Zeewaarts
Intergraal kustontwikkelingsplan
Nieuw Holland

Delft, 2004

Wilbert van den Bos
Elwyn Klaver
Laurens Koster
Evert Uelman

Zeewaarts

Voorwoord

Voorwoord
Dit rapport is geschreven in het kader van het Masters project (CT4060) van de
opleiding Civiele techniek aan de TU Delft. Dit project heeft tot doel het oplossen van
een actueel civiel technisch probleem in de waterbouwkunde, waarbij het
multidisciplinaire karakter voorop staat. Het rapport is geschreven in opdracht van
het Waterloopkundig Laboratorium en Royal Haskoning.
In de periode dat dit rapport tot stand is gekomen, hebben wij vele mensen
geraadpleegd over de meest actuele informatie en achtergrondkennis van
verschillende vraagstukken. Graag willen wij de volgende personen bedanken voor
de verstrekte adviezen:
De heer M. Stive (TU Delft)
De heer H.J. Verhagen (TU Delft)
De heer T. Vellinga (TU Delft, Projecbureau mainport Rotterdam)
De heer J. de Graaff (TU Delft)
De heer C van de Akker (TU Delft)
Mevrouw Y. de Haan (TU Delft)
De heer R.E. Waterman (Provincie Zuid-Holland)
De heer G.J. Akkerman (Royal Haskoning)
De heer L. van Rijn (WL Delft)
De heer A. Roelfzema (WL Delft)
De heer M. de Vries (WL Delft)
De heer M. Marchand (WL Delft)
Delft, 4 juni 2004
Projectgroep ‘Zeewaarts’
Wilbert van den Bos
Elwyn Klaver
Laurens Koster
Evert Uelman

-v-

Samenvatting

Zeewaarts

Samenvatting
Op dit moment spelen in Provincie Zuid-Holland twee belangrijke
landuitbreidingsprojecten, te weten de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland. De
vormgeving en indeling van de Tweede Maasvlakte staat vast, voor Nieuw-Holland
nog niet. In dit rapport wordt een ontwerp gepresenteerd voor Nieuw-Holland. Nadat
hier een ontwerp voor gemaakt is, worden er een aantal onderzoeksvragen
behandeld. Tot slot wordt er gekeken naar een grotere tijd- en ruimteschaal. In
eerdere studie zijn al ideeën en ontwerpen voor Nieuw-Holland gepresenteerd,
voorbeelden hiervan zijn ontwerpen van Waterman en Bhalotra.
Om tot een ontwerp van Nieuw-Holland te komen is er gekeken naar de functies en
de interacties. In de functionele analyse is allereerst gekeken naar welke functies er
behoefte bestaat. De belangrijkste functies die ondergebracht worden op NieuwHolland zijn recreatie (500 ha), wonen (300 ha), glastuinbouw (350 ha), zeewering
(850 ha) en natuur (500 ha). Onder een deel van Nieuw-Holland komt een
zoetwaterlens om zoute kwel naar het achterland tegen te gaan. Om aan te sluiten
bij de huidige manier van bouwen en ontwerpen wordt er gestreefd naar een zo
natuurlijk mogelijk ontwerp, hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe ‘bouwen
met de natuur’ dit sluit aan bij de wijze van bouwen van de heer Waterman.
Om de interacties tussen Nieuw-Holland en de Tweede Maasvlakte te kunnen maken
zijn ook de functies van de Rotterdamse haven bekeken. De belangrijkste functies
van de Tweede Maasvlakte zijn industrie, distributie en slibopslag. Nadat de functies
zijn vastgesteld, zijn de interacties tussen Nieuw-Holland en de Tweede Maasvlakte
bekeken. De belangrijkste interacties tussen Nieuw-Holland en Tweede Maasvlakte
zijn:
− Natuurcompensatie van 100 ha voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte,
die ondergebracht wordt op Nieuw-Holland.
− Een jachthaven om o.a. de barrièrewerking van Tweede Maasvlakte tegen te
gaan.
− De omgevingsinvloeden zoals geluidshinder, stankoverlast en veiligheid van
de haven van Rotterdam zorgen voor verminderde woonkwaliteit op het
zuidelijke puntje van Nieuw-Holland. Er zijn echter geen wettige redenen om
hier niet te bouwen
− Verkeerstechnisch is een tunnel van Nieuw-Holland richting de Maasvlakte
niet ongewenst. Dit lijdt namelijk tot veel verkeersoverlast op Nieuw-Holland.
Om tot een ontwerp te komen zijn een aantal alternatieven opgesteld. Deze
alternatieven worden begrensd door de Noorderpier (4.5km uit de huidige kustlijn) bij
Hoek van Holland en de Zuiderpier van de haven van Scheveningen. De
alternatieven hebben allemaal een totale oppervlakte van 2500 ha en verschillen van
elkaar op het gebied van indeling en vormgeving. Voor de vormgeving wordt
uitgegaan van drie vormen: een rechthoek, een driehoek en een kromme vorm. De
alternatieven zijn op een aantal criteria beoordeeld, te weten: morfologische
stabiliteit, kosten, fasering, ontsluiting, acceptatie, esthetiek, natuurwaarde,
recreatiewaarde en woonkwaliteit. Er zijn een aantal weegsets (o.a. economisch en
milieuvriendelijk belang) opgesteld om vanuit verschillende oogpunten de
alternatieven te kunnen afwegen. Over de exacte uitkomst wordt geen uitspraak
gedaan, dit is de taak van beleidsmakers. Wel is een alternatief gekozen voor
verdere uitwerking, dit alternatief scoorde met verschillende weegsets het beste. Aan
de hand van verkregen inzichten is dit alternatief op enkele punten nog
geoptimaliseerd. Een combinatie van de kromme alternatieven heeft geleid tot een
definitief alternatief met wonen in het noorden en recreatie en natuur in het zuiden.
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Een aantal details van het alternatief zijn verder uitgewerkt. Allereerst is de situatie
van de Scheveningen haven verder geanalyseerd. Mede door de woningdruk uit Den
Haag is hier een behoefte aan woningen en recreatie. De Norfolkline gaat
waarschijnlijk verhuizen naar Vlaardingen. Hierdoor is er geen vierde haven nodig
voor recreatie, daarnaast kan hier ook intensieve bebouwing plaats vinden. De
jachthaven kan dan dus uitbreiden wat weer een impuls oplevert voor de watersport.
Er is een duinprofiel bepaald aan de hand van de huidige omstandigheden, maar ook
aan de hand van extremere omstandigheden in de toekomst. De hoogte van dit duin
komt op NAP +10,8m te liggen en de breedte is 500m. Dit duin is robuust en kan
daarom gemakkelijk worden aangepast op veranderende randvoorwaarden. Tevens
wordt het als natuurgebied ingericht. Scheveningen Noord dient ook veiliger gemaakt
te worden dit wordt gerealiseerd door een strandverbreding wat de veiligheid moet
kunnen waarborgen.
De infrastructuur van Nieuw-Holland wordt aangesloten op het achterland. Er komt
geen noord-zuid verbinding op Nieuw-Holland. Dit zou zorgen voor versnippering van
de verschillende functies. De wegen kunnen worden aangesloten op de N211 en de
N220. Deze worden al verbeterd door het Integraal Ontwikkeling Plan Westland
(IOPW) en hebben voldoende capaciteit. Het openbaar vervoer zal aanwezig zijn in
de vorm van het doortrekken van de tram over het noordelijk deel van NieuwHolland. De trein richting Hoek van Holland wordt omgebouwd naar Light-Rail en
aangesloten op de Rotterdamse metro aan de zeezijde wordt de lijn doorgetrokken
richting het strand. Een kusttram is ook bekeken en lijkt een interessant alternatief,
nadeel is echter wel dat het natuurgebieden zal doorsnijden.
Het waterpeil van Nieuw-Holland is hoger dan dat van Hoogheemraadschap Delft.
Dit wordt veroorzaakt door de zoetwaterlens. Aangezien ter hoogte van Ter Heijde
een gemaal uitwatert op de zee, levert dit een probleem op omdat dit in de toekomst
niet meer mogelijk zal zijn. Om te komen tot en oplossing zijn een aantal
alternatieven bekeken. Uiteindelijk bleek het doortrekken van de leiding onder NieuwHolland de beste optie. Nieuw-Holland kan door zijn hoge ligging natuurlijk afwateren
op zee. De aanleghoogte is afhankelijk van inklinking, opbollen van de
zoetwaterlens, de grondwaterstijging door een maatgevende bui en de
ontwateringsdiepte die per functie vereist is. De totale aanleghoogte komt dan op
NAP +3m voor bij Ter Heijde. Bij andere locaties gelden andere eisen en zullen dus
andere waarden berekend zijn.
Vanuit het diepteprofiel is het benodigde volume zand (rekening houden met de
zeewering en het onderhoud) bepaald op 315 mln m3. De zandwingebieden liggen
buiten de -20m lijn en de windiepte is niet groter dan 2m in normaal water en 5m in
de Euro-Maasgeul. Een viertal gebieden op de Noordzee zijn als wenselijk
aangeduid. Voor het baggerwerk wordt een combinatie van klappen en rehandelen
toegepast. De totale bouwtijd voor Nieuw-Holland komt in dat geval op 13 jaar.
Nieuw-Holland wordt gefaseerd aangelegd om investeringen te spreiden en
opbrengsten naar voren te kunnen brengen. Als eerste zal Nieuw-Holland Noord
worden aangelegd door opspuiten en uitbreiding van het havenhoofd tegelijk. Het
noordelijk deel wordt als eerste aangelegd vanwege de inkomsten die daaruit
voortvloeien. Daarna zal Nieuw-Holland Zuid worden gebouwd door eerst de
zeewering aan te leggen en daarna het omsloten gebied op te spuiten.Op die manier
is ook Nieuw-Holland Zuid goed te faseren. Tot slot wordt het strand bij
Scheveningen Noord aangelegd, er is ook een mogelijkheid dit eerder te doen.
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De totale kosten komen voor het ontwikkelde alternatief op € 3,0 mld. Deze kosten
bestaan vooral uit het zand, het verlengen van de pier bij Scheveningen en de
inrichting van het gewonnen land. De opbrengsten komen van de woningen,
intensieve recreatie en de glastuinbouw. Hierin zijn geen waarderingen voor natuur
en veiligheid in de vorm van opbrengsten meegerekend. Het huidige ontwerp heeft
een te kort van € 170 mln gedurende 15 jaar. De vraag is of het tekort toebedeeld
kan worden aan de meerwaarde van natuur en veiligheid. Door de aanleg van 1150
hectare meer woongrond op Nieuw-Holland Zuid in plaats van de geplande 150 zou
het project kostendekkend zijn. Dit zou dan ten kosten gaan van natuur, recreatie of
glastuinbouw.
Na de realisering van Nieuw-Holland en de Tweede Maasvlakte is Nederland niet af.
Er zal behoefte blijven aan meer ruimte voor diverse functies. Om hier meer inzicht in
te krijgen zijn er een aantal ideeën voor de verdere toekomst gemaakt. Er wordt
rekening gehouden met een benodigde ruimte voor wonen, luchtvaart, havens,
opslag van vervuilde grond, duurzame energie en veiligheid. Ook zal rekeningen
gehouden moeten worden met natuurcompensatie van de nieuwe aan te leggen
gebieden. Om woongebieden te creëren kan Nieuw-Holland verder westelijk of
noordelijk worden uitgebreid. Voor een westelijke uitbereiding zouden er
aanpassingen voor de lagune en de haven bij Hoek van Holland moeten
plaatsvinden. De Tweede Maasvlakte kan ook verder zuidelijk of westelijk worden
uitgebreid. Het probleem hierbij is dat het huidige ontwerp van de Tweede
Maasvlakte hier geen rekening mee houdt. Verder zullen de morfologisch problemen
verder toenemen. Andere ideeën zijn een aantal eilanden op zee. Deze zullen dan
luchtvaart en haven activiteiten kunnen herbergen. Voordeel hiervan is dat de
morfologische invloeden kleiner zijn. Deze zouden eventueel ook drijvend uitgevoerd
kunnen worden.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
De ruimte in Zuidwest Holland is schaars. Functies zoals wonen, de Rotterdamse
haven, recreatie en glastuinbouw gaan vaak niet samen. Daarnaast wordt de vraag
naar meer ruimte voor deze functies steeds groter. In dit rapport wordt zeewaarts
een oplossing gezocht om deze functies onder te brengen. Er zijn al heel wat
plannen voor uitbreidingen van onze kust gemaakt. Zoals de plannen van Waterman
en Bhalotra. Het ontbreekt echter aan een samenhangend geheel van recente
plannen. Op dit moment is er een plan in een ver gevorderd stadium voor de aanleg
van een Tweede Maasvlakte ten behoeve van uitbreiding van de Rotterdamse
haven. Dit plan biedt geen plaats aan woningbouw, glastuinbouw en recreatie. Deze
functies kunnen worden ondergebracht op een kustuitbreiding tussen Hoek van
Holland en Scheveningen. Het is belangrijk om deze plannen op elkaar af te
stemmen zodat de kwaliteit van de kustzone in zijn geheel verbeterd wordt.
Doelstelling van het rapport is het ontwikkelen van een integraal, duurzaam
kustontwikkelingsplan met oog op de kustzone Tweede Maasvlakte - Nieuw-Holland.
De doelstelling bestaat uit verschillende delen.
- Aan de hand van gewenste functies en interacties met het achterland wordt
gekomen tot een ontwerp voor Nieuw-Holland
- Een visionaire doorkijk naar de toekomst op het gebied van landuitbreiding
wordt ontwikkeld.
De doelstelling en de situatieschets worden beschreven in hoofdstuk 2. In Hoofdstuk
3 worden de functies van Nieuw-Holland bepaald, waarna in hoofdstuk 4, van de
bestaande plannen voor de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland de onderlinge
interacties en de verschillende interacties met de noordelijke en zuidelijke kust, het
achterland en aangrenzende zee worden bekeken. Nadat de functie en de interacties
zijn bekeken worden er in hoofdstuk 5 verschillende alternatieven van een ontwerp
voor Nieuw-Holland gemaakt. Uit deze alternatieven wordt in hoofdstuk 6 door
middel van toetsingscriteria een uiteindelijk ontwerp gekozen. Bij het genereren van
de alternatieven en de keuze daaruit zijn een aantal onderzoeksvragen ontstaan
waar in hoofdstuk 7 een antwoord op wordt gegeven of een aanzet tot een antwoord
wordt gedaan. Uiteindelijk leidt dit tot een uitwerking van het uiteindelijke ontwerp in
hoofdstuk 8. Nieuw-Holland en Tweede Maasvlakte spelen op de korte termijn (30
jaar), echter de kust is nooit af, ook in de verdere toekomst zullen er
landuitbreidingen plaats gaan vinden. Daarom wordt er in hoofdstuk 9 een visionaire
doorkijk naar de toekomst gegeven.
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Hoofdstuk 2 Situatieschets Hollandse kust
Dit deel vormt de basis waarna begonnen kan worden met een verdere studie.
Allereerst wordt gekeken wat de aanleiding is van het project. Daarnaast zal er
achtereenvolgens uiteengezet worden hoe de huidige kust tot stand gekomen is, hoe
de plannen zijn voor de twee sleutelprojecten en hoe zij tot stand gekomen zijn.
Vervolgens worden vanuit de probleemstelling verschillende doelstellingen voor dit
rapport gepresenteerd.

2.1 Aanleiding tot integrale kustontwikkeling
Gewenst en ongewenst ontwikkelt de Nederlandse kust zich voortdurend, doordat de
kust in zijn spel met de zee steeds op zoek is naar evenwicht. Door de eeuwen heen
is een behoorlijke verandering in de kustlijn te zien.
Sinds jaar en dag is de Rijn - Maasmonding een gebied waar veel woon- en werk
activiteiten plaatsvinden en waar het water in het verleden heeft moeten wijken voor
land- en kustuitbreidingen. De ruimte in de dichtbevolkte rivierdelta van zuidwest
Holland is schaars, vooral met het oog op de toekomst. In dit kader is er gezocht
naar nieuwe ruimte welke verschillende functies kan herbergen.
In dit geval wordt gekeken naar een uitbreiden van de kust richting zee. Plannen voor
de uitbreiding van de Maasvlakte met de Tweede Maasvlakte zijn in een
vergevorderd stadium zodat ook in de toekomst nieuwe havenactiviteiten plaats
kunnen vinden. Voor het kustvak Hoek van Holland – Scheveningen, in het vervolg
Nieuw-Holland genoemd, zijn zowel in de provincie als in de 2e kamer moties met
grote meerderheid aangenomen die pleiten voor zeewaartse kustuitbreiding ten
dienste van veiligheid, natuurontwikkeling, recreatie, wonen en andere mogelijke
functies.
Bij het realiseren van deze plannen is het belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied bewaard blijft en dat de interacties tussen dit project en Tweede
Maasvlakte en de omliggende gebieden goed bekeken worden. Redenerend vanuit
deze stelling is het belangrijk dat de verschillende plannen niet individueel bekeken
worden, maar dat een integrale aanpak toegepast wordt die als doel heeft de
kwaliteit van de kustzone in zijn geheel te verbeteren.
In dit hoofdstuk wordt de aanzet gegeven voor een studie naar de samenhang van
de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland. Naar verwachting zullen beiden projecten
veel invloed op elkaar hebben.

2.2 Totstandkoming van de Hollandse kust
Er is belangrijke informatie te halen uit de historie van de Nederlandse kust. Ligging
en evenwicht van de huidige kust zijn op die manier te achterhalen. Verschillende
plannen voor de uitbreiding van de Nederlandse kust kunnen daarom voortvloeien uit
ontwikkelingen in het verleden en biedt de mogelijkheid deze oude toestand te
herstellen. Dit maakt het dan ook uiterst zinvol de kustontwikkeling van het te
onderzoeken gebied nauwkeurig te analyseren.
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1300-1500 a.d.
Rond 1300 lag de Hollandse kustlijn ter hoogte van het zuiden van Zuid-Holland
verder zeewaarts dan tegenwoordig. Grote doorbraken van de rivier in landwaartse
richting, daling van het land en stijging van de zeespiegel waren de oorzaak van het
ontstaan van een brede diepe maasmonding. Door storm en getij ontstonden geulen
in het Westland met afzetting van rivierklei. In 1530 lag Monster aan de zuidzijde nog
aan de Maasmonding, maar ten westen van Monster lag nog een strook land van 1,5
km breed naar zee.
1500-1800 a.d.
Doordat de zee het zand van de kust afschuurde en zowel zuidwaarts als
landinwaarts zand verplaatste, kantelde de kust in de loop van de jaren naar binnen
toe en bouwde zich tegelijkertijd in zuidelijke richting uit. Zo werd uiteindelijk de
uitstulping Hoek van Holland gevormd, die destijds op de plaats waar nu de
Waterweg loopt. Dit proces duurde voort tot ca. 1870 (zie figuur 2.1) In deze periode
begon langzaam ook het menselijk ingrijpen steeds grotere vormen aan te nemen. Er
werden langs de rivierdelta dijken aangelegd, de Maasdijk en de Deltadijk, ter
bescherming van het oprukkende water. Vanaf 1800 is begonnen met het plaatsen
van de Delflandse Hoofden tegen het eroderen van de kust. Langs de zogenaamde
bolle eroderende kustboog werden 69 strandhoofden geplaatst die nu nog steeds
aanwezig zijn.

Figuur 2.1:

Historische reconstructie kustontwikkeling Zuid-Holland (LWI, 1999)
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1800-heden
In 1872 werd het doorgaven van de Nieuwe Waterweg voltooid, waardoor het
natuurgebied De Beer gescheiden werd van de plaats Hoek van Holland. Vervolgens
is begonnen met het bouwen van het Noorder havenhoofd, welke later uitgebouwd is
tot de Noorderpier met een lengte van 4,7 km.
Bouwen met de natuur
Waar de Zuid Hollandse kust vroeger een volledig holle lijn vormde (1611), is in de
loop van de eeuwen een bolle kust van Hoek van Holland tot Scheveningen
ontstaan. Gebruik makend van de Noorderpier en het principe van “Bouwen met de
natuur” is het mogelijk de holle kustlijn van 1611 weer te herstellen. Hierbij wordt
gestreefd naar het creëren van nieuwe duinen, stranden en kusten volgens de
natuurlijke manier en wordt zo min mogelijk gewerkt met harde constructies.
Het eerste segment hiervan is al aanwezig in de vorm van de Van Dixhoorndriehoek.
Verdere uitbreiding hiervan betekent meer veiligheid voor de noordwaarts gelegen
kustplaatsen.
Intermezzo: Bouwen met de natuur
Het creëren van de kustlijn op natuurlijke wijze en het streven naar een flexibele, dynamische
evenwichtskustlijn, waarvoor bij benadering geldt dat aangroei en afslag elkaar redelijk in
evenwicht houden, met een beperkte onderhoudsfactor (in de vorm van een periodieke
zandsuppletie) en met een minimum aan harde zeewerende elementen. Door middel van
relatief kleine ingrepen kunnen op de lange termijn grootschalige positieve effecten optreden.
Deze kleine ingrepen zijn gebaseerd op historisch inzicht in de natuurlijke processen en
dienen als katalysator voor die processen.

De Nederlandse kust laat zich indelen in drie verschillende delen: het
Waddengebied, de Zeeuwse estuariene kust en de Hollandse holle kustboog.
Opmerkelijk aan de Zeeuwse eilanden (figuur 2.2) is dat zij elk een op het
zuidwesten en een op het noordwesten georiënteerd kustvak hebben.

Figuur 2.2:

Voordelta (Vorm in verandering 1993)

In het kader van bouwen met de natuur zijn de eerste projecten reeds gerealiseerd.
In 1972 is ten noorden van de Noorderpier, ter hoogte van Hoek van Holland,
doormiddel van opspuiten van 19 miljoen m3 zand de kust verbreed. Deze driehoek
staat bekend als de Van Dixhoorndriehoek en biedt plaats aan een natuur- en
recreatiegebied en in de toekomst ca. 1000 woningen.
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In de jaren ‘60 is ten behoeve van havenactiviteiten de Maasvlakte aangelegd en in
gebruik genomen. Ook de Maasvlakte had al kenmerken van bouwen met de natuur.
Herkenbaar in deze zijn de waaiervormige zachte verdedigingen die ter hoogte van
de meest westelijke uitbreiding zijn toegepast.
Op dezelfde manier is ten zuiden van de Maasvlakte de Slufterdam gerealiseerd.
Door gebruik te maken van de bekende oriëntatie van de Zeeuwse eilanden en de
demarcatielijn die de gemeentegrens tussen Westvoorne en Rotterdam aangeeft is
een stuk land opgespoten van 800 ha groot. Dit stuk land doet nu dienst als
opslagdepot en er staat een verwerkingsfabriek voor verontreinigde baggerspecie. Er
is echter ook een natuurgebied, er zijn recreatiemogelijkheden en de Slufter biedt
plaats aan windmolens. Door het principe van bouwen met de natuur toe te passen,
heeft het gebied een natuurlijke uitstraling en kan de natuur na verloop van tijd weer
grip krijgen op het landschap. Ondanks de kustuitbreidingen is er sprake van een
nieuwe delta, die een natuurlijk evenwicht vormt met de zee.
Rond de IJmond, in Noord Holland, heeft een zelfde proces plaatsgevonden. Door
middel van bouwen met de natuur is daar in de jaren ‘90 ten zuiden van de
Zuiderpier een kustuitbreiding van 200 ha gerealiseerd. Deze uitbreiding biedt plaats
aan een nieuwe jachthaven, Seaport Marina IJmuiden, en een nieuw strand te weten
het Kennemerstrand. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Vereniging
Natuurmonumenten.
Samenvattend kan er gesteld worden dat het verleden een goede indicatie geeft hoe
de vormgeving van de kust kan zijn. Daarnaast is het principe van bouwen met de
natuur een zeer geschikte bouwwijze, vanwege het positieve natuurlijke effect en de
geringe kosten doordat de natuur (mede) het werk doet. Verschillende projecten zijn
met dat principe succesvol afgerond.
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2.3 De sleutelprojecten
Waar in het verleden al de nodige projecten gerealiseerd zijn, zal er ook in de
toekomst niet stil gestaan worden. De Maasvlakte is bijna volledig in gebruik
genomen en de Randstad groeit aan alle kanten uit zijn voegen waardoor er vraag is
naar nieuwe ruimte. In dit kader staan er twee grote projecten hoog op de agenda, te
weten de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland.

Tweede Maasvlakte
De haven van Rotterdam is al sinds 1962 de grootste overslaghaven ter wereld. De
Rotterdamse haven heeft deze positie bereikt dankzij haar strategische ligging aan
de monding van de Maas/Rijn en de Noordzee, de goede bereikbaarheid voor
zeeschepen en de goede achterlandverbindingen. De haven is in de loop van de tijd
steeds verder richting zee uitgebreid. In de jaren ‘70 is het gebied met de Maasvlakte
uitgebreid en is de havenmonding vernieuwd. Vervolgens is in de jaren ‘90 de
Maasvlakte weer uitgebreid met de eerder genoemde Slufterdam voor een
opslagdepot voor baggerspecie.

Figuur 2.3:

Maasvlakte (www.mainport-pmr.nl)

Het huidige havengebied, figuur 2.3, beslaat een oppervlakte van 4900 ha. Dit
gebied is bijna volledig in gebruik, waardoor er momenteel plannen liggen voor een
Tweede Maasvlakte. Gemeente Rotterdam en het Rijk hebben al te kennen gegeven
dat zij de vooraanstaande rol van Rotterdam als mainport wensen te continueren,
waarna het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) opgezet is. Voor de
Tweede Maasvlakte is de volgende dubbeldoelstelling geformuleerd:
• Het versterken van de positie van mainport Rotterdam door het bieden van
een oplossing voor het gesignaleerde ruimtetekort voor haven- en
industrieactiviteiten.
• Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.
In 2001 heeft het kabinet besloten aan de hand van drie deelprojecten de
dubbeldoelstelling van PMR te realiseren:
1) Bestaand Rotterdams Gebied (BRG); een serie projecten om het bestaande
havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te
verbeteren.
2) Landaanwinning; uitbreiden van de Rotterdamse haven met een
landaanwinning ten behoeve van haven- en industrieterrein van maximaal
1000 ha netto en maatregelen om schade aan beschermde natuur te
compenseren.
3) 750 ha natuur- en recreatiegebied; ontwikkeling van nieuwe natuur- en
recreatiegebieden op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam.
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Lang had een eigen haveningang voor Tweede Maasvlakte de voorkeur vanwege de
goede bereikbaarheid. Het economische tij is echter gekeerd: Den Haag moet
bezuinigen. Daarom heeft Rotterdam de zogeheten ‘Doorsteekvariant’ zonder eigen
haveningang ontwikkeld. Deze komt er door een doorsteek van de Yanghzehaven
(zie figuur 2.4). Dit ontwerp is ruim 1 miljard euro goedkoper dan die met een eigen
ingang. De kosten van de ‘Doorsteekvariant’ zijn geraamd op € 2,3 miljard.
Rotterdam vraagt Den Haag om € 0,6 miljard bij te dragen.
De Doorsteekvariant beslaat in totaal 1000 ha netto (2500 bruto) uitgeefbare
bedrijfsruimte.
Harde zeewering

Doorsteek huidige
Maasvlakte naar
Maasvlakte 2 (600m
breed)

1000 ha Netto uitgeefbaar
bedrijven terrein

Zachte zeewering met een
helling van 1:50
Spoorbaan
Figuur 2.4:

Doorsteekvariant Tweede Maasvlakte (PMR 2003)

Aan de totstandkoming van de plannen is een procedure vooraf gegaan: een nut- en
noodzaakdiscussie, een planologische kernbeslissing, een maatschappelijke kostenbatenanalyse en een habitattoets door ‘Brussel’. De Kamer is medio 2002 in grote
meerderheid akkoord gegaan met het plan en het kabinet heeft eind december 2003
aangegeven geld te willen investeren in de drie deelprojecten. Over wie wat gaat
betalen en onder welke voorwaarden, wordt in het voorjaar van 2004 een beslissing
genomen. De planning is erop gericht om in de loop van 2005/2006 met de aanleg te
starten, zodat in 2012 de eerste container op Tweede Maasvlakte overgeslagen kan
worden.
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Nieuw-Holland
Nieuw-Holland in het Streekplan
Hieronder volgt een passage hoe Nieuw-Holland nu in het Streekplan is opgenomen.
Het plan dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderdelen genoemd in het
Streekplan.
Intermezzo: Plannen Hollandse kust(streekplan Zuid-Holland west, 6.3.3
Kustzone)
Bij de Delflandse kust en de badplaatsen Scheveningen, Kijkduin, Katwijk en Noordwijk zijn
maatregelen nodig om de veiligheid te vergroten. Daarmee in samenhang moet ook de
ruimtelijke kwaliteit van de kuststrook worden vergroot. Daarbij gaat het om natuur, recreatie
en toerisme, terwijl daarnaast buiten het kustfundament ook andere functies mogelijk zijn; een
en ander in relatie met de structuur en de functies van het achterland. Uiteraard dient de
veiligheid van de kust in alle gevallen gewaarborgd te zijn en rekening gehouden te worden
met de Habitat-status van de duinen. Tegen deze achtergrond zijn op de streekplankaart de
verschillende kustgebieden als studiezones aangemerkt.
Delflandse kust
Behalve versterking van de zeewering wordt in dit gebied 100 ha natuur ontwikkeld als
compensatie in verband met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Er is een breed
bestuurlijk draagvlak voor zeewaartse uitbreiding met een natuurlijke kustlijn. Het realiseren
van nieuwe natuurwaarden aan de zeezijde van de huidige kustlijn moet worden
gecombineerd met ruimte voor natuur, recreatie, toerisme, wonen en werken aan de landzijde
van de vernieuwde zeewering zoals ook opgenomen is in het Integraal Ontwikkelingsplan
Westland (IOPW).
Prioriteit moet worden gegeven aan het zwakste deel in de zeewering: het gedeelte tussen
Ter Heijde en de Van Dixhoorndriehoek. De opgave is de maatregelen voor de
kustverdediging te combineren met de te realiseren 100 ha natuurcompensatie voor de
uitbreiding van de Maasvlakte en deze te laten aansluiten bij het natuur -en waterwingebied
Solleveld, waarbij de betekenis van deze ontwikkeling van deze natuurfunctie moet worden
bezien in het geheel van de ontwikkeling van kustnatuur (Habitat) van het streekplangebied.
Aan de noord -en zuidkant van dit gedeelte, zowel bij Hoek van Holland als Kijkduin, zijn er
kansen voor verdere recreatieve en toeristische ontwikkelingen. Er moet bij de planvorming
voor dit gebied nadruk worden gelegd op de faseerbaarheid, zodat de noodzakelijke
investeringen voor de veiligheid ook benut kunnen worden voor ruimtelijke kwaliteit.
Scheveningen
Voor de haven van Scheveningen moet worden onderzocht of containerfuncties op termijn
niet beter kunnen worden verplaatst naar Rotterdam. Dat zou overlast in de Haagse
agglomeratie beperken en ruimte opleveren voor de (verdere) ontwikkeling van andere
havenfuncties, zoals een zeejachthaven. Deze ontwikkeling moet passen bij zeewaartse
versterking van de zeewering en de ontwikkeling van de Delflandse kust.
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Het plan van Waterman
Veel aandacht in deze krijgt het plan van Waterman om de kuststrook tussen de
Noorderpier bij Hoek van Holland en de Zuiderpier bij Scheveningen over de
volledige lengte te verbreden aan de hand van het principe bouwen met de natuur.
Op deze manier worden de zwakke plekken in de kust verstevigd en wordt er ruimte
gerealiseerd voor functies als wonen, werken, recreatie en natuur. Door het inpassen
van binnenmeren wordt het een divers gebied en kan het strandseizoen verlengd
worden. Ook kan de haven van Scheveningen zeewaarts uitgebreid worden en aan
de zuidkant is ruimte gereserveerd voor een lagune in combinatie met een
jachthaven(zie figuur 2.5)

Figuur 2.5:

Het plan van Waterman (R.E.Waterman)

Plan Bhalotra
Stedebouwer Bhalotra heeft ook een ontwerp gemaakt voor een kustuitbereiding
voor delfland. Het plan Bhalotra creeerd voornamelijk ruimte voor glastuinbouw,
woningen, natuur en receatie. Het ontwerp is een eiland voor de kust wat aan een
aantal harde constructies is opgehangen (figuur 2.6).

