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Nederland, de delta van Rijn, Maas en Schel
de, is al zo’n vijfduizend jaar bewoond. De 
eerste bewoners van het gebied woonden op 
de hoger gelegen gronden: de strandwallen die 
evenwijdig aan dè kustlijn lopen en de oever- 
wallen langs de rivieren. Later werd ook het 
inoerasland geschikt gemaakt voor bewerking 
en bewoning. Hiervoor werden de natte gron
den gedraineerd, met een verlaging van het 
maaiveld ais gevolg. Deze bodemdaling is on
geveer twintig eeuwen geleden begonnen. Nu 
ligrBljna de heili van Nederland nabij o f  be
lleden gemiddeld zeeniveau.

De i.'fV) ¡kilometer lange, kustlijn, van Neder
land beslaat voor bijna driekwart uit duinen, in 
breedte variërend van honderd nieter lol enke
le kilometers. De duinen vormen, samen niei 
het strand en de onderwaleioever, een natuur
lijke waterkering. Deze waterkering is voort
durend in beweging. Op de ene plaats komt er 
zand bij en gaat de kust vooruit, elders verliest 
de kustzone zand en treedt erosie op.

Sinds het midden van de vorige eeuw wor
den langs de Nederlandse kust elk jaar de po
sities van de duinvoet en de hoog- en laagwa- 
terlijn gemeten. Deze metingen worden uitge
voerd langs zogenaamde meelraaien. Elke raai
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1. In de zeegaten tussen 
de waddeneilanden zorgt 
het samenspel tussen de 
krachten van getij en gol
ven voor een complex pa
troon van zartdverplaat-

singen. Voortdurend vindt 
zand-uitwisseling plaats 
tussen de kuststrook van 
de eilanden, de buitendel
ta’s en de vloedkom (de 
Waddenzee).

is gemarkeerd door een strandpaal. Dat zijn de 
bekende houten palen die met onderlinge af
standen van 200 à 250 meter langs de gehele 
Noordzeekust staan. Sinds 1963-wordt elk jaar 
langs iedere raai een kustprofiel opgeitieten..
Dan wordt de hoogte/diepteligging gemeten H 
tot circa achthonderd meter zeewaarts van d em  
strand palen en tot een meter of tweehonderd 
landwaarts van de eerste duinenrij. Het kust- y 
profiel boven de laägwaterlijn wordt met 
luchtfoto’s bepaald. De diepte van het deel be
neden gemiddeld laagwater wordt vastgesteld 
met behulp van lodingen vanaf een schip.

2. Zo'n 5000 jaar geleden 
lag de  kustlijn van ons 
land min of m eer op de
zelfde plaats ais nu. De 
kustlijn werd gevormd 
door straridwallen, die we 
nu de  'oude duinen’ noe
men. Op verschillende 
plaatsen waren de strand- 
wailen onderbroken door 
zeegaten. Achter de 
strandwalten lagen kwel
ders en uitgestrekte veen
gebieden.

3. leder jaar wordt de 
hoogte- en diepteligging 
van de  kuststrook be
paald tot circa 800 m eter 
zeewaarts en 200 meter 
landwaarts van de  strand- 
palen. De diepte wordt 
gepeild vanaf een  schip; 
de  hoogte van strand en 
duinen meet men op uit 
luchtfoto’s.

wéaJ.

. Uit de lange reeks metingen zijn de patro
nen van kustaanwas en -erosie inmiddels goed 
bekend. Kustonderzoek heeft ons veel inzicht 
verschaft in de onderliggende processen. Deze 
kennis wordt door de waterschappen en Rijks
waterstaat benut Om de kustlijn zo effectief en 
efficiënt mogelijk op zijn plaats te houden.

De Nederlandse kust

De Nederlandse kust kent drie karakteristieke 
eenheden: de waddeneilanden, de Hollandse 
kust tussen Den Helder en Hoek van Holland,

en de deltaregio met de Zeeuwse en Zui'dhot- 
landse eilanden.

