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1 Inleiding 
 

 

1.1 Achtergrond 
Voor u ligt de tussenrapportage van het project Onderzoek Alternatieve Lange 
termijn Suppletiestrategieën (ALS). Doel van het project is om toekomstige 
suppletiestrategieën te schetsen, die kunnen bijdragen aan een veilige, 
economisch sterke en mooie kust in de 21e eeuw en daarna. Ofwel: hoeveel 
zand is er voor verschillende doelen nodig en hoe kan dit zand worden 
verdeeld. De strategieën vormen input voor het Deltaprogramma Kust.  
 
1.2 Probleemstelling 
Erosie en zeespiegelstijging zorgen voor een tekort op de zandbalans van de 
Nederlandse kust. Om verdere achteruitgang van de kust tegen te gaan wordt 
sinds 1990 het programma Kustlijnzorg uitgevoerd, waarbij met 
zandsuppleties extra zand in het systeem wordt gebracht. De hoeveelheid 
zandsuppleties is in de loop der jaren toegenomen van 6 miljoen kubieke 
meter zand naar 12 miljoen kubieke meter per jaar. Het programma 
Kustijnzorg wordt alom als succesvol beschouwd: de functies van de kust 
blijven in tact voor zowel veiligheid als recreatie, natuur en drinkwaterwinning.  
 
Ook in de toekomst zullen zandsuppleties nodig zijn om de zandbalans op peil 
te houden. Zonder zandsuppleties zou de kustlijn en het duingebied rond het 
jaar 2100 ongeveer 100 tot 400 meter landwaarts verschuiven (zie figuur 1). 
 

 
Figuur 1. Geschatte achteruitgang van de kustlijn tussen Hoek van Holland (links) en 
Schiermonnikoog (rechts) in 100 jaar bij het achterwege laten van zandsuppleties, op 
basis van de ontwikkelde ALS suppletietool (zie par. 1.4). 

 
Foto: De afslagkust van Walcheren, van voor de tijd dat er gesuppleerd werd. 
 
De hoeveelheid zand die nodig is om het zandtekort van het kustsysteem 
door erosie en zeespiegelstijging aan te vullen, neemt komende eeuw toe.  
Het Nationaal Waterplan spreekt van een gewenste 20 miljoen kubieke meter 
per jaar. Dat is voor de nu optredende zeespiegelstijging van het 20 cm per 
eeuw. Naar verwachting neemt de zeespiegelstijging toe. Er is dus steeds 
meer zand nodig om de maatschappelijke functies van de kust te behouden. 
Dat betekent dat ook de uitvoeringskosten toenemen en dat de kans op 
ecologische schade groeit.  
Het is de vraag of we op de huidige voet kunnen (en willen) doorgaan. Op dit 
moment is er geen integrale visie op het zandbeheer van de kust; daardoor 
zijn de investeringen in kustveiligheid niet optimaal en blijven er 
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling onbenut. 
 
In deze tussenrapportage is een eerste stap gezet om de probleemstelling 
nader uit te werken. Daarvoor is het uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg 
tussen 2000-2010 beschouwd qua zandvolume en verdeelsleutel van het 
zand langs de kust en doorgerekend tot 2100. Dit is de referentie strategie 
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(zie paragraaf 2.1). Alternatieve suppletiestrategieën zullen steeds met de 
referentie strategie worden vergeleken. 
 
1.3 Dit tussenrapport 
Dit tussenrapport beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van werkzaamheden, 
die zijn uitgevoerd in 2011. Centraal in deze rapportage staan een zestal 
mogelijke alternatieve suppletiestrategieën, binnen drie denkrichtingen. Er zijn 
echter meer varianten denkbaar. Deze kunnen (interactief) met stakeholders 
of andere betrokkenen tot stand komen. Dit rapport laat de strategieën zien in 
de vorm van dashboards. De effecten zijn met een suppletietool inzichtelijk 
gemaakt en gescoord aan de hand van een set criteria en indicatoren. 
In dit tussenrapport worden de lange termijn effecten op een relatief grote 
ruimteschaal besproken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 
gesloten Hollandse kust en de kust van de Waddeneilanden. De derde 
kustregio, de open Deltakust, komt begin 2012 aan bod. 
 