Figuur 2.6:

Plan Bhalotra (www.noordzee.nl)

- 19 -

Situatieschets Hollandse kust

Zeewaarts

2.4 Morfologie
De ligging van de kustlijn is erg gevoelig voor veranderingen. Zowel natuurlijke
veranderingen als menselijke ingrepen kunnen grote gevolgen hebben op de kustlijn.
Zo kunnen op de lange termijn (100 jaar) zeespiegelrijzing, een verandering in de
toevoer en/of samenstelling van sediment een nieuw evenwicht veroorzaken. Op de
korte termijn (1-10 jaar) hebben de seizoensvariaties in windkracht en golfwerking,
de uitvoering van zandsuppleties en het voorkomen van zware stormen invloed op
de ligging van de kustlijn (Kraak, Smit, 1998). Grootschalige menselijke ingrepen
kunnen het kustsysteem zowel op langere als op korte termijn beïnvloeden.
Hieronder volgt eerst een stuk van het RIKZ. Daarna wordt de invloed van Tweede
Maasvlakte op de huidige Hollandse kust en op de estuarine kust geschetst. De
aanleg van de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland zullen ingrijpende
veranderingen in ons huidige kust systeem veroorzaken. Om iets te kunnen zeggen
over de effecten van de aanleg van Nieuw-Holland en Tweede Maasvlakte worden in
dit hoofdstuk eerst de morfologische effecten bekeken. Deze analyses kunnen later
in dit rapport gebruikt worden voor de bepaling van de vorm van Nieuw-Holland en
de effecten daarvan op de omgeving.
Intermezzo: Effecten van een zeelocatie op het kust -en zeesysteem, RIKZ
1998)
Hollandse kust
De gesloten kust tussen Hoek van Holland en Den Helder wordt onderbroken door de haven
van IJmuiden waar het Noordzeekanaal uitmondt in de Noordzee. Ten zuiden van IJmuiden is
de kust overwegend stabiel, met kleine erosieve kustvakken zoals Delfland, Scheveningen en
Bloemendaal. Tussen Scheveningen en IJmuiden zijn de duinen relatief breed en is de helling
van de vooroever gering. De kust tussen Scheveningen en Ter Heijde is kwetsbaarder. De
duinen zijn smal, brandingsbanken ontbreken vrijwel volledig en de vooroever is relatief steil
Ten noorden van Castricum kampt de kust al eeuwen met structurele erosie. De grootte van
de zandverliezen neemt in noordelijke richting toe. Door het zandtekort in de Waddenzee, ook
wel de zandhonger genoemd, wordt veel zand onttrokken van de kust van Texel en NoordHolland en van de zeewaarts van het Marsdiep gelegen buitendelta. Aanvoer van zand vanuit
het zuiden wordt gehinderd door de (gedeeltelijke) blokkering van het noordwaarts gerichte
zandtransport door de havenhoofden en vaargeul van IJmuiden. De toevoer van zand vanuit
dieper water is sterk verminderd door de gestegen zeespiegel waardoor de golfwerking het
zand op de bodem niet meer kan mobiliseren. Tussen IJmuiden en Den Helder, vanaf de
3
zeereep tot aan de 20 m dieptelijn is, het zandverlies 1 á 2 miljoen m per jaar. Dit zand komt
deels ten goede aan de Waddenzee.
Meer zuidwaarts is ook de kust tussen Katwijk en Schouwen door de eeuwen heen
gekenmerkt door een significante landwaartse verplaatsing. Deze achteruitgang was het
gevolg van een verminderde sedimenttoevoer vanuit de rivieren, de afbraak van de delta in
kustlangse richting, de aanwezigheid van het Rijn-Maas estuarium (zandvang) en de
zeespiegelstijging. De geometrie van de monding van de Maas is daarnaast sterk veranderd
door de grootschalige menselijke ingrepen, zoals de aanleg van de Nieuwe Waterweg met de
bijbehorende havenhoofden.
Na de bouw van het Noorderhoofd (1860-1880) nabij Hoek van Holland trad er bijvoorbeeld
een sterke sedimentatie op direct ten noorden van de dam. De verlenging van deze dam
3
(1968) in combinatie met een grote zandsuppletie in 1970-1972 van 19 miljoen m zorgde
ervoor dat er een zeer brede strandvlakte nabij Hoek van Holland ontstond. Dankzij de
beschermende hoofden en de uitvoering van zandsuppleties is de Delflandse kust momenteel
gemiddeld genomen stabiel. Lokaal en voor kortere periodes treden wel afwisselend
landwaartse en zeewaartse verschuivingen op.
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Intermezzo: Effecten van een zeelocatie op het kust -en zeesysteem, RIKZ
1998)
Maasvlakte
Het Deltagebied wordt gekenmerkt door smalle duinenrijen en dijken. Direct voor de kust
liggen diepe getijgeulen en zandplaten. Door de (gedeeltelijke) afdamming van getijgeulen is
de Deltakust de afgelopen decennia van aanzien veranderd. In de getijgeulen heeft sterke
aanzanding plaatsgevonden terwijl ook de omvang van de zandplaten is toegenomen.
De morfologie van het gebied in de zoekruimte Maasvlakte is de afgelopen decennia sterk
beïnvloed door diverse grootschalige ingrepen zoals de aanleg van de Nieuwe Waterweg,
Maasvlakte en Slufter en door de afdamming van het Brielse Gat en het Haringvliet.
Na de afsluiting van het Haringvliet in 1970 is het stromingspatroon drastisch gewijzigd
waardoor de voormalige buitendelta sterk is aangezand. Vooral in de eerste jaren na
3
afsluiting trad een enorme aanzanding op: 57 miljoen m in de periode 1970-1986. De laatste
3
jaren is de sedimentatie afgenomen tot ca. 1,0 miljoen m per jaar. De invloed van het getij op
de morfologische ontwikkeling is afgenomen, terwijl de golfwerking relatief belangrijker is
geworden. Het resultaat is een dynamisch onderwaterlandschap met geulen, platen, slikken
en schorren. Het zal nog een tiental jaren duren voordat een nieuw evenwicht tussen de
waterbeweging en de morfologie bereikt wordt. Het binnengebied is in de afgelopen 25 jaar
gemigreerd naar een zoetwater gebied.
De aanleg van de eerste Maasvlakte, de afdamming van het Haringvliet en de Euro-Maasgeul
hebben de grootschalige waterbeweging -en transportprocessen beïnvloed. In de geulen zijn
door de grotere waterdiepte de stroomsnelheden relatief laag en kunnen de golven minder
zand opwervelen. Hierdoor is de transportcapaciteit kleiner dan in de omgeving. Het met de
stroming meegevoerde zand bezinkt in de vaargeul; de toegangsgeulen fungeren als
zandvang.
Daarnaast treedt achter Maasvlakte 1 een selectieve golfafscherming op voor golven uit de
sector zuidwest tot west. Door de zeewaartse verschuiving van de noord-zuidgaande
getijstroom zijn de stroomversnellingen en vertragingen op dieper water toegenomen. Dit
heeft tot gevolg dat de vooroever van de Delflandse kust onderhevig is aan extra erosie.

Invloedsfactoren
Allereerst zal gekeken worden naar de verschillende aspecten die een rol van
betekenis spelen. Het zandtransport langs de Nederlandse kust wordt voornamelijk
veroorzaakt door golven en het getij. De getijgolf loopt langs de Nederlandse kust
van Zuid naar Noord. Doordat de vloed sterker is dan de eb, is er een netto
noordwaartse stroom van ongeveer 0,1 m/s. Het getij heeft vooral invloed op het
sediment transport op dieper water. De invloed neemt naar de kust toe af.
Golven die worden opgewekt door de wind hebben juist dicht bij de kust de meeste
invloed op het sediment transport, deze invloed neemt af naarmate het dieper wordt.
Golven zijn goed in staat om zand los te woelen, waarna het door stromingen
getransporteerd kan worden. Als golven schuin invallen veroorzaken ze binnen de
brekerzone een golfgedreven stroom die het sediment mee kan nemen. Langs de
Hollandse kust is deze stroom gemiddeld noordwaarts gericht.
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Op deze manier zijn er dus twee langstransportstromen te onderscheiden (zie figuur
2.7), namelijk één binnen de brandingszone voornamelijk onder invloed van golven
en één buiten de brandingszone voornamelijk onder invloed van getij. Doormiddel
van dwarstransport vindt er uitwisseling van sediment plaats tussen deze twee
stromen.

Figuur 2.7:

Vormen van transport (TAW, basirapport zandige kust, 1995)

Een droge vorm van sediment transport die van belang is, is het stuiftransport. Dit
stuiftransport kan in alle richtingen zijn dit hangt van de windrichting af. Het
stuiftransport dat dwars op de kust staat zorgt voor verplaatsing van zand van het
stand naar het duin, op deze manier blijven duinen in stand en ontstaan er nieuwe
duinen. Het ontstaan van nieuwe duinen kan worden bevorderd door het planten van
helm gras en het plaatsen van rietschermen.
Als er ergens op een plek langs de Hollandse kust zandtransport plaatsvindt, wil dit
niet zeggen dat er daar sedimentatie of erosie plaats vindt. Dit hangt af van de
gradiënt in het zandtransport. Door de gradiënt in het zandtransport voor een
bepaald gebied te bekijken kan een zandbalans opgesteld worden. Veranderingen in
de zandbalans wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- Veranderende waterbeweging, denk hierbij aan strekdammen, eilanden voor
de kust, andere kustoriëntatie.
- Zandwinning binnen het onderzoeksgebied
Door de huidige situatie te analyseren kan aan de hand van verschillende theorieën
en gemaakte observaties in het verleden kan een schatting worden gemaakt van wat
de invloed van de landuitbreidingen zal zijn. Hier kan het ontwerp op afgestemd
worden, de precieze ligging van de kustlijn bepaald worden en er kan eventueel
besloten worden tot het aanleggen van harde constructies.
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Tweede Maasvlakte – Estuarine kust
Door de bouw van de Tweede Maasvlakte komt er een groot obstakel in de
Noordzee te liggen. Verwachting is dat de gevolgen van de Tweede Maasvlakte
vergelijkbaar zijn met die van de 1e Maasvlakte op de Zeeuwse Delta. De invloeden
van de bouw van de eerste Maasvlakte zijn echter niet duidelijk. In de tijd dat de
Maasvlakte 1 namelijk werd aangelegd zijn ook de deltawerken uitgevoerd. Deze
hadden ook een grote invloed op de morfologie van dit gebied. De invloeden van de
verschillende projecten op de morfologie is hierdoor niet goed te onderscheiden.
De dominante golfrichting veroorzaakt in combinatie met aanbod van sediment uit
het zuiden en de getijstroming een evenwicht in de oriëntatie van de kust. Door de
volledige afsluiting van het Haringvliet en de Grevelingen zou er zich een gesloten
kust kunnen vormen met dezelfde oriëntatie als de Hollandse kust .
In figuur 2.8 is te zien dat de zandbanken onder eenzelfde hoek zijn komen te liggen
als de noordelijker gelegen Hollandse kust.

Nieuw gesloten
kustorientatie

Figuur 2.8:

Nieuwe kustoriëntatie (Vorm in verandering 1993)

Na de realisatie van Tweede Maasvlakte is het de vraag of deze lijn zich verder
zeewaarts zal gaan verplaatsen. Een andere mogelijkheid is dat er zich hetzelfde
voordoet als bij de zuidpier van de haven van IJmuiden. Het bovenstaande zal zich
pas na zeer lange tijd ontwikkeld hebben, tot die tijd zal het een gebied blijven met
geulen en platen die zich zullen verplaatsen en ontwikkelen.
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Tweede Maasvlakte – Huidige Hollandse kust
De Nieuwe Waterweg met de daarop aansluitende vaargeul (de Euro-Maasgeul)
zorgt ervoor dat de kust in tweeën wordt gedeeld. Voor het zandtransport werkt de
Euro-Maasgeul als een zandvang. Het getransporteerde zand valt in de diepe geul
(ca. 24 meter diep) en moet daar vervolgens weer worden opgebaggerd.
De huidige kust van Delfland is onderhevig aan een geringe erosie, dit komt mede
doordat het kustvak van Delfland geen aanvoer van zand uit het zuiden door de
Euro-Maasgeul heeft maar wel bloot staat aan schuin in vallende golven die het zand
loswoelen en noordwaarts verplaatst (figuur 2.9).

Zandtransport
Uit >0

Erosie

Ter Heijde

Schaduwzone
Zandtransport in =
0

Figuur 2.9:

Euro-Maasgeul

Zandtransport ter plaatse van Delfland

Door de Maasvlakte wordt de getijstroom verder naar buiten gedwongen hierdoor
neemt de stroomsnelheid toe. Dit zorgt voor een lichte erosie van de vooroever van
Delfland.
Om deze problemen op te vangen wordt jaarlijks een hoeveelheid zand gesuppleerd
zodat de kust in stand blijft en verschillende kustplaatsen beschermd blijven tegen de
zee.
De Tweede Maasvlakte zal nog verder in zee uitsteken dan Maasvlakte 1 waardoor
de getijstroom nog verder naar buiten gedwongen wordt. Verwacht wordt dat de
getijstroom daardoor zal toenemen. De erosie van de vooroever zal hierdoor licht
sterker worden. Als gevolg van de barrièrewerking van de Euro-Maasgeul zal de
Tweede Maasvlakte geen invloed hebben op de hoeveelheid sediment die vanuit het
zuiden komt want dit blijft nul. Wel zal Maavlakte 2 invloed hebben op de golfinval op
kustvlak Delfland er zullen meer golven worden tegengehouden vanuit het
zuidwesten.
Conclusie
Doordat de Tweede Maasvlakte verder in zee komt te liggen, zal de Delflandse kust
geringe extra erosieproblemen krijgen. Deze erosie doet zich voor op de vooroever
maar zal door dwarstransport processen ook invloed hebben op het strand en duin.

- 24 -

Zeewaarts

Situatieschets Hollandse kust

2.5 Probleemstelling
Op dit moment staan twee grote plannen op de agenda van het Kabinet te weten de
Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland. Vooral de Tweede Maasvlakte is ver
uitgedacht en het kabinet staat achter de aanleg ervan. Nieuw-Holland is in een
minder ver stadium, toch moet er een veiligheidsverbetering en compensatie van de
Maasvlakte gerealiseerd worden in dit gebied. Aangezien beide plannen elkaar op
meerdere vlakken raken, rijst de vraag: wat zijn de interacties. Hier is tot op heden
weinig over gezegd en daar dient dan ook onderzoek naar gedaan te worden. Dit
vraagt om een meer integrale aanpak van kustuitbreidingen in de toekomst.
Daarnaast zijn er met betrekking tot de plannen Nieuw-Holland en de Maasvlakte op
korte termijn een aantal belangrijke onderzoeksvragen onbeantwoord. Deze dienen
onderzocht te worden om over te kunnen gaan tot realisatie van de kustuitbreidingen.

2.6 Doelstellingen
Doelstelling van het rapport is het ontwikkelen van een integraal, duurzaam
kustontwikkelingsplan met oog op de kustzone Tweede Maasvlakte - Nieuw-Holland.
De doelstelling wordt als volgt uitgewerkt:
Verdere uitwerking Nieuw-Holland
De Tweede Maasvlakte is al uitgewerkt tot een concreet plan. Dit ontwerp wordt dan
ook in zijn geheel overgenomen. Nieuw-Holland heeft echter nog geen definitief
ontwerp. Allereerst wordt een inventarisatie gemaakt van de gewenste functies. Van
de bestaande plannen voor de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland wordt de
onderlinge interacties en de verschillende interacties met de noordelijke en zuidelijke
kust, het achterland en aangrenzende zee bekeken. Dit wordt gedaan aan de hand
van analyses en een inventarisatie van de te realiseren functies. Bij interacties wordt
onder andere gedacht aan functionaliteit, beleving, morfologie ontsluiting en
waterhuishouding. Nadat de functies en de interacties zijn bekeken wordt er een
ontwerp gemaakt voor Nieuw-Holland. Zie figuur 2.10 voor de onderlinge relatie.

Functies
Ontwerp
Interacties
Figuur 2.10:

Interactieschema
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Uitwerking onderzoeksvragen Nieuw-Holland
In dit deel zal een terugkoppeling naar het eerste deel van het rapport gemaakt
worden (zie figuur 2.11). Er zal worden gekeken naar de fasering van de gemaakte
plannen en worden extra ontstane onderzoeksvragen verder uitgewerkt.

Functies
Ontwerp

Onderzoeks
vragen

Interacties

Figuur 2.11:

Onderzoeksvragen in het ontwerpproces

Er zal uiteindelijk een totaalbeeld ontstaan van Tweede Maasvlakte in combinatie
met Nieuw-Holland met daarin alle functie zoals die bepaald zijn, ook het
uitvoeringsontwerp komt hierbij aan de orde. Aansluitend hierop zal een visie
gepresenteerd worden over hoe het totaal in de verdere toekomst er uit kan komen
te zien. De ontwerpen zullen zoveel mogelijk gebaseerd worden op het principe
bouwen met de natuur.
Toekomst visie kustzone
Op langere termijn zullen de plannen ook nog het gewenste resultaat moeten hebben
en eventuele uitbreidingen zullen mogelijk moeten zijn. Om hieraan te voldoen bij het
ontwikkelen van een kustplan voor de directe toekomst zal er ook nagedacht moeten
worden over de verdere toekomst (na de realisatie van Nieuw-Holland en Tweede
Maasvlakte). Er zal een visie gepresenteerd worden aan de hand waarvan de
plannen in de nabije toekomst op elkaar afgestemd kunnen worden, maar ook
waarop plannen in de verdere toekomst gebaseerd kunnen worden (zie figuur 2.12).
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Figuur 2.12:
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Hoofdstuk 3 Functieanalyse
De ruimte die vrij komt bij de aanleg van Nieuw-Holland kan verschillende functies
gaan herbergen. In de provincie Zuid-Holland en de Tweede kamer zijn al moties met
grote meerderheid aangenomen die pleiten voor zeewaartse kustuitbreiding in deze
regio ten dienste van veiligheid, natuurontwikkeling en recreatie. In dit hoofdstuk
worden deze functies bekeken. Ook zal er gezocht worden naar eventuele andere
functies die in dit gebied kunnen worden gerealiseerd. Eerst worden alle mogelijke
functies bekeken en wordt een keuze gemaakt welke functies relevant zijn voor
Nieuw-Holland in paragraaf 3.1. In paragraaf 3.2 worden de functies gekwantificeerd.
De functies voor de Tweede Maasvlakte zijn bepaald door het Rotterdams
Havenbedrijf. Deze worden in paragraaf 3.3 gegeven. In hoofdstuk 4 interacties zal
worden bekeken hoe deze functies interacteren

3.1 Mogelijke functies voor Nieuw-Holland
Bij het ontwerpen van een kustontwikkeling dient men te denken aan een zo groot
mogelijk aantal functies. De mogelijkheden die het nieuwe land biedt worden niet
beperkt door reeds bestaande landgebonden functies. Wel moet er rekening
gehouden worden met de beperkingen en potenties die de locatie aan de kust biedt.
Voor een overzicht van alle denkbare functies wordt verwezen naar Waterman
(1998) en figuur 3.1.
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Overzicht van alle functies (R.E.Waterman, 1992)

Het is niet mogelijk alle functiecombinaties in detail uit te werken. In deze studie is
een selectie gemaakt van een aantal belangrijke functies en zijn daarvan de
mogelijke ruimtelijke vereniging onderzocht. De maatschappelijke noodzaak van de
functies speelt daarbij een rol. De volgende functies zijn het meest relevant om op
Nieuw-Holland te realiseren:
Recreatie
Er is behoefte aan meer recreatieoppervlak in Zuid-Holland. Recreatie in
kustgebieden is maatschappelijk wenselijk. Het is daarom logisch deze functie onder
te brengen op Nieuw-Holland. Onder recreatie wordt ook toerisme verstaan wat voor
economische impuls kan zorgen.
Wonen
Er is een groeiende behoefte aan nieuwe woonruimte. Dit komt mede door de
afname van het aantal bewoners per huis. Er is een toenemende druk op de ruimte
in de Randstad. Woonlocaties aan de kust zijn erg populair en er kunnen
hoogwaardige bouwlocaties met gedifferentieerde woningbouw worden gerealiseerd.
Glastuinbouw
Het glastuinbouwgebied in het Westland is het grootste aaneengesloten areaal ter
wereld. Er is een netwerk van veilinghuizen, transport, toelevering en
onderzoeksinstituten. De behoefte aan glastuinbouwgebied is groot. De glastuinbouw
is voor een belangrijke economische factor. Uitbreiding en verhuizing van
glastuinbouwgebieden is mogelijk naar Nieuw-Holland.
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Veiligheid
De veiligheid van de Delflandse kust is niet toereikend. Een verbetering van de
zeewering richting achterland is vaak onmogelijk. Door de aanleg van Nieuw-Holland
kunnen de problemen in dit kustvak in één keer worden opgelost. De verbetering van
de veiligheid staat hoog op de politieke agenda.
Natuur
De kuststrook vormt een belangrijk natuurgebied voor Nederland. Voor deze functie
zal ook op Nieuw-Holland ruimte vrij gemaakt worden. Niet alleen zal een breed
duingebied natuur herbergen. Er valt ook te denken aan natuurgebieden die vanaf de
zee doorlopen tot in het bestaande natuurgebied.
Infrastructuur
Het gebied dient goed ontsloten te worden om toegankelijk te zijn voor recreanten en
mensen die er mogelijk gaan wonen. Hierbij gaat het om openbaar vervoer
verbindingen en ook voldoende wegcapaciteit voor bewoners en recreanten.
Waterbeheer
Bij elk op zich staand gebied dient rekening gehouden te worden met het
waterbeheer. Sloten en oppervlakte berging zijn nodig voor de afvoer van
regenwater. Daarnaast zal op den duur een zoetwaterlens kunnen ontstaan.
Er kan van ruimtelijke verweving sprake zijn wanneer bepaalde functies op dezelfde
plek op elkaar gestapeld kunnen worden. Te denken valt hierbij aan een duin waarin
de functies natuur en recreatie verenigd zijn.

3.2 Kwantificering functies voor Nieuw-Holland
In paragraaf 3.1 zijn de relevante functies voor Nieuw-Holland gegeven. In deze
paragraaf zullen deze worden gekwantificeerd. Hiervoor is het streekplan ZuidHolland West en Ruimte in beeld 2015 van de provincie Zuid-Holland geraadpleegd.
Recreatie
De vraag naar ruimte voor recreatie en sport zal in Nederland verder toenemen.
Deze toename wordt veroorzaakt door demografische- en economische
ontwikkelingen. Ook zal de aard van de recreatie veranderen door welvaartsgroei,
gezinsverdunning en vergrijzing. Na 2020 zal de groei naar verwachting afnemen
door demografische trendbreuk. West Nederland heeft totaal een extra oppervlakte
van 36.000 ha recreatie nodig (Ruimte in cijfers 2001). Nieuw-Holland zal ruimte
kunnen bieden aan een deel van het benodigde recreatieoppervlak van Zuid-Holland.
Er wordt een oppervlakte gereserveerd van 500 Ha voor recreatie. De extra ruimte
voor recreatie wordt onder andere ingepland voor een jachthaven bij Hoek van
Holland (zie ook paragraaf 4.1.2).
Wonen
De verwachte oppervlakte die benodigd is voor wonen is niet alleen afhankelijk van
de bevolkingsgroei. Ook de verandering in samenstelling van de bevolking en de
welvaart speelt hierin een grote rol. Door de vergrijzing zal de vraag naar woning in
het centrum en groene woonmilieus groter worden.
Het aantal jongere één- en tweepersoonshuishoudens zal verder toenemen door de
toenemende individualisering. Deze groep zal voornamelijk een woning zoeken in
stedelijke omgevingen en in de buurt van werklocaties.
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Voor 2015 zal in totaal in Zuid-Holland een behoefte zijn tussen de 200.000 en de
220.000 woningen. Op Nieuw-Holland wordt een ruimte gereserveerd van 300 ha
aan woningoppervlakte. In de buurt van Scheveningen kan stedelijk gebouwd
worden en de overige woonlocaties richten zich op groen wonen.
Werken
De hoeveelheid ruimte die benodigd is voor bedrijventerreinen is voor een groot deel
al opgenomen in het steekplan. De ruimte voor de bedrijven wordt vooral gezocht in
herstructurering en ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen. Verder zullen de
eventuele nieuw te ontwikkelen gebieden gesitueerd worden rond stedelijke knopen.
Het nieuw te ontwikkelen land zal geen stedelijke knoop vormen en wordt dus ook
niet geschikt bevonden voor grootschalige bedrijfsterreinen. Wel is het gedeeltelijk
geschikt als glastuinbouwlocatie (zie kwantificering glastuinbouw).
Glastuinbouw
In Zuid-Holland is de glastuinbouw een belangrijke economische factor. Niet alleen
door de glastuinbouw zelf, maar ook door de aanverwante handel. Het Intergraal
OntwikkelingsPlan Westland (IOPW) heeft echter als doel om de ruimtelijke kwaliteit
in het Westland te verhogen en de economische basis van het gebied te verbreden.
Hiervoor zal 700 ha van het glasoppervlak moeten veranderen van functie. Dit mag
echter alleen wanneer de bedrijven elders gevestigd worden. De glastuinbouw mag
ook niet te veel versnipperen. De kustuitbreiding zou daarom een goede locatie zijn
voor een nieuw glastuinbouwgebied. Er wordt 350 ha voor glastuinbouw
gereserveerd op Nieuw-Holland.
Veiligheid van de kust
De veiligheid van de Zuid-Hollandse kust is in het geding bij Delfland, Kijkduin,
Scheveningen, Katwijk en Noordwijk. Dit is een gevolg van klimaatverandering die
hoge waterstanden en extremere weersomstandigheden veroorzaakt. Vanaf 1972 is
men een uitgebreid suppletieprogramma gestart waarbij men vijfjaarlijks 1 miljoen
kubieke meter zand suppleert. De overheid heeft op de agenda staan dat voor Ter
Heijde op zeer korte termijn een hogere veiligheid gerealiseerd wordt. Een uitbreiding
landwaarts van de waterkering is geen optie gezien de aanwezige bebouwing direct
achter de zeedijk. Nieuw-Holland zal de zwakke plekken tussen Scheveningen en
Hoek van Holland kunnen oplossen. De zeewering op Nieuw-Holland zal volgens het
principe Bouwen met Natuur uitgevoerd worden. Dit komt hier neer op een duin.
Deze zullen tevens natuurwaarde met zich meebrengen.
Een strook van 500m breed wordt als eerste aanname gedaan voor de duinenrij. Het
totale oppervlak komt hiermee op 850 Ha aan duinlandschap.
Zoetwaterberging
De invloed van de Noordzee neemt achter de zeewering steeds verder toe
(Grondwaterbeheersplan Zuid-Holland 2001-2005). Wanneer Nieuw-Holland
aangelegd wordt boven zeeniveau kan er een zoetwaterlens gevormd worden onder
het gebied. De lens sluit aan op de bestaande lens, onder de huidige zeewering,
waardoor er een grote lens gevormd wordt. De huidige zoetwaterlens zal hierdoor
extra verdiepen. De kweldruk van het zoute grondwater op het achterland zal
hierdoor afnemen. Het aanleggen van Nieuw-Holland boven NAP kost echter wel
meer zand en zal de bouwtijd verlengen. Voordeel is echter dat de kwel afneemt en
dat het gebied een robuust afwateringssysteem krijgt. Ook het grondwater kan zich
natuurlijk instellen. Dit sluit goed aan bij het huidige beleid van de waterschappen. Er
wordt dan ook voor gekozen om het gebied boven NAP aan te leggen zodat de
functie zoetwaterberging ondergebracht kan worden.
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Natuur
De Nederlandse kust valt onder de Europese vogel- en habitatrichtlijnen. Deze zijn
opgesteld met als doel de flora en fauna in stand te houden of te verbeteren. NieuwHolland kan hieraan bijdragen door ruimte te reserveren voor natuurgebieden.
Natuur komt ook terug in het duinlandschap, wat al aan de orde kwam bij de functie
veiligheid. Extra ruimte om verbindingen te maken met de bestaande duin- en
natuurgebieden zijn wenselijk. Ook wordt er gekeken of er zoet/zout overgangen
kunnen worden gerealiseerd. Dit zal mogelijk zijn in de vorm van een lagune in de
buurt van Hoek van Holland. Dit zal verder uitgewerkt worden in subparagraaf 7.5.3.
Er wordt naast het duingebied 500 Ha natuur ingerekend.
Infrastructuur
Voor infrastructuur moet uiteraard ook ruimte gemaakt worden. Het gebied moet
goed ontsloten worden en toegankelijk zijn voor bewoners en recreanten. De
infrastructuur is verweven in de andere functies en zal niet afzonderlijk worden
gebruikt bij de indeling van Nieuw-Holland.
Conclusie
Nieuw-Holland is bij uitstek geschikt voor het situeren van de functies wonen,
recreëren en natuur. Daarnaast is het ook geschikt voor glastuinbouw in de buurt van
het Westland. Een breed duinlandschap langs de kust garandeert de veiligheid van
de aanwezige zwakke plekken in de kust. Daarnaast zorgt Nieuw-Holland voor het
tegengaan van de zoutwaterkwel. Om het gebied goed toegankelijk te maken is
infrastructuur nodig. In figuur 3.2 staan de oppervlakten voor verschillende functies.
De totale ruimtebehoefte komt op 2500 Ha.

Verdeling functies (Ha)
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Figuur 3.2:

350

Taartdiagram met de oppervlakte van de functies op Nieuw-Holland
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3.3 Geplande functies op Tweede Maasvlakte
Voor de Tweede Maasvlakte zijn de functies al bepaald door het Rotterdams
Havenbedrijf. De uiteindelijke indeling wordt gedaan aan de hand van de vraag naar
ruimte door klanten. De verdeling van de hectare is gemaakt naar de verwachtingen
van het Havenbedrijf. In het onderstaande deel worden de functies gekwantificeerd.
Deze zullen gebruikt worden in hoofdstuk 4 interacties.
Industrie
De belangrijkste pijler vormt de aanwezige industrie in het havengebied.
Op de Tweede Maasvlakte komen een aantal clusters van verschillende soorten
industrie:
210 ha netto uitgeefbare bedrijfsterreinen voor de (petro-) chemie.
620 ha netto uitgeefbare bedrijfsterreinen voor containers. Container hectare
van de Noord-westhoek van de Maasvlakte zullen worden gecompenseerd op
Tweede Maasvlakte (in 2018 al 240 ha extra).
Nieuwe vormen van bedrijvigheid zoals nieuwe chemie, milieuvriendelijke
energie, recycling en logistieke en zakelijke dienstverlening.
Distributie
Ook de afhandeling en distributie van goederen vormt een belangrijk onderdeel van
de Rotterdamse haven. Voor de distributie is gepland:
170 ha netto uitgeefbare bedrijfsterreinen ten behoeve van distributie en
empties. Distributiekantoren zijn aanwezig om de binnengekomen goederen
verder af te handelen. Empties (lege containers in afwachting van een lading)
worden ook op de Tweede Maasvlakte opgeslagen.
Slibopslag
De Slufter in een al uitgevoerd onderdeel van de Tweede Maasvlakte. Vervuild slib
mag niet meer zomaar op de Noordzee geloosd worden. Eind jaren '80 was het
verwerken van mineraal slib van grondreiniging en van baggerwerk nog een te
kostbare zaak. Daarom werd op de Rotterdamse Maasvlakte De Slufter aan gelegd,
een bassin van 260 ha met een capaciteit van 150 miljoen m3. Jaarlijks wordt er in
het 50 meter diepe reservoir zo'n 3 tot 5 miljoen ton baggerslib gestort.
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Hoofdstuk 4 Interacties
In hoofdstuk drie zijn de functie van de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland
uiteengezet. Hier wordt gekeken of deze functies interacteren. De interacties zijn van
belang om tot een integrale oplossing te komen voor deze kuststrook. Daarnaast zijn
interacties van de verschillende projecten met het achterland van belang. Deze
vormen belangrijke randvoorwaarden voor het ontwerp van Nieuw-Holland. Dit komt
in Hoofdstuk 5 aan de orde.
Er is een onderscheid gemaakt in functionele interacties, omgevingsinvloeden van de
Rotterdamse haven en verkeersinteracties. Bij de functionele interacties wordt
gekeken of het realiseren van een functie een andere functie noodzakelijk maakt of
juist onmogelijk. Paragraaf 4.2 behandelt de omgevingsinvloeden van de
Rotterdamse haven. Deze zijn onder te verdelen in geluid, veiligheid en stank. De
verkeersinteracties komen aanbod in de paragraaf 4.3.

4.1 Functionele interacties
De functionele interacties worden onderverdeeld in interacties tussen De Tweede
Maasvlakte & Nieuw-Holland, Nieuw-Holland & Achterland en Maasvlakte Tweede &
Achterland. Er wordt hier gekeken of het realiseren van een functie het noodzakelijk
of juist onmogelijk maakt om andere functies elders te situeren.

Tweede Maasvlakte & Nieuw-Holland
Natuurcompensatie
Aanleg van de Tweede Maasvlakte in zee zal schade veroorzaken aan beschermde
natuur. Deze schade moet zoveel mogelijk worden beperkt. Daarnaast moet de
Tweede Maasvlakte 750 ha aan natuurcompensatie realiseren. Een gebied van 100
ha van deze compensatie is langs de kust tussen Hoek van Holland en Ter Heijde
gepland. Deze moet de schade aan het duinlandschap van Voorne en Goeree
compenseren. De natuur kan zich hier op een vergelijkbare manier ontwikkelen.
Deze compensatie kan worden uitgevoerd op Nieuw-Holland. Op deze manier kan
een stukje van Nieuw-Holland gefinancierd door de Tweede Maasvlakte.
Baggerspecie
Ten behoeve van het toegankelijk houden van de Rotterdamse en andere havens en
de vaargeulen naar die havens, wordt jaarlijks slib en zand gebaggerd uit de havens
en de toegangsgeulen. Ca. 17.106 m3 slib hiervan is afkomstig uit de Rotterdamse
havens. Hiervan is 5.106 m3 zo verontreinigd dat het niet in zee kan worden gestort,
maar naar baggerdepots (bv de slufter) wordt afgevoerd of verbrand wordt. De
overige 12.106 m3 wordt in zee gestort in de zogenaamde loswallen. Dit zijn locaties
ten noordwesten van Rotterdam waar ook zand gewonnen is. Dit slib stroomt
gedeeltelijk weer terug richting de Euro-Maasgeul. Ook komt een gedeelte van het
slib terecht in het waddengebied.
Dit slib lijkt te gebruiken om Nieuw-Holland op te spuiten. Het slib moet dan echter
eerst ontwaterd worden. Dit is een kostbaar en tijdrovend proces. Daarnaast zal de
bouwkwaliteit slechter zijn dan bij gebruik van zand. Er wordt dan ook voor gekozen
het niet op grote schaal te gebruiken voor Nieuw-Holland. Wel zou het mogelijk zijn
het slib in natuurgebieden te storten. Hierbij valt te denken valt aan de eventuele
lagune.
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Nieuw-Holland & Achterland
Recreatie
Hier wordt onder recreatie alleen de ingegaan op de zeejachthavens. De huidige
ligging van de verschillende jachthavens langs de Nederlandse kust maken de
Noordzee niet een erg toegankelijk gebied voor de zeilsport. Waar de Zeeuwse
wateren en het IJsselmeer jaarlijks steeds meer te maken krijgen met overvolle
havens blijft de Hollandse kust weinig interessant voor massale recreatie in de vorm
van zeilen. Het grote probleem is de grote onderlinge afstand van de drie havens,
Stellendam, Scheveningen en IJmuiden, waardoor weinig boten van de ene plek
naar de andere plek hoppen. Onlangs is de Nederlandse Zeejachthaven
Ontwikkelingsmaatschappij (NZO) opgericht welke als doel heeft een positieve
ontwikkeling na te streven van zeejachthavens langs de Noordzeekust. Door het
ontwikkelen van nieuwe zeejachthavens op Nieuw-Holland interacteert NieuwHolland met het achterland. Hierdoor wordt de onderlinge afstand tussen de havens
kleiner en simuleert dit het zeezeilen.
Daarnaast vormt de Tweede Maasvlakte voor zeezeilers een extra barrière, de te
overbruggen afstand wordt groter en het aantal scheepsbewegingen vanuit de
beroepsvaart wordt steeds groter. Dit leidt tot er toe dat het een steeds risicovollere
onderneming is de Euro-Maasgeul te passeren, waardoor een extra tussenstop bij
Hoek van Holland als compensatie gewenst is.
Verbetering van de voorzieningen bij de haven van Scheveningen zal ook aan dit
plan kunnen meewerken. Door de oorspronkelijke functie van de haven, als
vissershaven en overslag van containers, is de eerste indruk van de haven wat
rommelig. De bouw van een nieuw nautisch centrum en herverdeling van de haven
zou de haven een internationaal imago kunnen geven. Concrete plannen voor een
vernieuwing van de haven van Scheveningen zijn nog niet aanwezig maar wel laten
beleidsnota’s zien dat er over het vraagstuk van de haven van Scheveningen
nagedacht wordt. De haven van Scheveningen wordt verder uitgewerkt in paragraaf
7.2.

