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Samenvatting 

Vanuit waterveiligheid bezien is er, na de realisatie van de Zwakke Schakel projecten in 
2015, geen urgentie om verharde zeeweringen op korte termijn aan te passen. Onder het 
motto ‘ zacht waar het kan, hard waar het moet’, kunnen veel verharde weringen op orde 
gehouden worden. Op de lange termijn speelt, door kusterosie en zeespiegelstijging, wel een 
veiligheidsopgave langs delen van de kust met een verharde zeewering. De vraag is: hoe kan 
deze lange termijn veiligheidsopgave worden gecombineerd met ruimtelijke opgaven die zich 
daar al op korte termijn manifesteren.  
 
Het voorliggende rapport is een tussenrapportage van het onderzoek Toekomstbestendige 
Verharde Zeeweringen fase 2. Het onderzoek heeft tot doel ‘het ontwikkelen van inhoudelijke 
en organisatorische bouwstenen voor mogelijke adaptatiestrategieën voor verharde 
zeeweringen op lokaal en bovenlokaal niveau’.  
 
Bouwstenen voor mogelijke strategieën zijn inrichtingsconcepten en ontwikkelpaden. Een 
inrichtingsconcept is hier gedefinieerd als een ruimtelijke voorstelling van bepaalde doelen 
met bijbehorende maatregelen in een afgebakend gebied. Een ontwikkelpad is gedefinieerd 
als de route van implementatie, zowel qua bekostiging als qua timing.  
 
Er zijn twee cases geselecteerd om ervaring op te doen met het ontwikkelen 
adaptatiestrategieën voor verharde zeeweringen, namelijk het buitendijkse gebied rond de 
haven van Scheveningen en het gebied rond de zeedijk van de wijk Eiland in Vlissingen. Voor 
beide cases zijn inrichtingsconcepten en ontwikkelpaden ontworpen op basis van bestaand 
materiaal en via ontwerpend onderzoek, in nauwe samenwerking met betrokken gemeenten, 
provincies, waterschappen en adviesbureaus. Resultaten hiervan zijn in een workshop aan 
experts voorgelegd. Het werken met cases om bouwstenen voor strategieën te ontwikkelen, 
is succesvol gebleken. De methode was bijzonder inspirerend en gaf goed inzicht in 
agenda´s en ambities van verschillende partijen. Op deze manier konden diverse relevante 
onderwerpen (waaronder herstructurering) worden meegenomen in het verkennen van 
mogelijke strategieën voor de cases Vlissingen en Scheveningen. 
 
Er zijn drie mogelijke adaptatiestrategieën naar voren gekomen, te weten: 1. het behouden 
van de huidige configuratie, 2. het sturen op adaptatie en 3. het creëren nieuw programma. 
Wat betreft doelen, maatregelen en timing blijken de strategieën sterk onderscheidend van 
elkaar te zijn.  
 
Een belangrijke bevinding uit de twee cases is dat de onderzochte strategieën geen zicht 
bieden op realistische verdienmodellen. Een van de voornaamste reden hiervoor lijkt dat 
agenda’s voor waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling niet synchroon in de tijd lopen. 
Vanuit dit perspectief ligt er daarom een uitdaging om beide opgaven op een andere wijze 
aan elkaar te verbinden.   
Vanwege deze beperkte casuïstiek is het vanzelfsprekend dat er nog geen definitieve 
conclusies te trekken zijn voor mogelijke adaptatiestrategieën voor alle verharde zeeweringen 
langs de Nederlandse kust. De gevonden resultaten worden hier dan ook gepresenteerd als 
bevindingen en als aanbevelingen voor nader onderzoek. 
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1  Inleiding 

1.1 Probleemstelling 
Ongeveer 80% van de Nederlandse kustlijn bestaat uit duinen. De overige 20% heeft 
verharde zeeweringen: zeedijken, boulevards, hybride keringen (een combinatie van 
duin en harde zeewering), havens en dammen. Uit de verkenning in de eerste fase van 
het project Toekomstbestendige Verharde Zeeweringen (TVZ-1) blijkt dat van de 42 
locaties met een verharde zeewering langs de Noordzeekust, naar schatting 16 van deze 
locaties rond het midden van deze eeuw een nieuwe veiligheidsopgave krijgen, 
uitgaande van een snelle zeespiegelstijging1 (Deltares 20112; Arcadis, 20113). Dit 
betekent dat er, vanuit waterveiligheid bezien, geen urgentie is om verharde 
zeeweringen op korte termijn aan te passen. De vraag is wel: hoe valt de lange termijn 
veiligheidsopgave te combineren met ruimtelijke opgaven die zich op korte termijn 
manifesteren langs delen van de kust met een verharde zeewering? 
 
Voor de duinwaterkeringen langs de Nederlandse kust is in de loop van de afgelopen 
twee decennia een adaptatiestrategie ontwikkeld. Daarbij worden zandsuppleties ingezet 
om de zandverliezen, die door kusterosie en zeespiegelstijging ontstaan, tegen te gaan. 
Voordeel van deze methode is dat het volume zand en de verdeling van het zand langs 
de kust relatief gemakkelijk is aan te passen. Op die manier kunnen de functies van de 
kust op een duurzame wijze in stand worden gehouden, ook als de omstandigheden 
veranderen, bijvoorbeeld als de zeespiegel versneld gaat stijgen. Zandsuppleties vormen 
een goed voorbeeld van adaptief deltamanagement. Bij een versnelling in 
zeespiegelstijging wordt de hoeveelheid te suppleren zand verhoogd. 
 
Voor de verharde zeeweringen is nog niet duidelijk welke adaptatiestrategie het meest 
geschikt is voor een toekomstbestendige ontwikkeling. Een belangrijke vraag daarbij is of 
een lange termijn veiligheidsopgave kan worden gecombineerd met ruimtelijke opgaven 
die zich soms al op korte termijn manifesteren langs delen van de kust met een verharde 
zeewering. De probleemstelling die in dit rapport behandeld wordt verkent de 
mogelijkheden om langere termijn veiligheidsdoelen met korte termijn ruimtelijke 
ontwikkelingsdoelen samen te brengen in integrale strategieën voor de kust. Belangrijk 
uitgangspunt daarbij is “zacht waar het kan, hard als het moet”. 
Deze dubbeldoelstelling, veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling, speelde ook een rol bij de 
versterkingsprojecten van de zogenaamde ‘prioritaire zwakke schakels’. In veel gevallen 
betreft dit locaties met verharde zeeweringen, zoals de Hondsbossche- en Pettense 
zeewering en Scheveningen boulevard. De verschillende aanpakken bij de Zwakke 
Schakel projecten dienen in deze studie als een inspiratiebron.  

1.2 Project Toekomstbestendige verharde zeeweringen (TVZ) 
Begin 2011 is, in samenspraak met stakeholders, een plan van aanpak opgesteld voor 
een studie naar Toekomstbestendige Verharde Zeeweringen. Het onderzoek verloopt in 
twee fasen (zei Figuur 1.1.).  

                                                   
1. Volgens het deltascenario met 35 cm in 2050 en 85 cm in 2100 
2. Deltares, 2011. Toekomstbestendige verharde zeeweringen. Onderzoeksfase 1, rapport 1204595. 
3. Arcadis, 2011. Toekomstbestendige verharde zeeweringen. Analyserapport C03041.002739.0100. 
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Fase 1 bestaat uit het in beeld brengen van de veiligheidshorizon en de 
waterveiligheidsmaatregelen om verharde keringen toekomstbestendig te maken. Dit is 
gedaan voor 42 locaties langs de Nederlandse kust. Deze fase is gerapporteerd door 
Arcadis (2011) en Deltares (2011).  
Fase 2 loopt van 2011 tot 2012 en richt zich vooral op combinaties van veiligheidsdoelen 
(voor middellange tot lange termijn) en ruimtelijke ambities (voor korte tot middellange 
termijn). Doel van de tweede fase is ‘het ontwikkelen van inhoudelijke en 
organisatorische bouwstenen voor mogelijke adaptatiestrategieën voor verharde 
zeeweringen op lokaal en bovenlokaal niveau’. Daarbij gaat het om inrichtingsconcepten 
en ontwikkelpaden, die een bijdrage leveren aan zowel de lange termijn 
veiligheidsopgave als aan ruimtelijke ontwikkelingen op de korte termijn. De resultaten 
vormen input voor de Nationale Visie Kust, die het Deltaprogramma Kust in 2012 gaat 
opstellen.   
De toegepaste werkwijze sluit aan op de aanpak die binnen het Deltaprogramma wordt 
gehanteerd: van breed naar smal. Eerst wordt een scala aan mogelijke strategieën in 
beeld gebracht, dat via selectie van kansrijke strategieën uiteindelijk in het 
Deltaprogramma Kust moet leiden tot een voorkeurstrategie of voorkeurstrategieën.  
 
 

 
 
Figuur 1.1 Het project Toekomstbestendige verharde zeeweringen wordt op iteratieve wijze doorlopen op 

basis van joint fact finding. Allereerst wordt de lange termijn ontwikkeling van kustveiligheid bij de 
verharde zeeweringen uitgewerkt vanuit de klimaatsopgave, vervolgens vanuit de ruimtelijke opgave 
(fase 1). De uitwerking van de ruimtelijke opgave vindt hoofdzakelijk buiten dit project plaats. Samen 
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vormen dit de input voor de 2e fase waarin inrichtingsconcepten en mogelijke strategieën worden 
ontwikkeld. (Bron, Plan van aanpak TVZ. Deltares, januari 2011). 