Kenmerkend voor de waddenkust zijn de ei
landen die onderling worden gescheiden door 
zeegaten. De centrale gedeelten van de eilan
den zijn voornamelijk golf-gedomincerd: dat 
wil zeggen dat de golfwerking er de belang
rijkste motor is voor het zandtransport. Die 
delen eroderen over het algemeen. De eiland- 
koppen vertonen onder invloed van de cöm- 
plexe en krachtige getijstromingen veelal een 
sterke natuurlijke dynamiek met afwisselend 
erosie en sedimentatie. Aan de uiteinden van 
enkele waddeneilanden liggen grote strand
vlakten, zoals de yiiehors op Vlieland. De 
duinen op de eilanden zijn over het algemeen 
enkele kilometers breed en vrij laag, de stran
den zijn relatief breed.

De Hollandse kust is een enigszins holle, 
golf-gedomineerde kust. Ten noorden van 
Bergen aan Zee overheerst erosie. Met name 
bij de Kop van Noord-Holland is de invloed 
van het Marsdiep duidelijk merkbaar. Voor



het overige verkeert de Hollandse kust in een 
dynamisch evenwicht* tenmínste ais we de 
kuslonlwikkeling op grotere tijd- en ruimte- 
schalen bekijken. De duinen zijn relatief hoog 
en op veel plaatsen enkele kilometers breed.

Bij Seheveningcn en IJmuiden onderbreken 
havenhoofden de vloeiende kustlijn tussen 
Hoek van Holland en Den Helder. De effecten 
van deze havenhoofden op de zandtransporlen 
langs de kust'komen'fraai-Uii uiting bij Uniui- 
den: bij liei zuidçrhavcnhoofd heeft sterke 
aanzahding plaatsgevonden; verder zuid
waarts, bij Bloemcudaal cu Zandyoorl, treedt 
kuslachteruitgang op. _

Hel deltagebied is, nel ais de Waddenkust, 
een onderbroken kust met eilanden en zeega- 
ten. In de delta spelen zowel de golven ais hel 
getij een rol. De kuslonlwikkeling in dit ge
bied is de laatste decennia sterk beïnvloed 
door de bouw van de verschillende afsluit-' 
dammen en de stormvloedkering in de Ooster- 
sciielde, waardoor het bestaande evenwicht in 
de zeegaten werd verbroken. Aan de zeezijde 
van de afsluildammen heeft sindsdien een 
sterke sedimentatie plaatsgevonden. Daar 
komt de Voordelta tot ontwikkeling, een wad
achtig gebied met grote potenties voor de na
tuur, de recreatie en de visserij.

De kustprofielen yan enkele Zeeuwse eilan
den zijn zeer steil, omdat diepe getijgeulen 
vlak voor de kust langs lopen. Die getijgeulen

4, 5 en 6. De Nederlandse 
kust kent drie kenmerken
de eenheden: de  wadden
kust (6), de  Hollandse 
kust (4) en de Zeeuwse en 
Züidhollandse eilanden.

waardoor kusterosie optreedt. De duinen in 
het deltagebied zijn 'o \ het algemeen smal. 
Van de in totaal 42000 hectare duin ligt niet 
meer dan negen procent in het deltagebied.

Dynamisch handhaven

In de jaren vijftig gingen de ontwerpers van 
het Deltaplan nog uit van een stabiele ligging 
van de Noordzeekust. Uit de kustmetingen 
van de afgelopen decennia eu de loegenomen 
kennis van kustprocessen (bijvoorbeeld uit het 
multidisciplinaire project Kustgenese) hebben 
we echter geleerd dat grote delen van onze 
kust door structurele erosie achtcruitgaan. Ais 
we geen maatregelen nemen, gaan jaarlijks 
tientallen hectaren duingebied verloren en kan 
óp sommige plaatsen de veiligheid iri het ge

drang komen. Tot en met de jaren tachtig 
werd er uitsluitend ingegrepen ais de veilig
heid in het geding was of ais bijzonder waar
devolle duingebieden werden bedreigd. In de 
periode na 1980 werd duidelijk dat onze sa
menleving het verlies van duingebied met de 
daarin gevestigde functies (zoals natuur, recre
atie of drinkwaterwinning), onaanvaardbaar 
acht. Er was dus behoefte aan een nieuw kiist- 
belcid.

In de in 1989 uilgcbraclitc Discussienota 
Kustverdediging werden vier beleidsalterna
tieven gepresenteerd die alle een duurzame 
veiligheid boden en in ópklimmende mate 
voorzagen in behoud en ontwikkeling van 
stranden en duinen. Na een publieke discussie 
werd in 1990 gekozen voor het alternatief 
“dynamisch handhaven van de kustlijn van

Na de stormVoor de storm

Laag water

M

7. Wanneer door voortdu
rende " kustachteruitgang 
het strand smal is gewor
den (a), kán er bij een 
storm een flink stuk van 
de  duinen worden wegge
slagen. Het strand is dan 
weer breder.