Tweede Maasvlakte & Achterland
Recreatie
Een van de doelstellingen van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) is,
zoals ook vermeld bij paragraaf 2.3 sleutelprojecten, het creëren van een betere
leefomgeving. Onderdelen hiervan zijn het aanlegen van 750 ha natuur- en
recreatiegebied. Deze zijn onderverdeeld in vier delen:
- 600 ha natuur- en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde
- 100 ha in de Schiebroekse Polder en Zuidpolder
- 50 ha in de Schiezone
- Twee groene verbindingen over de A15 en de Betuwelijn
Deze locaties zijn weer gegeven in figuur 4.1.
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Recreatie- en natuurgebieden. (Bron: havenplan 2020)

Natuur
Aanleg van een nieuw stuk land in zee zal schade veroorzaken aan beschermde
natuur. Deze schade moet zoveel mogelijk worden beperkt en worden
gecompenseerd. Voor Tweede Maasvlakte zijn de volgende compensaties
noodzakelijk:
- 31.250 ha beschermd zeereservaat moet worden ingesteld als compensatie voor
het verlies aan zeenatuur in de Voordelta.
- 15 ha zeereep bij de Brouwersdam.
- 8 ha zeereep op Tweede Maasvlakte.
- 100 ha zeereep bij Ter Heijde.
Bij de uitvoering van het project moeten de gevolgen van de landaanwinning en de
resultaten van de mitigatie en compensatie van natuurschade worden gemonitored.
Aan de hand daarvan moeten de voorgestelde maatregelen zonodig worden
aangepast.
Wonen
De stad rotterdam wil de stadshavens (Waalhaven, Eemshaven, Merwedehaven en
Vierhavens) omvormen tot een gemengd gebied voor haven, woon en werk
activiteiten. Er moet gewerkt worden aan een creatieve invulling van werken, wonen
en recreëren, op de rechter Maasoever in combinatie met verdere groei van de
bedrijvigheid op de linker Maasoever. Hoeveel de werkgelegenheid groeit en
wanneer hangt af van de bedrijven die zich gaan vestigen op de Tweede Maasvlakte.
Op de Tweede Maasvlakte zelf komt geen woonfunctie. De haven verplaatst zich
steeds verder zeewaarts.

4.2 Omgevingsinvloeden van de Rotterdamse haven
Geluidshinder, stankoverlast en luchtverontreiniging ervaren mensen als negatief op
de kwaliteit van wonen en recreëren. Bij de inrichting van Nieuw-Holland moet
daarom rekening worden gehouden met de hinder op de omgeving van haven en
industrie in het Rijnmond gebied. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met
de veiligheidsbeïnvloeding die deze haven- en industrieactiviteiten voor de omgeving
met zich meebrengen. Verdere groei van haven en industrie met de uitbreiding van

- 35 -

Interacties

Zeewaarts

Tweede Maasvlakte en het vervoer dat daarbij hoort, zal bovendien de druk op het
milieu en de risico’s voor de omgeving verder verhogen. In de volgende paragrafen
zal nader worden ingegaan op geluid, stank en veiligheidscontouren rondom de
Rotterdamse haven.
(BRG, 1999)

Geluid
Een locatie voor de bouw van woningen op Nieuw-Holland zal zo gekozen moeten
worden dat er voldaan wordt aan de wettelijke normen met betrekking tot
geluidshinder bij nieuwbouw (Wgh). Voor geluid door industrielawaai
afkomstig van gezoneerde industrieterreinen , geldt een voorkeursgrenswaarde van
50 dB(A) (etmaalwaarde). Binnen de geluidszone is in principe geen woningbouw
toegestaan. Echter bij zeehavengebonden activiteiten zijn hogere waardes
toegestaan namelijk een maximale waarde van 65 dB(A).
Naast bewaking van wettelijk verplichte zones kan ook bewaking plaatsvinden bij
vrijwillig gekozen zones rond bedrijfsterreinen de zogenaamde Maximaal
Toelaatbare Geluidsniveau’s (MTG) contour. Door middel van een akoestisch
beheerplan wordt de geluidsemissie van het betreffende terrein gecontroleerd aan
banden gelegd. Bij vergunningverlening aan bedrijven binnen deze zone wordt dan
rekening gehouden met deze afspraken. Het bouwen van woningen binnen deze
contour is toelaatbaar mits er voldaan wordt aan de wettelijke eisen. In figuur 4.2
staat de MTG-contour geschetst voor Tweede Maasvlakte.
MTG-contour

Figuur 4.2:

MTG-contour voor de Tweede Maasvlakte (BRG, 1999)

Alle geluidssoorten (industrie, weg, rail en scheepvaart) kunnen worden opgeteld tot
de zogenaamde gecumuleerde geluidsbelasting MKM,. In het onderstaande plaatje
(figuur 4.3) is een prognose te zien voor het jaar 2020 met een ongewijzigd beleid
(zonder Tweede Maasvlakte, maar met Tweede Maasvlakte is de verwachting dat de
geluidscontour niet verder noordwaarts schuift). Hierin is goed te zien dat NieuwHolland alleen met het zuidelijkste deel last heeft van het lawaai van de haven van
Rotterdam. Maar dat er geen wettelijke beperkingen zijn om woningen te bouwen.
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Figuur 4.3:
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Goed

<50 deb

Redelijk

50-55 deb

Matig

55-60 deb

Tamelijk slecht

60-65 deb

Slecht

65-70 deb

Zeer slecht

>70 deb

Geluidsinvloeden van de Maasvlakte (BRG, 1999)

Uit een belevingsonderzoek is gebleken dat geluidsoverlast als een belangrijk
belevingscriterium wordt beschouwd. Het is daarom niet raadzaam woningen te
bouwen in het zuidelijke deel van Nieuw-Holland, ook al zijn er geen wettelijke
belemmeringen.

Veiligheid
Naast geluid speelt ook de veiligheid een grote rol. Bij het transporteren, overslaan,
opslaan en verwerken is er een kans dat er zich een calamiteit voordoet. Hierbij kan
gedacht worden aan een ontploffing, een lek of het ontsnappen van een gaswolk. Bij
een dergelijk calamiteit loopt de omgeving risico. Om het risico te beperken zijn er
allerlei maatregelen en regels opgesteld, deze zijn vastgelegd in het BRZO (Besluit
risico zware ongevallen). Figuur 4.4 geeft de risicocontouren voor de huidige situatie.
Te zien is dat deze risicocontouren geen belemmering zullen vormen voor de
inrichting van Nieuw-Holland. Ook na aanleg van de Tweede Maasvlakte, zal dit
geen invloed hebben op Nieuw-Holland. De contouren zullen dan alleen in westelijke
richting verplaatsen.

Rood: huidige risicocontouren
Blauw: toekomstige risicocontouren
(exclusief MV2)

Figuur 4.4:

Individueel risicocontouren Maasvlakte (BRG, 1999)

Stank
Naast geluidshinder en veiligheidscontouren moet er ook rekening worden gehouden
met stankoverlast. Dit is een belangrijk belevingscriterium. De maat voor hinder door
stank is het aantal gemelde stankklachten per 100 inwoners in combinatie met een
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milieubelevingsonderzoek. De hoeveelheid klachten per regio is afhankelijk van de
windrichting. De dominantie windrichting is Zuid West. Dit nadelig voor de ligging van
Nieuw-Holland. De gemeente Hoek van Holland heeft daardoor in de huidige situatie
het meeste last van stankoverlast (zie figuur 4.5). De invloedgebieden kunnen
richting het westen doorgetrokken worden na aanleg van Nieuw-Holland en de
Tweede Maasvlakte. Het zuidelijke puntje van Nieuw-Holland krijgt dan dus bij
zuidwesten wind ook last van stankoverlast. Wettelijk vormt dit geen belemmering
voor het bouwen van woningen, maar het is raadzaam om woningen in het zuiden
van Nieuw-Holland te mijden.

Weinig klachten
Groen
Licht blauw
Blauw
Donkerblauw
Veel klachten

Figuur 4.5:

Stankinvloeden huidige situatie Rotterdamse haven. (BRG, 1999)

Conclusie
De invloed van de haven en industrie in de Rotterdamse haven op Nieuw-Holland
zullen naar verwachting van dezelfde orde zijn als in Hoek van Holland. Dit betekent
dat er nauwelijks wettelijke beperkingen zullen ontstaan bij de inrichting van NieuwHolland. Toch worden geluidshinder en stankoverlast als belangrijke factoren voor de
kwaliteit van wonen beschouwd. Het is dus raadzaam om woningen niet op het
zuidelijke puntje van Nieuw-Holland te bouwen.
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4.3 Verkeersinteracties
Infrastructuur vormt een belangrijk onderdeel van de ontsluiting van de Tweede
Maasvlakte en Nieuw-Holland. Naast de mogelijke interacties tussen deze twee is
het van belang dat Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland zelf ook goed met het
achterland verbonden worden. In deze paragraaf worden de interacties tussen
Nieuw-Holland &Tweede Maasvlakte, Nieuw-Holland & Achterland en Tweede
Maasvlakte & Nieuw-Holland apart bekeken. Aan de hand van deze analyse wordt in
paragraaf 7.3 een ontwerp voor de ontsluiting van Nieuw-Holland gemaakt.

Nieuw-Holland & Tweede Maasvlakte
Interacties van de Tweede Maasvlakte met Nieuw-Holland is alleen aanwezig
wanneer een tunnelverbinding tussen deze twee locaties gerealiseerd zou worden.
De aanwezigheid van deze tunnel maakt Nieuw-Holland tot een aantrekkelijke
woonplaats voor werkende op de Maasvlakte. Ook het bezoek van recreanten aan
de Tweede Maasvlakte zal toenemen. De verbinding tussen Maasvlakte en
kustlocatie is echter onnodig gezien het verwachte aantal passages en de mogelijke
aanleg van de Oranjetunnel. Plannen voor de aanleg van de Oranje tunnel zijn al
aanwezig en zijn meer reëel dan een nieuwe tunnel verder westelijk. Voor het kleine
aantal passages volstaat de aanwezige pont bij Rozenburg en verkeer kan via de
Beneluxtunnel naar de Maasvlakte. Een verbinding naar de Maasvlakte kan zelfs
verkeerstechnisch ongewenst zijn omdat dat leidt tot het aantrekken van meer
verkeer via Kijkduin, waarvan niet zeker is of dat afdoende door autonome
ontwikkelingen in de Haagse regio kan worden opgevangen.

Nieuw-Holland & Achterland
De aanleg van Nieuw-Holland levert ook vraagstukken op betreffende
vervoersafwikkeling. Momenteel wordt er al uitgebreid nagedacht over hoe
verschillende infrastructurele knelpunten in de regio opgelost kunnen worden. NieuwHolland zal in dit perspectief dan ook meegenomen moeten worden. De nieuw te
realiseren functies zullen elk extra verkeersstromingen creëren en een kwalitatief
goede afwikkeling moeten hebben. Daarnaast zou ook de huidige structuur verbeterd
kunnen worden door gebruik te maken van het nieuwe ontstane stuk land.
Afhankelijk van de indeling van Nieuw-Holland zal er door recreatie en
woon/werkverkeer een extra belasting op het vervoersnet komen te liggen. Eerdere
onderzoeken verwachten op mooie zomerse dagen 150.000 strandgangers per dag.
In andere kustplaatsen is het momenteel zo dat hiervan ongeveer 60 tot 75 procent
met het eigen vervoer komt en dus een veel kleiner gedeelte met openbaar vervoer.
Dit is sterk afhankelijk van de aangeboden vervoersfaciliteiten. Functies als
wonen/werken zullen ook nog de nodige bereikbaarheid vergen, ook dit is afhankelijk
van de locaties en hoeveelheid gebruikers. De reisafstanden tot de centra van
Rotterdam en Den Haag maken de nieuwe woonlocaties in de kustontwikkeling
vooral tot autolocaties.
Nieuw-Holland kan logischer wijs op twee manieren ontsluiten worden. Via het
Hoefijzer bij Den Haag of de A20 in de buurt van Hoek van Holland. Deze zullen
hieronder besproken worden.
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Ontsluiting vanuit Den Haag
Huidige plannen ten aanzien van het verbeteren van de ontsluiting van de regio
hebben voornamelijk betrekking op het Hoefijzer rond Den Haag. De rondweg van
Den Haag voldoet momenteel al nauwelijks aan de capaciteit, toename van gebruik
zal dus alleen mogelijk zijn indien ook een oplossing voor dit probleem gevonden
wordt. Openbaarvervoersverbindingen met het achterland zullen beperkt blijven tot
de inzet van spitsbussen richting Den Haag en het eventueel doortrekken van de
tramlijnen vanuit Den Haag.
Ontsluiting naar Hoek van Holland
Richting Hoek van Holland wordt gewerkt aan de aanleg van een nieuwe weg, de
tweede ontsluitingsweg. Deze nieuwe weg geeft Hoek van Holland een betere
aansluiting op de A20. Het verkeer hoeft straks niet meer over de Maasdijk. Zo wordt
het verkeersaanbod richting Hoek van Holland beter gespreid. Daarnaast biedt de
tweede ontsluitingsweg een vluchtroute in geval van calamiteiten.
Tevens is er een plan voor een strandspoorlijn. Uitgangspunt is de NS spoorlijn door
te trekken naar het strand en de lijn om te bouwen tot een zogeheten light-rail
verbinding. Bedoeling is de lijn aan te sluiten op het Rotterdamse metronet. Bij de
aanleg van de metrolijn naar Schiedam is al rekening gehouden met deze
ontwikkeling. Zo krijgt Hoek van Holland een betere verbinding met Rotterdam en
wordt het strand weer goed per openbaar vervoer bereikbaar.
Conclusie
Voor een nieuw ontwerp van Nieuw-Holland is infrastructuur van groot belang.
Huidige capaciteit van de wegen is niet groot genoeg, dus zullen de hoofdwegen
aangepast moeten worden. Ook zullen nieuwe openbaar vervoerverbindingen
gecreëerd moeten worden. De verschillende verbindingen kunnen aangesloten
worden op het huidige netwerk, te weten:
- Snelweg A20/N220 Rotterdam - Hoek van Holland
- Hoefijzer Den Haag N211
- Tramlijnen Den Haag
- Spoorlijn Rotterdam – Hoek van
Holland
- Vanuit Monster richting achterland:
N464/N465
In de figuur 4.6 zijn de
hoofdverkeersaders en wegen
weergegeven.

Figuur 4.6:
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Tweede Maasvlakte & Achterland
Ontsluiting van de Tweede Maasvlakte is al aan de orde gekomen bij de
functieanalyse. De belangrijkste vormen van verkeersinteracties met het achterland
vormen zeescheepvaart, binnenvaart, spoorvervoer, wegvervoer en
pijpleidingtransport. Het grootste deel van de vracht wordt doorgevoerd naar
Duitsland. Maar met de recente toetreding van de nieuwe lidstaten bij de Europese
unie zal de doorvoer naar polen, Tsjechië enz, sterk doen toenemen. Nieuwe
ontsluiting komt vooral voor rekening van het spoor en wegvervoer.
Weg
Wegvervoer is altijd één van de belangrijke transportstromen geweest tussen
Rotterdam en het Europese achterland en zal dit ook altijd blijven. Alle industriële
locaties, distributiecentra en terminals hebben een directe aansluiting op het
Nederlandse wegennet dat op zijn beurt aansluit op een zich continu uitbreidende
Europese netwerk. Dit netwerk strekt zich uit over alle landen die belangrijk zijn voor
de haven van Rotterdam, van het Verenigd Koninkrijk tot Hongarije en van
Scandinavië tot Italië. Elke dag rijden duizenden trucks heen en weer tussen
Rotterdam en deze bestemmingen.
De A15 vormt de ruggengraat van het wegvervoer in het havengebied van
Rotterdam. Daarnaast is de A15 de hoofdtransport route van het vrachtverkeer over
de weg richting Duitsland en Oost Europa. De A15 wordt op dit moment opgeknapt
en op meerdere plekken verbreed. Bruggen, tunnels en viaducten worden aangelegd
zodat er minder verkeersopstoppingen in dichtbevolkte gebieden zijn. Veel groei van
het wegverkeer is echter niet mogelijk omdat dan het huidige Nederlandse wegennet
niet toereikend is en de ruimte voor uitbreiding van de A15 beperkt is.
Spoor
Het spoor is ideaal voor het snel vervoeren van grote hoeveelheden lading over grote
afstanden. Via het internationale spoornetwerk kunnen vanuit Rotterdam alle
Europese bestemming worden bereikt. De transport tijden zijn kort en variëren van
minder dan 12 uur voor bestemmingen in België en Duitsland tot 48 uur voor
Tsjechië, Italië en Polen.
Omdat vervoer per spoor milieuvriendelijk is en de Europese wegen nagenoeg hun
maximale capaciteit hebben bereikt, wordt vervoer per spoor actief gestimuleerd door
de Europese Unie. Het spoor vormt goed alternatief voor het wegvervoer op de
midden en langere afstanden in europa. Vooral na de ingebruikname van de
Betuweroute in 2007 wordt het spoor een goed alternatief voor goederen vervoer
naar Duitsland en Oost Europa.
Vele soorten lading zijn geschikt voor het spoor. Rotterdam heeft voor het vervoer
van containers per spoor een aantal speciale concepten ontwikkeld. Om chemicaliën
snel en veilig te vervoeren heeft de haven twee Rail Chemical Centers. Bijna alles
kan in Rotterdam op het spoor worden gezet: auto’s, gekoelde lading, zware
apparatuur en speciale ladingen.
Water
Ongeveer 50 % van alle goederen wordt vervoerd per binnenschip. De binnenvaart is
een goedkope en efficiënte manier voor het vervoer van bulkgoederen, zowel droge
bulk zoals ijzererts en kolen en vloeibare bulk zoals chemicaliën. Daarnaast worden
er steeds meer containers vervoerd door de binnenvaart. De binnenvaart heeft ook in
de toekomst genoeg mogelijkheden om te groeien. De rivieren Rijn en Maas hebben
genoeg ruimte om meer schepen te kunnen laten passeren. Dankzij het Rijn-Main-
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Donaukanaal zijn zelfs bestemmingen in Centraal-Europa en Oost-Europa
bereikbaar.
De transporttijd is over het algemeen wel langer dan die van de trein en wegvervoer.
Ongeveer 1 dag voor bestemmingen in Duitsland en België en 4 dagen voor
bestemmingen in Zwitserland.
Pijpleiding transport
Rotterdam herbergt een groot aantal bedrijven dat zich richt op olie en chemicaliën.
Deze bedrijven maken actief gebruik van pijpleidingen voor het vervoeren van hun
producten en grondstoffen.
Het netwerk is bestemd voor zowel het transport tussen de bedrijven in de haven
onderling als naar bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Momenteel gaat per
jaar zo’n 60 miljoen ton aan verschillende olie- en chemische producten door het
pijpleidingennetwerk. De belangrijkste producten zijn ruwe olie en (half)producten
zoals kerosine, vloeibaar petroleumgas en ethyleen.
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Hoofdstuk 5 Ontwerp
In dit hoofdstuk worden een aantal alternatieven voor het uiteindelijke ontwerp van
Nieuw-Holland geschetst. Allereerst volgt een opsomming van de belangrijkste
ontwerpvoorwaarde die gevonden zijn in de vorige hoofdstukken. Daarna zal NieuwHolland globaal vormgegeven en ingedeeld worden. In paragraaf 5.4 zullen de
uiteindelijke alternatieven geschetst worden.

5.1 Ontwerpvoorwaarden
Hieronder staan in de belangrijkste ontwerpvoorwaarden uit het voorgaande. Deze
conclusies leiden tot de indeling en het ontwerp van Nieuw-Holland.
Streekplan:
− Bij de Delflandse kust en de badplaatsen Scheveningen, Kijkduin, Katwijk en
Noordwijk zijn maatregelen nodig om de veiligheid te vergroten. In relatie met
de structuur en de functies van het achterland kan ruimtelijke kwaliteit, natuur,
recreatie, toerisme en wonen en werken worden ondergebracht. Er dient
rekening gehouden te worden met de Habitat-status van de duinen
− Ter plaatse van de Delflandse kust dient behalve een versterking van de
zeewering, 100 ha natuur ontwikkeld te worden als compensatie in verband
met de aanleg van de Tweede Maasvlakte en deze te laten aansluiten bij het
natuur -en waterwingebied Solleveld
− Er is een breed bestuurlijk draagvlak voor zeewaartse uitbreiding met een
natuurlijke kustlijn. Het realiseren van nieuwe natuurwaarden aan de zeezijde
van de huidige kustlijn moet worden gecombineerd met ruimte voor natuur,
recreatie, toerisme, wonen en werken aan de landzijde van de vernieuwde
zeewering
− Prioriteit moet worden gegeven aan het zwakste deel in de zeewering: het
gedeelte tussen Ter Heijde en de Van Dixhoorndriehoek. Er moet bij de
planvorming voor dit gebied nadruk worden gelegd op de faseerbaarheid,
zodat de noodzakelijke investeringen voor de veiligheid ook benut kunnen
worden voor ruimtelijke kwaliteit
− Voor de haven van Scheveningen moet worden onderzocht of
containerfuncties op termijn niet beter kunnen worden verplaatst naar
Rotterdam. Dat zou overlast in de Haagse agglomeratie beperken en ruimte
opleveren voor de (verdere) ontwikkeling van andere havenfuncties, zoals
een zeejachthaven
Morfologie:
− Het creëren van een holle kustboog geniet de voorkeur. Een holle kustlijn in
plaats van de huidige bolle vorm zou in theorie een stabielere situatie
opleveren
− Een minder eroderende, stabielere kustlijn van Nieuw-Holland betekent dat er
minder sediment in noordelijker gelegen gebieden terechtkomt en dat de
zandbalans hier verstoord wordt: erosie ten noorden van Scheveningen. Dit
zou bij plaatsen als Scheveningen, Katwijk en Noordwijk, die nu al een risico
vormen, een probleem kunnen veroorzaken
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Functionele interacties Tweede Maasvlakte – Nieuw-Holland:
− Norfolkline kan niet verder groeien en zorgt voor veel verkeersoverlast in
Scheveningen. Verplaatsing naar Vlaardingen moet worden onderzocht.
− Baggerspecie die jaarlijks gebaggerd wordt kan niet worden gebruikt voor de
aanleg van Nieuw-Holland
Geluid stank en veiligheid:
− Het zuidelijk deel van Nieuw-Holland kan last ondervinden van geluid en
stank veroorzaakt door de Maasvlakte. Woningbouw in dit gebied is niet
wenselijk
− Vanuit veiligheids oogpunt vormt Tweede Maasvlakte geen belemmering voor
functies in Nieuw-Holland
Verkeersinteracties:
− De ontsluiting kan via Kijkduin worden gerealiseerd op de ruit van Den Haag.
Via Hoek van Holland over de Tweede ontsluitingsweg en de A20
− Er kan openbaar vervoer komen via tramlijnen uit Den Haag en de
doorgetrokken spoorlijn bij Hoek van Holland
Functieanalyse Nieuw-Holland:
− Nieuw-Holland is bij uitstek geschikt voor het realiseren van de functies
wonen, recreëren en natuur. Daarnaast is het ook geschikt voor glastuinbouw
in de buurt van het Westland
− Een breed duinlandschap langs de kust verhoogt de veiligheid van de
aanwezige zwakke plekken in de kust. Daarnaast zorgen duinen voor het
tegengaan van de zoutwaterkwel
− De totale ruimtebehoefte komt op 2500Ha, verdeeld zoals te zien is in figuur
5.1

Verdeling functies (Ha)

500

500
Recreatie
Wonen
300

Tuinbouw
Zeewering
Natuur

850

Figuur 5.1:

350

Oppervlakten voor verschillende functies.

5.2 Globale indeling
Voor de functionele indeling van Nieuw-Holland zal gekeken moeten worden naar
hoe de huidige functies gelegen zijn om een zo goed mogelijke aansluiting op het
achterland te creëren en versnippering van het landschap te voorkomen. De andere
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hoofdfuncties van Nieuw-Holland zoals deze al zijn aangewezen in hoofdstuk 3 zijn:
wonen, natuur, glastuinbouw en recreatie. De veiligheid wordt over de volledige
lengte door middel van een zeewering bewerkstelligd.
Woningen
Er zal in totaal een gebied van 300 ha voor woningen gereserveerd worden, het doel
is deze ruimte te koppelen aan bestaand stedelijk gebied om versnippering van het
landschap te voorkomen. Op het moment zijn er vier locaties aan te wijzen waar
uitbreiding van woonlocaties in zeewaartse richting mogelijk is, te weten:
Scheveningen, Den Haag, Monster en Hoek van Holland.
Per locatie zal ook de kwaliteit van de woonruimte afhankelijk zijn van het achterland
In figuur 5.1 wordt de achterland locaties weergegeven .
− In Scheveningen zal woonruimte beschikbaar komen aan de zuidkant van de
haven. Herinrichting hiervan en uitbreiding van het bestaande gebied moet
kwaliteitswoningen leveren op de scheidslijn van natuur, zee en stad. De te
realiseren ruimte is klein, woningen zullen waarschijnlijk in de vorm van
appartementen en flats geplaatst worden.

Figuur 5.2:

Uitbreiding bestaande woningen
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−

De Haagse stedelijke regio is aan versterking toe, hiertoe zijn twee regio’s
aangewezen, één daarvan is de kustzone bij Kijkduin. Stedelijke vernieuwing
zal hier de kern zijn, wel zal rekening gehouden moeten worden met het
vogeltelgebied ‘de vulkaan’, welk gelegen is in de duinen ten zuiden van
Scheveningen en het natuurgebied Solleveld, ten zuiden van Kijkduin.
− Momenteel ligt Ter Heijde direct achter de zeewering, Nieuw-Holland biedt
voor Ter Heijde uitkomst in de vorm van veiligheid. Monster en ter Heijde
vormen een interessante kustlocatie voor woongebied. In zeewaartse,
Noordelijke dan wel Zuidelijke richting is nog ruimte voor woningbouw. In
tegenstelling tot eerder genoemde plaatsen is het hier mogelijk meer
natuurlijke ruime te creëren voor wonen. Ook kan hier een functie recreatie
gerealiseerd worden door het versterken van Monster als badplaats.
− Hoek van Holland is als ook woongebied een interessante locatie. Geluid,
stank en veiligheidscontouren laten het niet toe in de hele zone nieuwe
woningen te creëren. Noordelijker zijn echter wel mogelijkheden.
Bij het indelen van woonruimte moet meegenomen worden hoe de verschillende
gebieden ontsloten zijn.
Glastuinbouw
Nieuwe Glastuinbouw moet aansluiten op huidige glastuinbouwgebieden. Herindeling
ter bevordering van de diversiteit van het huidige gebied leidt tot een vraag naae 700
ha nieuw glastuinbouwgebied. Er zal in ieder geval een gedeelte hiervan op NieuwHolland geplaatst worden. Er zal tenminste de helft hiervan op Nieuw-Holland
worden geplaatst.
Om versnippering van de glastuinbouw te voorkomen zal het gebied tussen Hoek
van Holland en Monster gereserveerd worden voor glastuinbouw. Dit sluit aan op het
gebied waar deze functie nu ligt (zie figuur 5.3).

Figuur 5.3:

Uitbreidingsrichting glastuinbouw

Natuur
Er zal in totaal een gebied van 500 ha aan extra natuurgebied gecreëerd worden. Dit
natuurgebied zal aan sluiten op bestaande natuurgebieden. Het belangrijkste is het
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Solleveld, ten zuiden van Kijkduin. Maar ook rond de Vulkaan bij Scheveningen zijn
uitbreidingsmogelijkheden(zie figuur 5.4). Verder valt te denken aan een lagune aan
de noordzijde van de Noorderpier bij Hoek van Holland.

Figuur 5.4:

Uitbreidingsrichting natuur

Recreatie
De functie recreatie zal een totaal oppervlak van 500 ha gaan innemen. Dit oppervlak
heeft een groot raakvlak met de functies natuur en duin in de vorm van badplaatsen
en wandelgebieden. Verder zal er een jachthaven komen welke de nodige
oppervlakte zal innemen. Deze Jachthaven zal direct ten noorden van de
Noorderpier bij Hoek van Holland komen te liggen, al dan niet gecombineerd met een
lagune.
Uiteindelijk zullen er verschillende overlappende functies komen. Zo kan de aanleg
van een lagune meerdere voordelen hebben. Een lagune kan als recreatie dienen,
door afscherming van open zee ontstaat een ideale situatie voor kleine watersport.
Een strand op het zuiden kan voor seizoensverlenging zorgen en er is een
mogelijkheid tot combineren met een jachthaven. Verder kan een lagune als
natuurgebied dienen, door vrije invloed van het getij en afscherming van open zee is
een unieke situatie voor flora en fauna mogelijk. Als derde functie creëert een lagune
een woonlocatie met een natuurlijke uitstraling.
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5.3 Globale vormgeving
Nieuw-Holland kan op verschillende manieren worden vormgegeven. In deze
paragraaf worden de verschillende vrijheden in de vormgeving behandeld. In
paragraaf 5.4 zullen verschillende vormen functioneel worden ingedeeld. De
ingedeelde alternatieven worden in hoofdstuk 6 worden afgewogen.
Afwegingen vaststellen van de grenzen
Aan de zuidkant wordt Nieuw-Holland begrensd door de Noorderpier van de EuroMaasgeul. In figuur 5.5 worden de vrijheidsgraden van de randen van Nieuw-Holland
weergegeven.

