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Begin september 2008 presenteerde de (tweede) Deltacommissie haar 
bevindingen onder de titel ‘Samen werken met water; een land dat 
leeft, bouwt aan zijn toekomst’. Grote, somber stemmende kranten-
koppen waren het gevolg. De algemene tendens: Nederland moet vei-
liger om in de toekomst het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen 
van de klimaatverandering. Een interessante kwestie voor de water-
managers in Nederland. Zeker nu een groot deel van het advies van de 
commissie weerslag vindt in het Nationaal Waterplan dat eind dit jaar 
in werking treedt. 

Eén van de grote vraagstukken 
die voor ons liggen, is de duur-
zame handhaving van de kustvei-
ligheid. Door de effecten van kli-
maatverandering zal de komende 
twee eeuwen op grotere schaal dan 
nu de noodzaak ontstaan tot ver-

sterking van de kustverdediging. 
De Deltacommissie zou de veilig-
heid van Nederland zelfs met een 
factor tien willen vergroten. Dit 
geldt ook voor de Hollandse kust, 
de kust tussen Hoek van Holland 
en Den Helder. In mijn afstudeer-
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Figuur 1: Overal in Europa komen gebieden voor die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van zeespiegelstijging [European Envi-
ronment Agency, 2006]. Dit onderzoek beperkt zich tot de Hollandse kust (brede rode lijn).
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om op grotere schaal versterking 
van de kustverdediging uit te voe-
ren. Daarnaast zijn er maatregelen 
denkbaar die zich niet lenen voor 
een kleinschalige toepassing, bij-
voorbeeld de aanleg van kunst-
matige eilanden. Dit creëert zowel 
vanuit de probleemzijde als van-
uit de oplossingszijde de behoefte 
aan een grootschaliger ruimtelijk 
perspectief.

Vanuit dit perspectief zijn groot-
schalige lange-termijn oplossin-
gen afgezet tegen de langdurige 

huidige kustbeleid met kleinscha-
lige kustversterkingsprojecten dan 
nog wel tot een optimale situatie 
zal leiden.

Ruimtelijke schalen
Er zijn twee oorzaken voor het feit 
dat op de lange-termijn (de ko-
mende twee eeuwen) de behoefte 
aan een grootschaliger ruimtelijk 
perspectief zal toenemen. In de 
eerste plaats zal een sterke schaal-
vergroting optreden van de zwak-
ke schakels in de kustverdediging. 
Dit leidt inherent tot de noodzaak 

onderzoek, dat ik heb uitgevoerd 
bij Witteveen+Bos, ben ik op deze 
problematiek ingegaan. De cen-
trale vraag was: kan voortzetting 
van het huidige beleid met klein-
schalige oplossingen op de lange 
termijn leiden tot een optimale 
situatie, of kan hiervoor beter in-
gezet worden op grootschaliger 
maatregelen? Vorig jaar juni heb 
ik dit onderzoek al afgerond, dus 
nog voor het advies van de Delta-
commissie naar buiten kwam. In 
dit artikel worden de hoofdlijnen 
van het onderzoek weergegeven.

Toekomstige uitdaging
Ondanks de lange-termijn door-
kijk tot het jaar 2200, is het huidige 
kustbeleid voornamelijk gericht 
op korte-termijn veranderingen. 
Dit resulteert in kustversterkings-
projecten met een kleinschalig 
ruimtelijk perspectief. De ko-
mende twee eeuwen zal door de 
effecten van klimaatverandering 
de druk op de zeeweringen ech-
ter toenemen. Om de gevolgen 
hiervan voor de Hollandse kust in 
kaart te brengen, heb ik drie scena-
rio’s opgesteld voor de potentiële 
effecten van klimaatverandering 
voor de Nederlandse kust. Het 
laagste scenario gaat uit van 0,95 
m zeespiegelstijging en het hoog-
ste scenario houdt rekening met 
3,15 m zeespiegelstijging plus een 
toename van het stormvloedpeil 
en de golfhoogte. Wanneer ver-
volgens bestaande toetsingsme-
thoden worden toegepast, blijkt 
dat langs de Hollandse kust rond 
2200 voor het laagste klimaatsce-
nario zo’n veertig procent van de 
kustverdediging niet meer zal vol-
doen. Voor het hoogste scenario 
loopt dit op tot zeventig procent. 
Er zal dus op grotere schaal dan 
nu noodzaak ontstaan tot verster-
king van de kustverdediging. De 
vraag is of voortzetting van het 

Figuur 2: Indeling van het studiegebied volgens vier ruimtelijk schaalniveaus.
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voortzetting van het huidige be-
leid. Hiertoe zijn mogelijke strate-
gieën gedefinieerd op een viertal 
verschillende ruimtelijke schaal-
niveaus:
•  Uniforme kust; hierbij wordt  

één oplossing toegepast over de 
gehele lengte van de Hollandse 
kust.