Het rapport sluit af met voorbeelden van ´scorekaarten´, waarmee de 
verschillende strategieën met elkaar kunnen worden vergeleken. Ook wordt 
op hoofdlijnen beschreven wat de verschillende ‘denkrichtingen’ betekenen 
voor de kust. Het gestructureerd vergelijken en onderling beoordelen van de 
strategieën volgt later en maakt geen deel uit van dit russenrapport.  
 
1.4 Uitgevoerde werkzaamheden 
Om de strategieën te ontwikkelen heeft Deltares in 2011 onderstaande 
werkzaamheden uitgevoerd. 
 
1.4.1 Werksessies met kustexperts 
Het ALS expertteam is op 14 mei en 29 september 2011 bijeengeroepen om 
mee te denken over de aanpak van strategieën, het benoemen van 
indicatoren, etc. Het team bestond onder andere uit deskundigen van de 
Waterdienst (Quirijn Lodder, Emmie Nuijen, Gemma Ramaekers, Sarah 
Marx), Gert-Jan Nederbragt (Provincie Noord-Holland), R. Maljaars 
(Waterschap Zeeuwse Eilanden), Marian Lazar (Rijkswaterstaat Dienst 
Zeeland), A. van de Stolk (Rijkswaterstaat Dienst Noordzee), Evert-Jan 
Lammerts (Staatsbosbeheer), Jelmer Cleveringa (Arcadis), Jasper Fiselier 
(DHV) en de auteurs van dit rapport.  
Daarnaast zijn twee interne bijeenkomsten bij Deltares georganiseerd, over 
het suppleren in buitendelta’s van het waddengebied en het suppleren in 
getijdengeulen van het deltagebied (zie de referenties).  
Vanwege het feit dat de Hollandse kust een zanddelend systeem is met de 
Wadden en Delta is in de loop van het jaar afstemming gezocht met de 

deltaprogramma’s voor deze deelgebieden. Er is samengewerkt met het 
Atelier Kustkwaliteit, dat in 2011 op verschillende kustlocaties werd gehouden 
door Jandirk Hoekstra (HNS) cs. Het ‘sedimentperspectief’ was daarbij een 
belangrijk uitgangspunt.  

 
1.4.2 Ontwikkelen van suppletiestrategieën 
Als eerste stap is de huidige strategie geanalyseerd. De afgelopen decennia 
is deze strategie effectief gebleken en de werkwijze voor het plannen en 
uitvoeren van zandsuppleties is weloverwogen. Het suppletievolume en de 
verdeelsleutel van het zand in de periode 2000-2010 van het programma 
Kustlijnzorg is als referentiestrategie beschouwd: 
- Strategie 1: referentiestrategie  

 
Vervolgens zijn er zes nieuwe alternatieve suppletiestrategieën ontwikkeld 
voor een grote ruimte-en tijdschaal. Dat wil zeggen: op het niveau van de 
regio’s Waddenkust, Hollandse kust en Deltakust en in tijdstappen van 9 
decennia tussen 2010 en 2100. De strategieën passen binnen drie 
‘denkrichtingen’: back to basic, suppleren voor nu en later en investeren in 
grote suppleties. Per strategie is bepaald hoeveel zand er nodig is en welke 
effecten er op verschillende termijnen grofweg kunnen optreden. Het gaat om 
de volgende strategieën (waarbij elke ‘volgende’ variant ook de doelen dient 
van de voorgaande):  

 
Back to basic (basiszekerheid) 
Er zijn twee alternatieve suppletiestrategieën bedacht die doelen voor de 
korte tot middellange termijn hebben. Een strategie richt zich op het 
onderhoud van kwetsbare zeeweringen op plaatsen waar de ligging van de 
kustlijn een directe relatie heeft met de bescherming van de polders in het 
achterland. De andere strategie heeft bovendien tot doel om gebruiksfuncties 
op de middellange termijn te beschermen.  
- Strategie 2: suppleren voor het onderhoud van kwetsbare zeeweringen; 
- Strategie 3: suppleren voor onderhoud van kwetsbare zeeweringen én 

voor gebruiksfuncties (recreatie, duinwaterwinning, buitendijkse 
veiligheid). 
 