Figuur 5.5:

Vrijheidsgraden van de grenzen

De eerste en de derde pijl geven aan hoe ver Nieuw-Holland in zee doorloopt bij
respectievelijk de Noorderpier bij Hoek van Holland en de Zuiderpier bij
Scheveningen. Pijl drie geeft de noordgrens van Nieuw-Holland weer. Er moet
rekening gehouden worden met de volgende punten:
− Als de uitbreiding verder doorloopt dan de Noorderpier, dan moet de
Noorderpier verlengd worden. Dit brengt zeer grote kosten met zich mee. Om
de kosten te beperken wordt als randvoorwaarde gesteld dat Nieuw-Holland
niet verder zeewaarts wordt gebouwd dan de punt van de Noorderpier. Het
verlengen van de Zuiderpier bij Scheveningen is minder kostbaar, omdat het
water hier minder diep is. Wel blijft dit een grote kostenpost indien dit
noodzakelijk blijkt.
− Hogere kosten bij verdere uitbreiding in zee. Hoe verder de uitbreiding
doorloopt hoe meer kosten dit met zich meebrengt. Er moet namelijk steeds
meer zand opgespoten worden, doordat het water dieper wordt. De
opbrengsten nemen hierdoor wel toe doordat de uitgeefbare grond toeneemt,
echter de kosten lopen sneller op dan de opbrengsten (zie figuur 5.6).
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Figuur 5.6:

Netto hectare

Aan te brengen grond versus netto grondoppervlakte

De tweede pijl geeft de noordergrens van Nieuw-Holland weer. Overweging voor het
vaststellen van de noordergrens zijn:
− De haven van Scheveningen. Deze moet bereikbaar blijven voor schepen.
− Benodigde oppervlakte voor het herbergen van alle functies. In hoofdstuk 3 is
bepaald dat de totale benodigde oppervlakte van Nieuw-Holland 2500 ha is.
Als de volledige lengte van de Noorderpier wordt benut dan is de breedte
boven NAP 3,5km. De totale lengte van de pier is 4,5 km, maar de vooroever
moet ook in de luwte van de pier komen te liggen. Als de volledige lengte van
hoek van Holland tot Scheveningen wordt gebruikt dan kan er bij een
driehoekvormige landaanwinning een oppervlakte van 2500 ha worden
gerealiseerd.
− Realiseren van functies bij Scheveningen. Er zijn diverse functies die goed
gerealiseerd kunnen worden in de buurt van Scheveningen. Bijvoorbeeld
woningbouw en recreatie.
Er zijn meerdere positieve argumenten voor de aanleg tot de Zuiderpier van
Scheveningen. Hier wordt in het vervolg dan ook vanuit gegaan
Mogelijke vormgeving
Als met de bovenstaande criteria wordt rekening gehouden zijn er drie indelingen
mogelijk, een rechthoekige, driehoekige en een kromlijnige. Een schets is gegeven in
figuur 5.7. Met deze mogelijke indelingen worden in de volgende paragraaf de
alternatieven gegenereerd.
Rechthoek

Figuur 5.7:

Driehoek

Krom

Mogelijke vormgeving van Nieuw-Holland
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5.4 Alternatieven
Om tot alternatieven te komen zijn de indeling en de vormgeving met elkaar
gecombineerd. Dit levert per vorm een aantal mogelijke indelingen op. Hieronder zijn
de gegenereerde alternatieven afgebeeld en kort toegelicht.
Alternatieven met rechte vormgeving:

Figuur 5.8:

Alternatieven met rechte vormgeving (1)

Alternatief drie woonkernen (figuur 5.8)
− Woningen/appartementen bij Scheveningen
− Recreatie en natuur voor uitbreiding van De Vulkaan
− Wonen en recreëren (hotels, boulevard, campings) bij Kijkduin
− Natuurgebied Solleveld uitbreiden
− Woningen bij Ter Heijde
− Glastuinbouw onder Ter Heijde
− Recreatie (jachthaven, voorzieningen) ter hoogte van Hoek van Holland
Alternatief Waterman (figuur 5.8)
− Veel woningen bij Scheveningen
− Recreatie (hotels en binnenmeren) over een strook bij Kijkduin
− Natuurgebied Solleveld uitbreiden tot voorbij Ter Heijde
− Glastuinbouw en recreatie (jachthaven en lagune) daaronder
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Figuur 5.9:
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Alternatieven met rechte vormgeving (2)

Alternatief Centraal wonen (figuur 5.9)
− Woningen/appartementen bij Scheveningen
− Natuur voor De Vulkaan
− Recreatie (hotels e.d.) bij Kijkduin
− Natuurgebied Solleveld uitbreiden
− Woningen boven Ter Heijde
− Glastuinbouw en recreatie tot Hoek van Holland
Alternatief Haags wonen (figuur 5.9)
− Veel woningen/appartementen bij Scheveningen
− Uitbreiding van De Vulkaan met recreatie (wandelen, vogels kijken)
− Kijkduin woningen en recreatie (hotels e.d.)
− Natuurgebied Solleveld uitbreiden
− Recreatie ter hoogte van Ter Heijde (badplaats imago)
− Glastuinbouw onder Ter Heijde
− Natuur en Recreatie bij Hoek van Holland
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Figuur 5.10:

Alternatieven met driehoekige vormgeving

Alternatief Hoekse recreatie (figuur 5.10)
− Wonen en recreatie (hotels e.d.) bij Kijkduin
− Natuurgebied Solleveld uitbreiden
− Woningen en recreatie bij Ter Heijde (badplaats imago)
− Glastuinbouw in strook achter de oude duinen
− Natuur aan de zeezijde van Glastuinbouw
− Woningen bij Hoek van Holland
− Recreatie aan de zeezijde bij Hoek van Holland
Alternatief Noorderduin (figuur 5.10)
− Recreatie (hotels e.d.) bij Kijkduin
− Natuurgebeid Solleveld uitbreiden
− Veel Woningen en recreatie bij Ter Heijde (badplaats)
− Glastuinbouw
− Woningen tussen recreatie en natuur bij Hoek van Holland
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Figuur 5.11: Alternatieven met kromme vormgeving

Alternatief Natuurlijk recreëren
− Veel woningbouw/appartementen bij Scheveningen
− Recreatie (hotels, wandel- en vogelgebied) ter hoogte van Kijkduin
− Natuurgebied Solleveld uitbreiden
− Woningen en recreatie bij Ter Heijde (badplaats)
− Glastuinbouw onder Ter Heijde
− Groot natuur en recreatiegebied (haven en lagune, wandelen, water e.d.)
Alternatief Gespreid wonen
− Woningen/appartementen bij Scheveningen
− De Vulkaan uitbreiden met recreatie
− Natuur vanaf Kijkduin, Solleveld uitbreiden
− Woningen en recreatie bij Ter Heijde (badplaats)
− Glastuinbouw en natuur onder Ter Heijde
− Recreatie (haven en lagune, wandelen, water e.d.) en woningen bij Hoek van
Holland
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Opvallende, vaker terugkomende elementen bij de alternatieven
− Mogelijkheid van ontwikkeling bij Ter Heijde tot serieuze badplaats met
woningen en recreatie
− Bij Hoek van Holland bestaat de mogelijkheid natuur en recreatie tot één
groot gebied te koppelen
− Grote uitbreiding van woningen voor Den Haag is te realiseren
− Natuurgebied Solleveld wordt verder ontwikkeld en uitgebreid
− Glastuinbouw onder Ter Heijde ontwikkelen
− Uitbreiden van recreatieve mogelijkheden (de Vulkaan en hotels) bij Kijkduin
om de badplaats populairder te maken
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Hoofdstuk 6 Keuze van het alternatief
In hoofdstuk 5 zijn een aantal alternatieven gepresenteerd die elk vanuit een bepaald
perspectief bedacht zijn. Dit kan gebeurd zijn met het oog op de fysische vormgeving
of een functionele indeling van de kustuitbreiding.
De alternatieven worden getoetst aan de hand van een aantal criteria. De effecten
van de verschillende keuzen worden uiteengezet waardoor uiteindelijk een
voorkeursalternatief als beste naar voren kan komen. In eerste instantie worden de
verschillende criteria behandeld, vervolgens wordt besproken hoe de alternatieven
gewogen zullen worden. Ook wordt een methode omschreven waarmee vanuit
verschillende oogpunten de zwaartepunten op verschillende aspecten gelegd kunnen
worden. Vanuit economisch perspectief zullen bijvoorbeeld andere beslissingen
genomen worden dan vanuit natuuroverwegingen. Uiteindelijk zal een nieuw
alternatief gepresenteerd worden welke op basis van verkregen inzichten ontworpen
is.

6.1 Toetsingscriteria
Elk alternatief wordt aan de hand van een aantal criteria beoordeeld, te weten:
− Morfologische stabiliteit
− Kosten en opbrengsten
− Faseerbaarheid
− Ontsluiting
− Acceptatie
− Esthetiek
− Functionele criteria
Deze criteria zullen hieronder kort worden toegelicht.
Morfologische stabiliteit
Een alternatief verdient voorkeur wanneer de stabiliteit van de kustlijn zo is dat er per
jaar zo min mogelijk aan onderhoud gedaan hoeft te worden. Wanneer er een grote
gradiënt in het sedimenttransport is, betekent dit een eroderende kust of aanzanding
daarvan. Waarschijnlijk leidt dit in beide gevallen tot noodzakelijk onderhoud.
Kosten en opbrengsten
De kosten voor Nieuw-Holland kunnen worden onderverdeeld in aanlegkosten en
onderhoudskosten. Daarnaast zal Nieuw-Holland ook geld opbrengen.
Aanlegkosten
De uiteindelijke realisatie brengt kosten met zich mee in de vorm van de hoeveelheid
op te spuiten zand en de bouw van eventuele harde constructies. Meer oppervlak
biedt meer mogelijkheden, dit kost echter ook meer geld. Een hollere vorm heeft een
langere zeewering nodig dan een rechte en is dan ook duurder. Aanleg van een
lagune en jachthaven bij Hoek van Holland brengt ook extra kosten met zich mee.
Onderhoudskosten
Buiten het onderhoud van de vooroever zal ook onderhoud gepleegd moeten worden
aan de duinen en een eventuele lagune.

- 55 -

Keuze van het alternatief

Zeewaarts

Opbrengsten
Met verschillende functies zal geld verdiend worden waardoor het project gedeeltelijk
kan worden bekostigd. Glastuinbouwgrond en woonruimte leveren geld op, met
natuurcompensatie voor andere gebieden kan ook geld worden verdiend.
Faseerbaarheid
Het heeft de voorkeur een ontwerp faseerbaar te maken. Kosten kunnen dan
gespreid worden en de maatschappelijke acceptatie zal groter zijn doordat nieuw
gerealiseerd land direct in gebruik genomen kan worden na de aanleg ervan. Tevens
kunnen eerder opbrengsten gemaakt worden. Alternatieven zullen beoordeeld
worden op de mogelijkheid tot faseren en de kosten die dit extra met zich meebrengt.
Tevens kan gekeken worden naar de mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst, dit
zal per alternatief echter weinig verschillen.
Acceptatie
Bewoners van de huidige kustzone zullen het slecht accepteren wanneer er nadelige
effecten optreden bij de realisatie van Nieuw-Holland. Per alternatief zal een
inschatting gemaakt worden van de veranderingen voor bewoners van het ontstane
achterland. Te denken valt aan bereikbaarheid en woonkwaliteit.
Esthetiek
Hierbij zal verschil aangebracht worden in de beoordeling tussen een kustlijn die
natuurlijk oogt en een kustlijn waarvan de oriëntatie duidelijk afwijkt van de
aangrenzende kust.
Ontsluiting
De belangrijke verkeersstromen liggen aan de buitenzijden van Nieuw-Holland. Een
grotere afstand levert meer reistijd tot deze verkeersaders. Het plaatsen van veel
functies in het centraal gelegen gebied vraagt bijvoorbeeld om meer capaciteit voor
ontsluiting en dus meer kosten, dit zal dan ook als minder beoordeeld worden.
Functionele criteria
Elke functie heeft binnen elk alternatief een gelijke oppervlakte toegewezen
gekregen, als bij het ontwerp van een alternatief de nadruk ligt op een enkele functie
zal dit in de meeste gevallen ten koste gaan van anderen. Het ligt er aan waar het
zwaartepunt tijdens de beoordeling ligt, hoe een alternatief beoordeeld wordt. Bij
afwegen met een economisch motief zal natuur van een kleiner belang zijn dan
vanuit een landschappelijk motief. Hieronder zijn verschillende functies verder
behandeld.
Natuurwaarde
Op het moment dat ruimte, gereserveerd voor natuur, goed aangesloten is op de
bestaande natuur zal dit positief zijn. Natuur komt beter tot zijn recht wanneer het de
ruimte heeft, versnippering tot kleine gebieden leidt tot minder natuurwaarde. De
aanleg van een lagune creëert een getijde gebied waardoor meer diversiteit in
soortensamenstelling van flora en fauna kan ontstaan.
Recreatiewaarde
Meer en diverser recreëren, geeft meerwaarde aan het gebied en zal meer toerisme
aantrekken. Dit kan leiden tot een economische impuls.
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Woonkwaliteit
Versnippering van woongebieden is slecht voor de bereikbaarheid en de
landschappelijke kwaliteit van het gebied. Clustering rond bestaande woonkernen is
een doelstelling en wordt dus als positief ervaren. Tevens is het de bedoeling een
divers aanbod te creëren.

6.2 Toetsing van de alternatieven
Er zijn in paragraaf 5.4 een achttal alternatieven gegenereerd op basis van
ruimtelijke indeling en fysische vormgeving. Deze alternatieven worden in deze
paragraaf kwalitatief beoordeeld aan de hand van de in 6.1 genoemde
toetsingscriteria. Het is niet de bedoeling om tot een definitief alternatief te komen,
maar om meer inzicht te krijgen in hoe Nieuw-Holland uiteindelijk vormgegeven kan
worden. Aan de hand van de verkregen inzichten zal een nieuwe versie
gepresenteerd worden. In de hierna volgende paragraaf zal de beoordeling verder in
minnen, nullen en plussen weergegeven worden.
Morfologische stabiliteit
Er wordt gestreefd naar het aanleggen van een zo stabiel mogelijke initiële situatie.
Zeker is dat door de afscherming van golven een andere oriëntatie rond de zuideren Noorderpier zal ontstaan in vergelijking met het middelste deel. De vormgeving
van de verschillende alternatieven is zo opgesteld dat ze elk een in benadering
stabiele situatie beschrijven. De kromme en de rechte vormgeving zullen dit echter
iets beter doen door de verwachte schaduwwerking van de noorder- en Zuiderpier.
Kosten en opbrengsten
Het binnenvlak van de verschillende alternatieven is gelijk, het verschil zit hem in de
lengte van de kustlijn. Hoe meer lengte hoe meer zeewering. Zeewering vergt veel
zand en is dus duurder. De kromme vorm is in deze het duurst en de rechte het
goedkoopst. Onderhoudkosten van de verschillende alternatieven zullen weinig
uiteenlopen. Verder heeft elk alternatief een gelijke oppervlakte voor elke functie
waardoor ook in opbrengsten geen verschil aanwezig is. Overig verschil zit hem in de
lengte van de aan te leggen harde constructies.
Wat ook in de afweging meegenomen wordt is het feit dat door aanleg van een krom
alternatief minder kosten gemaakt hoeven te worden om recreatiehouders bij
Kijkduin schadeloos te stellen. Dit zal bij het driehoek en rechte alternatief naar alle
waarschijnlijkheid wel het geval zijn.
Fasering
Het is belangrijk het gehele project zo snel mogelijk te kunnen opleveren, beperking
van de duur van de aanleg vermindert de overlast van omwonenden. Een ander doel
is zo snel mogelijk opbrengsten te genereren, wat mogelijk is door in eerste instantie
ruimte voor functies die geld opbrengen op te leveren. Dit is bij enkele alternatieven
goed mogelijk gezien de indeling. De kromme alternatieven hebben als voordeel dat
het gehele project in 2 delen opgesplitst kan worden.
Acceptatie
Vanuit de bewoners zal veel kritiek te verwachten zijn op het moment dat hun
woonkwaliteit verslechterd. Daarom moet met een aantal zaken rekening gehouden
worden. In Ter Heijde zal het niet gewaardeerd worden wanneer hun woonomgeving
sterk uitgebreid wordt en het dorpse karakter verloren raakt.
Kijkduin moet het voornamelijk van strandtoeristen hebben. Een belangrijke
randvoorwaarde is dat Kijkduin dicht bij zee blijft liggen zodat eigenaren van de
verschillende recreatieoorden geen extra nadeel hebben bij een landuitbreiding.
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Bij Scheveningen en Hoek van Holland is er niet veel bezwaar te verwachten.
Naast weerstand van de plaatselijke bevolking zal er van natuurorganisaties veel
weerstand ontstaan bij verslechtering van de natuur. Het is dus belangrijk goed
rekening te houden met bestaande natuurgebieden zoals Solleveld.
Esthetiek
Een kustlijn die qua vormgeving aansluit op de Nederlandse kustlijn geniet voorkeur
ten opzichte van alternatieven met opvallende afwijkingen daarop. Een driehoekige
vorm zal in dit kader het beste passen. De rechte en de kromme vorm zullen een
gelijke beoordeling krijgen.
Ontsluiting
Belangrijk is de bereikbaarheid van de recreatiegebieden te waarborgen of te
verbeteren omdat deze zorgen voor grote piekbelastingen. In het geval van Ter
Heijde zal dit moeilijk te bewerkstelligen zijn. Het hoefijzer dat Den Haag en Kijkduin
ontsluit is in dit opzicht niet ideaal waardoor het zwaartepunt het beste bij Hoek van
Holland kan komen te liggen. Ook dit gebeurt voornamelijk bij de kromme
alternatieven gespreid wonen en natuurlijk recreëren.
Natuurwaarde
De natuurwaarde is minder wanneer de overgang wonen-natuur niet geleidelijk
verloopt. Versnippering van natuur tot kleine gebieden is niet wenselijk echter
aanbrengen van een grotere diversiteit wordt wel gewaardeerd. Dit komt het beste tot
uitdrukking in alternatief Haags wonen en de kromme alternatieven.
Recreatiewaarde
Wanneer de grote steden Den Haag en Rotterdam bediend worden door een
recreatiegebied in de nabije omgeving zal dit als positief ervaren worden. Ter Heijde
mag recreatief groeien, maar dit mag niet leiden tot grote stromen strandtoerisme. Te
denken valt aan een camping of een bungalowpark. Met name de kromme
alternatieven scoren op dit punt goed.
Woonkwaliteit
Waar het voor natuur nadelig is als er woongebieden op aansluiten is andersom het
tegenovergestelde het geval. Wonen naast natuur wordt positief gewaardeerd.
Wonen in de omgeving van recreatie en glastuinbouw scoren in vergelijking minder,
al is dit afhankelijk van de recreatievorm. Wat woonkwaliteit betreft wordt alternatief
gespreid wonen het best beoordeeld.
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6.3 Keuze van alternatief
Het volgende resultaat (tabel 6.1) volgt uit de hierboven genoemde analyse. Alles is
gewaardeerd met + 0 of -.

+

Driehoek
0
0

+

+

0
0
0
0
-

0
+
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
+
0
+
0
-

+
+
0
0
+
-

+
+
+
0
+
+
0

+
+
+
0
+
+
+

+
0
0
+
+
0
-

Alternatief Gespreid wonen

Alternatief Hoekse recreatie

+

Alternatief Noorderduin

Alternatief Haags wonen

+

Alternatief Centraal wonen

Alternatief Waterman

+

Recht
Morfologische
stabiliteit
Kosten
Fasering
Ontsluiting
Acceptatie
Esthetiek
Natuurwaarde
Recreatiewaarde
Woonkwaliteit

Alternatief Natuurlijk recreëren

Waardering van de alternatieven

Alternatief Drie woonkernen

Tabel 6.1:

Krom

De kromme alternatieven scoren overall duidelijk beter dan de andere vormen. Het
alternatief gespreid wonen komt er iets beter vanaf op het gebied van woonkwaliteit.
Echter op het punt van woningen bij Ter Heijde scoort het wat minder aangezien de
mensen daar weinig behoefte hebben aan een extra woongebied dicht bij hun dorp.
Beter is wanneer de aangenomen oppervlakte verplaatst richting Scheveningen
zoals al geschetst is in alternatief ‘Natuurlijk recreëren’. Men krijgt dan twee kleine
woonkernen bij Ter Heijde en Hoek van Holland en een grotere bij Scheveningen.
Het hierboven verwoorde alternatief is weergegeven in figuur 6.1. Dit is in het vervolg
het gebruikte alternatief.
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Definitief ontwerp Nieuw-Holland

In de voorgaande beoordeling is geen rekening gehouden met het zwaarder wegen
van bepaalde criteria dan anderen. Zo zal bij de beoordeling vanuit economisch
perspectief eventueel een ander resultaat gevonden worden dan bij beoordeling
vanuit het oogpunt van de natuur. Door verschillende weegsets te maken en
vervolgens te vermenigvuldigen met de resultaten in de bovenstaande tabel kan
bekeken worden welke alternatieven beter scoren vanuit een bepaald oogpunt.
Hiervoor zal echter wel een kwantitatieve waarde aan de verschillende criteria per
alternatieven gegeven moeten worden.
In de volgende tabel worden een aantal weegsets voorgesteld die te gebruiken zijn
bij de beoordeling van de alternatieven. Alvast ingevuld zijn de scores eerder
verkregen in deze paragraaf. De plussen en minnen zijn vervangen door ±1.
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Economisch belang

Milieuvriendelijk belang

Alternatief Drie woonkernen

Alternatief Waterman

Alternatief Centraal wonen

Alternatief Haags wonen

Alternatief Hoekse recreatie

Alternatief Noorderduin

Alternatief Natuurlijk recreëren

Alternatief Gespreid wonen

Weegsets en scores

Geen onderscheid

Tabel 6.2:
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Morfologische stabiliteit
Kosten
Fasering
Ontsluiting
Acceptatie
Esthetiek
Natuurwaarde
Recreatiewaarde
Woonkwaliteit

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
30
20
10
0
0
0
10
10

15
0
5
5
10
10
35
5
5

1
0
0
-1
-1
0
-1
0
-1

1
0
1
0
-1
0
0
0
0

1
0
-1
0
0
0
-1
0
0

1
0
1
-1
-1
0
1
0
-1

0
1
1
0
0
1
-1
-1
-1

0
1
0
0
1
1
0
-1
-1

1
-1
1
1
1
0
1
1
0

1
-1
1
1
1
0
1
1
1

Totaal

90

90

90

Resultaat van de weegsets vermenigvuldigd met de verschillende alternatieven is in
tabel 6.3 te zien. De volledige tabellen zijn opgenomen in Bijlage 1. Ook te zien is dat
het niet bijzonder veel uit hoeft te maken welke weegset toegepast wordt. Bij deze
weegsets komt in alle gevallen Alternatief gespreid wonen er het beste uit, vanuit
economisch perspectief is dit voordeel echter niet heel erg overtuigend

Alternatief Centraal wonen

Alternatief Haags wonen

Alternatief Hoekse recreatie

Alternatief Noorderduin

Alternatief Natuurlijk recreëren

Alternatief Gespreid wonen

Geen onderscheid
Economisch belang
Milieuvriendelijk belang

Alternatief Waterman

Resultaat weegsets
Alternatief Drie woonkernen

Tabel 6.3:

-30
-10
-40

10
30
10

-10
-10
-25

0
10
35

0
30
-30

10
10
10

50
20
75

60
30
80
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6.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is een methode gepresenteerd aan de hand waarvan verschillende
alternatieven vanuit meerdere oogpunten beoordeeld kunnen worden. De methode is
gebruikt om te laten zien dat het gekozen alternatief daadwerkelijk als beste
beoordeeld wordt. Uiteindelijk is dit alternatief met de verkregen inzichten verbeterd
tot het definitieve ontwerp.
De exacte invulling van de methode zal uiteindelijk overgelaten worden aan de
beleidsmakers en kan alleen gedaan worden als de exacte plannen bekend zijn en er
concrete getallen ingevuld kunnen worden. In het verdere rapport zal gewerkt
worden met het in paragraaf 6.3 geschetste ontwerp. In figuur 6.2 is hier nog een
weergave van gegeven samen met het achterland en de Tweede Maasvlakte.

Figuur 6.2:
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Hoofdstuk 7 Uitwerking van enkele details
Het ontwikkelde alternatief van het vorige hoofdstuk is nu functioneel ingedeeld. Er
blijven een aantal ontwerpvraagstukken voor Nieuw-Holland onbeantwoord. In dit
hoofdstuk wordt dieper op een aantal van deze vragen ingegaan. Hieronder worden
een aantal hoofdpunten met verschillende onderzoeksvragen opgesomd.
Scheveningen:
− Plannen en functies van de haven van Scheveningen
− Woningbehoefte Scheveningen/Den Haag
Zeewering:
− Randvoorwaarden
− Zeewering Hoek van Holland – Scheveningen
− Zeewering Scheveningen Noord
− Noorderpier Hoek van Holland
Infrastructuur:
− Wegennet
− Openbaar vervoer
Waterhuishouding:
− Achterland
− Nieuw-Holland
− Lagune
Aanleghoogte:
− Factoren ter bepaling van de aanleghoogte
− Aanleghoogte van de verschillende gebieden
Uitvoering:
− Benodigd volume zand
− Zandwingebieden
− Materieel en uitvoer
Fasering
−
−
−

Nieuw-Holland Noord
Nieuw-Holland Zuid
Scheveningen Noord

Haalbaarheid
− Kosten
− Opbrengsten
− Netto Contante Waarde
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De ligging van de onderzoeksvragen is in figuur 7.1 weergegeven.

Figuur 7.1:
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7.1 Scheveningen
In het huidige ontwerp wordt een verlenging van de haven hoofden bij Scheveningen
voorgesteld. Dit is een zeer kostbare zaak. Of deze verlenging wel degelijk
noodzakelijk is wordt in deze paragraaf verder onderzocht. Het hangt af van de
ruimtebehoefte van Scheveningen en Den Haag. Deze ruimtebehoefte kan bestaan
uit een uitbreiding van de haven van Scheveningen of van de woningbouw. In deze
paragraaf wordt gekeken of deze in de toekomst meer ruimte nodig hebben.
Functies haven van Scheveningen
De haven van Scheveningen herbergt de Norfolkline (A), Recreatie (B & C) en een
visserijfunctie (D). De locatie van deze zijn weergegeven in de figuur 7.2 Hieronder
zal behandeld worden of deze functie in de toekomst willen uitbereiden.

B
D
A

C
A

Figuur 7.2:

Overzicht Scheveningse haven (Masterplan Scheveningen kuststrook, 2001)

Norfolkline (A)
De Norfolkline is een roll-on roll-of vrachtroute naar Engeland met vooral
vrachtwagens uit het Westland. Aangrenzend aan de derde haven heeft de
Norfolkline 5,5 ha aan bedrijventerrein.
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De Norfolkline wil graag kunnen groeien. Deze groei is nodig om de concurrentie aan
te kunnen. Op dit moment kunnen in de haven van Scheveningen schepen van 140
meter komen en is er maar één ligplaats. De Norfolkline wil juist meerdere
ligplaatsen en ook schepen van 220 meter. Een vierde haven zou dit kunnen
oplossen. De gemeente wil ten behoeve van de werkgelegenheid (400 werknemers)
de Norfolkline graag behouden, maar aan de andere kant is de ontsluiting van het
terrein een groot probleem. Op dit moment rijden er al 1000 vrachtwagens per dag
van en naar de Norfolkline. Dit geeft grote infrastructurele problemen en het heeft
een negatieve invloed op de woonkwaliteit. Om dit probleem op te lossen zijn grote
investeringen nodig. Een uitbreiding van de Norfolkline zal dit probleem alleen maar
vergroten. Een uitbreiding van de haven op een op zich zelfstaande landuitbreiding is
onderzocht en zou niet rendabel zijn, maar in combinatie met Nieuw-Holland zou het
een reële optie kunnen zijn mits de ontsluiting verbeterd zal worden.
Voor één juli dit jaar beslist de Norfolkline of het na 2009 naar Vlaardingen verhuist.
Als de Norfolkline verhuist is een vierde haven niet nodig en kan het vrijgekomen
terrein worden gebruikt voor woningbouw of voor recreatieve doeleinden. Verhuist
het niet dan is een vierde haven in combinatie met Nieuw-Holland een optie mits de
infrastructurele problemen opgelost worden. Echter dit blijft een grote investering.
Als de Norfolkline verhuist, komt er 5,5 ha grond vrij. Dit kan in de eerste plaats
worden gebruikt voor een nieuwe havengebonden activiteit zoals een
passagiersterminal. Als dit niet lukt dan kan er een combinatie gemaakt worden met
de verplaatsing van sportvisserij en chartervaart uit de tweede haven naar de derde
haven en woningbouw, zodat de jachthaven in de tweede haven kan uitbreiden.
Deze woningbouw op het gebied van de Norfolkline kan vrij intensief zijn.
Recreatie (B & C)
Deze functie is in de tweede haven gehuisvest. In de onderste helft van de tweede
haven ligt een jachthaven voor zeil- en motorboten tot 50 voet. De bovenste helft
wordt gebruikt door sportvisserij en chartervaart. Rond de tweede haven zijn
restaurantjes, een nautisch centrum en een grote watersport winkel gevestigd(C).
De jachthaven is aan de kleine kant en een grotere jachthaven zal meer schepen
aantrekken. De ontwikkeling van een eventuele jachthaven in Hoek van Holland
betekent dat deze functie kan groeien. Tevens zal de recreatiefunctie in de toekomst
versterkt worden door de ontwikkeling van het gebied ten noorden van het Noordelijk
Havenhoofd (B). Deze plek is de verbinding tussen de haven en de boulevard. Een
(zakelijke) publiekstrekker die past bij de haven en Scheveningen-bad is hier goed
inpasbaar. Deze plek moet zo ontwikkeld worden dat de recreatieve functies van
Scheveningen-bad en de haven met elkaar gekoppeld worden. (masterplan
Scheveningen 2001)
D
Visserij
Deze functie speelt zich af in en rond de eerste haven. De visserij is de laatste jaren
kleiner geworden en ook in de toekomst is geen groei van de visserij te verwachten.
Wel wil de gemeente de visserij behouden omdat het van oudsher bij Scheveningen
hoort. Daartegenover staat het beleid van de EU dat de visserij moet inkrimpen.
Hiervoor heeft Den Haag € 2,2 miljoen ontvangen om de haven aantrekkelijk te
houden en op andere gebieden verder te ontwikkelen. De visserij heeft voldoende
aan de eerste haven.

- 66 -

Zeewaarts

Uitwerking van enkele details

Woonfunctie
Direct om de haven heen staan woningen. Deze vormen vooral het zuidelijk en het
oostelijk deel van de haven.Den Haag streeft naar een inwonertal van 500.000 in
2015. Nu telt de stad ruim 457.000 inwoners. Een half miljoen inwoners zijn nodig
voor een solide draagvlak voor stedelijke voorzieningen van ondermeer onderwijs,
cultuur en zorg. Hiervoor is een toereikend en voldoende gevarieerd woningaanbod
hard nodig. Wonen is van cruciale betekenis voor de toekomst van de stad, voor
economische, sociale en culturele profilering. Extra woonkwaliteit èn extra
woonoppervlak zijn hard nodig; er kunnen en moeten meer mensen aan de stad
worden gebonden om de regionale, nationale en internationale positie van Den Haag
te versterken. Den Haag wil de kwaliteit van het wonen in de stad een impuls te
geven. De sterke kanten van het wonen in Den Haag, het stedelijk wonen in een
historisch, levendig, veilig en groenstedelijk milieu, moet worden uitgebreid. Enerzijds
door toevoeging van een aantal bijzondere, nieuwe woonmilieus die inspelen op
veranderingen in de samenleving. Anderzijds door verandering van bestaande
kwalitatief mindere woonmilieus.
Op dit moment is er een groot tekort aan kwalitatief goede woningen in de stad. De
stedelijke woningvoorraad bestaat in aanzienlijke mate uit kleine
meergezinswoningen van matige kwaliteit voor de lage inkomens. De kwalitatief
goede woningen zijn door hun schaarste en populariteit onbetaalbaar geworden voor
de meeste mensen. Het resultaat is een noodgedwongen vertrek van huishoudens
met midden en hogere inkomens. Daarnaast heerst er krapte op de markt voor
senioren en voor jonge starters. Het beleid van Den Haag richt zich erop om meer
aanbod in deze sector te creëren.
Vooral de woonmilieus Centrum Stedelijk en Groen Stedelijk zijn nog steeds erg
populair. Jongeren en tweeverdieners maar ook senioren kiezen voor de binnenstad
of wijken daaromheen op korte afstand van theaters, bioscopen, winkels en andere
stedelijke voorzieningen. Den Haag moet het aanbod voor deze groepen uitbreiden
omdat ze anders naar andere steden gaan. Veel woningzoekenden willen graag
wonen in een eengezinswoning in een ruime groene wijk. In de nieuwe gebieden
zoals Ypenburg (11000 woningen), Leidschenveen, Wateringseveld en in de
toekomstige Westlandse zoom wordt aan deze vraag goed voldaan. In 2008 zijn
echter Ypenburg/Leidschenveen en Wateringseveld vol. Woningen op een
kustuitbreiding ten zuiden van de pier van Scheveningse haven kan een goede
bijdrage leveren aan vergroting van de woningvoorraad in het woonmilieu Groen
Stedelijk met ongeveer 6000 woningen. Hierbij gaat men uit van ongeveer 30
woningen per hectare. Een nadeel van deze optie is de inbreuk die wordt gedaan op
het vogeltel/recreatiegebied de Vulkaan. Echter in het zuidelijke deel van NieuwHolland komt een groot nieuw recreatie en natuurgebied die dat kan compenseren
en er zal op het noordelijke deel ook een uitbreiding van de Vulkaan komen.
Conclusie
Een landuitbreiding is noodzakelijk om extra woningen te creëren voor starters,
gezinnen met midden en hoge inkomens en senioren. De kans is groot dat de
Norfolkline verhuist naar Vlaardingen; in dat geval is geen vierde haven nodig.
Tevens dient er rekening gehouden te worden met het recreatiegebied ‘De Vulkaan’.

- 67 -

Uitwerking van enkele details

Zeewaarts

7.2 Zeewering
Een belangrijk onderdeel van het ontwerp van Nieuw-Holland is de zeewering.
Enkele plaatsen langs de Delflandse kust worden als risicovol aangeduid, waardoor
op termijn verbetering van deze zeewering gerealiseerd zal moeten worden. In dit
rapport is een ontwerp voor Nieuw-Holland gepresenteerd waarin over de volledige
lengte van Hoek van Holland tot Scheveningen ruimte gereserveerd is voor een
duinstrook die moet dienen als natuurlijke zeewering. De totale breedte van dit
duinprofiel, bestemd voor natuur en recreatie, is aangenomen op 500 meter.
In deze paragraaf wordt het ontwerp van de zeewering op de volgende manier
uitgewerkt:
− Randvoorwaarden
− Zeewering Hoek van Holland – Scheveningen (tot Zuiderpier)
− Zeewering Scheveningen Noord
− Noorderpier Hoek van Holland

Randvoorwaarden
De zeewering moet voldoen aan de huidige randvoorwaarden en de toekomstige.
Deze zullen apart behandeld worden.
Huidige omstandigheden
Voor het bepalen van de duinafslag, de hoogte en de breedte van het duinprofiel zijn
een aantal gegevens nodig. In tabel 7.1 zijn het rekenpijl en de golfbelasting
gegeven. De golfbelasting is onderverdeeld in een significante golfhoogte en een
golfperiode. Uit metingen op de Noordzee van de afgelopen 15 jaar is, is gebleken
dat de golfbelasting zwaarder is dan werd aangenomen. De nieuwe waarden waar
mee gerekend zal worden zijn ook opgenomen in de onderstaande tabel. In het
rekenpijl is opgenomen de maximale waterstand bij hoogwater inclusief de opstuwing
door storm, waardoor de maximale hoogte wordt bepaald waarmee gerekend wordt.
Tabel 7.1:
2002).

Hydraulische randvoorwaarden voor de Hollandse duinkust. (RWS-RIKZ,

Locatie

Scheveningen
Hoek van Holland
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Huidige randvoorwaarden
Rekenpeil
(NAP +m)
5,75
5,60

Golfbelasting
Hs (m)
Tp (s)
8,60
12
8,40
12

Verzwaarde
Golfbelasting
Golfbelasting
Hs (m)
Tp (s)
8,60
14,4
8,40
13,7
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Toekomstige randvoorwaarden
De gemiddelde mondiale temperatuur stijgt geleidelijk. Als gevolg hiervan stijgt ook
de gemiddelde zeespiegel, doordat het water uitzet en de hoeveelheid ijs afneemt.
De verwachte zeespiegelstijging is niet eenvoudig te bepalen. Verschillende
scenario’s leiden tot zeer uiteenlopende resultaten. De IPCC (The Intergovernmental
Panal on Climate Change) heeft in 2003 aan de hand van 35 scenario’s de
verwachte zeespiegelstijging berekend. De uitkomsten van de verschillende
scenario’s hebben een bereik van 9 tot 88cm zeespiegelstijging tot een met het jaar
2100. In figuur 7.3 zijn zes scenario’s weergegeven.