1.3 Dit tussenrapport  
Het voorliggende rapport is een tussenrapportage over het uitgevoerde onderzoek in de 
periode september-december 2011. Het rapport geeft een eerste aanzet tot mogelijke 
integrale adaptatiestrategieën, die gehanteerd kunnen worden voor een veilige, mooie 
en economisch sterke kust waar het verharde zeeweringen betreft. Er is gewerkt aan 
twee case studies. Vanwege deze beperkte casuïstiek is het vanzelfsprekend dat er nog 
geen definitieve conclusies te trekken zijn voor mogelijke adaptatiestrategieën voor alle 
verharde zeeweringen langs de Nederlandse kust. De gevonden resultaten worden hier 
dan ook gepresenteerd als bevindingen en als aanbevelingen voor nader onderzoek. 

1.4 Gehanteerde begrippen 
Hier volgt een omschrijving van relevante kernbegrippen zoals die in dit rapport worden 
gebruikt. 
 
Adaptatiestrategie: Een aanpak waarmee (lange termijn) doelstellingen kunnen 
worden gerealiseerd, afgestemd op veranderende klimaatomstandigheden i.c. 
zeespiegelstijging. Om doelstellingen te bereiken worden keuzes gemaakt uit 
verschillende maatregelen die op een logische wijze en in de tijd aan elkaar 
gekoppeld zijn. Een strategie is dus op te vatten als een combinatie van doelen, 
maatregelen en ontwikkelpaden. 
 
Basiskustlijn: De kustlijn die in het kader van het kusthandhavingsbeleid als referentie 
dient. Dit komt globaal overeen met de positie van de ‘gemiddelde’ laagwaterlijn in 1990. 
 
Binnendijks gebied: Gebied landwaarts van de waterkering waarvoor een wettelijke 
veiligheidsnorm is gedefinieerd. De landwaartse grens van de waterkering is de grens 
van een dijkringgebied. 
 
Buitendijks gebied: Gebied zeewaarts van de waterkering waarvoor geen wettelijke 
veiligheidsnorm is gedefinieerd.  
 
Inrichtingsconcept: Ruimtelijke voorstelling van een bepaald doel en bijbehorende 
maatregelen in een afgebakende eenheid (huis, straat, plein, wijk, dorp, stad, regio, land) 
aangevend hoe de fysieke omgeving en bebouwing (nieuw of herbouwt) zich tot elkaar 
verhouden. 
 
Ontwikkelpad: De route van implementatie qua bekostiging en timing. 
 
Reserveringszone: De reserveringszone legt de toekomstige zone van de waterkering 
vast. Het is de ruimte die nodig is om in de toekomst de dijk te verbreden en te 
verhogen. 
 
Verharde zeewering: Een zeedijk, boulevard, dam, kunstwerk, zoals een sluis en 
gemaal, of een hybride kering (een combinatie van duin en harde zeewering). Een 
verharde zeewering kan een waterkerende functie hebben maar ook slechts harde 
elementen bevatten die geen wezenlijk waterkerende functie vervullen, d.w.z. een 
normale (onverharde) duinwaterkering met zogenaamde niet-waterkerende objecten 
(NWO). 
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Veiligheidshorizon: De termijn waarop (wordt verwacht dat er) een veiligheidsopgave 
ontstaat. 
 

1.5 Werkwijze  
Als eerste stap zijn bouwstenen geïnventariseerd waarmee strategieën kunnen worden 
opgesteld voor toekomstbestendige verharde zeeweringen. Deze bouwstenen zijn: 
inrichtingsconcepten (doelen, maatregelen) en ontwikkelpaden (timing, bekostiging).  
Vervolgens zijn twee cases geselecteerd om ervaring op te doen met het ontwikkelen 
van inrichtingsconcepten, ontwikkelpaden en adaptatiestrategieën voor verharde 
zeeweringen: 1. het buitendijkse gebied rond de haven van Scheveningen en 2. het 
gebied rond de waterkering van de wijk Eiland in Vlissingen. De inrichtingsconcepten zijn 
tot stand gekomen op basis van bestaand materiaal en via ontwerpend onderzoek, in 
nauwe samenwerking met betrokken gemeenten en waterschappen. Resultaten hiervan 
zijn in een workshopsessie aan experts voorgelegd. Voor beide cases zijn drie 
gelijksoortige strategieën ontwikkeld.  
Tenslotte zijn, op grond van de resultaten van de cases, enkele algemene bevindingen 
en suggesties voor vervolgonderzoek geformuleerd.  
 
Werkgroep 
In de strategieën spelen verdienmodellen een belangrijke rol. Daarom is aansluiting 
gezocht met het onderzoekstraject rond ‘verdienmodellen’  van het Deltaprogramma 
Kust, dat hierin samenwerkte met Ecorys. Er is een werkgroep geformeerd met 
economen, een morfoloog, veiligheidsdeskundige, ruimtelijke deskundige en ontwerpers. 
De werkgroep had als taken: 

- Het uniformeren van de inrichtingsconcepten voor de cases in Vlissingen en 
Scheveningen; 

- Het formuleren van mogelijke adaptatiestrategieën; 
- Kostenindicaties te maken met mogelijke financieringsmodellen en 
- De resultaten van bovengenoemde acties voor te leggen aan een expert team 

tijdens een workshop op 30 november 2011 bij Deltares in Delft.  
 
Samenwerking 
Tijdens het project is samengewerkt met: 

- Rijkswaterstaat Waterdienst (Carola van Gelder-Maas, Rob Gerits), 
- Gemeente Den Haag (Gielijn Blom), 
- Gemeente Vlissingen (Wim Crusio, Walter Vael, Jeffrey Beenhouwer), 
- Deltaprogramma Kust (Janneke van Bergen, Marius Schwartz), 
- het Atelier Kustkwaliteit (Jandirk Hoekstra, Marten Hillen, Inge Kersten), 
- Bureau Blondel Stedenbouw (Raymon Blondel), 
- Deltaprogramma Nieuwbouw & Herstructurering (ondermeer Jan Elzinga), 
- Waterschap Zeeuwse Eilanden (Hans Everaars). 

1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zijn bouwstenen in beeld gebracht waarmee strategieën kunnen worden 
opgesteld voor de toekomstbestendige ontwikkeling van verharde zeeweringen langs de 
Nederlandse kust. 
Hoofdstuk 3 omvat een overzicht van alle in TVZ fase 1 onderzochte locaties met 
ruimtelijke opgaven, zoals die vanuit gemeenten werden aangeven. Ook wordt het 
selectieproces beschreven voor de keuze van cases voor de voorliggende studie. 
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Hoofdstuk 4 en 5 gaan dieper in op de geselecteerde cases: Scheveningen en 
Vlissingen. Er worden drie mogelijke strategieën gepresenteerd aan de hand van 
verschillende inrichtingsconcepten (doelen en maatregelen) en ontwikkelpaden.  
Hoofdstuk 6 tenslotte geeft de algemene bevindingen weer die volgen uit de casuïstiek 
uit hoofdstuk 4 en 5. Ook bevat dit hoofdstuk enkele algemene suggesties voor nader 
onderzoek in 2012.  
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2 Op weg naar strategieën voor verharde zeeweringen 

2.1 Inleiding 
Een strategie wordt in deze studie opgevat als een plan om bepaalde doelen te 
bereiken met bepaalde maatregelen die op een logische wijze en in de tijd aan elkaar 
gekoppeld zijn. De doelen en maatregelen worden ruimtelijk weergegeven als 
inrichtingsconcepten. Voor de implementatie kan gekozen worden voor verschillende 
ontwikkelpaden. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze bouwstenen: doelen 
(paragraaf 2.2), maatregelen (paragraaf 2.3) en ontwikkelpaden (paragraaf 2.4). Voor 
welke strategie bestuurders uiteindelijk zullen kiezen, hangt onder meer af van 
kosten en baten, van maatschappelijk draagvlak, juridische randvoorwaarden, 
financieringsmogelijkheden en natuurlijk de politieke context die spelen bij 
kustveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling.  
 

2.2 Doelen 
Het Deltaprogramma Kust omschrijft als overkoepelend doel voor de Nederlandse 
kust: ‘veilig, economisch sterk en mooi’. De strategieën hebben dan ook tot doel om 
zowel een bijdrage te leveren aan ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit als aan de 
lange termijn veiligheidsopgave. De volgende doelen zijn ondermeer relevant: 
 
• Behouden en waar nodig en wenselijk het vergroten van de veiligheid: binnendijks 

en/of buitendijks; 
• Meegroeien met zeespiegelstijging; 
• Ruimte voor nieuwbouw en herstructurering; 
• Ruimte voor (marine) bedrijvigheid;   
• Verbeteren van de ontsluiting voor toeristen en recreanten, de bedrijvigheid en 

evacuatiemogelijkheden; 
• Behouden en ontwikkelen van het toeristisch-recreatieve potentieel; 
• Behouden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, waaronder de beleving van het 

‘kustgevoel’ en het contact met de zee. 
 

2.3 Maatregelen 
Om aan bovenstaande doelen te voldoen zijn de volgende maatregelen bij verharde 
zeeweringen denkbaar:  
 

 Verhoging van de zeewering (compacte oplossing, onder andere dijk-in-duin; Fig. 
2.1); 

 Zeewaartse versterking /uitbreiding (duin, berm, strand, dijk of stormvloedkering; 
Fig. 2.1); 

 Infrastructuur en parkeermogelijkheden in/op de zeewering; 
 Het zogenaamd ‘tijdelijk anders bestemmen’ (TAB) van een gebied met de 

bestemming ‘ veiligheid’ , voor gebruiksfuncties ;   
 Flexibel bouwen (voor een korte termijn om later plaats te kunnen maken voor 

veiligheidsingrepen); 
 Aangepast bouwen (Vlissings model, waterbestendig bouwen) en 



 

 

 
 
 
 
 

 
Toekomstbestendige Verharde Zeeweringen 

 

1204595-000-VEB-0016, 26 januari 2012, definitief 
 

10  
 

 Onderhoud van de kustlijn (zandsuppleties). In principe bestaat er de 
mogelijkheid om voor verharde weringen, net als bij duinwaterkeringen, een 
basiskustlijn vast te stellen en te handhaven. Dit is momenteel in onderzoek bij 
Deltares (in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltaprogramma Kust). 