Systeemdenken: suppleren voor nu en later 
Er zijn twee alternatieve strategieën ontwikkeld met als doel om de kust voor 
toekomstige generaties duurzaam in stand te houden. Deze strategieën op de 
korte tot lange termijn zijn gebaseerd op het kustsysteem, waar de 
zandtekorten in de loop van de eeuw geleidelijk aan zullen oplopen. 
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- Strategie 4: suppleren om het kustfundament per regio te laten 
meegroeien met de zeespiegelstijging; 

- Strategie 5: suppleren om het kustfundament te laten meegroeien met de 
zeespiegelstijging en andere zandverliezen in het kustfundament per 
regio te compenseren. 

 
Investeren in grote suppleties met differentiatie tussen regio’s 
Deze strategieën hebben (net als bij strategie 5) tot doel om de kust 
duurzaam en langdurig in stand te houden, voor toekomstige generaties. De 
verdeling van het zand wordt echter afgestemd op regionale ambities en 
tijdspaden. Om deze denklijn uit te werken zijn een aantal (vooralsnog 
arbitraire) keuzes gemaakt:  
- Strategie 6: Suppleren om zandverliezen te compenseren, plus locale 

kustverbreding langs de Hollandse kust (voorinvestering) door extra 
suppleties gedurende 40 jaar,  

- Strategie 7: Meegroeien Deltakust, locale kustverbreding Hollandse kust, 
kennisopbouw Wadden. In deze strategie wordt zand gesuppleerd om 
zandverliezen langs de Hollandse en Deltakust te compenseren. 
Gedurende 40 jaar vinden er geen grootschalige suppleties plaats langs 
de Waddenkust; er wordt eerst kennis opgebouwd over de morfologie van 
het Waddensysteem. Het beschikbare suppletievolume wordt ingezet voor 
locale kustverbreding langs de Hollandse kust. 

 
1.4.3 Overzicht van functies die baat hebben bij suppleties 

 
Figuur 2: voorbeeld van functies die baat hebben bij suppleties 

 
Er zijn kaarten gemaakt met functies langs de kust, die baat hebben bij 
zandsuppleties: onderhoud kwetsbare zeeweringen, veiligheid buitendijks, 
waterwinning en recreatie (zie voorbeeld in figuur 2). Aanname is dat er geen 
suppleties nodig zijn voor alleen natuur. Meer informatie hierover is te lezen in 
paragraaf 2.2.1. 

 
1.4.4 Benoemen van criteria, indicatoren en eenheden 
Deze rapportage gaat over slechts één type maatregel: het toepassen van 
zandsuppleties. Deze maatregel heeft echter wel invloed op vele 
(gebruiks)functies van de kust. Hoeveel invloed is afhankelijk van de omvang 
van de suppleties en de uitvoeringswijze, wat kan variëren van regelmatige 
kleine strandsuppleties of vooroeversuppleties tot incidentele grote 
geulwandsuppleties of zandmotoren. Om de effecten van suppleties 
(kwantitatief) weer te geven zijn een aantal criteria en indicatoren benoemd 
met bijbehorend eenheden (zie tabel 1 en figuur 3). In alle gevallen zijn deze 
criteria en eenheden gerelateerd aan de positie van de kustlijn en duinvoet.  