Figuur 7.3:

Uiteenlopende zeespiegelstijging (Vellinga, P. 2003)

In Nederland wordt er rekening gehouden met een zeespiegelstijging tot 2090 tussen
de 20 en de 85 cm (basis rapport zandige kust, 1990).
De verwachting is dat ook de golfbelasting en het getij in de toekomst zullen
veranderen. Door natuurlijke veranderingen en menselijk ingrijpen is het
morfologische evenwicht veranderd en is de getijamplitude de laatste 100 jaar met 5
cm gestegen. De verwachting is dat deze trend doorzet en het gemiddelde
hoogwater in 2090 nog 5 cm hoger ligt. Daarbij stijgt in het meest ongunstige
scenario de windkracht met 10% en draait de windrichting met 100, waardoor het
ontwerppeil met 150 cm kan stijgen ten opzichte van het huidige niveau. In de
extreme situatie stijgt ook nog eens de golfbelasting met 8% en de periode met 1s.
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Bij het ontwerpen van Nieuw-Holland zal steeds aan de hand van de huidige
randvoorwaarden een ontwerp gemaakt worden. Daarnaast zal het ontwerp getest
worden op het meest ongunstige scenario en zal het benodigde poofiel daarvoor
geschetst worden.

Zeewering Hoek van Holland – Scheveningen
Bij de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering kan worden volstaan
met een beschouwing van verschillende dwarsprofielen. Een dwarsprofiel moet zo
gedimensioneerd zijn dat een ontwerpstormvloed in combinatie met een extreme golf
nog net geen doorbraak van het duin zal veroorzaken. Voor de beoordeling hiervan
wordt gebruik gemaakt van toetsingsmethode volgens de leidraad ‘Duinafslag’. Hierin
wordt aan de hand van de verschillende hydraulische randvoorwaarden bepaald hoe
groot het afslagprofiel moet zijn zodat de toelaatbare bezwijkkans van duinen gelijk is
aan een factor 10-1 maal de jaarlijks gemiddelde overschrijdingskans van het
ontwerppijl. Daar deze overschrijdingskans kleiner moet zijn dan eens in de 10.000
jaar is de totale bezwijkkans 10-5.
Het genoemde afslagprofiel is dit gedeelte van een duin dat bij een storm van het
duin afslaat en op dieper water weer wordt afgezet (zie figuur 7.4). In de loop van de
tijd wordt het afgeslagen zand op natuurlijke wijze weer teruggevoerd richting duinen.

Figuur 7.4:

Afslagprofiel van een duin (Basisrapport zandige kust, 1995)

De mate van duinafslag tijdens stormvloed is vooral afhankelijk van de volgende
grootheden:
- De maximale waterstand
- De significante golfhoogte op diep water
- De stormvloedduur
- Buistoten en bui-oscillaties
- De ligging van het beginprofiel
- De korreldiameter van het duinzand
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Afslagberekening
Voor de afslagberekening wordt een assenstelsel aangenomen met de oorsprong
(x=0; y=0) op de duinvoet (figuur 7.5). Dit is het punt waar het steile front van het
afgeslagen duin overgaat in het relatief flauwe strand. Het volume van het
afslagprofiel is te bepalen aan de hand van de valsnelheid van zand in water en de
significante golfhoogte. Vanaf de duinvoet landwaarts is de helling van het duin 1:1,
zeewaarts wordt een parabool gevormd, gegeven door de formule (Taw 1995):

 7, 6 1,28  w 0,56

 7, 6 

x
+
18

 y = 0, 4714 
 .

 H 0 s   0, 0268 

 H0s 

0,5

−2

(1)

Met een significante golfhoogte van 8,6 m bij Scheveningen en 8,4 m bij Hoek van
Holland wordt uitgegaan van een hoogte van 8,6 m over de gehele duinstrook. De
valsnelheid w wordt als volgt gedefinieerd:
10

log(1/ w) = 0, 476(10 log D )2 + 2,18010 log D + 3, 226

(2)

Met een D50 van 225 µ m komt dit neer op w = 0,247 m/s. De significante golfhoogte
en de valsnelheid leveren met formule 1 het afslagprofiel op gegeven in figuur 7.5.

Afslagprofiel
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-1
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0

0

-5

Diepte t.o.v rekenpeil
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NAP
Kruinhoogte

-10

-15

Figuur 7.5:

Afslagprofiel van het duin voor Nieuw-Holland
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Het afslagprofiel loopt tot de waarden x en y:

  H 1.28  0, 0268 0.56 
x = 250   0 s  . 
 = 308 m
  7, 6   w  


H 
y = 5, 717  0 s  = 7, 2 m
 7, 6 
Vanaf dit punt loopt het afslagprofiel met een helling 1:12,5 tot dat het
oorspronkelijke profiel wordt gekruist.
Het gekozen duinprofiel kan nu beoordeeld worden op de veiligheid. Wanneer het
volume afgeslagen zand gelijk is aan de aanzanding wordt het profiel als veilig
verondersteld. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de vorm van het afslagprofiel
onafhankelijk van de golfinvalshoek, het kustprofiel voor de afslag en het
stormvloedpeil is. Tevens wordt het afgeslagen zand enkel in zeewaartse richting
getransporteerd.
Uiteraard zullen bepaalde duinfuncties pas buiten de afslagzone geplaatst mogen
worden.Zoals eerder genoemd zijn een aantal factoren bepalend voor het
afslagvolume. Tot nu toe is het volume enkel bepaald door de significante golfhoogte
en de valsnelheid van zand. Door gebruik maken van een toeslag worden ook de
andere factoren in rekening gebracht: de buistoten en bui-oscillaties en de
onzekerheid van de totale duur dat de waterstand kritiek is. Als derde extra
component wordt ook nog een bepaalde onzekerheid meegerekend. Dit leidt tot de
volgende formule voor de toeslag (T):

T = 0, 25 A + 20m3 / m
In deze formule is A de hoeveelheid afgeslagen zand. Het een en ander wordt
verduidelijkt in figuur 7.6.

Figuur 7.6:

Toeslag voor duinafslag (Basisrapport zandige kust, 1995)

In deze figuur is tevens te zien waar het rekenpeil aangrijpt op het afslagprofiel. Het
rekenpeil wordt gedefinieerd als het ontwerppeil + 2/3 van de decimeringhoogte. Het
ontwerppeil is de waterstand die eens in de 10.000 jaar voorkomt. De
decimeringhoogte is het verschil met de waterstand die eens in de 1000 jaar
voorkomt met het ontwerppeil. Het rekenpeil ligt bij Scheveningen op een hoogte van
5,75 m en op 5,60 bij Hoek van Holland, gerekend wordt met een peil van 5,75 m.
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Het grensprofiel
Landwaarts van het kritieke afslagpunt dient nog een minimaal stabiel profiel
aanwezig te zijn. Bij een nog grotere duinafslag zou ook dit profiel af slaan waarna
het duin door breekt. De kruinhoogte van dit profiel is als volgt te berekenen:

hkruin = rekenpeil + 0,12 × T H 0 s
Hierin is T de piekperiode van het golfspectrum. Deze is, volgens de verzwaarde
golfbelasting maximaal 14,4 seconde. H0s is 8,6m. Dit komt neer op een kruinhoogte
van NAP +10,8m Verder heeft het buitentalud een helling van 1:1, het binnentalud
dient flauwer te zijn dan 1:2 en de kruinbreedte dient een breedte te hebben van
minimaal 3m (zie ook figuur 7.7).

Figuur 7.7:
1995)

Kruinhoogte -en breedte van het grensprofiel (Basisrapport zandige kust,

Duinprofiel
Nu het afslagprofiel en het kritieke grensprofiel van het duin bekend is, kan een
duinprofiel gekozen worden en op veiligheid beoordeeld worden. Het duin is een
onderdeel van de primaire waterkering, wat op zijn beurt onderdeel is van het
kustprofiel. Het kustprofiel valt in te delen volgens figuur 7.8. De zeewaartse grens
wordt vastgesteld op de NAP -20m lijn, de landwaartse grens is niet definitief
vastgelegd. In de verschillende nota’s wordt echter aanbevolen de waterkering zo
breed mogelijk te maken om eventuele veranderingen in de hydraulische
randvoorwaarden gemakkelijk op te kunnen vangen door ophogen van het profiel. De
voorkeur gaat dus uit naar het creëren van een breed profiel in plaats van een hoog
profiel. Wel wordt het duin zo gevormd dat het volledige afslagprofiel in de eerste
duinregel ligt.
Het uiteindelijke duinprofiel wordt gedimensioneerd volgens de gemiddelde waarden
die de duinen langs de huidige Hollandse kust hebben. Dit komt neer op een
duinvoet welke op een hoogte van NAP +3m ligt en een strandhelling van 1:30.
Vanaf een diepte van NAP -1m wordt deze helling 1:50. De helling van het duin
wordt geschat op 1:3.
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Figuur 7.8:

Zeewaarts

Het kustprofiel (Basisrapport zandige kust, 1995)

Afslag
Door het verkregen duinprofiel over het afslagprofiel heen te leggen kan aan de hand
van de oppervlaktebepaling van het afgeslagen duin bepaald worden of het duin
voldoet aan de veiligheid. Door het duinprofiel te verschuiven langs de eerder
genoemde x-as kan bepaald worden wanneer het systeem in evenwicht is. Er zijn
aan de hand van een spreadsheet in totaal 10 duinprofielen beoordeeld. Bij elk
profiel is de duinvoet 10 meter verschoven ten opzichte van het kritieke afslagpunt.
Tabel 7.2:
Waarden gebruikt voor verschillende duinprofielen
3
Duinprofiel nummer:
Afstand tot afslagpunt
Oppervlakte verschil m /m
1
20
-870
2
30
-700
3
40
-550
4
50
-390
5
60
-230
6
70
-80
7
80
60
8
90
210
9
100
360
10
110
500
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Afslagprofiel

Duinprofiel Nummer 1
15

De duinvoet ligt op een
afstand van 20m van
het kritieke afslagpunt.
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Figuur 7.9:

Afslag van verschillende onderzochte duinprofielen

Uit figuur 7.9 en tabel 7.2 kan geconcludeerd worden dat bij een afstand van 80
meter ten opzichte van het duinafslagpunt het beste evenwicht gerealiseerd wordt.
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Om het complete duinprofiel te bepalen met bovenop de verwachte afslag ook nog
de toeslag bepaald worden. Zoals al eerder gemeld kan dit aan de hand van de
volgende formule:

T = 0, 25 A + 20m3 / m
Hierin is A het verwachte afgeslagen zand boven het rekenpeil. Ook dit is bepaald
aan de hand van een spreadsheet en komt neer op een oppervlakte van 310 m3/m,
zodat de toeslag neerkomt op een krappe 100 m3/m. De kruinhoogte komt ten
opzichte van het rekenpeil op een hoogte van 5 meter te liggen zodat de extra
breedte van de toeslag neerkomt op 20 meter.
Deze getallen leiden uiteindelijk tot de dimensies voor het duin weegegeven in figuur
7.10.

Figuur 7.10:

Duindimensies

De zeewering over honderd jaar
Er is gekozen voor een breed duin zodat eventuele zeespiegelrijzing en verzwaring
van golfcondities opgevangen kunnen worden. Zoals in de bovenstaande figuren te
zien is, is de totale breedte vanaf zeewaartse zijde van het afslagprofiel tot aan de
landwaartse grens van het grensprofiel 400 meter. In het ontwerp is 500 meter
gereserveerd voor de totale zeewering zodat nog 100 meter beschikbaar is.
Door zeespiegelrijzing, een grotere getijamplitude en zwaardere wind stijgt het
rekenpeil van 5,75m naar 7,25m. Daarbij wordt de golfperiode 15,4s en groeit Hs0
met 8% naar een hoogte van 9,3m.
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Figuur 7.11:

Duinafslag bij veranderde extreme condities

Door de zwaardere omstandigheden zal het duinprofiel breder en of hoger moeten
worden. Zoals in figuur 7.11 te zien is kan met duinprofiel nummer 9, waarbij het duin
20 meter verder zeewaarts ligt en de kruinhoogte 2 meter hoger, volstaan worden.
Ook de toeslag wordt groter, deze komt op 30m te liggen waardoor de totale
duinverbreding 30m wordt. In de onderstaande figuur (7.12) is te zien hoe het profiel
ten opzichte van de huidige situatie verschuift.

Figuur 7.12:

Verschuiving duin bij extreme randvoorwaarden
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Indien het duin enkel breder gemaakt mag worden en niet hoger zou dit neerkomen
op een extra breedte van 25m bovenop de bovengenoemde 30m. Bij enkel
verhoging van het duin zal het duin met nog 7 meter extra opgehoogd moeten
worden, dit is 9 meter boven het rekenpeil.
Bij het ontwerp van Nieuw-Holland is rekening gehouden met een totale duinbreedte
van 500m. Met de huidige randvoorwaarden is een strook van 400 meter nodig voor
het duin inclusief afslagprofiel en grensprofiel. Door vast te houden aan 500 meter
kan de extra 100 meter gebruikt worden als extra veiligheid indien de condities
wijzigen. Dit gebied zal dan niet bebouwd mogen worden.

Zeewering Scheveningen-Noord
Voor de zeewering ten noorden van de haven van Scheveningen moeten op termijn
maatregelen getroffen worden om de veiligheid ter plaatse te kunnen waarborgen.
De gehele boulevard, inclusief het Kurhaus, bevindt zich op dit moment buiten de
afslaglijn voor 1/10.000 stormen. De wandelpromenade en de direct aan grenzende
bebouwing bevinden zich binnen de lijn van stormen die zich voordoen met een kans
van 1/500. Door de verwachte verandering en de randvoorwaarden komen de
komende 50 tot 100 jaar nog meer bouwwerken binnen de 1/500 kans te liggen
(Strategische visie Hollandse kust 2050). Er moeten maatregelen getroffen worden
om aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen.
Door het verlengen van de havenhoofden van de haven van Scheveningen zal er ten
noorden van het havenhoofd zand sedimenteren. Dit komt doordat dit gebied in de
luwte van de havenhoofden ligt. Om het proces te versnellen kan dit kunstmatig
aangebracht worden. Dit extra zand zorgt ervoor dat de veiligheid van de bebouwing
ter plaatse wordt vergroot. In deze paragraaf wordt de gewijzigde situatie beschreven
en de veranderingen betreffende het maatgevende faalmechanisme behandeld.
Nieuwe situatie
De havenhoofden van Scheveningen zullen met 1500 meter worden verlengd. Dit is
noodzakelijk omdat Nieuw-Holland ten zuiden van de pier 1500 meter in zee wordt
gebouwd. De uiteindelijke lengte van de pier is dan 2230 meter. Zo ontstaat er een
toegangsgeul van 1500 voor de haven (zie figuur 7.13).
Huidige situatie

Figuur 7.13:

Situatie na aanleg Nieuw-Holland

Verandering bij Scheveningen

Ten noorden van de pier kan zand worden aangebracht zodat het strand hier
verbreed wordt. Op het verbreedde stand is ruimte aanwezig voor strandpaviljoens of

- 78 -

Zeewaarts

Uitwerking van enkele details

andere recreatieve functies. Eventueel kan er ook een gedeelte van de zeewering
worden verlegd zodat er bouwgrond vrijkomt. Het aangebrachte zand zal net zo als
bij de Van Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland zonder al te veel problemen blijven
liggen. Verdere studie zal echter wel gedaan moeten worden naar de grootte van de
driehoek. De lengte en de breedte van deze driehoek worden bepaald door de
morfologische stabiliteit, echter de morfologie rondom de brekers is zeer complex.
Aangenomen wordt dat de driehoek tot voorbij de boulevard probleemloos kan
worden aangelegd. De afstand van de Noorderpier tot het einde van de boulevard is
2,5 km. Ten noorden van de boulevard begint het natuurgebied Meijendel. Er moet
op gelet worden dat de 250 meter in zee stekende recreatiepier niet boven het strand
komt te liggen.
Veranderingen maatgevende faalmechanisme
Bij de huidige situatie bij de boulevard en de achterliggende bebouwing is het
onderuitgaan van de kademuur het maatgevende faalmechanisme. De kademuur
gaat onderuit doordat er voor de kade een ontgrondingskuil ontstaat. Als deze dieper
wordt dan de funderingsdiepte van de kade zal deze bezwijken (Visie Hollandse kust
2050). De kuil ontstaat doordat er voor de kade een grotere golf wordt gevormd. De
maximale stroomsnelheid ontstaat in de buik waardoor daar erosie zal plaatsvinden.
In figuur 7.14 is de locatie van de ontgrondingskuil weergegeven. Ook is te zien dat
de grootte van deze kuil afhankelijk is van de golfhoogte (Hs). Bij ondiep water (ho/L
is klein) is de kuil ongeveer even groot als de golfhoogte.

Figuur 7.14:

Bodemerosie voor kademuur (Schiereck, G.J., 2001)

Doordat het strand breder wordt (eventueel kan het strand ook verhoogd worden) zal
de veiligheid groter worden. Verschillende invloeden zullen de omstandigheden in
het faalmechanisme wijzigen. Hieronder worden de wijzigingen behandeld.
Verandering van de golfhoogte
Door dat het strand breder wordt zullen de golven al eerder breken. De golfhoogte
zal dus ook kleiner worden waardoor de energie van de golven ter plaatse van de
kademuur zal afnemen. Door de lagere energie van de golven zal de
ontgrondingskuil minder groot worden (zie ook figuur 7.14).
Verandering in het zandtransport
Het zand uit de erosiekuil komt op de vooroever te liggen. Er ontstaat dus een
zandtransport van de ontgrondingskuil naar de vooroever. Deze afstand wordt
vergroot doordat het strand verbreed wordt. Het erosieproces wordt hierdoor
bemoeilijkt en zal minder snel verlopen (zie figuur 7.15).
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Verandering zandtransport door verbreding strand

De verandering in de golfhoogte en het zandtransport zullen de veiligheid van de
boulevard en de achterliggende bebouwing vergroten, maar of de gewenste
veiligheid gehaald wordt brengt zal verder onderzocht moeten worden.

Noorderpier Hoek van Holland, Zuiderpier Scheveningen
Aan de zuidzijde van Nieuw-Holland zal ook een zeewering moeten komen. Deze
zeewering zal waarschijnlijk neerkomen op een gecombineerd duin met de
Noorderpier van de Maasgeul. Deze is nu gedimensioneerd voor het breken van
golven zodat de scheepvaart zonder golfhinder de haven van Rotterdam kan
bereiken. Door het aanbrengen van land zullen de golven geen vrij spel meer hebben
op de buitenzijde van de golfbreker waardoor enkel nog gekeken hoeft te worden
naar de veiligheid van binnen af.
Ondanks de beperkte functies die ter hoogte van de Noorderpier op Nieuw-Holland
plaats zullen vinden zal ook hier de zeewering moeten voldoen aan de veiligheid en
een storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt moeten keren. In de Euro-Maasgeul
kan een waterhoogte van NAP +5,75m optreden en komen golven van slechts 0,4m
en een periode van 4,45s voor. Rekening moet gehouden worden met een toeslag
voor seiches van 0,4m. Het uiteindelijke ontwerppeil komt op 6,75m te liggen. Het
niveau van de huidige dam ligt op 2m wat er toe leidt dat er een behoorlijke extra
hoogte gecreëerd moet worden. (O’Prinsen, 1993)
Langs de Zuiderpier van Scheveningen zal eenzelfde soort zeewering komen te
liggen, met dat verschil dat de havendam daar al een hoogte van 4,5m heeft. De
zeewering zal hier dus slechts 2,25m hoger komen te liggen(zie figuur 7.16).
Eventueel zal het ook een harde wering worden in verband met aangrenzende
woningbouw.

Figuur 7.16:
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7.3 Infrastructuur
Zoals reeds gezegd is in hoofdstuk 4 is infrastructuur voor een nieuw ontwerp van
Nieuw-Holland van groot belang. De huidige capaciteit van de wegen is niet
toereikend. Een aantal op dit moment geplande aanpassingen kunnen meegenomen
worden om een beeld te krijgen hoe de infrastructuur van het achterland er in de
toekomst uit zal zien. Ook zullen nieuwe openbaar vervoerverbindingen gecreëerd
kunnen worden. Een spoorwegverbinding is niet haalbaar voor het kleine aantal extra
woningen. Een optie zou het Light-Rail principe kunnen zijn, wat flexibeler is in inzet
dan treinen.

Wegennet
Wanneer Nieuw-Holland gerealiseerd wordt zoals geschetst is in de functionele
analyse, wordt het bestaande wegennet van het achterland intensiever gebruikt. Een
nieuwe weg van Noord naar Zuid over Nieuw-Holland is niet gewenst aangezien dit
de natuurgebieden zal doorkruisen en voor versnippering zal zorgen. Afvoer richting
achterland is in dit geval de enige optie, waarbij aansluitende infrastructuur
aangelegd dient te worden op Nieuw-Holland zelf.
In het Integraal ontwikkelingsplan Westland (IOPW) is een hoofdstructuur gepland in
de vorm van een hoefijzer. Dit hoefijzer bestaat uit een aantal reeds bestaande én
nieuwe regionale hoofdroutes: de Lozerlaan/Wippolderlaan (N211, zie figuur 7.17),
de (verlengde) Veilingroute, het te reconstrueren knooppunt Westerlee en een
tweede ontsluitingsweg naar Hoek van Holland.
Ook is rekening gehouden met de N213 (Westland-Den Haag) als regionale slagader
door het centrale deel van het Westland.
Gekoppeld aan dit hoefijzer en de N213 is
sprake van een aantal verbindingen naar de
verschillende woon- en werkgebieden.
Een groot deel hiervan wordt gevormd door
bestaande wegen. Daarnaast is er sprake van
een aantal nieuwe wegen in het Westland: de
verbindingswegen Naaldwijk en ‘sGravenzande en een omleiding van de E30 ten
zuiden van Monster. De geplande nieuwe
noordoostelijke verbindingsweg langs 'sGravenzande en de nieuwe, 2e ontsluitingsweg
naar Hoek van Holland maken een
heroverweging van de huidige verkeersfunctie
van de Maasdijk mogelijk.
Een nieuwe aansluiting op de huidige
Harnaschknoop-aansluiting van de A4 moet de
regelmatig voorkomende files tegengaan.

Figuur 7.17:

Belangrijkste aders in het Westland
(bron: www.pzh.nl)
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Kijkduin en Scheveningen
Ontsluiting van Kijkduin met het nieuwe recreatiegebied en de woningen bij
Scheveningen dienen goed ontsloten te worden. Dit sluit aan bij het IOPW. De N211
vormt een onderdeel van het hoefijzer van het Westland.
Wanneer hier veel extra woningen komen is het van belang dat de weg de
piekbelasting aankan die ontstaat als gevolg van recreërende mensen.
Ter Heijde en Monster
Bij Ter Heijde zal de piekdrukte niet veel groter worden gezien de aard van de
recreatieve voorzieningen. De glastuinbouw, geplaatst ten zuiden van Ter Heijde zal
voor extra overlast zorgen, vooral wanneer het vrachtverkeer richting noorden door
het Westland rijdt. Een verbetering van de E30 tussen Hoek van Holland en
Poeldijk/Den Haag is gepland in het IOPW. Dit sluit goed aan bij Nieuw-Holland.
Richting Zuiden is er een redelijk goede aansluiting via de nieuw te bouwen 2e
ontsluitingsweg.
Hoek van Holland
Het recreatiegebied en woninggebied bij Hoek van Holland dient goed ontsloten te
worden. De toegankelijkheid wordt verbeterd door de 2e ontsluitingsweg, wat
voldoende is voor het extra ontstane verkeer.

Openbaar vervoer
Een hoogwaardige treinverbinding is niet rendabel vanwege de beperkte hoeveelheid
mensen die ervan gebruik zullen maken. Bussen rijden op dit moment al langs de
verschillende kustplaatsen. Een tussenoplossing is Light-rail; een nieuwe vorm van
openbaar vervoer waarin verschillende kenmerken van trein en tram zijn verenigd.
Het is hierdoor geschikt voor snelle verbindingen tussen (binnen)steden en
omliggende regio's. Het systeem heeft dezelfde spoorbreedte als het bestaande
spoor. De geplande lijnen relevant voor Nieuw-Holland zijn het Light-Rail-project naar
Hoek van Holland over de bestaande spoorbaan en een lijn vanuit Den Haag richting
zuiden (Monster).
Kijkduin en Scheveningen
Scheveningen is opgenomen in het HTM tramnet. De ontsluiting is goed en biedt een
directe verbinding met het treinnetwerk via de stations Den Haag CS en HS. Tram 3
nadert tot dichtbij Kijkduin, echter het laatste stuk tot aan het strand is niet met de
tram ontsloten. Wanneer hier woningen en recreatie gerealiseerd zullen worden, is
het aan te raden een goede aansluiting te bieden en het HTM tramnet uit te breiden.
Dit kan met een lus van Scheveningen-haven richting Kijkduin over het nieuwe stuk
land.
Ter Heijde en Monster
Via tramlijn 3 of 6 die vanuit Den Haag doorgetrokken kunnen worden richting
zuiden, kan het gebied bij Ter Heijde ontsloten worden. Tevens zou dit ook kunnen
gebeuren vanuit Hoek van Holland. De bus zou kunnen volstaan gezien de
kleinschalige woningbouw en recreatie.
Hoek van Holland
Een Light-rail verbinding richting Hoek van Holland staat al langer ter discussie. Dit
geldt ook voor de 800 meter extra strandspoorlijn in Hoek van Holland. NS Reizigers
en NS Rail zijn voor het project, maar er moet geld komen uit het Meerjaren
Infrastructuur Plan. Aangezien light-rail op bestaand spoor kan rijden, is het tracé
tussen Schiedam en Hoek van Holland vrijwel geheel geschikt voor Light-rail.
Het is de bedoeling de lijn aan te sluiten op het Rotterdamse metronet. Bij de aanleg
van de metrolijn naar Schiedam zijn uitloopsporen aangelegd, die op termijn kunnen
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worden gebruikt voor een fysieke koppeling aan de spoorlijn naar Hoek van Holland.
Zo krijgt Hoek van Holland een betere verbinding met Rotterdam en wordt het strand
weer goed per openbaar vervoer bereikbaar. Voor de verbreding van Nieuw-Holland
deze lijn verder doorgetrokken moeten worden dan de geplande 800m.
Verbinding Kijkduin en Hoek van Holland
Het eindpunt van het spoor bij Hoek van Holland kan doorgetrokken worden richting
Den Haag. Vanaf 1905 bestond er al een spoorverbinding tussen Kijkduin en Hoek
van Holland. Deze is echter in de Tweede Wereldoorlog opgeheven. In het
Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsprogramma WestHoek van Zuid-Holland, is wel
rekening gehouden met een openbaarvervoerverbinding in de kustzone.
Met de komst van Nieuw-Holland wordt een is de aanleg van een kusttram weer een
reëel plan. Niet alleen worden toekomstige bewoners met hoogwaardig openbaar
vervoer bediend, ook kan dit een belangrijke toeristische trekpleister worden voor dit
gebied. De de aanleg van de tram worden echter wel natuurgebieden doorsneden.
Onderzocht moet worden of dit wenselijk is. Aansluiting op het bestaande net in Den
Haag is relatief gemakkelijk.
In figuur 7.18 is de besproken infrastructuur van Nieuw-Holland grafisch
weergegeven.

Figuur 7.18:

Uiteindelijk infrastructuur Nieuw-Holland.
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7.4 Waterhuishouding
In deze paragraaf wordt de waterhuishouding van het achterland en Nieuw-Holland
bekeken. Door de aanleg van Nieuw-Holland zal de waterhuishouding in het
achterland veranderen. Er wordt gekeken wat er verandert en welke oplossingen hier
voor zijn. Ook wordt de waterhuishouding op Nieuw-Holland zelf verder uitgewerkt.
Verder komt de lagune in het zuiden van Nieuw-Holland aan de orde.

Waterhuishouding achterland
Voor de waterhuishouding van het achterland wordt voornamelijk gekeken hoe te
water uit de huidige polders afgevoerd wordt na de aanleg van Nieuw-Holland.
Wanneer gekeken wordt naar het waterschap, ontstaan er voornamelijk problemen
bij het gemaal Vlotwatering in Monster. Hiervoor worden enkele oplossingsrichtingen
aangedragen. Uiteindelijk worden de verdere onderzoeksvragen opgesteld en een
voorlopig beste alternatief gekozen.
Huidige situatie achterland
Het Hoogheemraadschap Delfland is het waterschap dat het gebied tussen de
Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Rotterdam-Zoetermeer-Wassenaar
beheerd. Het bestaat uit polders en boezemland. De polders lozen het water met
behulp van poldergemalen op de boezemkanalen en het boezemland loost het water
via vrije afvoer direct in het boezemkanaal. De boezemkanalen hebben allemaal
vrijwel hetzelfde waterpeil (NAP -0,4 m). Bij regen stijgt dit peil en wordt het water
geloosd. De boezemkanalen lozen hun water op de Noordzee en de Nieuwe
Waterweg via zes boezemgemalen. In figuur 7.19 is de inrichting van het
Hoogheemraadschap Delfland weergegeven.

Figuur 7.19:

Inrichting Hoogheemraadschap Delfland (www.hhdelfland.nl)

Project ABC Delfland (Afvoer en BergingsCapaciteiten) moet er voor zorgen dat de
kans op wateroverlast vermindert. De maatregelen in het watersysteem bestaan
onder andere uit het aanleggen van calamiteitenbergingen, vergroten van de
bemalingcapaciteit en het verbreden van afvoerkanalen. De bemalingcapaciteit van
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de boezemgemalen wordt bijna verdubbeld. In tabel 7.3 zijn de capaciteiten van de
boezemgemalen weergegeven voor en na uitvoering van het ABC project.
Tabel 7.3:
Capaciteit boezemgemalen Delfland voor en na het ABC project
Boezemgemaal
Capaciteit oud
Capaciteit na project ABC
[m³/s]
[m³/s]
Maassluis, Mr. Dr. C.P. Zaayer
18.3
31.0
Gemaal Westland
6.0
24.0
Scheveningen
11.8
16.8
Rotterdam, Parksluizen
9.6
13.6
Monster, Vlotwatering
1.5
8.0
Schiedam, Schiegemaal
8.0
8.3
Totaal

55.2

101.7

Het boezemgemaal in Scheveningen loost via de haven van Scheveningen. Het
gemaal in Monster loost direct op zee. Doordat op dit moment wordt onderzocht hoe
de zeewering ter plaatse kan worden verbeterd, zijn de veranderingen aan het
gemaal uitgesteld tot 2006.
Situatie na de aanleg van Nieuw-Holland
Door de aanleg van Nieuw-Holland kan het gemaal bij Monster niet blijven
functioneren. Om er voor te zorgen dat Hoogheemraadschap Delfland toch het
overtollige water kan lozen zijn er verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Deze
worden hieronder beschreven.
Opheffen van het gemaal Vlotwatering
Het gemaal bij Monster kan worden opgeheven als deze elders gecompenseerd
wordt. Ook de boezemstelsels zullen moeten worden aangepast zodat het water
naar de andere gemalen kan stromen. Voornamelijk de boezemgemalen Gemaal
Westland en Scheveningen zullen in dit geval extra capaciteit moet krijgen.
Doortrekken van de boezem over Nieuw-Holland
Het gemaal Vlotwatering kan worden verhuisd naar de nieuwe zeewering. De
boezem moet dan worden doorgetrokken. Het probleem hierbij is dat de boezem op
NAP -0,4 m ligt en het grondwater in Nieuw-Holland op NAP +1m komt te liggen (zie
volgende paragraaf). Deze boezem moet los van het grondwater worden aangelegd,
omdat anders de grondwaterstand hierdoor teveel wordt verlaagd. Hierdoor kan de
zoetwaterlens niet goed worden gevormd.
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Ook zal er een nieuwe uitwateringsconstructie door de zeewering moeten worden
gemaakt. Eventueel zal het uitwateringenspunt ook noordelijker of zuidelijker dan
Monster worden gerealiseerd (zie figuur 7.20).

Figuur 7.20:

Doortrekken van de boezem over Nieuw-Holland

Oppompen van het water naar Nieuw-Holland
Het huidige gemaal kan het water oppompen naar een boezemwater op NieuwHolland. Deze kan vervolgens het water op de Noordzee lozen via een nieuw aan te
leggen kunstwerk. Dit nieuwe lozingspunt hoeft niet gerealiseerd te worden ter
hoogte van Monster maar kan ook noordelijker of zuidelijker gerealiseerd worden.
Het nadeel hiervan is dat het water uit het Westland kan infiltreren in Nieuw-Holland.
Hierdoor kunnen eventuele verontreinigingen in het boezemwater en in de
zoetwaterlens terecht komen (zie figuur7.21).

Figuur 7.21:
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Afvoerleiding onder Nieuw-Holland
Bij huidige gemaal bij Monster loopt er een uitwateringpijp onder de zeewering door.
Deze kan verlengd worden, zodat deze uiteindelijk onder de gehele breedte van
Nieuw-Holland doorloopt. Het water van het achterland wordt hierdoorheen gepompt
en geloosd op zee. De ontwatering van het huidige land en Nieuw-Holland zijn dan
volledig gescheiden. Het nadeel hiervan is dat onderhoud aan de leiding zeer lastig
is en uitbereiding van de afvoercapaciteit vrijwel onmogelijk is. Ook moet er een
constructie door de zeewering worden gemaakt wat niet wenselijk is (zie figuur 7.22).