 

 
Figuur 2.1  Het combineren van veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling speelt ook een rol bij de versterkingen 

van de zwakke schakels. Dat leidde tot verschillende mogelijke maatregelen: constructief, zand en een 
combinatie ervan. 

2.4 Ontwikkelpaden  

2.4.1 Algemeen 
In de volgende tekst wordt ingegaan op mogelijke routes van implementatie, zowel qua 
bekostiging als qua timing. Er worden drie richtingen beschreven om tot bekostiging van 
inrichtingsconcepten te komen: verdienmodellen (dan wel business cases), 
bovenregionale samenwerking of via regelgeving (paragraaf 2.4.2).  
Een belangrijk element van een strategie voor toekomstbestendige verharde 
zeeweringen is de timing van de maatregelen voor waterveiligheid respectievelijk 
ruimtelijke ontwikkelingen. Hier worden drie mogelijkheden beschreven:  
a. via de afzonderlijke (sectorale) agenda’s,  
b. via een gezamenlijk stap-voor-stap aanpak of  
c. via het toewerken naar een moment van een grote beslissing (paragraaf 2.4.3).  
 
Voor iedere situatie zal het juiste mechanisme moeten worden gevonden en kan een 
aantal kennisvragen worden geformuleerd. Het komt er bij de uitwerking op aan om de 
juiste antwoorden te vinden op deze vragen, dan wel de juiste hypotheses te toetsen.  

2.4.2 Bekostiging 
 

2.4.2.1 Verdienmodel (business case)  
Hierbij is het uitgangspunt dat er een financieringsmodel gevonden wordt, dat de 
uitvoering van de maatregelen mogelijk maakt. Onder verdienmodel wordt hier de 
mogelijkheid verstaan om kosten te minimaliseren en/of de financieringsmogelijkheden te 
maximaliseren door het combineren van de waterveiligheidsopgave, de ruimtelijke 
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opgave en mogelijk andere opgaven. Vaak zal hierbij sprake zijn van gezamenlijke 
investering door de overheid en private partijen. Het betreft hier vrijwel in alle gevallen 
een specifiek afgebakend lokaal ruimtelijk gebied.  
 
Mogelijke vragen voor de inzet van een verdienmodel zijn: 
 In welke mate is er synergie in tijd tussen de ruimtelijke opgave en de 

veiligheidsopgave? 
 Welke mogelijkheden biedt voorinvesteren in waterveiligheid voor potentiële andere 

ontwikkelingen? Draagt dit bij aan meer integrale oplossingen en welke 
randvoorwaarden zijn hierbij essentieel? 

 Kan de verdiencapaciteit worden vergroot door het verplaatsen van functies?  
 Welke nieuwe functies kunnen worden toegevoegd voor het vergroten van de 

verdiencapaciteit? 
 Welke bestuurlijke belemmeringen zijn er voor de ontwikkeling van nieuwe integrale 

oplossingen?  
 

2.4.2.2 Bovenregionale samenwerking  
Uitgangspunt hierbij is dat de uitvoering van een project alleen mogelijk is, als er een 
aanvullend bovenregionaal belang is. Dat impliceert dat verschillende regio’s en het Rijk 
hierover afspraken moeten maken. Doorgaans zal bij bovenregionaal belang ook de 
nationale overheid (of EU) geld investeren. 
 
Mogelijke onderzoeksvragen zijn: 
 Wat is het regionale streefbeeld voor deze locatie (structuurvisie, provinciale visies 

Kust)? 
 Wat zijn de nationale streefbeelden (NWP, Kustvisie, Topsector Water)? 
 Is er een provinciaal- of rijksbelang om de ontwikkeling van kustplaatsen tot 

aandachtsgebied te maken en op de ruimtelijke agenda te zetten? 
 Wat is het belang van de locatie als economische en toeristische trekker dan wel 

identiteitsdrager van de Nederlandse kust? 
 

2.4.2.3 Regelgeving 
Om doelen te realiseren kan de bestaande wet- en regelgeving als vertrekpunt genomen 
worden, net zo als bestaande afspraken tussen overheden en initiatiefnemers over 
activiteiten op en rond de waterkering. Dit speelt zowel op het niveau van wet- en 
regelgeving op EU- en Rijksniveau als op provinciaal en gemeentelijk bestuurlijk niveau, 
als op onderzoeksniveau m.b.t. financieringseisen of bouwkundige eisen aan 
bouwwerken.  
 
De overheid heeft hierbij dus vooral een voorwaardenstellende rol; initiatiefnemers 
kunnen binnen de regelgeving in principe hun gang gaan en dragen de eventuele 
meerkosten. Voorbeeld hiervan zijn de specifieke eisen die waterschappen stellen aan 
bouwactiviteiten op, voor of achter de zeewering. Hoewel dit belemmerend kan werken 
voor de verdere ontwikkelingen in bijvoorbeeld kustplaatsen, is er ook veel mogelijk op 
en rond de waterkering. Dat is onder andere te zien aan verschillende 
uitvoeringsprojecten van de afgelopen jaren, zoals dijk-in-duin in Noordwijk en een 
buitendijkse woon/horeca toren in Vlissingen. 
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2.4.3 Een ander voorbeeld is het tegengaan van kusterosie en de invloed van 
zeespiegelstijging langs de kust door het uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg van 
Rijkswaterstaat. Dit  
Het is de uitdaging om de (meestal lange termijn) investeringsfasen van de 
veiligheidsopgave te synchroniseren en te koppelen aan de investeringen in 
gebiedsontwikkelingen op de meer korte termijn. En daarmee ook een koppeling 
aanbrengend tussen de ondergrond-, netwerk-, en occupatielaag uit de lagenbenadering 
(Nota Ruimte, 2006). In deze studie is uitgegaan van drie mogelijkheden: 
programma zorgt voor zandsuppleties waardoor de kustlijn aan de zeezijde gehandhaafd 
blijft. In principe is daarmee landwaartse versterking af te wenden. 
 
Mogelijke onderzoeksvragen zijn: 
 
 In hoeverre kan een bestaande planontwikkeling worden uitgevoerd binnen 

bestaande regelgeving en afspraken of bij het versoepelen ervan? 
 Draagt ‘tijdelijk anders bestemmen’ bij aan een oplossing? 
 Aan welke aanvullende (bouwkundige) eisen zouden bouwwerken moeten voldoen, 

om bouwen binnen de reserveringszones mogelijk te kunnen maken? (zonder 
toekomstige belangen voor waterveiligheid in de weg te staan) 

 Is het nodig om reserveringszones voor de zeekering in stand te houden op 
plaatsen waar de kust zeewaarts versterkt kan worden  (en een landwaartse 
versterking waarschijnlijk nooit nodig is)? 

 
Timing 
Afzonderlijke agenda’s 
Vaak gaat het hierbij om relatief kleine, periodieke ingrepen, zoals renovatie of sloop en 
herbouw van gebouwen, aanpassingen aan infrastructuur, beheer en (groot)onderhoud. 
De verschillende sectoren hebben elk hun eigen tijdspad (zie figuur 2.2). 
 

 
Figuur 2.2 Het principe van ‘afzonderlijke agenda’s per sector’ 
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Stap voor stap gezamenlijk 
Hierbij voeren verschillende sectoren de ingrepen gezamenlijk en stap voor stap uit. De 
agenda´s worden inhoudelijk en qua fasering op elkaar afgestemd (zie figuur 2.3).  
 

 
Figuur 2.3 Gezamenlijk en stap voor stap 
 

 
Een moment van grote beslissing 
Voor het uitvoeren van een eenmalige grote ingreep, moeten de verschillende sectoren 
op één moment een grote beslissing nemen. De agenda’s worden inhoudelijk op elkaar 
afgestemd en in de tijd geconcentreerd (zie figuur 2.4). 
 

 
Figuur 2.4 Een grote beslissing op één moment. 
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3 TVZ locaties met een ruimtelijke opgave 

3.1 Inleiding 
In overleg met het Deltaprogramma Kust is besloten om bouwstenen voor strategieën 
niet top-down te ontwikkelen, maar aan de hand van lokale cases van onderop vorm te 
geven. Dit hoofdstuk geeft weer hoe de cases zijn geselecteerd. 
 