 
 

 
Figuur 3: gebruikte eenheden om indicatoren te kwantificeren 
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Tabel:1: Criteria met bijbehorende indicatoren en eenheden. De alternatieve 
strategieën worden gescoord op de veranderingen ten opzichte van de referentie 
strategie (nr. 1).  
Criterum Indicator Eenheida  Locaties 
Waterveiligheid onderhoud kwetsbare 

zeeweringen 
Inspanning kustlijnzorg  
(-) 

Bij smalle  
zeewering 

Waterveiligheid Buitendijkse veiligheid Verplaatsing kustlijn k 
(in meters)  

Bij kustplaatsen  
en infrastructuur 

Ontwikkeling 
landschap 

Areaal duin en strand Oppervlakte (in ha) = 
kustlengte * duinvoet d 
en kustlijn k  

Langs gehele  
kust  

Recreatie Strandbreedte Strandbreedte s  
(in meters) 

Bij 
recreatiestranden 

Natuur Diversiteit habitats absolute verandering in 
duinvoet d en kustlijn k 
per jaar (in m per jaar) 

Langs gehele  
kust 

Zoetwater Drinkwaterwinning Verplaatsing duinvoet d  
(in meters) 

Ter hoogte van 
beschermings-

gebied duinwater 
Kosten Uitgaven beheer en 

onderhoud en/of 
aanleg 

Service level agreement  
(in M€/jaar) 

Langs gehele  
kust 

a zie ook figuur 3 
 

Hieronder volgt een korte toelichting op de indicatoren: 
 Uitgangspunt is dat er altijd zandsuppleties zullen worden uitgevoerd 

om de basiskustlijn te handhaven; dat is immers in de Waterwet 
vastgelegd. Mocht bij de wettelijke toetsing van de sterkte van de 
zeewering onder (maatgevende) stormcondities blijken dat er 
kustversterkingen nodig zijn, dan wordt een beroep gedaan op het 
reguliere Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnendijkse veiligheid 
is dus altijd verzekerd. De suppletiestrategieën zijn daar niet 
onderscheidend in. 
De buitendijkse veiligheid is gerelateerd aan de ligging van de kustlijn 
op locaties met buitendijkse bebouwing en vitale infrastructuur. Een 
zeewaartse verschuiving van de kustlijn heeft daar een positieve 
bijdrage aan de beschermingscontouren en visa versa.  

 Als indicator voor de landschappelijke ontwikkeling van de 
Nederlandse kust is ´de verandering van het areaal duin en strand’ 
gebruikt.Voor recreatie is ‘de strandbreedte’ als indicator gehanteerd. 
Dat heeft alleen betrekking op die delen van de kust, waar recreatie 
van belang is. Een zeewaartse verschuiving van de kustlijn betekend 
doorgaans een kortstondige verbreding van het strand; na een paar 

jaar zullen de duinen ook zeewaarts opschruiven en stelt het 
natuurlijke kustprofiel inclusief strandbreedte zich weer in.  

 De effecten op natuur lopen sterk uiteen en zijn niet eenvoudig samen 
te vatten. Hier is de ‘diversiteit van habitats’ gebruikt als simplistische 
maat voor het effect van zandsuppleties op de natuur;  als eenheid 
hiervoor wordt de absolute jaarlijkse verandering in de kustlijn en 
duinvoetpositie gehanteerd.  

 De ‘drinkwaterwinning’ is als indicator gebruikt om de effecten van 
zandsuppleties op de zoetwater situatie te bepalen.  Landwaartse 
verplaatsing van de duinvoet kan de duinwaterwinlocaties aantasten. 
Daarom geldt de verplaatsing van de duinvoet ter hoogte van 
duinwaterwinlocaties als eenheid voor de indicator.    

 Als indicator voor de kosten zijn de uitgaven voor de zandsuppleties 
bepaald. Daarbij is er geen onderscheid is gemaakt tussen beheer en 
onderhoud en aanleg.  