1990”. Deze keuze markeert het begin van een 
nieuw tijdperk in de omgang met de kustzone.

Dynamisch handhaven betekent in de prak
tijk dat structurele achteruitgang overal langs 
de kust wordt bestreden. De ligging van de 
kúsllijih op I januari 1990 (de basiskustUjn) is



daarbij maatgevend. Ieder jaar 
wordt het verloop van de kust 
getoetst aan de basiskustlijn en 
worden zonodig maatregelen ge
nomen. Daarbij is gekozen voor 
zandsupplelie ais belangrijkste 
methode om de kustachleruit- 
gang tegen te gaan. Waar moge
lijk krijgt de natuurlijke dyna
miek die zo kenmerkend is voor 
onze duinenkust de ruimte. Voor 
de strandvlakten betekent dit: 
niets doen. Daar is niet eens een 
basiskustlijn vastgesteld. Op 
plaatsen met brede stranden wor
den pas maatregelen gepland ais 
de functies van het terrein (zoals 
kustverdediging en natuur) in het 
gedrang kömen. Tenslotte wordt 
er bij de planning van herstel- 
maatregelen niet gekeken naar 
de effecten van individuele stor
men, maar is de trend in de kust- 
ontwikkeling over de afgelopen 
tien jaar bepalend.

Na een storm kunnen strand en 
duin heel wat zand hebben verlo
ren. Soms is bij de duinvoet zelfs 
een afslagrand te zien. Hoewel 
stormschade er soms dreigend 
uitziet, is die in wezen veel min
der ernstig dan de altijd maar 
voortgaande ‘sluipende’, erosie.
Stormschade hóórt gewoon bij 
een zandige kust en wordt gro
tendeels door de natuurlijke 
kustprocessen hersteld. Tijdens 
perioden met rustig weer trans
porteren de golven veel van hel 
zand dat bij storm naar de ondie
pe zeebodem is verplaatst, weer 
richting land. Dynamisch handhaven is gericht 
op hel coni|xa)scrcn van de .structurele kust- 
erosie, door tijdig een zandsupplelie uii te 
voeren, en niet op het herstel van incidentele 
schade.

Zand voor de kust , ,

De keuze voor zandsupplelie hangt samen met 
een beter begrip vaii het kustsysteem dat 
wordt gevormd door de duinen, het strand en 
de ondiepe onderwaleroevcr. Wind en water
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Trend en  ligging te  toetsen - 
kustlijn (TKl)

Zeew aartse trend 
* m  TKL zeew aartsvan  BKL 
2000 Landw aartse trend 
Bggi TKL zeew aarts van BKL 

J a a rta l TKL snijdt BKL 
err™ Zeewaartse trend

TKL landwaarts van ÔKL 
Landw aartse trend 
TKL landwaarts van BKL 

Kustlijn -  tre n d
IM,

4 Grootte trend 
2 In nVjaar

8. Op kustiijnkaarten 
wordt ieder jaar de  
actuele kustlijn ver
geleken met de  ba- 
siskustlijn. Rode 
blokjes op de kust- 

I lijnkaarten geven aan 
dat de  basiskustlijn is 
overschreden. Op die 
plaatsen wordt een 
zandsuppletie ge
pland. De hoogte van 
de  blokjes is een 
maat voor de trend irt 
de . kustlijnverplaat
sing.

is . Vroeger werden suppleties vaak in de vorm 
van duinverzwaringen uitgevoerd. Het betrof 
vooral herstel werken om de duinen op de ver
eiste sterkte te houden. Sinds 1990 genieten 
strandsuppleties de voorkeur. Er wordt dan ais 
het ware een slijtlaag op het strand aange
bracht. In de loop van de tijd verdwijnt deze 
laag, waarna de suppletie wordt herhaald. 
Deze werkwijze vrijwaart strand en duinen 
van een blijvende aantasting.

