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Kwetsbareplekken in
Nederlandsezeewering
Uiteenonderzoeknaardekustveiligheidoplangetermijn voordeprovinciesNoord-enZuidHoliand blijkt datsuppletievanzandnietoveralvoldoendeveiligheidvoordetoekomstgee/t. Voor
deKop vanNoord-Holland, hetWestlandendeZuid-HollandseEilandenzijnanderemaatregelen
noodzakelijk. Voorderestvande kustiseenvergrotingvandezandsuppletievoldoendeomdeveiligheidtewaarborgen.Dat blijkt uiteenonderzoekuitgevoerd inopdrachtvandestuurgroep Hollands
Kust2050.
Bijhet onderzoek isuitgegaan van het
meest ongunstige scenario:een temperatuurstijging van 3,5 C,een zeespiegelstijgingvan85 cm,waarbij debodemdalingis
inbegrepen, eneenstijging vandejaarlijkse
hoeveelheid neerslagmetzesprocent inde
komende 100jaar.Waarschijnlijk neemt de
intensiteit van regenbuien toeen ontstaan
drogerezomers ennattere winters.Ookkan
nietworden uitgesloten dat meer enzwaarderestormen zullen ontstaan.
DeNederlandse zeeweringen kunnen op
kwetsbareplaatsen onder druk komen te
staan.Dezekwetsbaarheid wordt vergroot
doordat denatuurlijke aanvoervanzand
afneemt, waardoor erosievandekust
toeneemt.Deoeversonder water kunnen
steiler worden,waardoor het onderzeese
fundament vandekust versmalt. Het kustsysteem kampt nu almeteen structureel

tekort aanzand.Sinds 1990ishet kustbeheer
vooralgericht ophet compenseren vande
voortgaande erosie.Verplaatsing vande
kustlijn landinwaarts wordt tegengegaan
doornieuwzand testorten. De afgelopen
tienjaar werdgemiddeld zeven miljoen
kubieke meterzand perjaar toegevoegd.
Uit het onderzoek blijkt dat deze
suppletie voordemeestegebieden ookopde
lange termijn voldoendeveiligheid biedt,
hoeweldehoeveelheid optespuiten zand
welgroter zalmoeten worden.Maarvoor
delenvandekust indeKopvan NoordHolland (vanTexeltot Callantsoog),de
Pettener-enHondsbossche zeewering ende
Zuid-Hollandse Eilanden (met namedeKop
vanGoeree)isdit niet voldoende.BijDen
Helder,Callantsoog,Katwijk, Westland en
Voornezullen dijken en waterkeringen
verhoogd en/ofversterkt moeten worden

omdeveiligheid van het achterland op
langetermijn tegaranderen.In veel kustplaatsen kan tijdens stormvloed strandafslagoptreden. Opsommigelocaties wordt
niet voldaan aandehuidige wettelijke
veiligheidsnormen voorde kust.
Deveiligheidsproblemen langsde kust
verschillen perkustvak,zoblijkt uit het
onderzoek. Dat wordt veroorzaktdoorde
aardendesamenstelling van het kustvak.
Daarom wordt verder onderzoek opgestart
naar lokaleoplossingen,gericht opdekorte
termijn. Hierbij worden lokaleplannen voor
bijvoorbeeld woningbouw, economieen
toerismegetoetst aandekustveiligheid op
korteén lange termijn. Ookwordteen
kosten-batenanalyse opgesteld vande
verschillende ingrepen en plannen.
Aandeprobleemgebieden wordt bijzondereaandacht besteed.VoordeKopvan
Noord-Holland enTexelworden driemogelijke strategieënuitgewerkt: handhaving
huidige kustlijn, zeewaartseverdedigingof
een landwaartseoplossing.In Zuid-Holland
komt eennaderonderzoek naardeproblematiek vandesmalleduinenrij bij hetWestland.Indatonderzoek wordenookonder
meerdeontwikkelingen bijHoekvan
Holland enhet plan 'WesthoekvanZuidHolland' meegenomen.VoordeZuidHollandseEilanden wordtonderzocht of
verhogingen/ofversterking vande duinen
bij dekopvanGoereeendepunt vanVoorne
eenstructurele oplossingbiedtvoorde
erosie.Eenprobleem vaneenandereordeis
deerosievandeSlufter, dieveelgroter isdan
verwacht,ende(mogelijke) aanlegvande
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