 Om de verstorende invloed van zandsuppleties in beeld te brengen, 
zijn er nog twee sub-indicatoren bepaald: i) de lengte van de kust die 
per periode beinvloed wordt door de uitvoering van zandsuppleties 
(km) en ii) de CO2 uitstoot als gevolg van de vaarbewegingen van 
sleephopperzuigers die de zandsuppleties uitvoeren (Mton).  

 
1.4.5 Ontwikkelen van een ‘suppletietool’ 
Om de beschikbare kennis over kustmorfologie en het uitvoeren van 
zandsuppleties te benutten is een globaal model ontwikkeld. Daarmee zijn de 
effecten van verschillende suppletiestrategieën te bepalen op de kustlijn en de 
duinvoetpositie, bij een herhaling van suppleties op veel verschillende locaties 
en gedurende vele decennia. Het model geldt voor de Hollandse kust en de 
Waddenkust. Hoewel het model de morfologische processen sterk 
vereenvoudigt, is er toch voor gekozen met het model te werken, omdat het 
een transparante manier is om enige ´grip´ te krijgen op de (gestapelde) 
effecten van suppleties op verschillende tijdstippen door de eeuw heen en 
verschillende plaatsen langs de gehele kust. Belangrijk punt daarbij is dat de 
aannames van de verschillende strategieën hetzelfde is en dat de resultaten 
reproduceerbaar zijn. Het instrument is bijvoorbeeld te gebruiken in 
interactieve sessies, om snel inzicht te krijgen in de effecten van varianten 
van zandsuppleties bij zeespiegelscenario’s. 
De Deltakust is nog niet meegenomen in de suppletietool. Ook de 
zanduitwisseling met de getijdenbekkens van de Waddenzee is nog niet 
opgenomen, maar eerste modelanalyses zijn onderweg (zie bijvoorbeeld 
figuur 4). Lange termijn voorspellingen van de morfologie van de hele kust en 
tot 100 jaar vooruit, zijn erg onzeker. Zodoende hebben de effecten van 
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suppleties op de indicatoren een ruime onbetrouwbaarheidsmarge (orde 
50%); de uitkomsten moeten dus met enige voorzichtigheid worden bekeken.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: voorstudie voor het uitbreiden van de ALS suppletietool met zanduitwisseling 
tussen buitendelta’s en de getijdenbekkens van de Waddenzee. 

 
- Aanname zeespiegelstijging 

In alle strategieën wordt rekening gehouden met een zekere toename in 
het suppletievolume tot 2100. Gehanteerd wordt een toename van 0,1% 
per jaar in de strategieën die betrekking hebben op de basiskustlijn 
(strategie 2 en 3) en van 1% per jaar in de strategieën die betrekking 
hebben op het gehele kustsysteem (strategie 1, 4 t/m 7). 
Voor alle strategieën is, met behulp van de suppletietool, inzichtelijk 
gemaakt wat de effecten op de indicatoren zijn van een matige 
zeespiegelstijging van 35 cm per eeuw en een hoge zeespiegelstijging 
van 85 cm per eeuw (de Deltascenario’s).  

 
- Bepalen van de kosten 

Om de (lange termijn) kosten te bepalen is gebruik gemaakt van een 
hyperbolisch verloop in de discontovoet: deze begint hoog (5,5%, conform 
Deltaprogramma) en neemt snel af. Zandsuppleties kosten veel olie en 
daarom is ook een scenario voor de olieprijs aangenomen.  

De kostenplaatjes laten zien dat de uitgaven toenemen naarmate er voor 
een strategie mee zand nodig is. Toch zijn de verschillen minder groot 
dan op het eerste oog lijkt. Dat komt doordat het suppleren van grote 
volumes zand relatief goedkoper is.  