3.2 Inventarisatie van bestaande informatie 
Als eerste stap is geïnventariseerd welke locaties met verharde weringen die zijn 
onderzocht in de eerste fase van TVZ, ook een ruimtelijke opgave hebben (Tabel 3.1). 
Voor al deze locaties zijn de meest recente ruimtelijke beleidsdocumenten verzameld, 
zoals ontwikkelingsplannen, toekomstvisies en inrichtingsplannen voor de korte termijn 
(zoals voor zwakke schakels). Dit is gedaan op basis van: 
 
- het document  “Collage van de Kust” (Herman Bode, VNG gemeenteambassadeur); 
- aangeleverde informatie via persoonlijke contacten met betreffende gemeenten; 
- resultaten van het Atelier Kustkwaliteit voor drie TVZ locaties (Vlissingen, 

Scheveningen, Petten); 
- de (concept) provinciale visies of strategische agenda’s voor de kust van de 

provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, voor zover deze medio januari 
2012 beschikbaar waren en 

- speurwerk op internet. 
De indeling van locaties is volgens de drie tijdsvakken (komende 50 jaar, tussen 50-100 
jaar en na 100 jaar) die ook in de eerste fase van het TVZ onderzoek zijn gehanteerd 
(Deltares,2011). De tabel laat zien dat er vooral in de grotere kustplaatsen (Den Haag, 
Den Helder, Vlissingen, Zandvoort, Katwijk) veel ambities en plannen zijn om de kwaliteit 
van de leefomgeving en de economische vitaliteit te verbeteren. Dit ondersteunt de 
bestaande beleidskoers van vooral de provincie Noord Holland om de kwaliteit en 
identiteit van de badplaatsen te versterken. Ook uit het document ‘Collage van de Kust’ 
blijkt een duidelijke wens van veel gemeenten om hun positie als kustplaats te 
versterken. 

3.3 Selectie van cases 
Per locatie is nagegaan4 of er voldoende ruimtelijke informatie beschikbaar was om de 
strategieën uit op te werken. Het ging daarbij vooral om de volgende aspecten: 
- Wat zijn de ruimtelijke ontwikkelingen in termen van bouwvolumes, oppervlaktes van 

gebruiksfuncties en openbare ruimte? 
- Welke maatregelen komen naar voren om de toekomstige veiligheid te garanderen? 
- Zijn er meerdere varianten voor een locatie in beeld gebracht? 
- Is er een uitvoeringsprogramma (inclusief financieringsmodel)? 
Hieruit volgde dat deze aspecten in geen enkel plan of visie volledig aan bod kwamen. 
Ook de informatie uit de provinciale visies of strategische agenda’s biedt weinig 
inhoudelijk materiaal, met name door het verschil in schaalniveau, voor 
strategieontwikkeling. Het meeste houvast gaven de resultaten van de Atelier 
Kustkwaliteit workshops voor Scheveningen, Petten en Vlissingen.  

                                                   
4. i.o.m. medewerkers van het Deltaprogramma Kust, Atelier Kustkwaliteit, Deltares op 5 oktober 2011 
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Tabel 3.1 Overzicht locaties met verharde weringen met veiligheids- en/of ruimtelijke opgaven langs de kust. De 
onderstreepte locaties zijn opgenomen in de provinciale kustvisies of agenda’s (medio januari 2012) 
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Ruimtelijke opgave voor korte termijn in relatie tot mogelijke veiligheidsopgave komende 50 jaar 
 

Den Helder 1) v     v    
Zijpe 2)   v v v  v   
Velsen     v     
Noordwijk4) v v    v  v  
Katwijk 5) v v v  v v  v  
Den Haag/ Scheveningen 6) v v v v v v v v v 
Vlissingen 8) v v v v v v  v  
Cadzand 9)        v  
Ruimtelijke opgave voor korte termijn in relatie tot mogelijke veiligheidsopgave over 50-100 jaar 
 

IJmuiden 10)    v v   v v 
Haringvlietsluizen – open dam en 
landhoofden 

         

Oosterscheldekering – open dam          
Flaauwe werk          
Westkapelle 12)           
Zoutelande 11)          
Scheldeveste          
Herdijkte Zwarte Polder 13)          
Waterdunen 14)     v     
Nieuwvliet Groede 15)          
Ruimtelijke opgave voor korte termijn in relatie tot mogelijke veiligheidsopgave > 100 jaar 
 
Bolwerk Texel          
Bergen aan Zee          
Egmond aan Zee          
Zandvoort 3 ) v v v  v v v v  
Haringvlietsluizen – sluis         v 
Haringvliet buitenhaven          
Stellendam          
Brouwersdam 7)     v   v  
Oosterschelde kering dam          
Oosterscheldekering Schouwen en Beveland        v  
Veerse dam          
Veerplein Breskens 17)        v  
Het Zwin 16)         v 

 



 

 
1204595-000-VEB-0016, 26 januari 2012, definitief 
 
 

 
Toekomstbestendige Verharde Zeeweringen 
 

17 

1) Den Helder:Uitwerkingsplan Stadshart, 2008, Uitvoeringsprogramma Noordzeekust Binnenduinrand,kop van Noord- 
Holland. 2)Zijpe: Business case Petten aan Zee 2009, AKK resultaten 2011 2011 3)Zandvoort: Koersnotitie 
Structuurvisie 2010.  4) Noordwijk:Nota strategie Noordwijk Zeewaardig 2011.  5)Katwijk: De kracht van de Katwijkse 
Kust 2008, Haalbaarheidstudie zeejachthaven 2011. 6)Den Haag/Scheveningen: AKK resultaten 3 ic’s 2011, 
Structuurvisie Den Haag 2010 2005. 7)Brouwersdam: Concept economische visie 2007, Zicht op de Grevelingen” – 
ontwikkelingsschets 2008, Tussenbalans Ontwikkelingsschets 2010.  8) Vlissingen Structuurvisie Vlissingen, 2010, 
“Wijken voor de Dijken” 2011, Resultaten AKK 2011, Pilot Waterfront 2008, Kustplan Zuid West Walcheren – 
uitwering van het Omgevingsplan 2006, proeftuin Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. 9) Cadzand: 
Ontwikkelingsplan Cadzand Bad 2006, Kustversterkingsplan West Zeeuws Vlaanderen 2007. 10)IJmuiden:Herziene 
Kustvisie 2006. 11)Zoutelande: “Plannen voor Zoutelande” 2006, Kustplan Zuid West Walcheren – uitwering van het 
Omgevingsplan 2006 12)Westkapelle:Kustplan Zuid West Walcheren – uitwering van het Omgevingsplan 2006.    
13) 14) 15) 16) West-Zeeuws Vlaanderen Kustversterkingsplan West Zeeuws Vlaanderen 2007, Natuurlijk Vitaal – 
Gebiedsplan West Zeeuws Vlaanderen + Bijstellingsnota 2004/9 
 
 
Als cases zijn gekozen5: 
- Het buitendijkse gebied rond de haven van Scheveningen. Gemeente en 

Hoogheemraadschap Delfland richten hun aandacht op de ontwikkelingen rondom 
de binnenhaven. Beide overheden hebben hier recent een studie naar laten doen 
(Haskoning, 2010). Gecombineerd met de uitkomsten van de Atelier Kustkwaliteit 
workshop voor wat betreft de binnenhaven leverde dit voldoende uitgangsmateriaal 
op voor case behandeling. 
 

- Het gebied rond de waterkering van de wijk Eiland in Vlissingen. Aanvankelijk kwam 
een aantal deelgebieden op het boulevardgedeelte in aanmerking als case. Na 
overleg met de contactpersonen bij de gemeente is afgezien van een focus op de 
boulevards en de achterliggende spuikom vanwege de grote complexiteit rond de 
toekomstige ontwikkelingen en inrichting. Een geschikte locatie voor de doelstelling 
van TVZ-2 werd gevonden bij Vlissingen Eiland. Daarbij is aangesloten op een al 
lopend initiatief om dit gebied ook als proeftuin te gebruiken bij het Deltaprogramma 
Nieuwbouw en Herstructurering.  

 
Voor deze locaties is het beschikbare materiaal op een vergelijkbaar abstractie niveau 
gebracht (zie bijlage B en C), onder meer om kosten en mogelijke baten door te kunnen 
rekenen.  
 
Voor beide locaties geldt dat zandsuppleties geen rol spelen in het huidige onderhoud 
van de basiskustlijn. Als mogelijke toekomstige maatregel zouden suppleties wel een rol 
kunnen spelen. In dit onderzoek is dat niet meegenomen. Daarnaast is geconstateerd 
dat het ecologische aspect op deze locaties ook van ondergeschikt belang is. Bij nieuw 
te onderzoeken locaties zouden beide aspecten nadrukkelijker aan de orde moeten zijn. 

                                                   
5. Na overleg met de provincie Noord-Holland over Petten als mogelijke case, is vanwege de lopende 

aanbestedingsprocedure voor de zwakke schakel, besloten Petten vooralsnog niet mee te nemen als case. 
Het naar buiten brengen van financiële informatie zou het aanbestedingsproces kunnen schaden. 





 

 
1204595-000-VEB-0016, 26 januari 2012, definitief 
 
 

 
Toekomstbestendige Verharde Zeeweringen 
 

19 

4 Case study Scheveningen buitenhaven  

4.1 Case beschrijving 
Deze case is een verkenning van adaptatiestrategieën voor buitendijks gebied. De haven ligt 
zeewaarts van de waterkering die in beheer is van Hoogheemraadschap Delfland (Figuur 
4.1). De haven maakt geen deel uit van de Zwakke Schakel Scheveningen. De haven van 
Scheveningen gekarakteriseerd onder het kusttype ‘haven’. 
De gemeente Den Haag ziet voor het buitendijks gelegen gebied van de zeehaven 
mogelijkheden om zowel de economische basis te versterken als de ruimtelijke kwaliteit te 
verbeteren. In het gebied spelen onder meer als opgaven: het creëren van meer 
parkeergelegenheid, de versterking/vergroting van de recreatieve functies, de verplaatsing 
(binnen het havengebied) van de visserijsector, het bouwen van appartement complexen. 
Hoewel deze ruimtelijke opgaven voor de gemeente urgent zijn, bijvoorbeeld door het 
vrijgekomen van het Norfolkterrein, zorgt het huidig economische klimaat noodgedwongen 
voor terughoudendheid in de planontwikkeling. 
 
De onderzoeksvraag voor deze case is: kan de ruimtelijke opgave worden gecombineerd met 
het binnendijks brengen van het gebied? 
 