Figuur 7.22:

Doortrekken van de huidige afvoerleiding

Voorlopige keuze van het alternatief
De gemakkelijkste oplossing lijkt het opheffen van het gemaal vlotwatering. Dit kan
echter problemen opleveren met het afvoeren van het water. Het huidige
boezemstelsel zal moeten worden aangepast. Of dit eenvoudig is te realiseren is de
vraag.
Het doortrekken van de boezen is geen alternatief, omdat de zoetwaterlens hierdoor
niet kan ontstaan ter plaatse van de boezem. Dit wordt wel als wenselijk beschouwd.
Als het water opgepompt wordt aan een boezem op Nieuw-Holland dan is het
mogelijk dat eventueel verontreinigd water infiltreert in de zoetwaterlens. Dit is niet
wenselijk en deze oplossingrichting lijkt dan ook geen alternatief.
Het doortrekken van de huidige afvoerleiding is op korte termijn waarschijnlijk de
gemakkelijkste oplossing. De kosten hiervoor zijn het laagste. Het nadeel is allen dat
het alternatief niet robuust is. Het kan niet gemakkelijk worden uitgebreid en
onderhoud aan de leiding is ook een probleem. Voor een goede keuze is nog verder
onderzoek noodzakelijk.

Waterhuishouding Nieuw-Holland
Onder een deel van Nieuw-Holland wordt een zoetwaterlens gevormd. Dit was al
bepaald in de functionele analyse. Hierdoor kan de kwel naar het achterland worden
tegengegaan. Doordat er een zoetwaterlens gevormd wordt, kan al het water
infiltreren in de bodem. Het gebied wordt daardoor getypeerd als een middelhoog tot
hoog gelegen grond. Hier is een uitgebreid stelsel van sloten en meren niet nodig.
Het regenwater kan volledig in de grond infiltreren. Alleen bij intensief bebouwing is
dit noodzakelijk. Het geïnfiltreerde water kan via het grondwater afstromen naar de
zee.
Nieuw-Holland wordt aangelegd met zout zand. Doordat Nieuw-Holland boven NAP
wordt aangelegd kan de zoetwaterlens ontstaan. In het begin zal deze zich snel
ontwikkelen, daarom is binnen twee jaar de bovenste 2 meter ontzilt. Voor de
functies op Nieuw-Holland is het niet van belang of de ondergrond zilt is behalve voor
de aanleg van de tuintjes van woningen.
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Lagune
Bij de gekozen variant is in het zuidelijke deel een groot recreatiegebied met
aansluitend een groot natuurgebied gepland. De aanleg van een jachthaven in dit
recreatiegebied is al beschreven in paragraaf 4.1.2. Er zijn plannen om in het
natuurgebied een lagune creëren. Dit kan een bijdrage leveren aan de ecologische
ontwikkeling van de Hollandse kuststrook. Daarnaast kan het fungeren als een
ecologische stepstone tussen de Waddenzee en de voordelta.
Een lagune is een bekken met één of meer openingen naar de zee. In een lagune
kan een geleidelijke overgang van zoet naar zout plaatsvinden wat een hoge natuur
waarde geeft. In het bekken ontwikkelen zich kwelders die onderlopen bij hoogwater.
De kwelders ontstaan in beschutte kustgebieden; de zwakke stroming geeft de met
het zeewater meegevoerde zand- en slibdeeltjes een kans te bezinken. De
aanslibbing is niet overal even sterk: op rustige plaatsen kan, laagje voor laagje,
zoveel slib op een kwelder worden afgezet dat de plek hoog genoeg wordt voor de
vestiging van kwelderplanten. Kenmerkende soorten voor de kweldervegetatie zijn
bijvoorbeeld zeekraal, lamsoor, schorrenkruid, zoutmelde, zeeaster en zeealsem.

Figuur 7.23:

Engels zeegras en de strandloper (www.waddenzee.nl)

Een kwelder heeft een duidelijke zonering in de vegetatie. Vanaf de zeekant is eerst
een zone met zeekraal en met pollen Engels slijkgras. Iets hoger op de kwelder,
ongeveer op de hoogwaterlijn groeit het kweldergras. Op de middenkwelder groeien
lamsoor, zeealsem, zoutmelde, zeeaster en zilte schijnspurrie. De middenkwelder
krijgt alleen het zoute water te verduren bij hoge vloed. De planten die minder goed
tegen zoutwater kunnen groeien op de hoge kwelder. Hier komen soorten voor als
engels zeegras (zie figuur 7.23), rood zwenkgras en strandkweek. Verder komen er
gewone landplanten voor. Naast kwelders ontstaan er ook slikken. Deze vallen
alleen droog bij laagwater. In deze slikken zijn wormen en schelpdieren zoals kokkels
te vinden.
Deze slikken en schorren zijn heel erg belangrijk als broed, trek en foerageer
gebieden voor verschillende vogels, zoals onder andere grutto's, verschillende
soorten plevieren, wulpen, rotganzen en strandlopers(zie figuur 7.21). In geulen en
tieren van de lagune ontwikkelen zich kleine organisme die aan de voet staan van de
voedselpiramide. Daarom zijn deze gebieden van levens belang voor het leven in de
Noordzee (www.waddenzee.nl).

- 88 -

Zeewaarts

Uitwerking van enkele details

Vormgeving lagune
Een dergelijk natuurgebied kan op drie verschillende manieren worden
vormgegeven.
1 Een gebied waar tijdens iedere getij periode water in en uitstroomt (type het Zwin
en de slufter op Texel).
2 Een gebied waar slechts enkele keren per jaar water naar binnen stroomt (type
de Kerf Noord-Holland).
3 Een laag gelegen gebied naast de zoute tong waardoor het (zoute) grondwater
brakwater ontstaat.
In alle gevallen kan de ontwikkeling van het gebied worden overgelaten aan zijn
natuurlijke dynamiek. Op den duur zullen de gebieden gaan verzanden waardoor er
een droge duin vallei of een binnenmeer gaat ontstaan. Om dit te voorkomen kan
doormiddel van waterafvoer door het gebied de opening opengehouden worden. Dit
water zou bijvoorbeeld afvoerwater uit het Westland of water uit de Nieuwe
Waterweg kunnen zijn. Voordeel is ook dat het water beter de kans heeft om brak te
worden. Nadeel is dat het waarschijnlijk vervuiling met zich meebrengt. Of dit
schadelijk is voor het natuurgebied zal verder onderzocht moeten worden. Daarnaast
ontstaat de mogelijkheid ook doormiddel van vistrappen zeevissen het Westland
binnen te laten, zie ook intermezzo. (Lenserink en Gerrits, 2000)
Intermezzo: Vistrap
Een gebied zoals de slufter op Texel biedt de mogelijkheid op Nieuw-Holland om een
vistrekroute te creëren naar de zoete vaarten en sloten in het Westland al dan niet met een
vistrap. Sommige vissen brengen hun volwassen leven op zee door en hebben zoetwater
nodig om te paaien (stekelbaars, fint en steur), voor andere (aal en bot) is het juist
omgekeerd. De visstand in de Noordzee gaat achteruit door overbevissing en omdat veel
zoet zout overgangen veel te abrupt zijn zodat trekvissen het zoete water niet kunnen
bereiken.

Bij de derde mogelijkheid ontstaat brak water door het zoute grondwater in plaats
van zout/zoet overgang in het bekken. Naast een volledig zoute tong worden
verschillende binnenmeertjes aangelegd. Aan deze tong kan ook de jachthaven
worden gesitueerd. De binnenmeertjes worden afhankelijk van de aanleghoogte
gevoed door het regenwater en door de zoute kwel. Door de aanleghoogte te
variëren kunnen verschillende zoutgradiënten ontstaan per meer. In tijden van veel
neerslag zal er een zoeter meer ontstaan en in tijden van droogte wordt er
grondwater aangevoerd vanuit de zouttong. Hierdoor kunnen de meertjes tijdelijk
zouter worden. Dit zorgt voor een dynamisch karakter in de omgeving van de tong.
Er ontstaan gradiënten die belangrijk zijn voor natuurlijke diversiteit. Voordeel is dat
er geen zoetwater uit het Westland of de eurogeul in de lagune moet worden binnen
gelaten om een brakke situatie te creëren.
Keuze en verdere uitwerking
Er wordt gekozen om het derde alternatief uit te voeren. Belangrijkste reden hiervoor
is dat hier geen zoetwater het uit Westland of de eurogeul binnen gelaten hoeft te
worden. Recreatieve mogelijkheden kunnen zich hier concentreren rond de
jachthaven en de meertjes ten zuiden van de tong. De recreatiemeertjes krijgen
stranden op het zuiden waardoor seizoensverlenging mogelijk is. Hier zal een goede
ontsluiting van belang zijn. De meertjes ten noorden van de tong sluiten aan bij het
zeewerend duin en krijgen een natuurlijk karakter. Ten Westen van de tong kunnen
woningen gerealiseerd worden. Deze kunnen eventueel ook in de omgeving van een
meertje gesitueerd worden.
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De geul van de lagune en de haven kan op verschillende manieren gevormd worden.
- Een haven met een recreatiestrand en daarnaast de lagune met een eigen
ingang naar zee ten behoeve van natuurontwikkeling.
- Een haven in de lagune waarvan een deel wordt gebruikt als recreatiestrand
en de rest ten behoeve van natuurontwikkeling.
In het eerste geval kan het natuurgebied zich volledig ongestoord ontwikkelen en
heeft geen last van verstoring en vervuiling van de recreanten. In het tweede geval is
er maar één opening nodig zodat het gesloten karakter van de Nederlandse kust
minder geweld wordt aangedaan. Het gebied zal wel strakker beheerd moeten
worden, de geul naar de haven moet bijvoorbeeld op diepte gehouden worden en het
strand onderhouden. De aanlegkosten zullen in dit geval lager zijn en doormiddel van
een juiste vormgeving van de toegang kan het onderhoud waarschijnlijk beperkt
blijven en de natuurlijke ontwikkeling in de lagune plaatsvinden. Er wordt dan ook
gekozen voor een gecombineerde opening. De vormgeving van de lagune is
weergegeven in hoofdstuk acht

7.5 Aanleghoogte
De aanleghoogte is volledig afhankelijk van de grondwaterstand. In de functionele
analyse is bepaald dat Nieuw-Holland boven NAP wordt aangelegd. Dit wordt
gedaan omdat er zo een zoetwaterlens onder Nieuw-Holland kan ontstaan en er een
robuuste waterhuishouding wordt gecreëerd. De maximale grondwaterspiegel kan
bepaald worden door de opbolling van de zoetwaterlens en de grondwaterstijging bij
een maatgevende bui te sommeren. De uiteindelijke aanleghoogte kan dan worden
bepaald door bij maximale grondspiegel de verwachte inklinking de
ontwateringsdiepte op te tellen. Deze factoren zullen hieronder behandeld worden.
Nadat de verschillende invloeden zijn bepaald zal per locatie de aanleghoogte
worden bepaald.

Factoren ter bepaling van de aanleghoogte
De aanleghoogte wordt bepaald door de maximale grondwaterstand welke
afhankelijk is van de opbolling van de zoetwaterlens en de stijging van de
grondwaterspiegel bij een maatgevende bui. Daarnaast zijn de inklinking en de
ontwateringdiepte van belang. Deze zullen hier apart worden bekeken.
Opbolling van de zoetwaterlens
De opbolling van de zoetwaterlens kan
worden berekend door het evenwicht
tussen zoet en zout water te berekenen.
Op het grensvlak van zoet en zoutwater
moet er evenwicht in drukhoogten zijn. In
figuur 7.24 is de zoetwaterlens
weergegeven. Te zien is dat de opbolling
voornamelijk afhankelijk is van de breedte
van het land boven NAP. Deze breedte
varieert over de lengte van NieuwHolland. Daarnaast is de breedte van de
huidige zoetwaterlens ook van belang.
Deze telt namelijk mee bij de breedte
boven NAP.
Figuur 7.24:
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De huidige lens zal hierdoor dus ook verdiepen. Met behulp van de Badon-GhijbenHerzberg relatie (1889) is een formule voor de maximale evenwichtsdiepte van het
zoet/zout grensvlak afgeleid. Dit is dus de lens in uiteindelijke toestand. Deze is pas
na enkele honderden jaren volledig ontwikkeld. De ontwikkeling in het begin gaat
echter het snelste.
Badon-Ghijben-Herzberg relatie:

0,5 NB 2 − N (0,5B) 2
K ∆(∆ + 1)
H = ∆Z

Z ∞2 =

Met:

H = hoogte grondwaterspiegel ten opzichte van NAP [m]
N = nuttige neerslag [0,001 m/d]
K = doorlaatcoefficient [20 m/d]
B = breedte duinmassief [2000 m]
∆ = relatief dichtheidsverschil [0,025]

Nieuw-Holland zal dus op verschillende hoogten worden aangelegd als de
ontwateringsdiepte overal gelijk moet zijn. Dit is echter niet het geval omdat er
verschillende ontwateringsdiepte gelden voor de diverse functies op Nieuw-Holland.
Als voorbeeld wordt een berekening gemaakt voor het glastuinbouwgebied in de
buurt van Ter Heijde. Bij Ter Heijde is de totale breedte van het nieuwe duin, de
landuitbreiding en het bestaande duin ongeveer 2500m. Daarmee komt de lens tot
een diepte van NAP -55m en de opbolling van de lens zou daar 1,4m zijn. Bij andere
locaties zal deze opbolling groter kunnen zijn, als Nieuw-Holland of de bestaande
duinenrij daar breder zouden zijn.
Grondwaterstijging door maatgevende bui
De maatgevende regenbui moet volledig kunnen worden opgenomen in de grond
zonder dat het voor problemen zorgt. In figuur7.24 zone D. In dit gebied zit ook de
ontwateringdiepte en de inklinking. Er wordt geen rekening gehouden met afstroming
tijdens de bui. Dit is een veilige aanname. Voor de ontwerpbui met een herhalingstijd
van 10 jaar wordt een hoeveelheid van 35mm per 3 uur aangehouden. Als deze in
zijn geheel wordt geïnfiltreerd, komt dit neer op een stijging van de
grondwaterspiegel van 0,1m als het hele gebied onverhard zal zijn. Bij een verhard
vlak van 75 procent (bv het glastuinbouwgebied) zorgt dit voor een stijging van het
grondwaterpeil van 0,4 meter. Het verharde oppervlak bepaalt dus de
grondwaterstijging.
Inklinking
De aanleghoogte wordt ongeveer 1,0m hoger dan de ontworpen benodigde hoogte
aangenomen (LWI, 1998). Dit is nodig voor de verwachte inklinking. Het gewonnen
zand is van goede kwaliteit. Door de goede doorlatendheid van zand kan het water
redelijk afvloeien. Er moet wel rekening gehouden worden met wateroverspanningen.
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Ontwateringsdiepte
De ontwateringsdiepte is de afstand tussen het maaiveld en het hoogst toelaatbare
grondwaterspiegel. Deze is in figuur 7.24 samen met de grondwaterstijging door de
maatgevende bui weergegeven als diepte D. De ontwateringsdiepte is per functie op
het maaiveld verschillend. In tabel 7.4 zijn voor een aantal functies de
ontwateringsdiepte gegeven.
Tabel 7.4:
Stationaire drainagecriteria (Brouwer,R.,2000)
Activiteit/bestemming
Ontwateringsdiepte[m]
Stedelijke gebieden
Bouwfase
0,70-0,80
Woonfase(met kruipruimte)
0,70
Woonfase (zonder kruipruimte)
0,50
Stedelijk groen
0,50
Landelijke gebieden
Bouwland
0,50
Grasland
0,20

Aanleghoogte voor de verschillende gebieden
De aanleghoogte is niet overal gelijk. Dit komt zoals in het voorgaande is uitgelegd
doordat niet overal de breedte van het land boven NAP ligt en de benodigde
ontwateringsdiepte niet overal gelijk is. Hieronder zal de benodigde hoogte boven
NAP worden gegeven voor een aantal locaties op Nieuw-Holland. Deze zijn
weergegeven in tabel 7.5.

Natuurgebied
Solleveld

Woonlocatie
Scheveningen

Totaal

Ter Heijde
glastuinbouwgebied

Invloedsfactor
Inklinking
Opbolling lens
Grondwaterstijging door neerslag
Ontwateringsdiepte

Hoek van Holland
Natuurgebied

Bepaling aanleghoogte Nieuw-Holland

Hoek van Holland
Woonlocatie

Tabel 7.5:

1,0
0
0,4
0,5

1,0
0
0,1
0,2

1,0
1,4
0,4
0,5

1,0
0,8
0,1
0,2

1,0
1,2
0,4
0,7

NAP+1,9m

NAP+1,3m

NAP+3,3m

NAP+2,1m

NAP+3,3m

In de tabel staan voor de verschillende gebieden de gemiddelde aanleghoogte. Voor
een aantal gebieden kan er een klein reliëf gecreëerd worden. Bij natuurgebied
Solleveld zouden er in lager gelegen gebieden natte duinvalleien met meertjes
kunnen ontstaan. Deze komen de natuurwaarde van het gebied ten goede. Verder
zou er bij het natuurgebied in Hoek van Holland een aantal meren worden
aangelegd. Deze moeten op verschillende hoogte worden aangelegd om hier
verschillende invloeden van de zoutwaterkwel te krijgen. De meren zullen net onder
NAP moeten worden aangelegd.
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7.6 Uitvoering
In de paragraaf uitvoering zal aan de orde komen wat allemaal nodig is voor de
aanleg van Nieuw-Holland. Het benodigde volume zand wordt eerst bepaald,
vervolgens worden de wingebieden bepaald waar dit zand vandaan kan komen. Tot
slot worden materieel en de gedetailleerde uitvoering besproken.

Benodigd volume zand
De hoeveelheid zand zal worden geschat aan de hand van de grootte van het te
realiseren stuk land in combinatie met het duinprofiel. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met de grootte van het duinprofiel, de dieptelijnen van de
huidige kust en de hoogte van het gewonnen land. In figuur 7.25 is de dieptekaart
van de Noordzee gegeven tussen Scheveningen en Hoek van Holland.

Figuur 7.25:

Dieptelijnen tussen Scheveningen en Hoek van Holland (RIKZ 1997)

De dieptelijnen ter hoogte van Scheveningen, Kijkduin, Ter Heijde en Hoek van
Holland kunnen worden weergegeven in een dwarsprofiel. Dit dwarsprofiel is
geschematiseerd in punten elke 500m uit de basislijn van de huidige kust. Wanneer
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de ligging van Nieuw-Holland erin getekend wordt, met een helling van 1:100 dan
krijgt men de figuren 7.26.
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Figuur 7.26:

1000

Huidige bodemdiepte
1:100

Huidig kustprofiel met ligging Nieuw-Holland t.o.v. NAP

Wanneer de oppervlakte per deel vermenigvuldigd wordt met de breedte waarvoor
het dwarsprofiel geldt, dan krijgt men in grove benadering het benodigde aantal m3
zand (zie figuur 7.27 en tabel 7.6).

Figuur 7.27:
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Tabel 7.6:
Benodigde hoeveelheid zand
3
Totalen
Oppervlak Breedte Inhoud m
Hoek van Holland
30750
3500
107625000
Ter Heijde
7450
6000
44700000
Kijkduin
3300
5000
16500000
Scheveningen
18740
2500
53150000
Totaal

215.675.000

Hoogte boven NAP
Nieuw-Holland wordt op ongeveer 3m boven NAP aangelegd. Dit ter voorkoming van
zoutindringing in het gebied en de natuurlijke manier van afwateren. De 1m inklinking
is hierbij inbegrepen zodat het uiteindelijke gebied ongeveer 2m boven NAP komt te
liggen. De totale hoeveelheid zand die hiermee gemoeid gaat is:

2
⋅1650 mln m 2 ⋅ 3m = 33 mln m3
3
Zeewering
Het duinprofiel dient ook gewonnen te worden. Het dwarsoppervlak is ongeveer
1735m2 (volgt uit dwarsprofiel bepaald in 7.3). Dit profiel wordt langs de gehele kust
aangebracht. In totaal komt het aantal m3 zand benodigd voor het duin op:
1735m2*17000m = 30 mln m3 zand.
Onderhoud
Nadat de landaanwinningen zijn aangelegd zal zich een nieuw evenwichtsprofiel van
de vooroever gaan ontwikkelen. Tijdens deze ontwikkeling zal een deel van het zand
in de vooroever eroderen en met de getijstroom noordwaarts/zeewaarts worden
getransporteerd. De exacte hoeveelheden aan zandverlies door dwarstransporten,
langstransporten en windtransporten zijn niet bekend. In de studie ‘Ruimte voor de
kust’ wordt rekening gehouden met een zand benodigd voor onderhoud van 10% van
de voor de aanleg benodigde hoeveelheid.
Conclusie
Voor de aanleg van Nieuw-Holland is in totaal nodig 307 m3 zand nodig (zie tabel 7.7
en Bijlage 2).
Tabel 7.7:
Totale zandvraag
Onderdeel
Diepte onder NAP 0m
Ophoging te winnen land
Zeewering
Totaal zonder transport
Onderhoud (10%)
Totaal met transport

m3 zand (in mln)
216
33
30
279
28
307

De aanleg van Scheveningen Noord heeft slechts een totaal van 6 miljoen m3 zand
nodig. Dit zal echter pas in een later stadium gerealiseerd worden.

Zandwingebieden
De gebieden waar zand gewonnen kan worden bevinden zich op de Noordzee.
Momenteel wordt er jaarlijks ongeveer 8 miljoen m3 Noordzeezand gewonnen en
gebruikt voor zandsuppleties. Dit zand wordt, in verband met kostenbesparingen
volgens de in het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee opgenomen richtlijnen,
gewonnen in de nabijheid van het te suppleren kustvak.
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Daarnaast wordt nog ongeveer 14 miljoen m3 gewonnen ten behoeve van het
gebruik als ophoogzand op het land. Zandwinningvergunningen worden afgegeven
per gebied. Uiteraard is er wel ruimtelijke afstemming met andere gebruiksfuncties.
Er zijn gesloten gebieden ingesteld rondom kabels, pijpleidingen en offshore
platforms.
Landaanwinning bij kabels en leidingen
Eén van de beheersproblemen die op dit moment spelen, is de ruimtelijke
afstemming tussen kabels en pijpleidingen en het aanwijzen van zandwinlocaties.
Momenteel ligt er op het Nederlandse deel van de Noordzee bodem ongeveer 3250
km pijpleidingen en 6174 km kabels (5075 km kabels zijn niet meer in gebruik).Deze
vorm van infrastructuur levert problemen op bij het zoeken naar een zandwinlocatie.
Ter bescherming van de kabels en voor de opsporing en het herstel van mogelijke
breuken is aan weerszijde van de kabels een ruimte van 1.000 meter nodig, voor
buisleidingen kan over het algemeen volstaan worden met een veiligheidszone van
500 meter aan weerszijden. De aanlanding van buisleidingen mag slechts op 5
locaties aan de kust, kabels mogen echter in de hele kustzone worden aangeland.
Op dit moment is er een toenemende vraag naar vooral de aanleg van
telecommunicatie kabels. Hierdoor ontstaat er in de huidige beheerspraktijk vooral in
de vooroever een probleem door de interactie met zandwinning.
Eventueel kan er zand over bestaande kabels worden gestort ter realisering van een
landaanwinning. Bij een breuk kan de kabel desnoods nog om het eiland worden
omgelegd. Voor buisleidingen is dit een ander verhaal omdat de druk van het zand
voor zettingen kan zorgen, dus door de druk van het zand en de inklinking die daar
het gevolg van is, kan er spanning ontstaan op de buizen waardoor deze kunnen
buigen en breken.
Randvoorwaarden zandwingebieden
- Binnen de begrenzing van het Nederlands continentaal Plat
- Zeewaarts van de NAP -20m lijn of de 12 mijls-zone in verband met de
kustveiligheid (erosie)
- Windiepte niet groter dan 2m
- Niet in de uitsluitingsgebieden beschreven in milieurapportages
- Niet baggeren 500m aan weerszijden van buisleidingen
- Niet baggeren in voormalige lozings- en dumpingsgebieden
- Niet binnen straal van 500m van mijnbouwinstallaties
- Voorkeur gaat uit naar uitdiepen Euro maasgeul met 5m
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In onderstaande figuren 7.28 en 7.29 zijn de gebieden weergeven waar niet
gebaggerd mag worden. Bovenaan staat in verschillende tinten welke functies er zijn,
die in conflict zijn met het baggeren. In de onderste figuur is gegeven vanaf waar
gebaggerd mag worden (20m lijn).

Figuur 7.28:

Ligging gebieden waar niet gebaggerd mag worden (RIKZ 1997)

Figuur 7.29:

Ligging 20m lijn buiten de kust (RIKZ 1997)
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Optimale gebieden voor baggeren
De baggerkosten nemen toe naarmate het wingebied verder van Nieuw-Holland af
ligt. In dit geval levert de 20km-lijn de buitengrens. Het winnen dient zoveel mogelijk
in een aaneengesloten gebied te gebeuren om zo min mogelijk verstoring van de
zeebodem te veroorzaken. De totale hoeveelheid op te baggeren zand is 310 mln
m3. Dit wordt gewonnen in de vaargeul (5m diep) en op de zeebodem (2m diep).
Voor een diepte van 5m wordt een oppervlak van 1km bij 10km aangenomen. Het
resterende deel (260mln m3) wordt gewonnen uit delen die 2m diep gebaggerd
worden. Oppervlak voor zandwinning van 2m diep wordt dan: 130mln m2 oftewel 130
km2.
Het gebied komt rekening houdend met de beperkingen waar wel en niet gebaggerd
mag worden op een aantal aparte gebieden. In figuur 7.30 is de westelijke rechthoek
de verdieping van de vaargeul waar tot 5m gebaggerd mag worden. De overige
vierkanten worden 2m uitgediept. Deze gebieden samen kunnen de gevraagde
hoeveelheid zand leveren voor Nieuw-Holland.

Figuur 7.30:

Verschillende zandwinlocaties benodigd voor Nieuw-Holland

Mitigerende maatregelen
Tijdens het baggeren zelf kunnen er een aantal mitigerende maatregelen genomen
worden ter bescherming van het milieu op zee:
- Alternerende stroken baggeren, waardoor een deel van de bodem in het
wingebied ongemoeid wordt gelaten en er sneller rekolonisatie van het
bodemleven kan optreden
- Toepassen van slibschermen op de stortlocatie waardoor de verspreiding van
slib wordt beperkt
- Overflow reduceren, waardoor er minder fijne deeltjes in het zeewater
terechtkomen. De baggerproductie neemt dan wel sterk af, zodat er meer
trips moeten worden gemaakt van en naar de wingebieden
- Baggeren van een diepe put met een klein oppervlak in plaats van een dunne
laag wegbaggeren over een groot oppervlak. Dieper baggeren (ca. 10m)
verstoord een kleiner deel van de zeebodem. Wel levert het meer
vertroebeling op die dichter bij de kust komen te liggen omdat de
zandwingebieden dichter bij de kust zijn. Verschillende instanties
onderzoeken wat de exacte effecten zijn van diep baggeren.
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Materieel en Uitvoer
Voor het winnen en de stort van zand zijn sleephopperzuigers met een bepaalde
capaciteit nodig. De totale te behalen snelheid van het werk is afhankelijk van een
aantal zaken: het (laad)vermogen van de hopperzuigers, de afstand tot het
wingebied en de wijze van storten. Er wordt vanuit gegaan dat het project op die
manier uitbesteed wordt, dat er in totaal voldoende capaciteit is om het project
binnen afzienbare tijd af te ronden.
Beschikbaarheid van aantal sleephopperzuigers op de Nederlands/Belgische markt
is weergegeven in tabel 7.8.
Tabel 7.8:
Beschikbaarheid sleephopperzuigers (Bron: LWI meervoudig ruimtegebruik
in de kustzone)
Type
Laadvermogen
Aantal
1
27.000
5
2
15.000
10
3
11.000
8

Bij de berekening van de totale uitvoertijd van het realiseren van Nieuw-Holland
wordt uitgegaan van een continu transport. De productie is hierbij afhankelijk van de
hoeveelheid in te zetten materieel. Bij de berekening is rekening gehouden met een
verlet van 6%, dit wordt veroorzaakt door slecht weer en defecten aan het materieel.
Losmethoden
Er kan bij de uitvoer gebruik gemaakt worden van een aantal methoden. Deze zullen
nu behandeld worden.
- Klappen:
Bij deze methode wordt het zand gelost door kleppen aan de onderzijde
ineens te openen. Nadeel van deze methode is dat lossen slechts kan tot een
diepte van -10m. Wanneer het ondieper wordt vormt de diepgang van het
schip een belemmering. Wanneer de diepgang klappen toelaat is het in alle
gevallen de meest gunstige methode.
- Walpersen:
Deze methode wordt in veel gevallen gebruikt als de diepte niet voldoet om te
klappen. De sleephopperzuiger wordt vanaf een locatie voor de kust via
leidingen leeggepompt. De maximale persafstand zonder extra booster
stations bij deze methode is 1500 meter, hiervan is 500 meter van de leiding
drijvend.
- Rehandelen:
Wanneer er genoeg materieel is kan rehandelen toegepast worden. Dit is een
combinatie tussen het klappen en het walpersen. De sleephopperzuigers
klappen hun lading in een overslagput leeg, deze ligt op genoeg diepte voor
de kust, waarna ander materieel het zand weer oppompt en naar de wal
perst. Voordeel hiervan is dat de sleephopperzuigers ononderbroken hun
werk kunnen voortzetten en de cyclus dus niet vertraagd wordt doordat de
sleephopperzuigers leeggepompt moeten worden. Rehandelen is alleen
mogelijk als er genoeg extra materieel ingezet kan worden, dit kan ook
gerealiseerd worden door het inzetten van cutterzuigers. De maximale
persafstand bij rehandelen zonder boosterstations is 4000 meter.
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Rainbowen:
Bij rainbowen wordt vanaf het schip direct het zand gelost door het op de kust
te spuiten. Doordat de weerstand van de persleidingen niet meer aanwezig is
kan de snelheid van het lossen sterk vergroot worden. De maximale afstand
waarover gerainbowed kan worden is echter maar 100 meter. Deze methode
wordt vaak gebruikt bij vooroeversuppleties.

Voor de keuze van het materieel wordt er vanuit gegaan dat het gewenste materieel
beschikbaar is (uiteraard wel in reële mate). Het project zo snel mogelijk afronden is
wenselijk om overlast voor de omgeving te beperken.
Met deze redenen wordt een combinatie van klappen en rehandelen toegepast.
Laad/los cyclus
De totale laad- en lostijd is bepalend voor de totale duur van het project. Voor de
berekening hiervan is het van groot belang welke methode er gebruikt wordt. Er
wordt nu een berekening gemaakt aan de hand van twee methoden, bij de een wordt
er gerehandeled dan wel geklapt. Bij de ander wordt het zand direct van de
sleephopperzuiger naar de wal geperst. Bij het rehandelen wordt er vanuit gegaan
dat het naar de wal persen geen invloed heeft op de productiecapaciteit.
De gegevens van gebruikte sleephopperzuigers zijn als volgt (dit zijn globale
waarden, precieze berekeningen kunnen niet gemaakt worden; daarvoor zal de vloot,
het wingebied en de losplaatsen bekend moeten zijn).
- Capaciteit:
25.000 ton
- Laadproductie bij buizen met diameter 1,2m:
130 m3/min
- Beladingsgraad:
75 %
- Afstand wingebied:
20 km
- Lostijd klappen:
5 min
- Losproductie walpersen:
65 m3/min
- Vaarsnelheid:
16 knopen
Tabel 7.9:
Methode
Onderdeel

Laad- en loscyclus
Klappen/Rehandelen
Tijd (min)

Walpersen
Tijd (min)

Laadtijd
Keertijd
Vaartijd vol
Lostijd
Vaartijd leeg

145
8
40
5
40

145
8
40
290
40

Totaal

238

Capaciteit

523
3

750.000 m /week

350.000 m3/week

In tabel 7.9 is te zien dat klappen/rehandelen een veel grotere productie levert dan
walpersen, walpersen zal echter wel goedkoper zijn. Omdat snelheid van het project
noodzaak is zal gebruik gemaakt worden van klappen/rehandelen.
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Totale uitvoertijd
Aan de hand van tabel 7.6 kan een verhouding voor de benodigde hoeveelheid zand
voor Nieuw-Holland Noord en Zuid gemaakt worden. Voor Nieuw-Holland Noord is
een deel van 0,2 keer 310 miljoen m3 nodig en voor Nieuw-Holland Zuid is dit 0,8
keer 310 miljoen m3. Inclusief verlet levert dit het resultaat op vermeld in tabel 7.10.
Tabel 7.10:
Totale uitvoer tijd zandaanvoer
Project
Nieuw-Holland Noord
Aantal schepen
Weken
1
84
2
42
3
21

Nieuw-Holland zuid
Weken
504
252
168

Inclusief een factor 1,5 voor de verwerking van het zand en gebruik van
respectievelijk 2 en 3 sleephopperzuigers komt dit neer op een totale duur van 2 jaar
voor Nieuw-Holland Noord en 3,5 jaar voor Nieuw-Holland Zuid. Een factor 1,5 is in
dit geval behoorlijk hoog en kan na enig onderzoek mogelijk lager uitvallen.
Voor het uitbreiden van de havendammen bij Scheveningen wordt een snelheid van
4 km in 1,5 jaar aangenomen. In totaal wordt een lengte van 3 km aangelegd. Omdat
deze aanleg afhankelijk is van het aanbrengen van het land, zal dit ongeveer 2 jaar
in beslag nemen. Voor de inrichting van het land wordt een periode van 3 jaar
gereserveerd.
De uitvoer van Scheveningen Noord zal veel meer gebeuren op de manier van
huidige strandsuppleties, en zal dan ook op een andere manier berekend worden.
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7.7 Fasering
Het is van groot financieel belang om een bepaalde fasering aan te kunnen houden
voor de realisatie van Nieuw-Holland. De gemaakte kosten voor het aanbrengen van
zand dienen terugverdiend te worden en dus is het niet rendabel nu iets aan te
leggen wat over een aantal jaren nog niet in gebruik is.
In verband met het flexibel omspringen met de ruimtevraag en het spreiden van de
investeringen in de tijd wordt het plan in een aantal fasen aangelegd. In grove lijnen
is het gehele ontwerp van Nieuw-Holland in drie delen op te splitsen: Nieuw-Holland
Zuid, Nieuw-Holland Noord en Scheveningen Noord. Elk van deze delen is weer
onder te verdelen in een aantal fasen. Voor de uitvoering van deze fasen zullen ook
nog enkele keuzen gemaakt moeten worden. In de onderstaande figuur 7.31 is een
eenvoudige weergave gegeven van de verschillende mogelijkheden die er zijn voor
de uiteindelijke realiseringsvolgorde.