  
1.5 Het vervolg 
In het voorjaar van 2012 zal Deltares de volgende activiteiten afronden: 

- Het toelichten en toetsen van alternatieve suppletiestrategieën tijdens 
stakeholderbijeenkomst(en) die het Deltaprogramma Kust organiseert, 
inclusief een nadere uitwerking van de probleemstelling; 

- Het afleiden van doelwaarden voor de indicatoren en het implementeren 
van inhoudelijke ideeën en ambities van stakeholders over de lange 
termijn suppleties; 

- Integreren van lopende onderzoeken van het Deltaprogramma Kust (zoals 
Toekomstvaste Verharde Zeeweringen) en van Rijkswaterstaat en 
Waterschappen op het gebied van Kustbeheer (zoals het project Veilige 
en vitale kust), voor zover dit een relatie heeft met toekomstige 
zandsuppleties; 

- Koppeling aanbrengen met het Deltaprogramma ZW Delta en 
Deltaprogramma Wadden voor wat betreft het zandbeheer van de 
Noordzeekust en met de zandwinstrategie van Rijkswaterstaat voor de 
Noordzee; 

- Het binnen één of meerdere strategieën aangeven van de consequenties 
van een andere begrenzing van het kustfundament en van opties voor de 
herverdeling van zand binnen het kustfundament; 

- Het oplijnen met de vergelijkingsystematiek en strategieontwikkelingen 
van het Deltaprogramma; 

- Het differentiëren van het dashboard en de scorecard naar regio of 
kustvak; 

- Aanpassingen aan de suppletietool uitvoeren: i) het uitbreiden met de 
Deltakust, ii) het inbrengen van de uitwisseling tussen Waddenzee en 
Waddenkust en iii) de validatie van de referentiestrategie voor de drie 
kustregio’s in 2000-2010, 

- Aanbevelingen voor proefprojecten voor innovatieve zandsuppleties; 
- Een gedetailleerde rapportage van de mogelijke alternatieve 

suppletiestrategieën, inclusief een technisch inhoudelijke onderbouwing 
van de gevolgde werkwijze, aannames en uitgangspunten en een advies 
over kansrijke strategieën. Het rapport is als eindconcept in april 2012 
beschikbaar en wordt in juni 2012 afgerond. 

Less sediment is provided to 
the channels. This impact will 
slowly progress into the basin. 
 5 

Less 
landward 
transport 4 

2 
Sediment transport 
increases, as more wave 
energy is transmitted over the 
ebb-delta. On the long-term 
only a local bed level 

Ebb-delta accumulates 
small amount of sediment 1 

Sediment from ebb-
delta moving 
nearshore into the 

6 

Smaller transport from ebb-
delta to Texel coast and lower 
transports along Texel coast 3 
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2 Beschrijving strategieën 
 
2.1 Business as usual 
 
2.1.1 Inleiding 
 
Strategie 1: Referentiestrategie (paragraaf 2.1.2.) 
 
In deze strategie wordt het uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg tussen 2000 en 
2010 qua zandvolume en verdeelsleutel van het zand doorgezet tot 2100. 
 
Erosie en zeespiegelstijging zorgen voor een tekort op de zandbalans van de 
Nederlandse kust. Om verdere achteruitgang van de kust tegen te gaan wordt 
sinds 1990 het programma Kustlijnzorg uitgevoerd, Jaarlijks brengen schepen 
vele miljoen kubieke meter zand uit het diepere deel van de Noordzee naar de 
vooroever of het strand. Deze suppleties hebben tot doel om de kustlijn te 
handhaven en om de zandvoorraad van het kustfundament op peil te houden. 
Door steeds op tijd nieuw zand in de kustzone aan te brengen ontstaat er 
minder zandtekort in de kustzone en groeit het kustfundament door een 
dynamisch samenspel van zee, zand en wind mee met de stijgende 
zeespiegel.  
De hoeveelheid zand is in de loop der jaren toegenomen van 6 miljoen 
kubieke meter zand naar 12 miljoen kubieke meter per jaar. Het programma 
Kustijnzorg wordt alom als succesvol beschouwd: de functies van de kust 
blijven in tact voor zowel het onderhoud van kwetsbare zeeweringen als 
recreatie, natuur en drinkwaterwinning.  

