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Vanzwakkeschakelsnaar
veelzijdigegebieden
Nieuweinzichtenineenmo(gelijksterkere,gol/be!astin,g vandeNederlandsekustzorgdeninZ003
voordevaststellingvantienzwakkeschakelsindekust,waarvanachtprioritair.Dat hetonderwerp
sindsdienkeft, bleekweltijdenshetNationaal KustCongres2006dat hetStudiecentrumvoorBedrijf
enOverheidopz6aprilinhetKurhausinScheveningenverzorgde.Centraalstoni devraagofveiligheiden,gebiedsonrwikke!in$welsamengaan.Uitdepresentatiesbleekdatcommunicatie,werkmet
werkmaken,innovatieveoplossingen,maarookeen'senseofurgency'sleutelbegrippenvormeninde
projectendievanzwakkeschakelssterke,veelzijdigegebiedenmaken.
Dagvoorzitter ChrisZevenbergen, inhet
dagelijks levenwerkzaam bijDuraVermeer
enUNESCO-IHE,benadruktebijzijnopeningvanhetcongresdenoodzaakvaneen
senseofurgency' bijdeburgers.Volgens
hemontbreekt diebijNederlanders.Hij vergeleekdesituatiemetJapan,waardebevolkingdagelijksgeconfronteerd wordtmetde
risico'svanhetbestaanoplanddatonderde
zeespiegelligt.Daardoor bestaat nietalleen
eengrootdraagvlakvoormaatregelen, maar
weetdebevolkingookprecieswatzemoet
doen ingevalvannood.Alsvoorbeeld noemdeZevenbergendeSuperLevée,eenenorme
dijkwaaropverschillende gebruiksfuncties
Wordengecombineerd.Zevenbergen schetste
vervolgenseensomberbeeldvanhoeheter
°pditgebied inNederland aantoegaat."Ook
nierlevengeweldigeideeën,maarergebeurt
geenfluit,omdatdenoodzaaklijkt teontbreken."Hij misteenduidelijke visie.Bovendienwerkendeoverheidenhet bedrijfsleven
nauwelijks samen."Nasuccesvolle projecten
slaatdeopgedanekennisweerneer."
PatrickPoelmann,gedeputeerdevande
ProvincieNoord-Holland, presenteerde het
adviesvandeCommissieBeschermingen
OntwikkelingBuitendijksegebieden in
kustplaatsen,datvorigjaar oktober werd
aangeboden aanstaatssecretarisSchultz van
"aegen.Decommissie,onder leidingvan
Poelmann,steltinhaaradviesdat de huidige
beschermingvankustplaatsen moet worden
gehandhaafd metextrazandsuppleties.Dit
15
eenrandvoorwaardeomruimtelijke ontwikkelingen mogelijk temaken.Het advies
vandecommissie isinmiddels omgezet in
°eleid.Momenteel wordende kustlijnen
vastgelegd vanuit dein 1996indeWetopde
Waterkeringvastgestelde i:io.ooo-lijn met
eenaflopend risicoprofiel. Deoverheid moet