Figuur 7.31:

Delen van uitvoer

Voor de uitvoerbaarheid van het project zullen de verschillende delen niet
tegelijkertijd, maar na elkaar ten uitvoer worden gebracht. Dit leidt er toe dat, zoals
boven al genoemd, de investeringen gespreid worden en er niet direct een groot stuk
land vrijkomt wat ingericht moet worden. Dit kan dan in de loop van de tijd gebeuren.
Tevens leidt spreiding van de uitvoer in de tijd er toe dat niet de gehele Delflandse
kust gedurende een lange periode op de schop ligt, maar slechts een gedeelte
daarvan. Welk deel als eerste uitgevoerd wordt is afhankelijk van de hoeveelheid
baten die gemoeid zijn met het vrij te maken gebied. Zo zal door als eerste deel 1
aan te leggen de veiligheid van Ter Heijde snel gewaarborgd zijn. Deel 2 heeft als
voordeel dat direct een groot aantal woningen gerealiseerd kunnen worden zodat
gedeeltelijk aan de woningvraag binnen Den Haag voldaan kan worden. Tevens
heeft dit deel als voordeel dat het zichzelf sneller terugverdient en op die manier dus
makkelijker te verantwoorden is. Tot slot wordt door aanleg van deel 3 enkel het
veiligheidsrisico verbetert.
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Er wordt gekozen om als eerste het noordelijke deel van Nieuw-Holland te realiseren.
Dit deel is vergeleken met het zuidelijke deel aanzienlijk kleiner en zal daardoor ook
eerder gerealiseerd zijn waardoor de volgende fase al dan niet direct opgestart kan
worden. Doordat de uitvoer van Scheveningen Noord en Nieuw-Holland Zuid nog
een bepaalde periode op zich laat wachten zal de beheersing van het
veiligheidsrisico op zich laten wachten, dit kan echter opgevangen worden door de
gebruikelijke suppleties door te zetten. Voor de veiligheid van Ter Heijde zal de
eerste fase van Nieuw-Holland Zuid al in een vroeg stadium opgestart worden, dit zal
later in dit hoofdstuk beter behandeld worden.
Zoals al eerder gezegd zijn ook de verschillende delen van uitvoer in meerdere fasen
op te delen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de snelheid dat de veiligheid
gewaarborgd kan worden, maar ook hoe snel de verschillende toegewezen functies
plaats kunnen nemen. De verschillende fasen zullen hieronder apart behandeld
worden.

Nieuw-Holland Noord
Voor de realisatie van Nieuw-Holland Noord zijn meerdere onderdelen te benoemen
die uiteindelijk uitgevoerd moeten worden om het stuk land in te kunnen richten, te
weten:
Verlenging havendammen
De functie van de havendammen bij Scheveningen is enerzijds er voor te zorgen dat
schepen bij het binnenvaren van de haven geen hinder ondervinden van stroming en
golven. Aan de andere kant zijn ze zo ontworpen dat er weinig tot geen sediment de
haven in komt en er een erosiekuil aan de buitenzijde in de vaargeul ontstaat zodat
niet juist daar, waar de hinder het grootst is, gebaggerd hoeft te worden. De huidige
havendammen, gebouwd in de jaren 60, blijken goed te functioneren. Er wordt dan
ook besloten de huidige vorm aan te houden en dus opnieuw aan te leggen. Wel zal
er nog enig onderzoek gedaan moeten worden naar de exacte vormgeving omdat de
omgeving verandert door de aanleg van Nieuw-Holland.
In totaal zal de uitbreiding 1500 meter bedragen, hiervan fungeert de eerste 750
meter als harde constructie die nodig is voor het opspuiten van land. De buitenste
750 meter dient, net als de huidige havendammen, als golfbreker. Het uitbreiden van
de Noorder- en de Zuiderdam zullen nagenoeg tegelijkertijd moeten plaatsvinden,
verschil in lengte kan bij bepaalde golfrichtingen leiden tot ongewenste golven in de
havenmonding. Begonnen wordt met het verlengen van de Zuiderdam, omdat de
eerste 750 meter uiteindelijk geen golfkerende functie heeft hoeft deze niet zwaar
gedimensioneerd te worden. Slechts rekening hoeft gehouden te worden met de
hoogwaterstand en een maximaal acceptabele golfhoogte tijdens de aanleg, dit komt
ongeveer neer op een golf die eens in de 50 jaar voorkomt (bouwtijd van ongeveer 2
jaar met een kans van voorkomen van 1%). De dam zal worden gerealiseerd met
natuursteen. Tegelijkertijd wordt begonnen met de aanleg van de Noorderdam,
omdat niet bekend is hoe lang de aanleg van Scheveningen noord op zich zal laten
wachten zal de volledige Noorderdam als golfbreker gedimensioneerd worden en op
hetzelfde peil (NAP +4,5m, O’Prinsen, N.M., 1993) komen te liggen als de huidige
havendammen.
Tot slot zullen de meest zeewaartse gedeelten gerealiseerd worden, deze vallen
buiten de landuitbreiding en zullen dus aan beide zijden als golfbreker
gedimensioneerd moeten worden. De haken van de huidige dammen en de buitenste
laag van de Zuiderpier kunnen voor de buitenste delen van de dammen hergebruikt
worden. Het een en ander is verduidelijkt in figuur 7.32.
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Fasering en aanleg Nieuw-Holland noord

Zandsuppletie
Direct na aanvang van het project kan begonnen worden met de uitbreiding van het
nieuwe land. Vanaf de landwaartse kant van de Zuiderpier kan geleidelijk aan naar
buiten gewerkt worden. Uiteindelijk zal het nieuwe land op een hoogte van NAP +3m
komen te liggen. De enige beperking is dat de uitbreiding van het land niet sneller
mag gaan dan de uitbreiding van de havenhoofden. In de bovenstaande figuur 7.32
is te zien hoe de breedte van het land de lengte van de havendam volgt en dus
steeds groter wordt.
Zeewering
Vanaf het moment dat het gewenste gebied is opgespoten kan begonnen worden
met het opspuiten van extra zand aan de zeewaartse zijde voor de zeewering. Zoals
al in een eerder deel behandeld zal de totale hoogte van het duin bijna 11m hoog
zijn. Pas vanaf het moment dat de zeewering gereed is kan het gebied ingericht
worden omdat dan voldaan wordt aan de veiligheid. Naast de zeewaartse zeewering
zal ook de Zuiderdam nu opgehoogd moeten worden met een zandlichaam voor het
keren van hoogwater. De Zuiderdam heeft een hoogte van NAP +4,5m, In totaal
moet de waterkerende hoogte 6,75m worden (extreem hoogwater + overhoogte van
1m).
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Inrichting
Als de voorgaande onderdelen afgerond zijn kan begonnen worden met de uitgave
en inrichting van de grond. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren om het financieel
zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Om dit mogelijk te maken zal al voor het gereed
komen van de grond begonnen te worden met de infrastructuur en bouwrijp maken
van de grond.
Voor de totale uitvoering van Nieuw-Holland Noord is een locatie nodig voor het
stallen van bouwmaterieel en het fabriceren van elementen voor de havendammen.
Voor deze functie zijn twee opties te bedenken, in een eerder deel van het rapport is
aangegeven dat de locatie van de Norfolk Line hoogstwaarschijnlijk vrij komt. Deze
locatie is te gebruiken maar biedt niet heel veel ruimte en zekerheid. Een betere
optie is het eerste stuk landuitbreiding dat direct na de start van het opspuiten
vrijkomt, dit ligt dicht bij de havendammen en is vanaf het water gemakkelijk te
bereiken.
In de tabel 7.11is de fasering van Nieuw-Holland Noord in jaren weergegeven.
Uiteindelijk is de startdatum van de uitvoer volledig afhankelijk van de snelheid
waarmee beslissingen gemaakt worden. Het is dan ook enkel een indicatie van
hoeveel tijd de aanleg inneemt en in welke volgorde de realisatie plaatsvindt. Dit
geldt ook voor de faseringstabellen die in andere paragrafen nog komen.
Tabel 7.11:
Fasering Nieuw-Holland Noord
Fase
2008
2009
2010
Havendammen
Opspuiten van land
Aanleg zeewering
Inrichting NH Noord

2011

2012

2013

Nieuw-Holland Zuid
Enigszins los van Nieuw-Holland Noord staat Nieuw-Holland Zuid. Er kan gekozen
worden tegelijkertijd met de aanleg van Nieuw-Holland Zuid al te beginnen. Dit zal
logistiek echter lastig te realiseren zijn, daarbij geniet het voorkeur eerst deel één van
het project volledig af te ronden zodat niet de gehele kust van Scheveningen tot
Hoek van Holland enkele jaren op de schop liggen.
Kijkend naar de indeling van Nieuw-Holland Zuid is te zien dat de functies die als
eerste gerealiseerd moeten zijn vooral aan de noordzijde liggen. Zo heeft de
veiligheid van Ter Heijde groot belang en leveren functies als woningbouw en
glastuinbouw geld op door de verkoop van grond. Bij de fasering wordt hier rekening
mee gehouden.
Net als bij Nieuw-Holland Zuid is de realisatie onder te verdelen in een aantal
onderdelen. Te weten, de zeewering, opspuiten van land en de inrichting. De
havendammen hoeven hier niet uitgebreid te worden.
Doordat de totale op te spuiten oppervlakte veel groter is dan die van Nieuw-Holland
Noord wordt er gekozen de realisatie op een andere wijze te faseren. Door eerst de
zeewering in zijn volledigheid aan te leggen kan vervolgens het stuk land dat de
meeste baten heeft aangelegd worden, zodat dit ook al in een vroeg stadium
opgeleverd kan worden.
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Naast het feit dat op deze manier het stuk land dat financieel het meest aantrekkelijk
is als eerste klaar is, kan ook het zuidelijke deel, waar de lagune en de
recreatieplassen komen te liggen, zich op natuurlijke wijze ontwikkelen.

Figuur 7.33:

Fasering Nieuw-Holland Zuid

In figuur 7.33 is een schematisering van de fasering weergegeven. Allereerst zal de
Noorderpier bij Hoek van Holland een zeewerende functie krijgen door ophoging met
een zandlichaam zoals in hoofdstuk zeewering al behandeld is. Tegelijkertijd kan
begonnen worden met het opspuiten van de zeewering, dit gebeurt vanuit het zuiden
om ongewenste transporten van sediment zo veel mogelijk te voorkomen. De
zeewering zal ter hoogte van Kijkduin aangesloten worden op het al gerealiseerde
duin van Nieuw-Holland Noord.
Als de volledige zeewering af is kan begonnen worden met het opspuiten van het
noordelijke deel zodat het land hier snel uitgegeven kan worden.
Tot slot zal een extra zeewering gecreëerd worden met een oost-westelijke oriëntatie
(zie verticale lijn fase 3 en 4). Deze zal hoog water in de te realiseren lagune moeten
keren en het nieuwe land beschermen. De wering zal neerkomen op een
heuvelachtig duingebied met een hoogte van NAP +7m. Nu kan een opening
gemaakt worden in de zeewering zodat het getij vrij baan heeft in de lagune en
gestart kan worden met de aanbouw van de jachthaven.
Tabel 7.12:
Fasering Nieuw-Holland Zuid
Fase
2015
2016
Zeewering Noorderpier
Zeewering
Deel Noord
Deel Zuid
Inrichting

2017

2018

2019

2020

2021

Scheveningen Noord
Het gebied Scheveningen Noord is wat betreft fasering het minst complex, vanaf het
moment dat de noordelijke havendam bij Scheveningen verengd wordt kan direct
begonnen worden met opspuiten en verbreden van het strand. Er zal echter niet
eerder begonnen worden dan dat deel Nieuw-Holland Noord afgerond is. Doordat
verbreding van het strand een hoop overlast oplevert voor het strandtoerisme bij
Scheveningen zal voornamelijk in de winterseizoenen gewerkt worden. Ook zal er nu
met kleiner materieel gewerkt worden en zal het strand meer in stroken aangelegd
gaan worden. Hiervoor wordt in totaal 2 jaar uitgetrokken.
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Tabel 7.13:
Fasering Nieuw-Holland
Fase
2008
‘10
Nieuw-Holland Noord
Nieuw-Holland Zuid
Scheveningen Noord A
Scheveningen Noord B
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‘12

‘14

‘16

‘18

‘20

‘22

In tabel 7.13 is de totale fasering van Nieuw-Holland in tijd weergegeven. Met
Scheveningen Noord A en B wordt aangegeven dat er meerdere mogelijkheden zijn
in de planning.

7.8 Haalbaarheid
Om te kunnen bepalen of het project al dan niet haalbaar is zal een globale raming
van de kosten en opbrengsten gemaakt moeten worden. Het bepalen van de exacte
kosten en opbrengsten is onmogelijk, daarom zullen in deze paragraaf de
hoofdzaken aan de hand van enkele kentallen uiteen gezet worden. De belangrijkste
kosten die gemaakt zullen worden zijn:
- Zandwinning
- Havendammen
- Inrichting
De opbrengsten zullen voornamelijk komen uit de verkoop van grond voor woningen,
glastuinbouw en intensieve recreatie. Extra opbrengsten zijn te verwachten doordat
er natuur gerealiseerd wordt ten behoeve van bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte.
Ook zullen kosten bespaard worden doordat er geen suppleties meer nodig zijn ter
hoogte van Ter Heijde. Dit zal echter teniet gedaan worden doordat er naar
verwachting op andere plaatsen in de toekomst nog steeds gesuppleerd moet
worden.
Uiteindelijk zal er een verschil tussen de kosten en de opbrengsten aanwezig zijn. Dit
gat zal opgevangen moeten worden door investeringen vanuit het bedrijfsleven en de
overheid en kunnen over een aantal jaren afgeschreven worden, zodat uiteindelijk de
jaarlijkse financiële belasting te overzien is.

Kosten
Kosten kunnen opgesplitst worden in kosten voor de zandwinning, havendammen en
de inrichting.
Zandwinning
Onder het kopje zandwinning vallen alle baggerkosten, maar ook de verwerking van
het zand op de kant. Kortom van zandwinning tot zeewerend duin. Er zijn globale
getallen aangenomen, voortkomend uit reeds gerealiseerde projecten (tabel 7.14).
Per fase is een aparte berekening gemaakt, er is geen rekening gehouden met
gespreide betaling en renteverlies.
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Tabel 7.14:
3

Zandkosten (van der Schrieck, 2002)

M prijs zand
Onderdeel
Sleephopperzuiger
Verwerking (10%)
Persmaterieel
Extra materieel
Subtotaal
Winst/risico 20%
Totaal
3

Zeewaarts

Kosten in Euro’s
2.000.000
200.000
500.000
200.000
2.900.000
600.000
3.500.000
3

M prijs (cap. 750.000m /week)

3

Ca. 5 €/m

De volgende kosten voor de verschillende projecten worden weergegeven in tabel
7.15. rekenin is gehouden met 310 m3 zand en een verhouding van 4:1 voor NieuwHolland Zuid en Noord.
Tabel 7.15:
Kosten van zand per deelproject
Project
Nieuw-Holland Noord
Nieuw-Holland Zuid
Scheveningen Noord
Totaal

Kosten (mln. €)
310
1.240
30
1.580

Havendammen
Globaal zijn de kosten voor het aanleggen van havenhoofden te schatten op €50.000
per strekkende meter. In het geval van Nieuw-Holland Noord moet een totale lengte
van 3000 meter havendam aangelegd worden. Dit brengt de totale kosten voor de
havendammen op 150 miljoen Euro en brengt de kosten per deelproject (tabel 7.16).
Tabel 7.16:
Kosten per deelproject inclusief havendammen
Project
Kosten (mln. €)
Nieuw-Holland Noord
460
Nieuw-Holland Zuid
1.240
Scheveningen Noord
30
Totaal
1.730

Inrichting
Tot slot zal het gebied ingericht moeten worden voor het gebruik en het plaatsen van
de verschillende functies. In dit geval valt te denken aan de totale infrastructuur voor
vervoer, water en elektra. Bij eerdere projecten is gebleken dat de uiteindelijke
inrichting van een nieuw kustgebied ca. € 500.000 per hectare kost. Met de inrichting
van Scheveningen Noord zijn verder geen kosten gemoeid. Dit geeft de totale kosten
per deelproject (tabel 7.17). Bij deze kosten is ook het vormen van de duinen
inbegrepen.
Tabel 7.17:
Totale kosten per deelprojecten
Project
Nieuw-Holland Noord
Nieuw-Holland Zuid
Scheveningen Noord
Totaal
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Opbrengsten
Vooralsnog is niet bekend welk deel door het rijk gefinancierd kan gaan worden, wel
is duidelijk dat een gedeelte van de grond opbrengsten oplevert. De grond valt onder
te verdelen in meerdere categorieën: intensieve recreatie, glastuinbouw en
woningbouw. Met intensieve recreatie wordt in dit geval het deel van
recreatiefuncties dat opbrengsten oplevert bedoeld. Te denken valt aan hotels,
campings en jachthavens. De grondprijzen gaan per hectare en worden verdeeld
over de verschillende deelprojecten. Vooralsnog worden geen inkomsten voor
Scheveningen Noord gerekend. De opbrengsten zijn voor Noord en Zuid NieuwHolland weergegeven in tabel 7.18 en 7.19. Moeilijk in te schatten maar ook als
opbrengsten kunnen gezien worden natuurwaarde en toename van veiligheid.
Tabel 7.18:
Functie
Glastuinbouw
Woningen
Recreatie
Natuur
Veiligheid
Totaal
Tabel 7.19:
Functie
Glastuinbouw
Woningen
Recreatie
Natuur
Veiligheid
Totaal

Opbrengsten Nieuw-Holland Noord
Nieuw-Holland Noord
Hoeveelheid (ha.)
Prijs/ha. (mln.€/ha.)
0
0,3
200
3
25
1,5
100
-

Opbrengsten Nieuw-Holland Zuid
Nieuw-Holland Zuid
Hoeveelheid (ha.)
Prijs/ha. (mln.€/ha.)
350
0,3
150
3
150
1,5
400
-

Totaal (mln. €)
0
600
37,5
637,5

Totaal (mln. €)
105
450
225
780

Netto contante waarde
Na in de vorige paragrafen de verschillende opbrengsten en kosten in kaart gebracht
te hebben, wordt in deze paragraaf een indicatie van de financiering gegeven. Zoals
bij de fasering al gezegd, zal de aanvang van het project plaatsvinden in 2008. Alle
uitgaven en opbrengsten die vanaf dan gedaan worden zijn in een netto constante
waarde naar 2004 terug berekend. Er wordt vanuit gegaan dat de kosten per jaar
met 3% stijgen, de opbrengsten per jaar met 2% stijgen en dat de rentevoet op 6%
ligt. In Bijlage 3 zijn de verschillende waarden in een spreadsheet uiteen gezet en is
uitgerekend hoe groot de investeringen per jaar moeten zijn wil het project
gefinancierd kunnen worden.
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In figuur 7.34 is het resultaat van de verkregen berekeningen te zien. Wanneer elk
jaar hetzelfde bedrag geïnvesteerd zou worden, dan zou dit per jaar op een bedrag
van € 170 mln komen. De investeringen worden gedaan vanaf jaar één van de
aanleg tot en met de realisatie. Deze investeringen worden gedaan ten behoeve van
functies als veiligheid, natuur en tegengaan van de versnippering van de
glastuinbouw. Of deze investering gedaan moet worden is een keuze die gemaakt
zal moeten worden door de politiek.

Geldstromen
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Figuur 7.34:

Investering
Kosten Nieuw-Holland Noord
Kosten Nieuw-Holland Zuid
Opbrengsten Nieuw-Holland Noord
Opbrengsten Nieuw-Holland Zuid

Geldstromen bij jaarlijks gelijke investeringen (NCW=0)

Ook kan gekozen worden de deelprojecten Nieuw-Holland Noord en Zuid los van
elkaar te financieren. Dit betekent dat voor Nieuw-Holland Noord € 35 miljoen per
jaar geïnvesteerd zal moeten worden en voor Nieuw-Holland Zuid een bedrag van €
380 miljoen.
Hieruit valt op te maken dat Nieuw-Holland Noord veel rendabeler is dan Zuid, echter
gezien de lange termijn waarvoor geïnvesteerd wordt is het verstandiger in beiden
projecten van begin af aan te investeren.
In plaats van een jaarlijkse investering door het rijk kan het project ook
kostendekkend uitgevoerd worden, dit kan gedaan worden door meer woningen te
plaatsten. Er zal dan op Nieuw-Holland Zuid 1150 hectare aan woningen moeten
worden gerealiseerd in plaats van de geplande 150 hectare. Ook zou de verkoopprijs
voor bijvoorbeeld glastuinbouw verhoogd kunnen worden.
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Hoofdstuk 8 Uiteindelijke indeling Nieuw-Holland.
Na de afweging van de verschillende alternatieven, de uiteindelijke keuze en de
onderzoeksvragen volgt het uiteindelijke ontwerp. In dit hoofdstuk wordt NieuwHolland opgesplitst in Noord, midden en Zuid. Per deel zal worden uitgelegd wat de
uiteindelijke indeling is en wat de functies precies inhouden. Om een goede indruk te
krijgen van de functies zijn impressiefoto’s toegevoegd.

8.1 Indeling Nieuw-Holland Noord
Nieuw-Holland Noord is het gebied van Scheveningen tot en met Kijkduin. In figuur
8.1 in een plattegrond weergegeven van dit gebied. In Bijlage 4.1 is een vergrote
versie gegeven.

toekomstig wandelgebied

Hotels en restaurants

Groen stedelijk wonen

Intensief stedelijk wonen

Recreatie en vogeltelgebied de vulkaan
Verbreed strand
Toekomstige intensieve recreatie

N211
Houtrustweg

Huidige tramlijnen
Toekomstige tramlijnen

Duingebied
Huidige Woningbouw
Toekomstige woningbouw

Huidige ontsluitigswegen

Toekomstige ontsluitingswegen

Intensieve Recreatie (Hotels, restaurants e.d.)

Extensieve Recreatie (wandelgebieden e.d.)
Visserij functie
natuurgebied
Huidige kassengebied
Toekomstige kassengebied

Figuur 8.1:

Indeling Nieuw-Holland Noord

De indeling van Nieuw-Holland Noord bestaat uit drie delen:
− De ontwikkeling ten noorden van de Scheveningse haven. In het
noordelijk deel van de haven wordt intensieve recreatie gepland. Dit
bestaat uit hotel en restaurantachtige activiteiten. Deze ontwikkeling moet
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−

er voor zorgen dat de recreatiefunctie in de haven verbonden wordt met
Scheveningen-bad. Het strand wordt verbreed om meer veiligheid en een
betere overgang naar Nieuw-Holland te krijgen.
Direct ten zuiden van de haven wordt op de landuitbreiding 200 ha
woningen gecreëerd. Deze hectare moeten groen stedelijk worden
ingericht met 30 woningen per hectare (impressie figuur 8.2). In de haven
zelf komt 5,5 ha van de Norfolkline vrij dit moet een intensief stedelijke
functie krijgen in de vorm van appartementen gebouwen tussen de 5 en 8
bouwlagen. Daarnaast wordt de recreatieve functie rond de tweede haven
verder ontwikkeld met restaurants, een hotel en een nautisch centrum
(figuur 8.3).

Figuur 8.2:

Impressie groen stedelijk wonen (www.wateringseveld.nl)

Figuur 8.3:

Het nautisch centrum (www.nautischcentrumscheveningen.nl)

−

Zeewaarts

Ter hoogte van kijkduin komen twee soorten recreatie. De huidige
intensieve recreatie in de vorm van hotels en restaurants wordt zeewaarts
uitgebreid met 25 ha. De zeewering die ervoor komt te liggen kan worden
ingericht met een boulevard met terrasjes e.d.. Er mag echter niet
gebouwd worden. Ten noorden van kijkduin komt 50 ha extensieve
recreatie in de vorm van een wandel/natuurgebied die het vogeltel- en
recreatiegebied de Vulkaan met de zeewering verbindt. De weg en de
tram die door dit gebied lopen kunnen verdiept worden aangelegd.

Het gebied wordt onsloten door een weg en een tramlijn, die via de Houtrustweg en
de N211 (het hoefijzer) worden aangesloten op het achterland.
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8.2 Indeling Nieuw-Holland midden
Nieuw-Holland midden loopt van Kijkduin tot ’s-Gravenzande. In figuur 8.4 is de
indeling van dit gebied gegeven. De legenda is hetzelfde als bij figuur 8.1. Een
vergrote versie van de indeling in Bijlage 4.2 gegeven.
kleinschalige intensieve recreatie

dorps wonen

wandelgebied en golfbaan

Natuurgebied Solleveld

N211

haagweg

N211

Figuur 8.4:

N211

Indeling Nieuw-Holland midden

De indeling van Nieuw-Holland midden bestaat uit vier delen.
− Direct ten zuiden van Kijkduin, aansluitende op het natuurgebied
Solleveld, komt 100 ha extensieve recreatie. Hierbij kan ook van het
zeewerende duin gebruik gemaakt worden zodat het gebied nog groter
wordt. Er mag echter niet gebouwd worden in het duin. De invulling van
de 100 ha plus een stuk van het nieuwe aangrenzende duin is een
uitbreiding van natuurgebied Solleveld dat doormiddel van wandelpaden,
picknickplaatsen en eventueel een kleine camping toegankelijk is voor het
publiek. Daarnaast komt er een golfbaan met een natuurlijk karakter. Dit
gebied zal via Kijkduin ontsloten worden, maar er worden geen grote
vervoersstromen verwacht.
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−

Ten noorden van Ter Heijde komt een stuk natuurgebied van 100 ha. Het
aangrenzende duin kan ook worden ingericht als natuurgebied. Hierdoor
behoudt het huidige natuurgebied Solleveld contact met de zee
(impressie in figuur 8.5)

Figuur 8.5:

−

−
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Bij Ter Heijde en Monster komt 50 ha woningen. Dit woninggebied moet
een dorps karakter hebben. Zeewaarts van deze nieuwe woningen komt
een intensief recreatiegebied. Het is niet de bedoeling van Ter Heijde een
badplaats te maken zoals Scheveningen en Noordwijk, dus moet de
invulling van deze 25 ha kleinschalig worden aangepakt. Dit betekent
enkele kleine hotels, geriefelijke restaurantjes en kleine terrasjes. Het
nieuwe recreatie- en woongebied zal aan weerszijde van Ter Heijde
worden aangesloten op het huidige wegennet respectievelijk, de
Haagweg en de N211.
Ten zuiden van Ter Heijde komt een glastuinbouw gebied van 350 ha. Dit
gebied wordt via de N211 ontsloten. Het aangrenzende duingebied moet
gevrijwaard blijven van glastuinbouw.
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8.3 Indeling Nieuw-Holland Zuid
In figuur 8.6 wordt de indeling van Nieuw-Holland Zuid gegeven. Dit gebied loopt van
’s-Gravenzande tot en met Hoek van Holland. Deze figuur is ook vergroot
weergegeven in Bijlage 4.3. Van de lagune bij Hoek van Holland is nog een extra
detail gemaakt (figuur 8.8).

groen ruimtelijk wone

wandelgebied

jachthaven, restaurants en
bungalopark

N211

N220

Figuur 8.6:

Indeling Nieuw-Holland Zuid

De indeling van Nieuw-Holland zuid bestaat uit drie delen:
− Een natuurgebied van 400 ha. Dit gebied is niet toegankelijk voor het
publiek. Het aangrenzende duingebied kan bij het natuurgebied worden
getrokken.
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−

50 ha woningbouw, dit wordt een luxe ruim opgezette wijk met veel groen
(imperssie in figuur 8.7). De wijk wordt ontsloten via de N211.

Figuur 8.7:

−
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Impressie luxe wonen in het groen (www.domijn.nl)

310 ha recreatiegebied te verdelen in 125 ha intensieve recreatie met een
jachthaven, een bungalowpark, hotels, restaurants en een grote recreatieplas. 185 ha extensieve recreatie met een groot wandelgebied dat
aangesloten is op het natuurgebied en een aantal recreatieplassen.

Het is de bedoeling dat het zuiden van Nieuw-Holland uitgroeit tot een gevarieerd
recreatiegebied. Door het recreatiegebied en het natuurgebied loopt een lagune.
Daar waar de lagune door het recreatiegebied loopt wordt deze optimaal benut voor
recreatiedoeleinden als surfen en badrecreatie. In het recreatiegebied zal de lagune
dan ook zodanig beheerd worden. In het natuurgebied krijgt de lagune vrij spel en
mag het zijn eigen weg zoeken zolang er geen gevaar voor het woon- en
glastuinbouwgebied ontstaat. Een plattegrond van dit gebied is weergegeven in
figuur 8.8 en vergroot weergegeven in Bijlage 4.4.

1km

2km

Natuurgebied
bruggetje
Hotels en
r estaurants

R ecreatie plas

jachthaven

N atuurlijk m eertje

havengebonden
activiteiten en
eetgelegenheden

Recreatiestrand

Toekom stige kassengebied
Hotels, restaurants
en bungalowpark

D uingebied
Toekom stige woningbouw
Intensieve Recreatie (H otels, restaurants e.d
Natuur/wandelgebied

Extensieve R ecreatie (w andelgebieden e.d.)

Toekom stige ontsluitingsw egen

groen r uim telijk wonen

Figuur 8.8:

- 116 -

Indeling lagune

Zeewaarts

Uiteindelijke indeling Nieuw-Holland

Waarschijnlijk zal op den duur een deel van de lagune dichtslibben. Ter plaatse van
de monding zal dit worden tegengegaan, omdat dit ook de toegang van de
jachthaven is. Langs de lagune komen brakke meertjes te liggen op verschillende
hoogtes. Hierdoor krijgt men verschillende zoutgehaltes in de verschillende meertjes.
Dit is goed voor de biodiversiteit in het gebied. Een van de meertjes wordt gebruikt
als recreatieplas; doordat het meertje brak is hoeft men zich minder zorgen te maken
om de waterkwaliteit. Een deel van het recreatiegebied is wandelgebied. Dit
wandelgebied sluit aan op het beperkt toegankelijke natuurgebied.
Het intensieve recreatiegebied is voor een deel dicht bij de Noorderpier gepland. De
ligging van de jachthaven is langs de Noorderpier, zo ver mogelijke richting zee. Dit
is logisch aangezien de monding het best direct achter de Noorderpier kan liggen in
verband met beschutte in- en uitvaart en het steile talud van de Noorderpier
waardoor minder ruimte in beslag wordt genomen. Er hoeft dan nog maar één extra
pier aangelegd te worden, wat de kosten beperkt.
Het intensieve recreatiegebied aan de kust zelf wordt ontsloten door een brug over
de lagune heen. De weg loopt parallel aan de Noorderpier vanaf Hoek van Holland.
Hierdoor hoeft er geen weg dwars door het natuurgebied te lopen. Er zal gekeken
moeten worden of het einde van dit deel tevens ontsloten kan worden met de
doorgetrokken Light-Rail vanuit Hoek van Holland.
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Hoofdstuk 9 Doorkijk naar de toekomst
Na de realisering van Nieuw-Holland en de tweede Maasvlakte komen weer nieuwe
projecten ter sprake. Tot nog toe is gekeken naar een tijdspanne van enkele
tientallen jaren. De Tweede Maasvlakte zal in 2030 volledig in gebruik zijn en NieuwHolland is dan ook al gerealiseerd en ingericht. De vraag naar ruimte voor nieuwe
functies zal echter blijven doorgroeien en behoeften zullen steeds weer veranderen.
In dit hoofdstuk zal verder gekeken worden in de toekomst. Het is niet de bedoeling
een volledig ontwerp van de kust over 100 jaar te schetsen, maar wel om enkele
ideeën uit te werken en op die manier inzicht te krijgen in de aanwezigheid van
zwakke plekken binnen het huidige ontwerp.
Achtereenvolgens zal eerst aangegeven worden waar volgens deze visie de
kernpunten liggen voor een ontwerp van de toekomstige kust. Vervolgens zal
gekeken worden naar de uitbreidbaarheid van Nieuw-Holland, in lijn met het huidige
ontwerp. Tot slot zullen ook mogelijkheden los van Nieuw-Holland voorgeschoteld
worden. In dit hoofdstuk gaat het voornamelijk om de visualisatie van ideeën en
minder om de uitvoering daarvan.

9.1

Kernpunten voor een toekomstvisie

Om een beeld te kunnen schetsen van de eventuele toekomstige Hollandse kust zal
een lijst van functies opgesteld moeten worden die wenselijk zijn in deze regio. Deze
functies worden hieronder kort behandeld.

