hoekstra (Atelier Kustkwaliteit)
Janneke van Bergen (Deltaprogramma Kust)
Johan Feijen (Golfclub)
Joke Schalk (Ministerie LNV)
Jolanda Boekhout (Grontmij)
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Joris Soeter (Student WUR)
Karen de Groot (van Pardion x de Groot)
Lian Kasper (Student WUR)
Maike Warmerdam (Atelier Kustkwaliteit)
Marcel Gordijn (Stadsgewest Haaglanden)

Bronvermelding
Er is met veel zorg geprobeerd de bronnen van de
afbeeldingen te achterhalen. Mocht u menen dat een
afbeelding ten onrechte is opgenomen dan kunt u contact
opnemen met het Atelier Kustkwaliteit.
Verspreiding van het rapport en overname van gedeelten
eruit wordt aangemoedigd, mits voorzien van deugdelijke
bronvermelding.
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