 

 
 
Figuur 4.1  Buitenhaven Scheveningen. De kaart geeft met een indicatie van inundatie bij een waterstand van 4,4 

m (roze) en het ontwerppeil van 5,2 m (blauw). 
 
 

4.2 Opgaven vanuit waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling 
 
Een veilige kust 
De veiligheidshorizon voor de primaire kering (binnendijks) is geschat op 2100. Opgaven voor 
het buitendijkse gebied zijn: 

 Het identificeren van kansrijke maatregelen op de kortere termijn zoals tijdelijk anders 
bestemmen of aanbrengen van variatie in de normering, om zodoende ruimtelijke 
ontwikkelingen te vergemakkelijken en 
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 Het verkennen en beoordelen van oplossingsrichtingen voor de lange termijn 
veiligheid (binnenstedelijk/buitenstedelijk, harde/zachte/hybride kering). 

 
Een economisch sterke kust 
 Behoud en versterking van al bestaande economische dragers en met het bieden van 

ruimte aan nieuwe economische dragers van de kustplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan 
verbreding van het toerisme, water- en beachsporten, energie, voedsel- of 
aansprekende sportieve en culturele evenementen waarmee Nederland zich 
internationaal kan presenteren (Congresfaciliteiten, Culturele Hoofdstad, Olympische 
Spelen); 

 Zorgen voor betere bereikbaarheid van de kust (metropolitaan Daily Urban System) 
en 

 Op de kaart zetten van Den Haag (als internationale Stad van Vrede en Recht) en 
daarmee de BV Nederland als showcase voor innovatieve oplossingen voor 
kustverdediging in urbane gebieden.  
 

Een mooie en aantrekkelijke kust 
 Impuls geven aan de 'Quality of Life’ van kust en achterland, zodat vitale en 

aantrekkelijke zeefronten ontstaan afgewisseld met waardevolle duinlandschappen 
en 

 Verder in beeld brengen van mogelijkheden om lange termijn oplossingen in 
bestaand stedelijk gebied te implementeren.  

 
Proces- en strategievraagstukken 
 Doorgaan met internationale en nationale kennisuitwisseling over inhoudelijke, 

praktische en bestuurlijke aspecten van de vraagstukken uit het Deltaprogramma en 
 Verkennen van de geschikte sturingfilosofie en bestuurlijke arrangementen voor 

uitvoering en implementatie van het Deltaprogramma. 
 
 

4.3 Mogelijke adaptatiestrategieën 

4.3.1 Inleiding 
Er zijn drie adaptatiestrategieën bedacht, die uitsluitend gebruikt worden als theoretisch kader 
en geen planvormende status hebben. Per strategie wordt het inrichtingsconcept en de 
ontwikkelpaden besproken.  
De inrichtingsconcepten zijn mede gebaseerd op een studie van Royal Haskoning (2010)6 en 
het Atelier Kustkwaliteit Scheveningen (Defacto, 2011)7 en zijn samengesteld uit huidige 
ruimtelijke opbouw, functies, problematiek en mogelijke ontwikkelingskansen gegeven een -
abstract- ambitieniveau van Den Haag als ‘internationale stad aan zee’. Een uitgewerkte 
weergave van de maatregelen, de fasering in de tijd en het veronderstelde bouwprogramma 
is te vinden in Bijlage B. Een eerste globaal beeld van de kosten en baten zijn eveneens in 
Bijlage B te vinden. Met betrekking tot de kosten zijn hier alleen de kosten voor de veiligheid 
in beeld gebracht, dus niet de totale investeringskosten, noch de kosten voor beheer en 
onderhoud. 
  

                                                   
6.  Royal Haskoning (2010). Alternatieven voor de bescherming van de Scheveningen Haven. Referentie 9V3908.A0. 
7. Defacto et al., 2011. De stad aan Zee; en de toekomst van de verharde zeewering. Werkboek in het kader van 

Atelier Kustkwaliteit. 
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4.3.2 Behouden huidige configuratie (business as usual) 
 
Inrichtingsconcept 

 
Figuur 4.1 Behouden huidige configuratie (business as usual)  
 
Dit inrichtingsconcept heeft tot doel om door te gaan op de huidige voet (business as usual). 
Scheveningen-Haven blijft buitendijks. Bestaande plannen worden in de huidige ruimtelijke 
opbouw gerealiseerd en er zijn geen nieuwe ambities voor grote transformaties.  
De bestaande ligging van de zeewering blijft behouden en op de langere termijn aan de norm 
voldoen; Bebouwing in het buitendijkse gebied wordt aangepast aan de (incidentele) 
aanwezigheid van water (waterbestendig bouwen). De geschatte kosten voor aanpassingen 
van de zeewering bedragen op termijn (>2100) minimaal € 50 miljoen. De meerkosten voor 
waterbestendig bouwen komen volgens een eerste indicatieve raming neer op circa € 15 à 30 
miljoen, de opbrengsten op circa € 20 miljoen.  
  
Ontwikkelpad 
De huidige veiligheid in het buitendijkse gebied van Scheveningen is, in tegenstelling tot het 
algemeen heersende beeld, relatief hoog. Verzekeraars eisen echter voorzieningen om de 
schade in het buitendijkse gebied te reduceren waardoor de benodigde investeringen 
oplopen. Ook provincies dan wel waterschappen stellen, vanwege hun (gedelegeerde) 
verantwoordelijkheid, eisen aan het gebruik van buitendijks gebied. Wonen op de begane 
grond is bijvoorbeeld niet toegestaan. Bij versoepelen van de regelgeving, vervalt de 
noodzaak voor het aanpakken van het ‘veiligheidsprobleem’ deels en wordt de opgave voor 
buitendijkse veiligheid kleiner wat tot uitdrukking komt in lagere kosten. Het versoepelen van 
regelgeving kan, voor zover nu te overzien, waarschijnlijk het beste op nationaal niveau 
plaatsvinden. 
 
Om een eventuele overstap naar het andere inrichtingsconcept 2 of 3 open te houden, kan 
ervoor gekozen worden om vrijkomende gebieden in het buitendijkse havengebied in eerste 
instantie tijdelijk te bestemmen in plaats van aangepast te gaan bouwen. Wanneer het 
havengebied alsnog binnendijks wordt gebracht, kan aan deze gebieden een definitieve 
functie worden toegekend en bezien worden wat de meest geschikte bouwwijze is. 
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4.3.3 Sturen op adaptatie (stapsgewijs verbeteren)  
 
Inrichtingsconcept 

 
Figuur 4.2  Sturen op adaptatie (stapsgewijs verbeteren) 
 
In dit inrichtingsconcept kan Scheveningen-Haven op termijn en stapsgewijs binnendijks 
komen te liggen. Daartoe wordt de zeewering verkort. Eerst wordt de kering voorlangs 
opgehoogd, waarna op langere termijn, in geval van een snelle stijging van de zeespiegel 
(Deltascenario Warm en Stoom), een stormvloedkering in de havenmond kan worden 
gerealiseerd. De geschatte kosten voor het aanpassen van de zeewering bedragen grofweg 
€ 55 miljoen. Voor de aanleg van de stormvloedkering komt daar op termijn nog minimaal € 
60 miljoen bovenop (meer waarschijnlijk het 2-3 voud ervan). Deze bedragen zijn uiteraard 
zeer indicatief, maar geven wel een denkbare orde van grootte aan.  
 
Ontwikkelpad 
Om dit inrichtingsconcept te realiseren, gelden in de beginfase dezelfde opmerkingen over de 
regelgeving als in 4.3.2.  
Voor investeringen op langere termijn kan een verdienmodel worden opgesteld. Daarbij geldt 
dat de binnendijkse waterveiligheid opgave veel te ver in de toekomst (>2100) ligt om 
voorinvesteringen in waterveiligheid gedurende de komende decennia te kunnen 
verantwoorden. Dat zou dan betekenen dat de kosten voor de stormvloedkering (vrijwel) in 
zijn geheel opgebracht moeten worden door de nieuwbouw- en herstructureringsopgave. Als 
verdienmodel lijkt dat geen reële optie. 
Ten opzichte van de ´business as usual´ variant worden kosten bespaard doordat er op 
reguliere wijze kan worden gebouwd en aanvullende maatregelen ten behoeve van veiligheid 
achterwege kunnen blijven. Ook stijgt wellicht de (potentiële) waarde van het bestaande en 
nieuwe vastgoed, doordat ook op de begane grond woonfuncties mogelijk zijn. Deze toename 
moet echter niet worden overschat: de waarde van een vierkante meter vloeroppervlak voor 
commerciële functies (die in geval van buitendijks wel toegestaan zijn op de begane grond) is 
namelijk over het algemeen hoger dan een vierkante meter oppervlak beschikbaar voor 
woonfuncties. Hierbij mag uiteraard niet worden vergeten dat de markt uiteindelijk grenzen 
stelt aan het te realiseren (commercieel) programma. De opbrengsten zijn beperkt, waardoor 
het saldo van deze variant negatief is. 
 
De verdiencapaciteit kan eventueel verder worden vergroot door: 

 Het verplaatsen van functies die zich nu in de haven bevinden en niet 
noodzakelijkerwijs een hoog beschermingsniveau vereisen. Hierbij kan gedacht 
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worden aan het verplaatsen van havenactiviteiten of visserij. Hierdoor komt ruimte vrij 
voor functies die een deel van de kosten zouden kunnen dragen; 

 Het toevoegen van nieuwe functies, zoals een cruise terminal, energie, toerisme, 
sport, cultuur en zorg. 