Wonen
Door de verwachte demografische ontwikkeling zal de vraag naar woningen in de
verre toekomst afnemen. Vanaf nu tot 2020 zijn naar verwachting nog 200.000
woningen nodig die voornamelijk groen stedelijk geplaatst zullen worden. Een deel
hiervan zal ook op Nieuw-Holland komen te liggen.
Nieuwe vraag naar woningruimte is onder te verdelen in 2 soorten, landelijk wonen
en stedelijk wonen. Voor landelijk wonen zal in de verre toekomst nog geen groot
probleem te verwachten zijn, hiervoor is ook moeilijk nieuwe ruimte te creëren. In
figuur 9.1 zijn enkele stedelijke gebieden aangewezen waar al dan niet uitbreiding
mogelijk is. De randstad en het Westland zijn volgens de huidige nota’s vol; slechts
een aantal gebieden is nog beschikbaar voor woningbouw. Voor grootschalige
nieuwbouw zal in de toekomst, indien nodig, een nieuwe locatie gevonden moeten
worden.
Andere stedelijk gebieden waar meer ruimte is zijn de stroken Breda-TilburgEindhoven en Lelystad-Almere-Amersfoort, de zogenaamd buiten stedelijke
gebieden (zie figuur 9.1).
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Stedelijke wonen

Luchtvaart
Schiphol wil al sinds jaar en dag uitbreiden. Uitbreiding is nodig om de
concurrentiepositie op termijn niet te laten verslechteren. Dit stuit echter vaak op
verzet van omwonenden en natuurorganisaties, omdat het de overlast rondom
Schiphol zal vergroten. Vergeleken met andere luchthavens neemt Schiphol een
groot oppervlakte in, ruimte die ook benut zou kunnen worden voor andere functies,
te denken valt aan kantoorgebouwen. De vraag naar ruimte in de buurt van
Amsterdam zal verder toenemen waardoor Schiphol steeds verder in het nauw komt.
Als Schiphol wil blijven groeien, zal het waarschijnlijk (gedeeltelijk) moeten gaan
verhuizen. Er zijn al eerdere studies geweest naar vliegvelden in zee. De kosten en
de grotere afstand tot de Randstad is steeds de reden geweest van het niet
doorvoeren van de plannen. Wanneer de druk van de omgeving op Schiphol blijft
groeien, zal op langere termijn toch naar een oplossing gezocht moeten worden.
Mocht er op termijn weer een ramp plaatsvinden vergelijkbaar met die in de
Bijlmermeer (1992), dan zal dat de discussie van een luchthaven midden in een druk
bewoond gebied doen oplaaien.
In Azië zijn inmiddels al meerdere luchthavens in zee gerealiseerd, voordeel hiervan
is dat er geen overlast voor de omgeving is en een minimaal aantal banen al tot een
hogere capaciteit van het aantal vliegbewegingen kan leiden. Eventueel valt zelfs te
onderzoeken of in eerste instantie cargo en passagiers vluchten losgekoppeld
kunnen worden en op die manier de verplaatsing van Schiphol gefaseerd kan
plaatsvinden.
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Scheepvaart
Naar verwachting zal de Tweede Maasvlakte vanaf 2030 volledig in gebruik zijn. Een
logische vervolgstap is verdere uitbreiding. Net als bij Schiphol zal de haven zich
moeten blijven vernieuwen en uitbreiden om de concurrenten voor dan wel bij te
blijven. Het huidige ontwerp van de Tweede Maasvlakte is zo gemaakt dat een
directe uitbreiding aan het vaste land niet zonder grote aanpassingen mogelijk is.
Hier zal naar gekeken moeten worden. Een andere optie is een eiland in zee te
gebruiken voor de overslag van goederen en het aanmeren van de scheepvaart.
Enkele overwegingen om de haven verder zeewaarts uit te breiden zijn de volgende:
- Het beschikbaar maken van nieuw terrein voor industrie en overslag in het
teken van de havenactiviteiten.
- Door verplaatsing van huidige havenactiviteiten vanuit het achterland naar
zee wordt nieuwe ruimte gecreëerd. Deze ruimte kan gebruikt worden voor
woningbouw en andere functies.
- Door verplaatsing van huidige havenactiviteiten vanuit het achterland naar
zee wordt een veiligere woonomgeving gerealiseerd voor plaatsen als
bijvoorbeeld Pernis en Hoogvliet.
- Logistieke verbetering, door een overslagterminal buitengaats hoeven
schepen niet meer de Rotterdamse haven in. Vaak dient de haven enkel als
overslagpunt voor goederen die weer worden verscheept naar andere havens
binnen Europa.
- Door schaalvergroting van de scheepvaart zullen vaargeulen steeds dieper
en breder moeten worden om de haven toegankelijk te maken voor alle
soorten schepen. Door een haven buitengaats aan te leggen kan dit
probleem omzeild worden.

Opslag
Er is momenteel een grote vraag naar ruimte voor de opslag van vervuilde grond.
Bedrijventerreinen, rivieren en kuststroken vormen een verzamelplaats voor vervuild
slib. Eenmaal opgebaggerd moet deze grond gereinigd en opgeslagen worden.
Hiervoor moeten opslagdepots beschikbaar gesteld worden waar het vervuilde
materiaal voor langere tijd weggeborgen kan worden. Dit moeten locaties zijn waar
veel materiaal gestort kan worden zonder dat het terrein in de toekomst gebruikt
hoeft te worden voor functies als wonen of natuur.
Eventueel kan gedacht worden aan het creëren van industrieterreinen in zee, waar
direct opslagdepots in geïntegreerd worden voor allerlei vervuild materiaal. De slufter
bij de Maasvlakte heeft een vergelijkbare functie voor vervuild slib uit de Rotterdams
haven, voordeel hiervan is dat het materiaal niet dermate vervuild is dat het depot
van de omgeving afgesloten dient te worden. Dit zal in sommige gevallen wel het
geval zijn.
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Duurzame energie
De Nederlandse overheid heeft zich in het kader van het Kyoto Protocol verplicht de
uitstoot van CO2 te verminderen. In 2010 moet er zes procent minder CO2 worden
uitgestoten dan in 1990 het geval was. Daarom heeft Nederland zich als doel gesteld
efficiënt met energie om te gaan en in 2020 tien procent van ons totale
energiegebruik te laten leveren door duurzame energie. Ook na 2010 zal de vraag
naar duurzame energie toenemen. Hiervoor zal ruimte vrij moeten worden gehouden.
Hieronder komen enkele vormen van duurzame energie aan de orde.
Windenergie
In de toekomst zal ruimte gereserveerd worden voor de aanleg van
windmolenparken. Windmolenparken worden daar geplaatst waar het gezichtsveld
van zo min mogelijk bewoners gehinderd wordt. Tevens moet rekening gehouden
worden met trekroutes van vogels. In de 5e nota kustzone is ruimte gereserveerd
voor windmolenparken, dit gebied is in figuur 9.2 weergegeven.

Figuur 9.2:

Aangewezen gebied voor windmolens
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Waterkracht
Een andere vorm van duurzame energie is waterkracht gebruiken voor het opwekken
van energie. Door getijcentrales en golfbewegingsinstallaties in te zetten kan dit
gerealiseerd worden. Op andere plaatsen wordt dit reeds toegepast. Voor de
Hollandse kust zijn de getijstroming en de golfhoogtes dermate klein dat dit, met de
huidige technieken, nooit rendabel kan zijn.
Andere vormen
Naar verwachting zullen in de toekomst nieuwe vormen van duurzame energie
ontwikkeld worden, te denken valt aan waterstofenergie of een veilige vorm van
kernenergie. Deze vormen nemen ruimte in en afstand van de bewoonde wereld is
hierbij gewenst. Locaties op zee zijn hiervoor optimaal.

Veiligheid
In het gepresenteerde ontwerp is de zeewering zo gedimensioneerd dat
veranderingen in de golfbelasting en de zeespiegel de komende 100 jaar ruim
opgevangen worden. Momenteel zijn er meer zwakke plekken in de Hollandse kust,
ook deze plekken zullen op termijn ook versterkt moeten worden en aan de
toekomstige randvoorwaarden moeten voldoen.

Natuur en recreatie
Waar nieuwe industrie en woningen gerealiseerd worden zal direct plaats moeten
komen voor recreatie en natuur. Hiermee wordt in de plannen niet meteen rekening
gehouden. Bij de oppervlakte bepalingen zal een bepaalde hoeveelheid oppervlak
gereserveerd moeten worden welke later ingedeeld kan worden. Hoofdzaak voor het
ontwerpen van nieuwe zeewaartse locaties is het creëren van ruimte voor wonen en
bedrijvigheid.

Infrastructuur
Niet een op zichzelf staande functie, maar wel degelijk van belang is de
infrastructuur. Zeker bij eilandlocaties voor luchtvaart en scheepvaart is het van
belang goede infrastructurele voorzieningen aan te leggen die er voor zorgen dat de
locatie als mainport even goed bereikbaar is als op de bestaande plaats. Gedacht
moet worden aan goederenvervoer en normaal vervoer, gesplitst in openbaar en
individueel. Bij elk ontwerp zal in grove lijnen weergegeven worden hoe dit
gerealiseerd kan worden.

9.2

Uitbreiding Nieuw-Holland

In de toekomst kan extra land gegenereerd worden op eenzelfde manier als dat is in
dit rapport is gedaan voor Nieuw-Holland. Dit is gebaseerd op het principe van
bouwen met de natuur en zal relatief goedkoop en gemakkelijk te realiseren zijn. De
kosten zullen, bij ongeveer gelijke oppervlakte in de orde zijn van Nieuw-Holland zelf:
€ 4 mld. De westelijke uitbreiding is kostbaarder vanwege de grotere diepte waarop
de harde constructies komen te liggen en de grotere hoeveelheid benodigd zand.

Nieuw-Holland West
Er kan zeewaarts uitgebreid worden. In dat geval moet de Noorderpier en eventueel
de pier bij Scheveningen verlengd worden. Ten noorden van Scheveningen ontstaat
extra land wat de veiligheid tot voorbij Katwijk vergroot (zie figuur 9.3). Redenen voor
aanleg op deze locatie zijn voornamelijk behoefte aan woningen, uitbreiding van de
glastuinbouw en extra recreatie/natuur. Bij uitbreiding van Nieuw-Holland volgens dit
alternatief zal extra gekeken moeten worden naar de huidige ligging van functies op
Nieuw-Holland. Zo zal voor de jachthaven en de lagune een oplossing voor de
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toegang gevonden moeten worden en het dubbel uitvoeren van een veilige
zeewering leidt tot grote en onnodige kosten. Wanneer gekozen wordt om de
Maasvlakte voor een tweede keer vanaf het vaste land uit te breiden is deze optie
reëler, daar de Noorderpier dan naar alle waarschijnlijkheid verlengd zal worden. De
infrastructuur moet aansluiten op het achterland, waarbij uitbreiding noodzakelijk zal
worden. De afstanden tot snelwegen worden anders te groot. Daarnaast moet dan
ook een openbaar vervoer ontsluiting aangelegd worden.

Nieuw-Holland Noord
Er kan ook noordwaarts uitgebreid worden. In dat geval zou een harde constructie bij
Katwijk of Noordwijk noodzakelijk zijn. Dit zou een jachthaven bij Katwijk onder
kunnen brengen, wat de recreatie ten goede komt. Daarnaast is een aansluiting op
de Oude Rijn mogelijk. Deze uitbreiding zorgt voor vergroting van de veiligheid bij de
badplaatsen Katwijk en Noordwijk. Tevens kan in dit gebied woningbouw
plaatsvinden, biedt het mogelijkheden voor uitbreiding van de bollenteelt en er kan
recreatie/natuur worden gerealiseerd. Esthetisch gezien past deze uitbreiding minder
bij de ligging van de bestaande kust. De vormgeving is weergegeven in figuur 9.3.
Ontsluiting kan net als bij het ontwerp voor Nieuw-Holland plaatsvinden op het
achterland. Een Light-Rail verbinding naar Katwijk is in dat geval wel wenselijk.
Nieuw-Holland West

Figuur 9.3:

9.3

Nieuw Holland Noord

Uitbreidingsmogelijkheden Nieuw-Holland

Uitbreiding Maasvlakte 2

Het vaste land kan in de toekomst nog verder uitgebreid worden met een ‘derde
Maasvlakte’. Het gaat hierbij om een uitbreiding van de haven- en industriefuncties
zoals deze nu ook aanwezig zijn op de Maasvlakte. Vanaf 2030 zal naar verwachting
de volledige oppervlakte van de Maasvlakte 2 benut zijn. De verbinding zal in alle
gevallen plaatsvinden via de A15 en de Betuweroute. Deze zijn relatief eenvoudig
door te trekken.

- 123 -

Doorkijk naar de toekomst

Zeewaarts

Maasvlakte zuidelijk uitbreiden
Het huidige ontwerp van de tweede Maasvlakte is ‘de Doorsteekvariant’. Hierbij
wordt de Yanghze haven gebruikt voor de toegang van de tweede Maasvlakte.
Wanneer de haven nog verder uitgebreid wordt, zal een eigen toegang gecreëerd
moeten worden omdat schepen anders teveel vertraging oplopen. De 3e Maasvlakte
kan ook zuidwaarts aan de Tweede Maasvlakte vast komen te liggen. In dat geval is
er minder barrièrewerking voor de stroming vanuit het zuiden. Bij dit ontwerp moet
wel rekening gehouden worden met het natuurgebied rond de Slufter en de
vermindering van de zoutspray op het Voornse duin. De zuidelijke uitbreiding vormt
een eventuele eerste fase van de westelijke uitbreiding (figuur 9.4). De kosten
moeten worden geschat in de orde van de kosten van Maasvlakte 2: 2,3mld. Dit
hangt natuurlijk af van het te realiseren oppervlak en de noodzaak tot uitbreiding van
de Noorderpier. De diepte van de bodem is echter groter dan bij Maasvlakte 2 en er
dient een eigen havenmond te komen. Hierdoor zullen de kosten wel aanzienlijk
hoger uitvallen.

Maasvlakte westelijk uitbreiden
Een westelijke uitbreiding van de Tweede Maasvlakte zal ook tot gevolg hebben dat
de Noorderpier verlengd moeten worden. Dit is enkel het geval als de uitbreiding ten
westen aan het vaste land komt te liggen (figuur 9.4). In dit geval maakt dat de
uitbreiding van Nieuw-Holland weer eenvoudiger en aantrekkelijker.
Doordat er nog verder de zee in gebouwd wordt zal de stroming nog verder
convergeren. Dit zal extra erosie tot gevolg hebben ten noorden van de Nieuwe
Waterweg.

Figuur 9.4:

Alternatieven voor uitbreiding Maasvlakte

Een ander alternatief voor de uitbreiding van de Maasvlakte is de aanleg van een
eiland in het verlengde van de tweede Maasvlakte. De verbinding kan tot stand
komen doormiddel van een brug of tunnel naar het vaste land. Bij een kleinschalige
uitbreiding zijn de nadelen echter groot. Vanwege de toename van stroomsnelheid
door de tussenliggende geul zullen beide kanten met harde constructies verdedigd
moeten worden. Een eiland verder van de kust leidt tot minder stroomcontractie, bij
een grootschalige uitbreiding is dit een reële optie. Dit wordt verder behandeld in
paragraaf 9.4.
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Eiland op zee

In de voorgaande paragraven zijn de ingrepen voor de uitbreidingen vrij kleinschalig.
In paragraaf 9.1 is echter al aan de orde gekomen dat een verplaatsing van de
luchtvaartfunctie richting zee in de toekomst wenselijk is. Dit zal vanwege vogelhabitat richtlijnen niet in de huidige kustzone zelf kunnen plaatsvinden, maar wel
verder op zee. Het eiland kan uiteraard ook havenfuncties in zich herbergen. De
verbinding van dit eiland met het land verdient grote aandacht te krijgen. Het eiland
kan een knooppunt vormen voor verschillende havens in Europa. De synergie tussen
luchtvaart en scheepvaart is niet direct aanwijsbaar. De functies sluiten elkaar echter
niet uit en het gecombineerd gebruik maken van infrastructuur is gunstig. Hieronder
wordt een beeld geschetst van hoe een eiland er in de toekomst uit zou kunnen zien.
Aangezien de behoeften in de toekomst op dit moment moeilijk ingeschat kunnen
worden is ervoor gekozen de kenmerken van de alternatieven te bespreken, met de
mogelijkheden en problemen die bij elk van de gevallen zullen ontstaan. Het is een
oriëntatie op de mogelijkheden die er zijn voor uitbreidingen in de vorm van een
eiland.

Vormgeving
De vormgeving van het eiland wordt bepaald aan de hand van de maatgevende
golfrichtingen enerzijds en de getijstromingsrichting anderzijds. De overwegende
golfrichtingen hebben de eerder genoemde karakteristieke vorm van de Zeeuwse
eilanden tot gevolg. Een oriëntatie op het Noorden en het Zuid-Westen zou een
redelijk stabiele situatie opleveren voor het eiland in zee. Daarnaast bestaat er
getijstroming langs de gehele kust. De stromingsrichting is gemiddeld richting het
noorden, parallel aan de kustboog van Nederland. De lijn van het eiland dient daarbij
aan te sluiten. Een logische vorm die daaruit voortvloeit is een driehoek.
Het is onmogelijk Schiphol in een keer in zijn geheel over te hevelen naar een eiland.
De initiële grootte van het eiland zal dan ook plaats bieden aan 1 á 2
landing/opstijgbanen. In eerste instantie kan voornamelijk goederenvervoer over dit
eiland verlopen. Later kan het ook plaats gaan bieden aan personenvervoer. De
nachtvluchten die kunnen ook hierheen verplaatsen.
In eerste instantie zal er een grote landingsbaan komen met een afmeting in de orde
van 4000m bij 60m. Deze zou in de toekomst uitgebreid kunnen worden met
ongeveer even grote banen. De lengte van de driehoek komt dus op ca 4500m. De
oriëntatie van de driehoek maakt het mogelijk twee landingsbanen onder te brengen
in verschillende richtingen, wat het landen van vliegtuigen vergemakkelijkt. Naast
een vliegterminal zal het tussenliggende oppervlak wordt ingericht met een
haventerminal. Daarnaast zal een haven gerealiseerd worden met aanlegplaatsen
voor grote schepen.
Uit eerdere studies (Flyland, 2003) is gebleken dat een vliegveld in zee op 10 tot 40
km uit de kust moet komen te liggen. Preferent is een ligging binnen de 12 mijlszone
aangezien hier het Nederlands recht van toepassing is. Daarnaast is om
morfologische invloeden op de kust te beperken tenminste 8km afstand benodigd.
De verbinding kan plaatsvinden bij voorkeur over een brug. De brugverbinding is
behalve goedkoper ook makkelijker uitbreidbaar, beter te inspecteren en veiliger. De
omgevingsinvloeden zijn wel groter dan bij een tunnel en daarnaast wordt de
doorgangshoogte door een brug beperkt waardoor het als barrière kan gaan werken
voor recreatie.
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Bij voorkeur wordt het eiland als zandeiland gemaakt. Dit vanwege de goede
faserings- en uitbreidingsmogelijkheden. Het eiland wordt bij voorkeur omgeven door
harde zeeweringen omdat dit minder vogels aantrekt dan bij duinen het geval is. Er
kan echter ook aan een drijvend alternatief worden gedacht.
De kosten van de 2 alternatieven uitgevoerd in één zandlichaam komen globaal
gezien op (driehoek met afmeting 4km bij 6km met een gemiddelde diepte van 25m):
- € 1,5 mld aan zand (300 mln m3 zand)
- € 10 mld aan harde zeewering op 25m diepte
- € 5 mld aan verbinding met land (€300 mln per km)
Het totaal komt hiermee op €16,5mld. Dit is echter zonder het bouwrijp maken van
het terrein, de verplaatsing van voorzieningen etc. De kosten voor de drie eilanden
zullen groter zijn.

Alternatief zuidelijk van de Euro-Maasgeul
De vaargeul vormt een barrière waar niet direct omheen gebouwd mag worden. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen een eiland ten noorden en ten zuiden van de
Euro-Maasgeul.
Ten zuiden van de vaargeul sluit men het eiland aan de op de Maasvlakte en het
achterland. Dit sluit goed aan op de aanwezige infrastructuur. Ook is hierbij een joint
venture met de haven van Antwerpen niet ondenkelijk. De ligging bij de vaargeul
vergemakkelijkt de toegang voor zeeschepen. Wel wordt de verdeling wat betreft
mainports onder de steden Amsterdam en Rotterdam dan scheef (figuur 9.5).

Figuur 9.5:
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Alternatief noordelijk van de Euro-Maasgeul
Ten noorden van de vaargeul een eiland aanleggen sluit beter aan op de huidige
ligging van Schiphol. Het zwaartepunt van de mainports is dan beter verdeeld over
Nederland. De aansluiting op het wegennet van Den Haag is de meest logische
keuze echter daar zijn wel veel aanpassingen nodig in het bestaande
infrastructuurnetwerk. De ligging van het eiland voor deze kust zal wel voor een grote
groep mensen horizonvervuiling opleveren (zie figuur 9.6).

Figuur 9.6:

Impressie eiland ten noorden van de Euro-Maasgeul

Alternatief met drie eilanden
Er is ook de mogelijkheid drie kleinere eilanden in een lijn aan te leggen. De
infrastructuur kan over die eilanden naar elkaar doorlopen. Een gefaseerde
uitvoering is hierbij mogelijk. De verschillende vormen van luchtverkeer kunnen op
aparte eilanden afgehandeld worden en komen op die manier minder in conflict met
elkaar. Wel zijn de drie eilanden relatief duur in aanleg aangezien elk van de
eilanden een zandlichaam onder een talud tot aan de zeebodem heeft liggen (zie
figuur 9.7).

Figuur 9.7:

Impressie eilandreeks ten zuiden van de Euro-Maasgeul
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Alternatief met een drijvend eiland
Om negatieve morfologische effecten op de kust te beperken kan ook een drijvend
eiland aangelegd worden. Dit zou de kosten van het zand verminderen, echter het is
constructief lastig uit te voeren. Er dient een vast punt te zijn waar de verbinding voor
auto- en spoorweg naartoe kan. Het is eventueel mogelijk de landingsbaan te laten
roteren om dit vaste punt, zodat altijd de meest gunstige ligging ten opzicht van de
wind te kiezen is. Deze optie zou moeten worden onderzocht op technische
haalbaarheid. De kosten hiervoor zijn niet in te schatten.
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Hoofdstuk 10 Conclusies
Op dit moment staan twee grote plannen op de agenda van het Kabinet te weten de
Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland. Vooral de Tweede Maasvlakte is ver
uitgedacht, gekozen is voor de aanleg van de ‘Doorsteekvariant’, het kabinet staat
achter de aanleg ervan. Dit ontwerp wordt dan ook in zijn geheel overgenomen.
Nieuw-Holland heeft echter nog geen definitief ontwerp. Dit resulteert in de volgende
doelstellingen van dit rapport: uitwerking Nieuw-Holland, uitwerking
onderzoeksvragen Nieuw-Holland en een toekomstvisie kustzone.
Verdere uitwerking Nieuw-Holland
In Zuid-Holland is een behoefte naar ruimte voor wonen, recreëren, natuur en
glastuinbouw. Daarnaast is de veiligheid van de kuststrook Hoek van Holland – Ter
Heijde niet toereikend. Met oog hierop is het plan voor Nieuw-Holland ontstaan: Een
landuitbreiding op basis van bouwen met de natuur tussen Hoek van Holland en
Scheveningen. De totale behoefte komt neer op een oppervlak van 2500 ha.
Gekeken is naar de interacties tussen de kustuitbreiding met het omliggende land. Er
moet 100 ha natuur gecompenseerd worden op Nieuw-Holland, het opgebaggerde
slib uit de haven kan niet gebruikt worden voor Nieuw-Holland, een jachthaven op
Nieuw-Holland is wenselijk. De invloeden van geluid en stank van de Rotterdamse
haven reiken tot het zuiden van Nieuw-Holland bebouwing is daar niet wenselijk.
Veiligheid levert echter geen beperking op. Een directe verbinding tussen NieuwHolland en de Maasvlakte is niet wenselijk.
Er zijn meerdere alternatieven gegenereerd welke van elkaar verschillen met het oog
op vormgeving (recht, krom en driehoekig) en functionele indeling. Vervolgens is aan
de hand van een aantal criteria met verschillende weegsets elk alternatief globaal
beoordeeld. Over de exacte uitkomst wordt geen uitspraak gedaan, dit is de taak van
beleidsmakers. Wel is een alternatief gekozen voor verdere uitwerking. Het kromme
alternatief komt uiteindelijk het beste uit de bus.
Uitwerking onderzoeksvragen Nieuw-Holland
Er zijn een aantal belangrijke details van Nieuw-Holland nader bekeken.
Uit de plannen van Scheveningen en Den Haag volgt een behoefte aan de
landuitbreiding ten zuiden van de Zuiderpier van Scheveningen. Gezien de grote
woningbehoefte van Den Haag is het wenselijk woningen op de landuitbreiding te
plaatsen, maar ook de haven kan daarvoor gebruikt worden. De Norfolkline
verplaatst zich waarschijnlijk richting Vlaardingen, waardoor hier intensieve
bebouwing en recreatie kunnen ontstaan.
Het afslagprofiel van de zeewering dient ook over 100 jaar te voldoen. Een duin
breedte van 500m met een kruin op NAP +10,8m is ruim voldoende voor de huidige
randvoorwaarden. Het ontwerp is robuust en kan hierdoor gemakkelijk worden
aangepast aan de toekomstig randvoorwaarden. Het veiligheidsprobleem bij
Scheveningen Noord kan eventueel opgelost worden door een strandverbreding.
De infrastructuur zal aansluiten op het achterland. Een doorgaande weg van Noord
naar Zuid over Nieuw-Holland zal voor ongewenste versnippering zorgen. Afvoer van
autoverkeer gaat via de N211 en de N220. Rekening is gehouden met uitbreiding en
verbetering van het wegennet. Een uitbreiding van het spoornet is niet rendabel.
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Light-rail vanuit Den Haag of Hoek van Holland ligt meer voor de hand. De lijnen
doortrekken in een kusttram is ook een interessant alternatief. Ook kan NieuwHolland Noord met een tram vanuit Den Haag worden ontsloten.
De waterhuishouding van Delfland en Nieuw-Holland zijn gescheiden. Vanwege de
wenselijkheid van een zoetwaterlens en de natuurlijke afwatering ligt Nieuw-Holland
hoger dan het achterland. De huidige oplossing van afvoer van het boezemwater van
het achterland wordt opgelost door een leiding onder Nieuw-Holland door aan te
leggen.
De aanleghoogte van Nieuw-Holland varieert en komt bij Ter Heijde op een hoogte
van NAP +3m.
Voor de uitvoering is de benodigde hoeveelheid zand voor Nieuw-Holland 310 mln
m3. De zandwingebieden liggen buiten de -20m lijn, zo dicht mogelijk bij NieuwHolland. Een gedeelte van het zand wordt in de vaargeul gewonnen (verdieping 5m)
het resterende deel wordt tot een diepte van 2 meter gebaggerd. Vanwege de
uitvoerbaarheid en de kosten worden verschillende delen van Nieuw-Holland
gefaseerd uitgevoerd. Het noordelijk deel van Nieuw-Holland wordt als eerste
aangelegd. De bouwtijd van dit deel duurt ongeveer 6 jaar. Wel moet er in deze tijd
voor de veiligheid bij Ter Heijde gesuppleerd blijven worden totdat dit deel (2e fase)
gerealiseerd is. De tweede fase, de aanleg van Nieuw-Holland Zuid, duurt 7 jaar. Tot
slot zal Scheveningen Noord gesuppleerd worden. Het geheel zal gesuppleerd
worden door een combinatie van klappen en rehandelen.
De netto kosten van het plan komen op €2.980 mld. Er worden opbrengsten
verwacht uit woon-, glastuinbouw- en recreatiegrond. Wanneer elk jaar, naast de
verwachte opbrengsten, €170 mln wordt gereserveerd gedurende 15 jaar is het
project te financieren. Ook kan er voor gekozen worden om op Nieuw-Holland Zuid
1150 hectare voor woningen te bestemmen in plaats van de geplande 150 hectare.
Dit zal dan ten kosten gaan van de functies natuur, recreatie en glastuinbouw.
De uiteindelijke indeling van Nieuw-Holland is gegeven in figuur 10.1.

Figuur 10.1:
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Toekomstvisie kustzone
Het kijken naar een grotere tijdschaal is een moeilijk. Onbekend is wat de behoeftes
dan zijn. Wel is het van belang dat huidige ontwerpen verdere uitbereidingen
zeewaarts, niet onmogelijk maken. Verdere uitbreiding ten behoeve van wonen,
luchtvaart, havens, opslag van vervuilde grond, duurzame energie en veiligheid kan
aan de huidige landaanwinningsgebieden vastgelegd worden of in de vorm van een
eiland op zee gecreëerd worden. Bij het plan voor de Tweede Maasvlakte is geen
rekening gehouden met een vaste uitbreiding. Nieuw-Holland kan relatief eenvoudig
uitgebreid worden maar er zullen wel een paar kleine aanpassingen gemaakt moeten
worden.
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Hoofdstuk 11 Aanbevelingen
Aanbevelingen tav aanleg Nieuw-Holland
Gedurende het project zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen.
Hieronder zijn de belangrijkste aanbevelingen onder elkaar gezet:
− Het principe bouwen met natuur biedt goede mogelijkheden voor het
ontwikkelen van een landuitbreiding.
− De mogelijkheid tot het ontwikkelen van een zoetwaterlens is gunstig voor
de zoutkwel richting het achterland.
− Een natuurlijke afwatering sluit aan bij het huidige beleid van
waterschappen om meer natuurlijk en robuust te ontwerpen.
− Scheveningen doet er goed aan de vergunning voor de Norfolkline af te
laten lopen. Wanneer de Norfolkline vertrekt worden niet alleen de
infrastructurele problemen verkleind ook biedt dit goede mogelijkheden
om recreatie en woningen te realiseren in de haven.
− De op dit moment op de agenda staande verkeersverbeteringen bij Hoek
van Holland en Kijkduin dienen te worden gedaan rekening houdend met
de mogelijke nieuwe landaanwinning.
− Het plan dient rekening te houden met de bewoners van het achterland.
De acceptatie is groter naarmate bewoners meer inspraak hebben.
− Het aanleggen van een lagune met omliggende meertjes is een positieve
toevoeging voor de biodiversiteit van Nieuw-Holland.
− Bij huidige plannen voor landuitbreidingen zal gekeken moeten worden
naar verder uitbereiding.
Aanbevelingen voor nader onderzoek
Aangezien dit project de ontwerpfase omhelst, zijn sommige onderdelen nog niet
toereikend onderzocht. Hieronder zijn de belangrijkste opgesomd:
− De morfologie van Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland en hun
onderlinge effect zullen moeten worden gemodelleerd om exacte
gegevens over erosie/aanzanding te kunnen vinden. Hierdoor kan de
precieze kromming, vormgeving en de jaarlijkse benodigde suppletie
bepaald worden. Morfologische invloeden van verdere uitbereidingen
zullen verder onderzocht moeten worden.
− Bij de aanleg van Nieuw-Holland wordt de huidige natuur verstoord, er
moet nog bepaald worden of de hoeveelheid natuur die op Nieuw-Holland
gecreëerd wordt voldoende gecompenseerd.
− De verkeerstoename moet opgevangen kunnen worden door de
bestaande wegen N220 en N211. Capaciteit en knelpunten dienen
daarvoor nog extra onderzocht te worden.
− De haalbaarheid van een tramlijn van Scheveningen tot Hoek van Holland
langs de oude kustverdediging moet onderzocht worden. Deze lijn kan de
recreatie bedienen en bewoonde gebieden beter ontsluiten. Nadeel zal
zijn dat natuurgebieden versnipperd worden.
− De kans dat dit plan gerealiseerd gaat worden hangt onder andere af of
de lokale overheden, bevolking en belangengroepen achter het plan
staan. Het verdient aanbeveling om dit plan aan te scherpen na
raadplegen van deze groepen.

- 132 -

Zeewaarts

−

−

−
−
−
−
−
−

Aanbevelingen

De exacte vormgeving van de suppletie bij Scheveningen Noord dient
nader onderzocht te worden. Daarnaast kan omwille van de recreatie pier
van Scheveningen een strand verbreding onwenselijk zijn, een alternatief
dat dan onderzocht kan worden is versterking van de strand muur.
De keuze van het afvoeren van het water door een pijp onder vanuit
Delfland ter hoogte van Ter Heijde dient nader onderzocht te worden. Een
optie die overwogen kan worden als het water niet te vervuild is is het
lozen van het water op de lagune.
De exacte inklinking van de landaanwinning dient onderzocht te worden.
Een exacte grondwaterstromingsberekening dient gemaakt te worden van
het gehele gebied in combinatie met de te vormen zoetwaterlens.
Het globale volume zand is bekend. Preciezer berekeningen moeten
gemaakt worden om een beter inzicht te krijgen in de echte situatie.
De mogelijke zandwinlocaties en de afstand tot het te realiseren gebied
dienen onderzocht te worden en in de kosten/tijdsberekening
meegenomen te worden.
Een kostenanalyse aan de hand van preciezere kostenschattingen is aan
te bevelen.
Voor de plannen voor een grotere tijdschaal zal moeten worden
onderzocht of er synergie is tussen lucht- en scheepvaart verkeer.
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Visualisering van Nieuw-Holland

Legenda
Huidige tramlijnen
Toekomstige tramlijnen

Duingebied
Huidige Woningbouw
Toekomstige woningbouw

Huidige ontsluitigswegen

Toekomstige ontsluitingswegen

Intensieve Recreatie (Hotels, restaurants e.d.)

Extensieve Recreatie (wandelgebieden e.d.)
Visserij functie

1km

2km

natuurgebied
Huidige kassengebied
Toekomstige kassengebied
Recreatie plas
Natuurlijk meertje

Recreatiestrand
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Hotels en restaurants

N211

Groen stedelijk wonen
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1km
Houtrustweg

Verbreed strand
Toekomstige intensieve recreatie

Intensief stedelijk wonen

4.1

Recreatie en vogeltelgebied de vulkaan

toekomstig wandelgebied

Bijlage
Zeewaarts

Nieuw-Holland Noord

2km

N211

N211

Natuurgebied Solleveld

dorps wonen

haagweg

wandelgebied en golfbaan

N211

4.2

kleinschalige intensieve recreatie

Zeewaarts
Bijlage

Nieuw-Holland Midden

1km

2km
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Bijlage

4.3

Zeewaarts

Nieuw-Holland Zuid

groen ruimtelijk wonen

wandelgebied

jachthaven, restaurants en
bungalopark

N211

1km
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2km

N220

Zeewaarts

4.4

Bijlage

Nieuw-Holland Zuid met lagune

bruggetje
Hotels en
restaurants

jachthaven

havengebonden
activiteiten en
eetgelegenheden

Hotels, restaurants
en bungalowpark

Natuur/wandelgebied

groen ruimtelijk wonen

1km

2km
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