 

 
Foto: De referentiestrategie zorgt voor relatief veel zand in de vooroever en op de 
stranden van de Hollandse kust. Door eolisch transport groeien de duinen er aan.  

De Regering overweegt om in het 1e decennium het jaarlijkse volume te verhogen naar 20 miljoen kubiek meter (zie Nationaal Waterplan); dit is nog niet opgenomen 
in de referentiestrategie 1 maar wel in strategie 5. 
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2.1.2 Strategie 1 
 
Referentiestrategie 
 

 
 
Opmerking: de indicatoren zijn relatief ten opzichte van het 1e decennium van Strategie 1 
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Karakterisering strategie 1  
(referentiestrategie) 
 
In deze strategie is aangenomen dat het huidige suppletievolume van 12 miljoen 
kubieke meter zand per jaar toeneemt tot 26 miljoen kubieke meter per jaar aan 
het eind van de eeuw. Het verloop per decennium van de netto contante waarde 
van de suppleties vertoont een lichte daling en vervolgens een lichte stijging. Dit 
is de resultante van suppletievolume, olieprijsstijging en de parabolische 
verdiscontering.  
 
Het merendeel van de zandsuppleties zijn vooroeversuppleties, een klein deel 
wordt neergelegd op het strand (met intensiteit van ca. 200-500 m3/m’). Op deze 
wijze wordt de kustlijn behouden. Bovendien wordt een deel van het zand 
neergelegd als megasuppletie  (orde 10.000 m3/m’). Allen dragen bij aan de 
zandbalans van het kustfundament. 
 
Uitgangspunt van de referentiestrategie is dat ongeveer een derde deel van het 
zand wordt neergelegd in de Delta, een vierde in de Wadden en 42% langs de 
Hollandse kust. De relatief grote inzet op de Hollandse kust levert een geleidelijke 
kustverbreding op.  
Onderstaande figuur, gemaakt met de suppletietool, laat zien dat continuering van 
deze aanpak na 100 jaar zorgt voor een zeewaartse verschuiving van de 
Hollandse kustlijn met enkele honderden meters, maar dat de kustlijn van de 
Waddeneilanden achterblijft. Voor de Deltakust is nog geen uitspraak te doen (dit 
zal in het kader van het project in 2012 worden onderzocht).  

                       
 

 
 

Figuur 6: Verandering in de ligging van de kustlijn en duinvoet langs de Wadden- en 
Hollandse kust na 100 jaar zandsuppleties volgens strategie 1. 

Effecten 
 

Deze strategie draagt, net als alle andere strategieën, bij aan het onderhoud 
van kwetsbare zeeweringen, doordat de kustlijn met Kustlijnzorg wordt 
gehandhaafd. Er is dus voldoende zand beschikbaar om de waterkeringen 
langs smalle duingebieden en kustplaatsen te behoeden voor structurele erosie 
voor de primaire waterkering (in dashboard kort uitgeduid met ‘binnendijkse 
veiligheid’). 
 
Het dashboard toont de situatie van de indicatoren bij een matige 
zeespiegelstijging van 35 cm per eeuw. De situatie bij een hoge 
zeespiegelstijging van 85 cm per eeuw blijkt hiervan maar weinig te verschillen. 
Mogelijk treedt er wel verschil op wanneer in het vervolg van deze studie de 
kustregio Waddenkust en Hollandse kust afzonderlijk worden geanalyseerd 
(evenals de Deltakust).  
 
Gemiddeld genomen neemt de buitendijkse veiligheid iets toe, doordat de 
kustlijn langs de Hollandse kust zeewaarts verschuift.  
  
Het gemiddelde areaal langs de Hollandse en Waddenkust toont een lichte 
toename van 3500-4000 ha. Ook de diversiteit in habitats en de mogelijkheden 
voor duindrinkwaterwinning nemen iets toe.  
 