Bureau- en modelstudies geven aan dal een 
zandsupplelie op sommige lokaties ook op de 
onderwateroever kan worden uitgevoerd. 
Voor zo’n suppletie is meer zand nodig dan 
voor een laag op het strand, maar de kosten 
van aanbrengen per kubieke meter zijn lager. 
Een onderwalersupplelie ontziel de recreatie 
öp het strand en de werkwijze is wal minder 
gevoelig voor ruwe weersomstandigheden. In 
het buitenland, niet name in de Verenigde Sta
ten en Australië, zijn gunstige ervaringen op
gedaan met deze wijze van suppleren. In 1993 
is voor de kust van Terschelling circa twee 
miljoen kubieke meter zand aangebracht op

9. Zandsuppletles vormen 
de belangrijkste methode 
om kustachterultgang in 
Nederland, tegen te  gaan.

In de m eeste gevallen- 
wordt er eén slijtlaag van 
zand op het strand ge
spoten.

verplaatsen er voortdurend zand. Zolang het 
zand niet uii het kustsysteem verdwijnt, draagt 
liei bij aan de kustverdediging. Bovendien 
wijzen de ervaringen uit dat suppleren een ef
fectieve en milieuvriendelijke werkwijze is 
die minder duur is dan ‘harde’ kustverdedi
ging zoals dijken, strandhoofden en golfbre
kers.

Het zand voor de suppleties komt van de 
bodem van de Noordzee. Speciale' schepen 
(sleephopperzuigers) zuigen het op op plaat
sen waar de Noordzee zo’n twintig nieter diep

. -?*s
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Een taak voor overheden

De zorg vooi het handhaven van de kustlijn ,is„  _ f  -  ■ . 
een taak Van de rijksoverheid. Daar zijn twee '
t edenen voor, D e  eerste reden is dal bestrijding 1
van kustachterultgang in ons laaggelegen.lattdr * ' '

een elementair, regio-overschrijdend belang is.
D e tweede reden betreft de schaal van de kust
processen. Een maatregel op een bepaald kusl- 
vak kau vervelende consequenties hebben voor 
hel naburige kustyak.

Naast de rijksoverheid hebben ook; lagere 
overheden en verschillende beheerders in het 
kustgebied belang bij een .goede uitvoering van 
de kusllijnzOrg. Dit betreft in de eerste plaats de 
kustprovincies met hun belangrijke taken op het 
gebied van ruimtelijke ordening en de kustwa- 
lerschappen die- verantwoordelijk zijn voor bet 
op sterkte houden van de zeewaterkeringen,
Daarnaast spelen onder meer gemeentelijke be
langen (zoals bebouwing op o f  direct achter de

1-1
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een waterdiepte van vijf to t zeven meter. In de 
komende jaren zal blijken of deze suppletie 
aan de verwachtingen voldoet en ook op grote 
schaal toepassing kan vinden.

Doordat sinds 1990 de kustlijn van Neder
land niet meer landwaarts verschuift, ontstaan 
er nieuwe mogelijkheden voor de ontwikke
ling van onder meer strand en duin. Wie in het 
gebied een nieuwe functie vestigt, hoeft er im
mers geen rekening meer mee te houden dat 
de wijkende kustlijn die functie na verloop 
van tijd onder druk zet. Eert voorbeeld is het 
behoud en de ontwikkeling van natuurwaar
den in het duingebied in liet algemeen en in de 
zeereep in het bijzonder. Nederland heeft het 
grootste aaneengesloten duingebied van West- 
Europa. Hoewel de Nederlandse duinen in 
vergelijking mét bijvoorbeeld de Belgische 
een relatief natuurlijk aanzien hebben, is hier 
nog grote natuurwinst te behalen. Hierbij kan 
worden gedacht aan primaire duinvorming op 
brede stranden, aan slufters, aan verstuivingen 
dic het reliëf verlevendigen en aan vochtige 
duinvalleien. We bereiken al veel meer na
tuurlijke dynamiek in de zeereep door de na
tuur zijn gang te laten gaan. Zo kan de duinbe- 
heerder een afslagrand overleveren aan spon

tane verstuiving door die niet direct m et helm 
in te planten. Met ingrepen van beperkte om
vang, bijvoorbeeld het graven van een stuif- 
kuil of het maken van een kerf in de zeereep, 
kan de ontwikkeling tot meer dynamiek wor
den versneld.