Verder levert de aanleg van parkeerfaciliteiten geld op (€ 15-30 miljoen) en kunnen 
bestaande plannen eenvoudiger, flexibeler en eventueel goedkoper gerealiseerd worden. 

4.3.4 Creëren nieuw programma (toewerken naar grote beslissing) 
 
Inrichtingsconcept 

 
Figuur 4.3 Creëren nieuw programma (toewerken naar grote beslissing) 
 
In dit inrichtingsconcept wordt Scheveningen-Haven uitgebreid; het hele gebied komt op niet 
al te lange termijn binnendijks te liggen. Daarvoor wordt de zeewering niet alleen verkort 
maar ook zeewaarts verlegd, waardoor er (aanvullende) ruimte ontstaat voor stedelijke 
ontwikkeling. Het strand verschuift in dit concept ook zeewaarts. Er wordt na enkele decennia 
een groot nieuwbouwprogramma gerealiseerd.  
De geschatte meerkosten ten opzichte van het vorige inrichtingsconcept bedragen € 20 
miljoen. Ook hier is sprake van kostenbesparing in verband met regulier bouwen en aanleg 
van parkeerfaciliteiten (minimaal € 15 tot 30 miljoen).  
 
Ontwikkelpad 
Om dit inrichtingsconcept te realiseren, kan eveneens een verdienmodel worden opgesteld 
(zie hiervoor 4.3.2). Ook voor dit inrichtingsconcept geldt dat de binnendijkse waterveiligheid 
opgave veel te ver in de toekomst ligt om korte termijn investeringen te verantwoorden. Dat 
betekent dat de kosten voor het verplaatsen van de waterkering in zeewaartse richting 
(vrijwel) in zijn geheel gedragen zullen moeten worden door de nieuwbouw- en 
herstructureringsopgave. Naar verwachting kan dit inrichtingsconcept kostenneutraal worden 
gemaakt met 260-360.000 vierkante meter extra oppervlak voor commercieel gebruik of voor 
wonen (ongeveer 3500 woningen). Of de markt een dergelijke capaciteit ook daadwerkelijk 
kan opnemen is overigens (zeker voor de kortere termijn) maar zeer de vraag.  
 
Om een dergelijke grootschalige ingreep ook op termijn mogelijk te maken, zal er 
‘bovenregionale’ afstemming en samenwerking nodig zijn. Een mogelijk ‘bovenregionaal’ 
belang in deze case is de positionering en verdere ontwikkeling van Den Haag als 
(internationaal gezien) aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale bedrijven, instituties 
en organisaties. De ontwikkeling van een aantrekkelijk en uniek woon- en verblijfgebied direct 
grenzend aan en uitkijkend over zee kan hieraan bijdragen.  
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Vaak zijn partijen geneigd om bij dergelijke grote projecten een afwachtende houding aan te 
nemen. De verantwoordelijkheden zijn verdeeld over verschillende bestuurslagen en de 
financiële risico’s zijn groot. Het daadwerkelijk mogelijk maken van dit inrichtingsconcept 
vereist dan ook bestuurlijke daadkracht in combinatie met investeringsbereidheid van private 
en andere partijen.  
 

4.3.5 Samenvatting 
De drie strategieën voor de ruimtelijke ontwikkelingen in omgeving van de verharde 
zeeweringen bij de buitenhaven van Scheveningen zijn samengevat in Tabel 4.1.  
 
Tabel 4.1  Drie adaptatiestrategieën voor de case ‘buitendijks gebied Haven Scheveningen’, opgebouwd uit de 

bouwstenen doelen, maatregelen, bekostiging en timing (zie ook bijlage B).  
Strategie   Behouden huidige 

configuratie  
 
(business as usual) 

Sturen op  
adaptatie  
 
(stapsgewijs verbeteren)  

Creëren nieuw programma  
 
(toewerken naar grote 
beslissing) 

omschrijving Scheveningen-Haven 
blijft buitendijks 

Scheveningen-Haven komt 
(op termijn) binnendijks 

Scheveningen-Haven wordt 
uitgebreid en komt 
binnendijks te liggen 

doel houden zoals het is 
 
geen nieuwe ambities 
voor grote 
transformaties 

herstructurering 
 
gelijkblijvende buitendijkse 
veiligheid, later een hoger 
veiligheidsniveau (van 
buitendijks naar 
binnendijks) 

nieuwe ruimte creëren  
 
herstructurering en 
nieuwbouw op nieuwe ruimte 
 
hoger veiligheidsniveau (van 
buitendijks naar binnendijks) 

maatregel waterbestendig bouwen 
beperkingen aan gebruik 
waterkering aanpassen 
(>2100)  
 

verschuiven van zeewering 
en t.z.t. afsluitbare kering 
 
verder: zie onder business 
as usual 

verplaatsen van zeewering en 
afsluitbare kering 
 
Nieuwbouwprogramma 
 
verder: zie onder business as 
usual  

bekostiging 
 

regelgeving regelgeving en 
verdienmodel 

regelgeving en verdienmodel  
 
bovenregionale 
samenwerking 

timing geen grote ingrepen in 
de tijd (<2100) 

gefaseerd: 
eerste maatregelen in 2020 
 
op termijn mogelijke 
volledige afsluiting met 
afsluitbare kering (indien 
nodig) 

gefaseerd: 
voorinvesteren in 2020 (brede 
kering) 
 
2050: realiseren nieuwbouw 
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5 Case study Vlissingen-eiland 

5.1 Case beschrijving 
Deze case is een verkenning van adaptatiestrategieën voor het bouwen bij een zeedijk. In het 
nationaal Kader Kust valt dit gebied onder het type ‘badplaats’. Het 'eiland van Vlissingen' is 
eigenlijk een schiereiland en vormt de oostelijke uitloper van het boulevardgebied en tevens 
de zuidelijke kant van de binnenhaven. De zeedijk hier is eind jaren 80 van de vorige eeuw 
aangepast aan de eisen van de Deltawet.  
 

 

Figuur 5.1 De kustlijn van Vlissingen met aan de rechter zijde het Eiland van Vlissingen (licht blauw vlak).  
 
Op de strook land is een bedrijventerrein voor scheepsbouw gevestigd en langs de Piet 
Heinkade staat een gebouw met 96 woonappartementen, in eigendom van een 
woningbouwcoöperatie. Deze voorziet vervanging of renovatie over ongeveer 10 jaar. 
De gemeente doet onderzoek naar aanpassing van de infrastructuur in dit gebied, onder 
meer met het oog op betere ontsluiting van de binnenstad over het eiland en sluiscomplex, 
mede voor evacuatiedoeleinden. De onderzoeksvraag voor deze case is: kan bouwen bij de 
waterkering van het Eiland van Vlissingen worden gecombineerd met langere termijn 
waterveiligheid? 
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Foto: het Eiland van Vlissingen, gezien vanuit het oosten 
 
 

5.2 Opgaven vanuit waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling 
 
Een veilige kust 
De versterkingen die in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn uitgevoerd hebben een 
geplande levensduur tot circa 2030; daarna zal opnieuw onderhoud aan de dijk nodig zijn8. 
De belangrijkste opgave vanuit veiligheid is: aanbrengen van harde constructies en eventueel 
de aanleg van een zandberm aan de zeezijde. 
Voor de havensluis, toegang tot de binnenhaven en het Kanaal door Walcheren, zijn op korte 
termijn alleen kleine reguliere onderhoudsmaatregelen nodig. Bij snelle zeespiegelstijging zal 
naar schatting in het midden van deze eeuw grotere aanpassingen nodig zijn.  
 
Een economisch sterke kust 
Opgaven voor het eiland van Vlissingen zijn: 
 Herstructurering; 
 Mogelijke aanpassing van de infrastructuur in dit gebied, onder meer met het oog op 

betere ontsluiting van de binnenstad over het eiland en sluiscomplex (en ook voor 
evacuatiedoeleinden);  

 Vervanging of renovatie van een appartementcomplex (over ongeveer 10 jaar). 
 
Een mooie en aantrekkelijke kust 
Het Eiland ligt op een unieke locatie nabij de binnenstad van Vlissingen, met uitzicht op de 
Westerschelde en op een knooppunt van zeevaart- en binnenvaart routes en spoor-en 
snelweg.  
 
De genoemde opgaven hebben geen grote urgentie en zijn zowel qua veiligheidsopgave als 
de programmavraag van een beperkte (lokale) schaal.  
 
 

5.3 Mogelijke adaptatiestrategieën 

5.3.1 Inleiding 
Net als voor Scheveningen zijn er zijn drie adaptatiestrategieën bedacht, die uitsluitend 
gebruikt worden als theoretisch kader en geen planvormende status hebben.  
De bijbehorende inrichtingsconcepten zijn mede gebaseerd op een eerdere studie van 
Arcadis (2010) en het Atelier Vlissingen Eiland, dat werd gehouden op 24 november 2011 
(Blondel). De inrichtingsconcepten zijn samengesteld uit huidige ruimtelijke opbouw, functies, 
problematiek en mogelijke ontwikkelingskansen gegeven een ambitieniveau van Vlissingen 
voor de ontwikkeling van het gebied rond de binnenhaven. Een uitgewerkt weergaven van de 
maatregelen, de fasering in de tijd en het veronderstelde bouwprogramma is te vinden in 
Bijlage C. Een eerste globaal beeld van de kosten en baten zijn eveneens in Bijlage C te 
vinden. 
 