• Grote ruimtelijke schaal; waar-
bij onderscheid wordt gemaakt 
tussen het zuidelijke, dichtbe-
volkte gedeelte van het gebied 
en het noordelijke gedeelte dat 
minder dicht bevolkt is.

• Tussenliggende       ruimtelijke 
schaal; die het studiegebied in 
twaalf kustlangse secties ver-
deelt naar aanleiding van over-
heersende landgebruikspatro-
nen.

• Kleine ruimtelijke schaal; waar-
bij het studiegebied in vele 
korte kustlangse secties wordt 
verdeeld naar aanleiding van 
specifieke lokale eigenschap-
pen als landgebruik en kenmer-
ken van de zeewering.

Lange-termijn strategieën
Voor elk van de ruimteschalen 
zijn, op basis van bestaande oplos-
singen, lange-termijn strategieën 
opgezet ter behoud van de kust-
veiligheid. Het kleinschalige ba-
sisalternatief gaat uit van de voort-
zetting van het huidige kustbeleid 
dat goed is afgestemd op speci-
fieke lokale landgebruiksfuncties. 
Hierdoor ontstaat in kustlangse 
richting een sterke variatie in de 
gekozen maatregelen ter verster-
king van de kustverdediging. De 
maatregelen binnen het basisalter-
natief bestaan uit: dijkverhoging, 
duinverbreding, strandverbreding 
en dijk-in-duin constructies.

Vervolgens is voor de grotere 
ruimtelijke schalen gezocht naar 
nieuwe strategieën. Voor de groot-
ste ruimtelijke schaal, de uniforme 
kust, is een drietal varianten opge-
steld: 

Figuur 3: Schetsontwerpen van de voorgestelde strategieën. Van links naar 
recht: uniforme kust met voorduinen, de grootschalige combinatie met een ei-
land en voorduinen, de landwaartse variant op de tussenliggende schaal en het 

kleinschalige basisalternatief.
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waar landwaartse ingrepen bot-
sen met het  overheersende type 
landgebruik.

Voor elk van deze strategieën zijn 
de dimensies van de benodigde 
maatregelen afgeleid voor zowel 
het hoogste als voor het laagste 
klimaatscenario. 
       
Vergelijking
Tot op heden is er weinig bekend 
over hoe de consequenties van 
nieuwe kustbeheerstrategieën zich 
verhouden tot de consequenties 
van een voortzetting van het hui-
dige beleid voor het kustbeheer. 
Daarnaast richten wetenschappe-
lijke publicaties zich nog vooral 
op de technische haalbaarheid van 
nieuwe strategieën. In deze studie 
zijn de nieuwe strategieën verge-
leken met het basisalternatief op 
een brede reeks criteria voor kos-
ten, welvaartseffecten, intrinsieke 
natuurwaarden en een aantal al-
gemene criteria (waaronder ro-
buustheid en faseerbaarheid). De 
afweging is hoofdzakelijk kwali-
tatief van aard en is gebaseerd op 
multi-criteria-analysetechnieken. 
De onderbouwing is deels geba-
seerd op ruwe schattingen van 
(sociaal-economische) kosten en 
baten volgens de methodieken 
voor maatschappelijke kosten-ba-
tenanalyse. 

 Binnen het toegepaste afwegings-
kader is bovendien op een drietal 
manieren rekening gehouden met 
de onzekerheden die een lange-
termijn benadering met zich mee 
brengt:
• De voorgestelde strategieën zijn 

uitgewerkt voor twee klimaat-
scenario’s.

• Er is een zestal visies (gewich-
tensets) toegepast met betrek-
king tot het belang dat gehecht 
kan worden aan de verschillen-
de criteria.

• Er is een probabilistische gevoe-
ligheidsanalyse uitgevoerd voor 

en kunstmatige, dynamische 
zandbanken voor het noorde-
lijke deel.

In beide gevallen is in het zuidelij-
ke deel van het studiegebied voor 
de omvangrijkste maatregel geko-
zen, omdat daar de ruimtedruk 
het grootst is.

Op de tussenliggende ruimte-
schaal zijn tot slot een zeewaartse 
en een landwaartse strategie gede-
finieerd:
• Een zeewaartse strategie, waarbij 

zeewaartse duinverbredingen 
worden afgewisseld met nieuwe 
zandbanken en kunstriffen, af-
hankelijk van het overheersende 
type landgebruik.

• Een landwaartse strategie, waar-
bij landwaartse duinuitbreidin-
gen worden afgewisseld met 
enkele kleinschalige zeewaartse 
duinverbredingen op plekken 

• Twee eilanden die samen de ge-
hele kust van het studiegebied 
afschermen. (De kans op over-
stroming van deze eilanden zal 
aanzienlijk groter zijn dan de 
overstromingskans van het vas-
teland, anders wordt het pro-
bleem slechts verplaatst.)