In 1995 zullen de betrokken overheden de 
uitvoering van bet dynamisch handhaven eva
lueren. Bij deze evaluatie worden de ervarin
gen van de afgelopen vijf jaar tegen het licht 
gehouden en wordt er bekeken welke midde
len nodig zijn om in de toekomst te blijven 
handhaven. Daarnaast wórdt in beeld gebracht 
welke kansen er zijn voor andere gebruiks
functies in de kustzone.

Hard en zacht

Uit een onlangs voltooide morfologische eva
luatie blijken zandsuppleties in de Nederland
se omstandigheden een doelmatige methode 
om de kustlijn op zijn plaats te houden. Deze 
vorm van kustverdediging laat zich bovendien 
uitstekend verenigen met andere belangen in 
de kustzone.

Voor elke kubieke meter zand die door 
structurele erosie uit het kustsysteem ver

zieeiecp en stfandrecreatie) cji belangen van be- 
hccideis van riuinuebndcn ten behoeve van lia 
linn, dimkwaicivoorzicniiig cn /ovooit  
V 'Ö m dat de'kustlijnzofg’zoveel uiteenlopende 
belangen 'raakt zíjn in alle kustprovincies Pro
vinciale Overlegorganen voor de Kust ingesleld. 
D eze POK’s adviseren de minister van Verkeer 
& Waicrsiaat over allerlei kuslzakcn, waaronder 
de planning van suppleties. D e POK’s spelen  
ook een sleutelrol bij de beoordeling en realisa
tie van projecten voor de öntwikkeliiig van de 
kustzone, waarbij harmonisatie van diverse 
deelbelangen voorop staal.

1-1. Bij de aanleg van 
de Hondsbossehe en 
Pettemer Zeewering in 
de 16e eeuw lagen duin. 
en dijk in eikaars ver

lengde. Door erosie van 
de zandige kust aan 
weerszijden van de  dijk 
steekt d è  zeewering nu 
ais een kaap in zee uit.

dcdigingsmaatregel is de Eiei kindse kust. lus-' 
sen de Slufter en de noordpunt van bet eiland 
Texel. Hier gaal de kust jaarlijks zo’n zeven 
meier achteruit. Nu is c ro n i de v ijf jaa r een 
zandsupplelie van twee à drie miljoen kubieke 
meter nodig.

Dé kust van Eierfarid kan ook op een andérc 
manier op zijn plaats worden gehouden. Dat 
zou bijvoorbeeld kunnen met golfbrekers voor 
de kust of door de ebgcül iii het zeegat tussen 
Texel en Vlieland le verplaatsen. Uit .-model-, 
onderzoek blijkt dat naast zandsupplelie 
slechts enkele varianten haalbaar zijn: één of 
meer lange, hoge dammen loodrecht op-de 
kust of een serie strandhoofden.

De alternatieven betreffen allemaal een 
combinatie van ccn hardeconstructie met aan
vullende suppleties. 'telkens zal ile kust bezui
den de dammen of.slrandhbofdcn aanzaudèn. 
Aan de noordzijde kan erosie optreden, waar
door aanvullende maatregelen nodig zullen 
zijn; bijvoorbeeld een beperkte zandsupplelie 
of het plaatsen van zinkstokken. Indien de

dwijnt, is ongeveer 1,25 m3 suppletiezand 
nodig. Er is meer dan één kubieke meter 
nodig, doordat een zandvoorraad voor bijvoor
beeld vijf jaar het kustprofiel verstoort. Gol- 
ven, stromingen en getij zullen trachten deze 
verstoring te vereffenen, waardoor in de perio
de direct ila het aanbrerfgen relatief Veel sup- 
pléüezand verdwijnt. Hoewel er op veel plàat- 
sen langs de kust minder zand nodig zou zijn 
bij suppleties met een kleinere levensduur, is 
dit niet altijd goedkoper. De mobilisatie- en 
demobilisatiekosten van het geaVanceërde 
baggermalericel zijn immers erg hoog. Tel
kens moet de beste levensduur en uitvoerings
vorm  worden bepaald aan de hand van de lo
kale morfologische en hydraulische omstan
digheden. Suppleren is maatwerk.

Het aanbrengen van een laag zand is vrij wel 
overal de beste oplossing om kustaehleruit- 
gang te voorkomen. Alleen in de nabijheid 
van zeegaten is de getij werking soms zeer 
sterk en zijn de kustprofielen zó steil dat het 
zand dat van het duin of het strand erodeert 
vrijwel direct verdwijnt. In zulke situaties 
wordt ook naar andere oplossingen gekeken.

