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Kustverdediging in beeld

Op 16 maart werd het project Kust op Kracht bij Petten en
Camperduin officieel door minister Schultz van Haegen
opgeleverd. Een bijzonder project waarbij verbetering van
veiligheid , recreatie, toerisme, economie en natuur het
uitgangspunt was. (Links op de foto Luc Kohsiek dijkgraaf
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

Unieke combinatie van veiligheid en ruimtelijke ordening

Strandlagune
en binnenmeer
in nieuw duingebied
Foto’s: Cees van Egmond

Een zandige oplossing is duurzaam en flexibel. Het zorgt ervoor dat de zeewering in de toekomst makkelijk kan worden
aangepast aan veranderende omstandigheden. Een zandige versterking past goed binnen de kaders van het landelijke
Deltaprogramma waarin gezocht wordt naar innovatieve vormen van waterbeheer.
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Kustverdediging in beeld

Door de zandsuppletie bij Petten, 35 miljoen kuub in totaal, is het langste aaneengesloten duingebied van Europa ontstaan.

De aannemer verzorgt de komende
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ten Bergen en Schagen, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland
hebben daarvoor een programma opgesteld met
25 projecten zoals de aanleg van natuur en nieuwe
fiets- en wandelroutes. Daarnaast investeert
de provincie nog eens 2,5 miljoen euro voor extra
projecten die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit,
in een aanvullend tweede programma. Initiatiefnemers moeten wel voor minimaal 50 procent
cofinanciering zorgen.