 
 
 

                                                   
8. Er is overigens in de eerste fase van de TVZ studie voor dit gebied geen veiligheidshorizon bepaald. 
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5.3.2 Behouden huidige configuratie (business as usual)  
 
Inrichtingsconcept 

 
Figuur 5.2  Behouden huidige configuratie (business as usual)  
 
Dit inrichtingsconcept gaat uit van herstructurering van het appartementengebouw met 96 
huurwoningen rond 2020-2030 op dezelfde plek. De reserveringszone achter de dijk blijft 
onaangetast zodat hier ruimte vrij blijft voor de toekomstige –reguliere- dijkversterking (naar 
verwachting rond 2030). 
 
Ontwikkelpad 
Dit inrichtingsconcept kan worden gerealiseerd met de huidige wet- en regelgeving. De 
verschillende opgaven worden sectoraal aangepakt en hebben elk hun eigen tijdspad. 
  

5.3.3 Sturen op adaptatie (stapsgewijs verbeteren)  
 
Inrichtingsconcept 

 
Figuur 5.3  Sturen op adaptatie (stapsgewijs verbeteren)  
 
Hierbij wordt het appartementengebouw teruggebouwd tegen de dijk (binnen de 
reserveringszone voor toekomstige dijkverhoging). Het appartementengebouw wordt 
gebouwd volgens het ‘Vlissings model’ (Figuur 5.4). Dat houdt in dat het gebouw en de 
fundering ervan zodanig worden ontworpen dat bij een dijkverhoging de benedenverdieping 
van het gebouw in de dijk kan worden opgenomen. De aangepaste bouwvorm, waarbij het 
gebouw deels kan worden opgenomen in de dijk, verkleint de kans dat er een conflict zal 
optreden tussen de toekomstige waterveiligheid opgave en de huidige bouwopgave en maakt 
het bovendien mogelijk om beide opgaven stapsgewijs te combineren. Deze aangepaste 
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bouwvorm brengt (beperkte) meerkosten met zich mee. Door de verplaatsing van het gebouw 
komt er ruimte vrij voor de aanleg van een verkeersroute die het station met de binnenstad 
zal verbinden en ook kan dienen als evacuatieroute. De sluis zal hiervoor bij haar versterking 
ten behoeve van waterveiligheid geschikt gemaakt worden voor autoverkeer. De vraag of in 
deze strategie ook een verdienmodel mogelijk is, was moeilijk te beantwoorden 
 

 
 
Figuur 5.4  Plannen per decimeter (Arcadis, 2009. Pilot Waterfronten Walcheren). Voorbereiden op geleidelijk 

aanpassen, het Vlissings model. 
 
Ontwikkelpad 
Dit inrichtingsconcept kan geleidelijk in de tijd worden uitgevoerd. Een mogelijke volgorde is: 
eerst nieuwbouw woningen, dan herstructurering infrastructuur, vervolgens aanpassing van 
de waterkering en tenslotte aanpassing van het sluizencomplex.  
 
Aangezien de bouwperiode van het gebouw (2020) en de uitvoeringsperiode van de eerste 
reguliere dijkversterking (2030) dicht bij elkaar liggen is het met betrekking tot het 
appartementengebouw aan te raden de eerste dijkversterking al mee te nemen bij de aanleg 
van het gebouw dat om een kleine voorinvestering vraagt. Daartegenover staan echter 
(grotere) potentiële toekomstige baten van de nieuwe verbindingsroute. Daarnaast zal de 
toekomstige dijkversterking naar verwachting kostbaarder worden indien deze rondom een 
gebouw moet worden uitgevoerd. Een voordeel van het herbouwen van het 
appartementengebouw op een andere locatie is dat het oude gebouw dan pas gesloopt hoeft 
te worden als de nieuwbouw gereed is; de bewoners hoeven dan tussentijd niet elders 
geplaatst te worden: ze kunnen direct van het oude naar het nieuwe gebouw verhuizen.  
 
Om het adaptieve inrichtingsconcept te realiseren, moet worden bezien hoe wordt omgegaan 
met de reserveringszone, die momenteel wordt gehanteerd om ruimte te bieden voor 
toekomstige dijkversterkingen. In dit inrichtingsconcept wordt namelijk voorgesteld te bouwen 
in de reserveringszone. Dit vraagstuk is uiteraard niet uniek voor deze plek, maar is ook 
relevant voor ontwikkelingen op allerlei plekken elders in het land. De juridische grondslag 
hiervan zal nader onderzocht moeten worden.  
 
Voor dit gebied is het zeker denkbaar dat de ruimte landwaarts van de verharde kering wel 
nodig zal zijn ten behoeve van toekomstige dijkversterkingen. Een alternatief voor ruimtelijke 
ontwikkeling is dan het werken met tijdelijke bebouwing of bestemmingen zijn. In dat geval 
kan de bebouwing in de reserveringszone voor een bepaalde tijd worden gedoogd. Op de 
korte termijn kan er zo worden ingespeeld op ruimtelijke opgaven terwijl op de lange termijn 
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de ruimte voor waterveiligheid gegarandeerd kan worden. Doordat de bouwopgave van het 
appartementenblok (2020) en de eerste reguliere dijkversterking (2030) dicht op elkaar liggen 
lijkt 'tijdelijk anders bestemmen' voor een periode van 10 jaar voor het gevraagde programma 
minder geschikt.  
 

5.3.4 Creëren nieuw programma (toewerken naar grote beslissing) 
 
Inrichtingsconcept 

 
Figuur 5.5 Creëren nieuw programma (toewerken naar grote beslissing) 
 
 
Dit inrichtingsconcept komt neer op het ‘opschalen van de binnenhaven’. Net als in 
inrichtingsconcept 2 wordt het appartementenblok volgens het Vlissings model teruggebouwd 
in de reserveringszone van de dijk. Ook wordt hier de evacuatie- en verbindingsroute 
aangelegd over de oude sluis heen. De sluis wordt echter niet op dezelfde plek versterkt waar 
deze nu gelegen is. De sluis zal ten behoeve van de waterveiligheid worden ingezet als 
middel voor kustlijnverkorting en de buitenhaven af sluiten. Hiermee komt de huidige 
buitenhaven binnendijks te liggen, wat andere ontwikkelperspectieven biedt.  
 
Ontwikkelpad 
Bij dit inrichtingsconcept is er op termijn van enkele decennia een beslismoment voor een 
grote investering in een geheel nieuw sluizencomplex. Dit inrichtingsconcept bouwt voort op 
het tweede inrichtingsconcept. De opmerkingen in 5.2.3 over bouwen in de reserveringszone 
gelden ook hier.  
 
Naar verwachting kan dit inrichtingsconcept niet worden gerealiseerd op grond van een 
verdienmodel. De kosten van de nieuwe sluis zijn erg hoog (€ 70-100 miljoen) en naar 
verwachting zal er de komende tijd geen grote vraag naar een nieuw programma 
(woningbouw of vergroting capaciteit scheepswerf) te verwachten zijn binnen dit gebied. 
Daarnaast spelen er praktische bezwaren doordat de sluis dicht langs de vaargeul zou 
komen te liggen waardoor deze lastig toegankelijk wordt voor schepen, die in de geul zouden 
moeten draaien. 
 
Om dit inrichtingsconcept te realiseren is daarom waarschijnlijk een bovenregionaal 
programma nodig, bijvoorbeeld vanuit de wens een grote (unieke) binnenhaven te 
ontwikkelen als onderdeel van het Westerschelde haven complex. Ook de aanleg van een 
evacuatieroute zou kunnen beantwoorden aan een vraag op een bovenregionaal 
schaalniveau in combinatie met een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de binnenstad. 
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5.3.5 Samenvatting 
De drie adaptatiestrategieën voor de ruimtelijke ontwikkelingen bij de verharde zeeweringen 
Eiland van Vlissingen zijn samengevat in tabel 5.1.  
 
Tabel 5.1  Drie adaptatiestrategieën voor de case ‘bouwen bij de waterkering – Eiland van Vlissingen’, 

opgebouwd uit de bouwstenen doelen, maatregelen, bekostiging en timing (zie ook bijlage C).  
Strategie      Behouden huidige 

configuratie  
(business as 
usual) 

Sturen op  
adaptatie  
(stapsgewijs 
verbeteren)  

Creëren nieuw  
programma  
(toewerken naar 
grote beslissing) 

omschrijving Herstructurering 
volgens een 
business as usual 
aanpak  

Vlissings Model: 
appartementen in 
dijkontwerp 
 

Opschalen 
binnenhaven  
 

doel Herstructurering 
 
Behoud huidige 
beschermingzone 
en  functies 
 
Geen nieuwe 
ambities voor grote 
transformaties 

Herstructurering 
 
Nieuwbouw 
 
Meer bedrijvigheid 
kade 
 
Betere ontsluiting 
binnenstad 
 
Evacuatieroute 

Nieuwe ruimte 
binnenhaven 
 
Nieuwe 
mogelijkheden voor 
scheepvaart 
 
Leisure 
 
Zie verder onder 
‘sturen op adaptatie’  

maatregelen Zeewering 
aanpassen 
 
Binnendijks bouwen 
 
Ruimte reservering  

Bouwen volgens 
Vlissings model 
 
Dijkverhoging 
 
Infrastructuur over 
sluis 

Kustlijnverkorting 
 
Aanleg nieuwe sluis 
 
Zie verder onder 
‘sturen op adaptatie’  

bekostiging 
 

Regelgeving Regelgeving en 
verdienmodel 

Regelgeving, 
businesscase en 
bovenregionaal  

timing Varieert per sector 
(sectorale aanpak): 
 
herstructurering ca. 
2020 
 
zeedijk ca. 2030 

Gefaseerde aanpak 
bijvoorbeeld: 
1. nieuwbouw 

woningen 
2. herstructurering 

infrastructuur 
3. aanpassing 

waterkering 
4. aanpassing 

sluizencomplex 

Zie verder onder 
‘sturen op adaptatie’  
 
Extra: op termijn van 
enkele decennia 
investering in een 
geheel nieuw 
sluizencomplex. 
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6 Bevindingen en aanbevelingen 

Dit tussenrapport TVZ-fase 2 presenteert een aantal inrichtingsconcepten en ontwikkelpaden 
voor het verbinden van de kustveiligheid opgave aan de ruimtelijke ontwikkelingen. Aan de 
hand van twee cases zijn drie mogelijke adaptatiestrategieën ontwikkeld. Vanwege deze 
beperkte casuïstiek is het vanzelfsprekend dat er nog geen definitieve conclusies te trekken 
zijn. De gevonden resultaten worden hier dan ook gepresenteerd als bevindingen en als 
aanbevelingen voor nader onderzoek. 
 
