
In ok tobe r  vorig ja a r  ging de ui tvoer ing van 
het Mas te rp lan Kustve i Li g heid van s ta r t  op 
het s t rand in Koksi jde. Diezel fde maand nog 
werd het s t rand van De Panne aangepakt .
In het v oo r ja a rv an  2012 is de k lem to on  gelegd 
op de zwakste schake l  van de V laamse kust:  
het s t rand van De Haan (Wenduine).
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Met MasterpLan Kustveiügheid moet
de Vlaamse kust tegen 2015 be

scherm en tegen zeer zware storm en. Het 
plan bepaalt onder m eer op w elke kritieke  
plaatsen zonder u its te l actie nodig Is.

Strandsuppleties
In som m ige kustgem eenten zoals Koksij
de, De Panne en Oostende zijn In opdracht 
van de M DK-afdellng Kust al Ingrijpende 
w erken uitgevoerd om de kustveiligheid te 

. In .Wenduine zijn de s trandsup-

meente van De Haan Is In het M asterplan 
Kustve i Lig he I d opgenomen ais een u ite rst 
kwetsbare zone.

Ais eerste m aatregel w ordt het strand 
aangepakt. Daar Is van oost naar west een 
zandaanvoervan m eerdan 700.000 kubieke 
m ete r nodig, om zo een groot laag strand 
te creëren. In Wenduine Is gekozen voor

Devemga
een zeewaartse verbreding van het droge 
strand m et m eer dan 30 meter.

Door de verbreding w ordt het ve ilighe ids
niveau van het strand herste ld. Dat niveau 
was afgenom en na de w in te rs to rm en  In 
2010 en 2011. Er kom t nu een buffer om 
de verwachte erosie te com penseren en 
de exploitatie van het s trand m oge lijk  te 
maken. Het zand voor de strandvoedlng 
w ordt m et een sleephopperzuiger gehaald 
In een concesslezone voor zandw inning In 
de Noordzee.

Rotondedijk
Medio mei zijn de supple bewerken aan de

oostzijde beëindigd en zijn de werkzaam  
heden verp laa tst naar de westkant, In de 
omgeving van de Rotondedijk. Door de 
m eer zeewaartse u itbouw  k rijg t deze dijk 
bij s to rm w eer veel zwaardere klappen. De 
nieuwe zandbuffer die nu w ordt aangelegd 
moet dat verhelpen.

Na deze zachte' m aatregelen volgt nog 
een 'hardelaanpa¿ met s torm m uren en een 
verbreding va n d e b e s ta  ande, zeedijk. Die 
m aatregelen worden nog bestudeerd. Zë 
moeten Im m ers a rch itecturaa l passen In de 
bestaande ru im te lijke  omgeving. De afde 
ling Kust m aakt zich s te rk dat de ontwerpen 
In het najaar van 2012 k laar zullen zijn. •
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