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In oktober vorig jaar ging de uitvoering van 
het Masterplan Kustveiligheid van start op 
het strand in Koksijde. Diezelfde maand nog 
werd het strand van De Panne aangepakt. 
In het voorjaar van 2012 is de klemtoon gelegd 
op de zwakste schakel van de Vlaamse kust: 
het strand van De Haan (Wenduine).

et Masterplan Kustveiligheid moet 
de Vlaamse kust tegen 2015 be-

schermen tegen zeer zware stormen. Het 
plan bepaalt onder meer op welke kritieke 
plaatsen zonder uitstel actie nodig is.

Strandsuppleties
In sommige kustgemeenten zoals Koksij-
de, De Panne en Oostende zijn in opdracht 
van de MDK-afdeling Kust al ingrijpende 
werken uitgevoerd om de kustveiligheid te 
verhogen. In Wenduine zijn de strandsup-
pleties begin maart gestart. De deelge-
meente van De Haan is in het Masterplan 
Kustveiligheid opgenomen als een uiterst 
kwetsbare zone. 

Als eerste maatregel wordt het strand 
aangepakt. Daar is van oost naar west een 
zandaanvoer van meer dan 700.000 kubieke 
meter nodig, om zo een groot laag strand 
te creëren. In Wenduine is gekozen voor 

een zeewaartse verbreding van het droge 
strand met meer dan 30 meter. 

Door de verbreding wordt het veiligheids-
niveau van het strand hersteld. Dat niveau 
was afgenomen na de winterstormen in 
2010 en 2011. Er komt nu een buffer om 
de verwachte erosie te compenseren en 
de exploitatie van het strand mogelijk te 
maken. Het zand voor de strandvoeding 
wordt met een sleephopperzuiger gehaald 
in een concessiezone voor zandwinning in 
de Noordzee. 

Rotondedijk
Medio mei zijn de suppletiewerken aan de 
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oostzijde beëindigd en zijn de werkzaam-
heden verplaatst naar de westkant, in de 
omgeving van de Rotondedijk. Door de 
meer zeewaartse uitbouw krijgt deze dijk 
bij stormweer veel zwaardere klappen. De 
nieuwe zandbuffer die nu wordt aangelegd, 
moet dat verhelpen. 

Na deze ‘zachte’ maatregelen volgt nog 
een ‘harde’ aanpak met stormmuren en een 
verbreding van de bestaande zeedijk. Die 
maatregelen worden nog bestudeerd. Ze 
moeten immers architecturaal passen in de 
bestaande ruimtelijke omgeving. De afde-
ling Kust maakt zich sterk dat de ontwerpen 
in het najaar van 2012 klaar zullen zijn. 