Bevindingen 
- Het werken met cases om bouwstenen voor strategieën te ontwikkelen, is succesvol 

gebleken. De methode was bijzonder inspirerend en gaf goed inzicht in agenda´s en 
ambities van verschillende partijen. Op deze manier konden diverse relevante 
onderwerpen (waaronder herstructurering) worden meegenomen in het verkennen van 
mogelijke strategieën;  

- Er zijn drie mogelijke adaptatiestrategieën (behouden huidige configuratie, sturen op 
adaptatie, creëren nieuw programma) die toepasbaar zijn voor de cases Vlissingen en 
Scheveningen. Wat betreft doelen, maatregelen en timing lijken er tussen de strategieën 
voldoende onderscheidende aspecten voor deze strategieën.  

- Wat betreft ontwikkelpaden zijn drie, deels elkaar overlappende, vormen mogelijk. Een 
aanpak via regelgeving, een met verdienmodellen en een vanuit bovenregionaal 
samenwerking. In tijd is, naast de huidige aanpak van regelgeving, een stapsgewijze en 
adaptieve benadering mogelijk of een eenmalige grote ingreep vanuit bovenregionale 
samenwerking.  

- Het ‘Vlissings model’ is een aanpak voor nieuwe bebouwing rond een waterkering. Het 
biedt de optie voor een stapsgewijze aanpassing aan klimaatveranderingen, 
gecombineerd met investeringen in ruimtelijke ontwikkelingen (‘plannen per decimeter’). 
Dit concept lijkt ook voor andere locaties van toepassing. Het is dan ook interessant om 
de mogelijkheden van het Vlissings model in relatie tot de reserveringszone van de 
waterkering en waterveiligheid verder te onderzoeken. Dat geldt ook voor tijdelijke bouw. 

- Het uitvoeren van herstructureringsmaatregelen lijkt in alle verschillende strategieën 
mogelijk en zou daarmee niet onderscheidend zijn. 

- Een belangrijke bevinding uit de twee cases is dat de onderzochte strategieën geen zicht 
bieden op realistische verdienmodellen. Een belangrijke reden hiervoor is dat agenda’s 
voor waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling niet synchroon in de tijd lopen. Vanuit dit 
perspectief ligt er daarom een uitdaging om beide opgaven in de tijd beter op elkaar af te 
stemmen. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan het toepassen van flexibele bouwmethoden, 
het (tijdelijk) variëren van de normering of het stapsgewijs uitvoeren van maatregelen 
gericht op veiligheid.  

 
Aanbevelingen voor vervolg 
Uit het voorliggend onderzoek en de workshop van 30 november 2011 is een aantal 
aanbevelingen gekomen die kunnen worden opgepakt in het vervolg van het project TVZ-2 
dat Deltares in 2012 gaat uitvoeren in opdracht van het Deltaprogramma Kust. Deze 
aanbevelingen zijn: 

 Onderzoek de toepasbaarheid van de drie mogelijke strategieën (qua doelen, 
maatregelen, bekostiging, timing) op andere locaties met verharde weringen waar 
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eveneens ruimtelijke opgaven spelen. Betrek in de selectie van locaties de volgende 
aspecten: 
o de problematiek van de boulevards op de duinwaterkering; 
o locaties waarbij reguliere zandsuppleties aan de orde kunnen zijn; 
o locaties waar ook ecologische waarden (bijvoorbeeld Natura 200 gebieden) aan 

de orde zijn; 
o locaties met hybride keringen en  
o Toepassing van de adaptatiestrategieën op relevante profielen uit het nationale 

kader kust.  
 Onderzoek, vooral in nauwe samenwerking met provincies, of en zo ja hoe de mogelijke 

strategieën geëxtrapoleerd kunnen worden naar het schaalniveau van de provincie (of 
nationaal); 

 Betrek juridische aspecten bij nader onderzoek naar bouwen in de reserveringszone en 
 Stem de strategieontwikkeling voor verharde zeeweringen af met strategie ontwikkeling 

voor de zachte delen van de kust.  
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A  Deelnemerlijst expertsessie verdienmodellen 

Naam  Organisatie 
Gielijn Blom  Gemeente Den Haag 
Herman Bode Gemeenteambassadeur DP Kust 
Hans Eikelenboom Provincie Noord-Holland 
Jack Vessies Provincie Zuid-Holland 
Inge Kersten H+N+S / Atelier Kustkwaliteit 
Nico Smiet Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf 
Alexander van Trigt  Synchroon Ontwikkelaars 
Arwin van Buuren Erasmus Universiteit 
Rob Gerits WUR/IMARES 
Raymon Blondel Blondel Stedebouw 
Anneloes Nelissen Defacto 
Manfred Wienhoven  Ecorys 
Michel Briene Ecorys 
Ronald Hoytink Arcadis 
Pieter Hiddinga Rijkswaterstaat 
Carola van Gelder-Maas Rijkswaterstaat 
Oswald Lagendijk Deltares 
Joost Stronkhorst Deltares 
Jarl Kind Deltares 
Eric-Jan Kijkuit MinIenM, NLBW, Deltaprogramma 

Nieuwbouw en Herstructurering 
Janneke van Bergen Kustateliers 
Marius Schwartz Deltaprogramma Kust 
Nicoline van den Heuvel Deltaprogramma Kust 
Marja Wijnties Deltaprogramma Kust 
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B   Inrichtingsconcepten en verdienmodel case 
study ‘buitenhaven Scheveningen’ 
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Kosten en opbrengsten varianten  
voor de drie inrichtingsconcepten (‘modellen’).  
 
Ecorys versie dd. 30 november 2011. Varianten 1, 2 en 3 staan voor 
inrichtingsconcepten 1, 2 en 3. 
 
 

Variant 1
Consolideren

Variant 2
Zeewaarts

Variant 3
Zeewaarts + 

Kosten aanpassing
zeewering

(Meer)kosten
nieuwbouw en 

herstructurering

€0 mln. €55 mln.
(Op termijn € 50 mln., 

na 2100!)
(Contante waarde; € 49 mln. tbv vaste
kering, € 60 mln. beweegbare kering.) 

€75 mln.
(Contante waarde; € 68 mln. tbv 

vaste kering, € 60 mln. beweegbare 
kering.)

€15 á € 30 mln.

Vermeden schade  
buitendijks gebied

Opbrengst 
(netto)

€20 mln. €25 mln.

€1 mln.

(Extra opbrengstpotnentieel 
vanwege benutting BG wonen.)

(Meerkosten vanwege aanbrengen
Flood proof plint.)

€0 mln. € 0 mln.
(Komen in dit alternatief 

te vervallen.)
(Komen in dit alternatief 

te vervallen.)

(Op basis van beschermingsniveau
1/10.000 jaar.)

€1 mln.
(Op basis van beschermingsniveau

1/10.000 jaar.)

€25 mln. + (€39 
á €54 mln.)

(Bepaald obv programma dat nodig 
is om kostenverschil te 

overbruggen.)

Saldo
(t.o.v. variant 1)

- €19 á - €34 mln.
(verschil in kosten -/- opbrensten)

€0 mln. 
(??? Bepalen programma dat nodig 

is om kostenverschil te 
overbruggen.)

4) Case Scheveningen: kosten+opbrengsten 
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C Inrichtingsconcepten en verdienmodel case study ‘eiland 
van Vlissingen’ 
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Kosten en opbrengsten voor de drie inrichtingsconcepten (‘modellen’).  
 
Ecorys versie dd. 30 november 2011. Varianten 1, 2 en 3 staan voor inrichtingsconcepten 1, 
2 en 3. 
 

5) Case Vlissingen: kosten+opbrengsten 
Vlissingen, ‘t Eiland

model 1
Vlissingen, ‘t Eiland

model 2
Vlissingen, ‘t Eiland

model 3

Kosten aanpassing
zeewering

Kosten aanpassing
kunstwerken

€0 €35 mln. €70 a €100 mln.
(Nieuwe sluis afsluiting buitenhaven.)

ntb ntb ntb

Saldo op 
bouwprogramma

€0,5 mln.

(Aanpassing huidige sluis.)

(Meeropbrengst vanwege kwaliteit.)
(??? Opbrensten ontwikkeling

aanvullend economisch programma.)

€0,5 a € 2mln. €2mln. + € ???

- Ontwikkelingsmogelijk-
heden Binnenhaven

(Damen)
- Extra veiligheid

vanwege
evacuatieroute

- Vebeterde onsluitinng/ 
bereikbaarheid

binnenstad (Station)

- Ontwikkelingsmogelijk-
heden Binnenhaven

(Damen)
- Extra veiligheid vanwege

evacuatieroute
- Vebeterde onsluitinng/ 

bereikbaarheid
binnenstad (Station)
- Herontwikkeling
Buitenhaven gebied

- Vermeden kosten
toekomstige aanpassing

kades Buitenhaven

Overige baten

 
 
 
 
 