• Kunstmatige  dynamische zand-
banken voor de gehele kust. 

• Een nieuwe rij voorduinen vóór 
de bestaande zeereep, langs de 
gehele kust.

Op de grote ruimteschaal zijn twee 
combinaties van de uniforme stra-
tegieën gemaakt:
• Een eiland voor het zuidelijke 

deel van de Hollandse kust en 
nieuwe voorduinen voor het 
noordelijke gedeelte.

• Een nieuwe rij voorduinen vóór 
de bestaande duinen in het zui-
delijke deel van het studiegebied 

Figuur 4: Schematische weergaven van de toegepaste afwegingsmethode.
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de kleinschalige strategie, die is 
gebaseerd op het voortzetten van 
het huidige beleid voor de kust-
beheersing, niet de beste strategie 
te zijn. Andere strategieën bieden 
betere kansen voor het versterken 
van de kustverdediging en voor 
de daarmee gepaard gaande ruim-
telijke consequenties, ook wan-
neer rekening wordt gehouden 
met de hierboven genoemde on-
zekerheden. Het basisalternatief 
(de kleinschalige strategie) scoort 
voornamelijk goed vanuit een vi-
sie gericht op de op dit moment 
belangrijkste criteria en vanuit een 
risicomijdende visie.

Er worden drie alternatieve strate-
gieën gevonden die grote voorde-
len laten zien ten opzichte van het 
basisalternatief. Deze strategieën 
worden allen gekenmerkt door 
een grootschaliger ruimtelijk per-
spectief:

▪ De strategie voor een uniforme 
kust met een nieuwe rij voordui-
nen voor de bestaande zeereep. 
Deze strategie wordt als beste 
beoordeeld vanuit een duur-
zaamheidsvisie doordat een 
nieuwe, gladde kustlijn wordt 
gevormd die minder onderhoud 
vergt en zeer robuust is.

▪ De strategie ontworpen op een 
groot ruimtelijk schaalniveau 
waarbij een eiland is voorzien 
voor het zuidelijke deel van de 
kust van het studiegebied en 
nieuwe voorduinen voor het 
noordelijke deel, wordt als beste 
beoordeeld vanuit een visie ge-
richt op ruimtelijke ontwikke-
ling. Dit omdat er nieuwe ruimte 
beschikbaar komt om de steeds 
maar toenemende ruimtelijke 
druk in het zuidelijke deel van 
het studiegebied te verlichten. 
Deze strategie is echter negatief 
beoordeeld vanuit een risicomij-
dende visie doordat negatieve 

de vergelijkingen die zijn uitge-
voerd voor het hoogste en laagste 
klimaatscenario, laat zien dat de 
toegepaste aanpak voor het om-
gaan met onzekerheden resulteert 
in redelijk stabiele uitkomsten.

Grootschaliger is beter
De vergelijking van de voorgestel-
de strategieën brengt een aantal 
interessante punten aan het licht 
met betrekking tot het Neder-
landse kustbeleid. Ten eerste blijkt 

het effect van de onzekerheden 
in de geschatte kosten en ba-
ten op de afwegingsresultaten. 
Het resultaat hiervan is dat de 
effecten van die alternatieven 
waarvan de eindscores slechts 
marginaal afwijken van de sco-
re van het basisalternatief, als 
niet-significant verschillend van 
het huidige beleid worden be-
schouwd. 

Analyse van de eindresultaten van 

Figuur 5: Overzicht van de eindscores van de strategieën voor het laagste en 
hoogste klimaatscenario. Het basisalternatief scoort standaard 0, omdat er re-

latieve scores zijn toegepast voor de effecten van de grootschaliger strategieën. 
Alleen scores die significant afwijken van de score van het basisalternatief zijn 

opgenomen.
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ties. Daarnaast was ook over de 
impact van de aanwezigheid van 
eilanden of zandbanken voor de 
kust vooralsnog weinig bekend. 
Er is meer onderzoek nodig naar 
de toegevoegde bescherming van 
de achterliggende kust door deze 
structuren en er is meer kennis 
vereist van de morfologische im-
pact op de bestaande kustverde-
diging.