dezelijnen gaan verdedigen. Mogelijkheden
diehet verhogenvandeveiligheid combinerenmetgebiedsontwikkeling, lietenPeter
RuigrokvanAMProjectontwikkeling, Johan
Mathijssen vandeprovincieZeelanden
FransHamer vanhet Europese programma
ComCoastzien.Ruigrokpresenteerdeenkele
projecten vanzijn bedrijf, waaronderKaap
deGoedeHoekinHoekvanHolland.Dit
planvoorziet ineen'superduin' waar werk
metwerkwordtgemaakt.Bijhet versterken
vandezeeweringmetzandsuppletie kanéén
miljoen kubiekemeterzand extra worden
gestort voordeaanlegvaneen 20tot30
meter hoogduin.Ditduin doet tegelijkertijd dienst alszeeweringen woonduin. Om
dergelijke projecten kansvanslagen tebieden isintensiefcontactopwerkniveau noodzakelijk, vindt Ruigrok.
JohanMathijssen benadruktebijdepresentatie vanhet projectZwakkeSchakelsin
Zeeland(zieH 2 0 nummer 8)datalleeneen
integrale aanpak resulteert in duurzame
oplossingen."Meteensectoraleaanpaklosje
heteneprobleemop,maar haalje het andere
inhuis."OokFransHamer vanComCoast
pleittevootintegraleoplossingen.ComCoast
iseenafkorting vanCombined functions in
Coastalzones.Inditproject, gefinancierd
vanuit deEuropeseInterregfondsen, wordt
samengewerktdoortienorganisaties uit
Nederland,Groot-Brittannië, Duitsland,
Denemarken enBelgië.Inplaatsvande dijkeneindeloos teblijven verhogen,wordt in
ComCoastgezocht naar meer duurzame
oplossingen,waarbij mendeveiligheid combineert met ander ruimtelijk gebruik vande
kustzone,zoalstoerisme,recreatieen
natuurontwikkeling, maarook(zilte) landbouw.Daarbij wordendeoplossingen
gezocht indebreedte,inmeer geleidelijke
overgangen vanzeenaarland.In Nederland

betekent ditdatdeaanzeegelegen dijken
hooggenoegmoeten zijn, maarenigegolfoverslagnietvermeden hoeft teworden.De
incidentelegolfoverslag wordt opgevangen
ineenzoneachterdedijk dooreensecundairewaterkering.Hierkandan bijvoorbeeld
recreatiewordenontwikkeld,terwijl verder
landinwaarts devoetendroog blijven.
MarcoVeendorp,adviseur Kust,Rivieren
&Waterkeringen bijArcadis,pleitte bijde
aanpakvandezwakkeschakkelsvooreen
onderlingesamenhang tussen verschillende
kustbelangen alsruimtelijke kwaliteit,
recreatie,toerisme,waterwinning,wonen en
werken endeveiligheid vanhet achterland.
"Veiligheid vormtdeaanleidingvaneen
project, ruimtelijke ordeningisdeopgave."
VolgensVeendorp moeten ineen planstudie
voordeaanpakvaneenprioritairezwakke
schakel,waarbij behalveeenversterkingvan
dezeeweringtevenseenopgaveligtvoorhet
verbeteren vanderuimtelijke kwaliteit,
zoveelmogelijk alternatieven worden
bedacht.Uiteindelijk moetde ruimtelijke
kwaliteit vaneenalternatiefbepalend zijn
bijdekeuzevandeoplossing.Het procesom
toteendefinitieve maatregel tekomenis
nietmakkelijk, maarookniet onmogelijk,
zeiVeendorp.Verschillende belangen kunnen volgenshem integreren wanneer uitgangspunten wordengecombineerd, mogelijkheden enonmogelijkheden worden
benoemd enerveelvuldigenhelder wordt
gepraat met alle belanghebbenden.
Veelvuldigenheldercommuniceren met
allebelanghebbenden wasookdekernvan
het betoogvanMargreeth Bosker, hoofd
BureauCalamiteitenzorgvanhet Hoogheemraadschap vanDelfland. Delfland werd
halverwegedejaren negentigenindejaren
ernageconfronteerd meternstige waterover- ^ ^ ^ ^
last.Technischgezienging het waterschap
prima ommetdewateroverlastzelf,maar in
decommunicatie overhoedeoverlast werd
aangepakt liethetschapnogalwat steekjes
vallen,hetgeen tot veelmisverstanden bijde
burger leidde.Delfland trokhet boetekleed
aanenkan inmiddels bogen opeenuitstekendeinformatievoorziening richting alle
belanghebbenden. Onder andereeencalamiteitenzorgsysteem eneen netwerk rampenbestrijding zorgen ervoordatdecalamiteitenbestrijding soepelverlopen.Het
opbouwen enonderhouden vaneen netwerk
k
metallebelanghebbenden ishierbij zeer
belangrijk, zeiBosker."Doortecommunicerenin tijden vanrust,weetje elkaarblindelings tevinden intijden vannood." *
HzO

9:006