Een voorbeeld van een kusfvak dat in aan
merking komt voor een alternatieve kustver-

Suppletiezand 
Voor de storm

Laag water

STRAND MET SUPPLETIE

10a

Na de storm

10. Bij een slràndsupple- 
tie is er een voorraad 
zand op het strand aan- 
gebraent (a). Die voorraad

beschermt de duinen bij 
storm tegen afslag en 
mag uiteindelijk in zee 
verdwijnen (b).
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meest noordelijk gelegen dam of strandhoofd op de omgeving zíjn minder voorspelbaar
aansluit op de bestaande dijk op de noordpunt naarmate de dam langer is. Naast zandsupple-
van Texel, zal daar geen lijzijde-erosie optre- ties zijn strandhoofden o f een 550 meter lange
den. De ecologisch waardevolle omgeving van dam hét minst ingrijpend,
de Slufter blijft bij alle varianten ongerept. De alternatieven met één of twee kortere

JEr zijn een aantal belangrijke verschillen dammen en strandhoofden blijken elkaar vóór
tussen de varianten. Hpe grootschaliger de op- wat betreft de kosten niet veel te ontlopen. Op
lossing is, des te ingrijpender zijn dé effecten basis van een beleidsanalyse,is uiteindeÜjk ge-
ervan op liei milieu, het kindschap, de ccono- kozen voor één 550 meter lange dam die aan-
mie en de 'recreatie! Zo zal een 1500 meter sluit op de dijk rond de noordelijke punt van
lange dam lot een aanzienlijke stijging van hel hel eiland. De dam wordt in 1995 gebouwd,
grondwater in de duinen leiden. De effecten De aanleg brengt eenmalig hogere kosten met
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11. Wie het Nederlandse 
kustgebied överziet -  hier 
de kust bij Westkapelle -  
begrijpt de keuze van 
Rijkswaterstaat om de 
kusttijnzorg uit te breiden 
tot kustzonezorg.

12 en 13. Om de kúst 
voor Eierland op Texel te 
beschermen zijn verschil
lende maatregelen voor
gesteld en onderzocht. 
De kaartjes geven de 
morfologische effecten na 
vijftig jaar weer. Uiteinde
lijk is de  keüs gevallen op 
het derde alternatief (12c), 
een 550 meter lange dam. 
De artists-impression (13) 
toont hoe het gebied er in 
2045 uit zal zien. ¡ -  -

13
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zich mee, maar de lagere suppletiekosten in de 
toekomst compenseren díe investering.

Ais we ervaringen van vijf jaar dynamisch 
handhaven ‘door de oogharen’ bezien, blijkt 
dat we de kustlijn door strandsuppleties en en
kele alternatieve maatregelen op zijn plaats 
welen le houden, We moeten ons hierbij wel 
realiseren dat grote delen van de kust steeds 
steiler worden. Door het aanbrengen van extra 
zand hoog in bet kuslprofïel werken w e in 
feite een verdere verstéiling in de hand. Op de 
lange duur zou dit tot een grotere suppletie- 

. inspanning kunnen leiden. Voor de kustvak- 
ken waarvoor zo’n profielversleiling is gecon
stateerd (langs grote delen van de Hollandse 
kust eii de middenstukken van de waddenei
landen) lijkt suppleren op de pndcrw ateroever •

een oplossing. Natuui . moet wel duidelijk 
zijn dat er ook op langere termijn voldoende 
suppletiezand is. Ook zal moeten worden vast
gesteld hoe de versteiiing van de vooroever 
kan worden tegengegaan, waarbij rekening 
moet worden gehouden met de mogelijkheid 
van een versnelde rijzing van de zeespiegel ais 
gevolg van klimaatveranderingen.

De meerdimensionale kust

Ais ‘vaste’ grens tussen land en zee Waarborgt 
de basiskustlijn de mogelijkheden voor na
tuurontwikkeling, bewoning, recreatie en wat 
dies meer zij achter die lijn. Maar daarmee 
zijn we er nog niet. Het begrip kustlijn is in 
feite te eng voor een goede beschouwing van 
het maatschappelijk en ecologisch functione
ren van de kustzone ais geheel. De kustlijn is 
niet meer dan een overgang tussen nat en 
droog en de hasiskustlijn is uitsluitend een 
hulpmiddel om de erosiedreiging vanuit zee te 
bepalen. Ais we goede afwegingen wijlen 
maken dan zullen we verder moeten kijken 
dan een ééndimensionale kustlijn. D e komen
de jaren zullen we de stap moeten maken van 
kust/ÿiizprg naar kustzonezorg.