Vervolg
Het interessante aan dit onder-
zoek was en is dat het heel actu-
eel is. Door de vele ontwikkelin-
gen op het gebied van het op de 
lange termijn handhaven van de 
waterveiligheid van Nederland, 
was er veel informatie te vinden, 
waren er interessante projectbij-
eenkomsten en waren er ook tal-
loze mogelijkheden om mijn eigen 
onderzoek te presenteren. Zo ben 
ik, al tijdens mijn afstuderen, op 
workshops van de Deltacommis-
sie geweest.
Nadat ik in juni ben afgestudeerd, 
ben ik vervolgens eerst nog een 
maand bij Witteveen+Bos geble-
ven om wat artikelen te schrijven. 
Daarna was er eindelijk tijd voor 
vakantie, om vervolgens in augus-
tus te beginnen bij de vakgroep 
Waterbeheer aan de UT’. Nu zit ik 
hier alweer een half jaar als wap-
perend handje/junior onderzoe-
ker. In die tijd heb ik ondermeer 
wetenschappelijke papers over 
mijn onderzoek geschreven (één 
daarvan zal ik in april presenteren 
op een congres in Lissabon), col-
leges voorbereid voor een nieuw 
vak en congressen bezocht. Al-
lemaal erg leuk, en reden genoeg 
om er nog eens vier jaar aan vast 
te plakken voor een al minstens zo 
interessant promotieonderzoek.

toekomst met zich meebrengt. 
Voor concrete ontwerpen geba-
seerd op de voorgestelde stra-
tegieën zijn deze onzekerheden 
echter wel degelijk van belang en 
moet er toch vooral de voorkeur 
gegeven worden aan flexibele op-
lossingen. Dit moet er voor zor-
gen dat het mogelijk blijft om de 
kustverdedigingen met de tijd te 
versterken naar aanleiding van de 
laatste inzichten in en voorspellin-
gen van de randvoorwaarden voor 
de komende decennia. Vanuit dit 
opzicht zijn statische oplossingen 
die zich minder eenvoudig laten 
aanpassen, zoals eilanden, minder 
gunstig dan dynamische oplossin-
gen als de nieuwe voorduinen.

Verder blijkt dat een betrouwbare 
analyse gemaakt kan worden van 
de significante voordelen en nade-
len van verschillende strategieën 
voor het lange-termijn kustbeheer, 
ook al zijn de onzekerheden die 
de toekomst met zich meebrengt 
groot. Er is dus geen noodzaak 
om te wachten met het vaststellen 
van een nieuwe richting voor het 
kustbeheer totdat alle toekomstige 
onzekerheden zoveel mogelijk zijn 
teruggedrongen.
 
Kennislacunes
Gedurende het onderzoek bleek 
meerdere keren dat er op sommi-
ge punten nog onvoldoende ken-
nis beschikbaar is voor een zeer 
grondige analyse van nieuwe mo-
gelijkheden voor het kustbeleid. 
Hier volgt een tweetal voorbeel-
den. In de eerste plaats scoorden 
de strategieën die gebruik ma-
ken van de nieuw aan te brengen 
zandbanken slecht doordat daar-
over nog weinig bekend is. Verder 
onderzoek zou echter alsnog tot 
een positieve analyse kunnen lei-
den, doordat dit een dynamische 
maatregel is die weinig impact 
heeft op bestaande gebiedsfunc-

effecten van de deeloplossingen 
met betrekking tot onderhoud 
en faseerbaarheid sterk door-
werken.

▪ De landwaartse strategie die is 
ontworpen op een tussenliggen-
de ruimtelijke schaal en voorna-
melijk bestaat uit landwaartse 
duinuitbreidingen, wordt als 
beste beoordeeld vanuit een ri-
sicomijdende visie. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat 
de onderhoudskosten laag zijn 
en door de mogelijkheid om de 
aanleg te faseren.

Daarnaast toont de uniforme stra-
tegie met twee eilanden voor de 
kust van het studiegebied vanuit 
enkele visies ook belangrijke voor-
delen ten opzichte van het basis-
alternatief, vooral vanuit de visie 
gericht op ruimtelijke ontwikke-
ling. Dit gaat echter samen met 
significante nadelen vanuit enkele 
andere visies waarvan duurzaam-
heid de belangrijkste is.

Conclusies
Deze studie onderstreept het nut 
van een vergroting van de tijd- en 
ruimteschalen die ten grondslag 
liggen aan ons kustbeheer. Een 
lange-termijn strategie die wordt 
gebaseerd op een grootschaliger 
ruimtelijk perspectief kan resul-
teren in significante voordelen 
ten opzichte van een voortzetting 
van de huidige, kleinschalige en 
projectmatige benadering van het 
kustbeheer. Eén van de voorde-
len van een groter ruimtelijk per-
spectief blijkt de mogelijkheid tot 
het handhaven van de bestaande 
gladde kustlijn, resulterend in een 
duurzamer systeem.

Dit onderzoek laat ook zien dat 
de voorkeur voor de voorgestelde 
kustbeheerstrategieën niet veel 
verandert voor de twee bestudeer-
de klimaatscenario’s, ondanks de 
grote onzekerheden die de verre 