Bij het kustbeheer is er behoefte aan een in
tegrale benadering, gericht op een duurzame 
ontwikkeling van de gehele kustzone. Een in
tegrale benadering betekent dat niet steeds 
vanuit afzonderlijke belangën naar de kust 
wordt gekeken, maar dat naar eert verweving 
van functies wordt gezocht. Het gaat er daarbij 
om hoe het rijksbeleid, gericht op handhaving 
van de kustlijn en herstel van de ecologische 
hoofdas langs de kust, in overeenstemming 
kan worden gebracht met de regionale ontwik
kelingsbehoefte op het gebied van recreàtie, 
woningbouw en industrie. Integraal kustbe
heer betekent oök samenwerking'tussen indi
viduen, organisaties en overheden. De kust 
moet onze kust Worden, waar mensen veilig 
kunnen wonen en aangenaam kunnen verpo
zen, op het strand of in de ongerepte natuur.

Bij een beschouwing van de kust in zijn 
ruimtelijke en maatschappelijke context speelt 
ook de dimensie tijd een cruciale rol. Kustpro
cessen zorgen voor geleidelijke, maar alsmaar 
doorgaande veranderingen die op termijn, ais 
het ware sluipend, grote maatschappelijke 
consequenties kunnen hebben. Een ingreep in
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14 en 15. Weer of geen 
weer, de kust is erg in 
trek bij recreanten. Voor 
veel kustvakken is recre
atie dan ook een hoofd
functie van de kustzone, 
naast waterkering en na
tuur.

gen hebben voor een volgend vak. Zandwin- 
ning, aanleg!van havenhoofden en afsluitdam- 
men, maar ook suppleties en wijzigingen in 
het beheer Van waterkering o f duinen zijn 
daarvan voorbeelden. Ingrepen en gewijzigde 
bestemmingen in de kustzone zullen niet al
leen op het korte-termijnvoordeel, maar vooral 
ook op de laiige-termijngevolgen moeten wor- 

_ den getoetst.
De laatste jaren zijn diverse grootschalige 

ontwikkelingsplannen voorde kustzone gepre
senteerd. Bij het Kennemerstrandplan, dat mo
menteel aan de zuidzijde van het zuiderhaven- 
hoofd van IJmuiden wordt gerealiseerd, ligt de 
nadruk sterk op recreatieve voorzieningen. 
Een deel van he t gebied wordt daarbíj ais na: 
tuurgebied ingericht. De plannen voor de uit
breiding van de Maasvlakte beogen vooral 
ruimte te scheppen voor industriële activitei
ten, maar er zal oök worden gekeken naar de 
mogelijkheden voor natuur-compensatie.

Hef bekendste voorbeeld van grootschalige 
ontwikkelingsplannen voor de kustzone is 
zonder twijfel het Kustlokatieplan Schevenin- 
gen-Hoek van Holland, in de volksmond veel
al het Plan Waterman genoemd. Het betreft 
een project Waarbij zo’n veertig vierkante ki
lometer land op de zee wordt gewonnen. In dit 
dichtbevolkte stuk van Nederland is er een 
grote behoefte aan grond vöor onder nieer wo
ningbouw, glastuinbouw, recreatie en natuur. 
Het plan voorziet in de verweving van deze en

De vraag o f de behoefte aan ruimte een in
vestering van vele miljarden guldens recht
vaardigt, is in de eerste instantie een ruimtelij- 
ke-ordeningsafweging. De eventuele aanleg 
van zo’n kustlokatie zou een impuls voor de 
Nederlandse waterbouw- én, baggerwereld 
kunnen betekenen, waarbij wellicht nieuwe 
lechnologicn kunnen worden ontwikkeld. Bij. 
de beoordeling van dergelijke plannen moet 
worden gewaakt over hei evenwicht tussen de 
kosten van aanleg en onderhoud. Tevens zul
len de fysische èn ecologische iange-termijn- 
effecten, oök voor naburige kustvakken, 
nauwkeurig in beeld moeten worden gebracht.
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