De breedte van recreatiestranden blijft gemiddeld genomen gelijk. Voor de 
natuur betekent het voortzetten van de huidige strategie dat de natuurgebieden 
qua oppervlak gelijk blijven. Daarentegen verdwijnt langs de Hollandse kust de 
natuurlijke dynamiek van aangroeien en erosie steeds verder uit het systeem.  
 
Bovengenoemde resultaten voor de gemiddelde situatie van de Wadden- en 
Hollandse kust zijn positief en mogelijk vertekend omdat er nog geen 
afzonderlijk beeld is gegeven voor de Wadden- en Deltakust. Dit gebeurt in het 
vervolgonderzoek. 
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2.2 Back to basic 
 
2.2.1 Inleiding 
 
Uitgangspunt is dat er zandsuppleties zullen plaatsvinden op plaatsen waar 
het handhaven van de kustlijn volgens de Waterwet vereist is en direct 
bijdraagt aan het onderhoud van kwetsbare zeeweringen of van andere 
gebruiksfuncties (de basiskustlijn). Daarvoor zijn in dit onderzoek twee 
varianten bedacht:  
- Strategie 2: Suppleren voor het onderhoud van kwetsbare zeeweringen. 

Dit is het geval bij smalle (duin-) waterkering waar de ligging van de 
kustlijn een directe relatie heeft met de bescherming van de polders in het 
achterland. (paragraaf 2.1.1.) 

- Strategie 3: Suppleren voor het onderhoud van kwetsbare zeeweringen 
en voor gebruiksfuncties (paragraaf 2.2.2) 

 
Dit zijn minimale varianten, bedoeld om basiszekerheid te bieden aan burgers 
en bedrijven qua kustveiligheid (eerste variant) en qua kustareaal voor 
overige functies (tweede variant). 
 
Centrale vraag bij ’back to basic’ is hoeveel zand er minimaal nodig is om 
functies van de kust te behouden. Om deze vraag te beantwoorden is een 
analyse gemaakt van functies langs de Nederlandse kust waarvoor behoud 
van de kustlijn belangrijk is (zie figuur 7). Het gaat om:  
 
Onderhoud kwetsbare zeeweringen  
Op veel plekken, vooral bij kustplaatsen en bij smalle duinen, is de primaire 
veiligheid van het achterland direct gebaat bij het handhaven van de kustlijn 
met zandsuppleties. Het suppleren van zand remt de golfaanval en voorkomt 
structurele kusterosie. In totaal is de binnendijkse veiligheid van ruim 60 
kilometer kust direct gebaat bij zandsuppleties, vooral in het Deltagebied. 

 
 

Buitendijkse veiligheid 
Her en der langs de kust liggen buitendijkse havens, delen van kustplaatsen, 
vuurtorens, infrastructuur, etc. Deze buitendijkse locaties hebben belang bij 
zandsuppleties. Hoewel er geen veiligheidsnormen gelden, dragen 
zandsuppleties bij aan het handhaven van de beschermingscontouren. In 
totaal gaat het om bijna 40 kilometer kust, vooral in het waddengebied. 
 
Drinkwaterwinning 
Langs bijna 60 kilometer van onze kust liggen gebieden voor (potentiële) 
duinwaterwinning. Zandsuppleties helpen voorkomen dat deze duinen 
structureel eroderen en dat drinkwaterwinning wordt geschaad. 
Omdat de waterwinning plaatsvindt in brede duinen (en buiten kustplaatsen), 
zijn de suppleties hier niet nodig voor binnendijkse- en buitendijkse veiligheid. 
Er is dus geen overlap tussen kustdelen waar wordt gesuppleerd voor 
veiligheid én kustdelen waar suppleties nodig zijn om de waterwinning veilig 
te stellen. 

 
Recreatie 
Recreatie is erg belangrijk voor de regionale economie. Daarbij kunnen 
zandsuppleties zorgen voor een voldoende breed recreatiestrand. Vaak 
profiteert de recreatiesector mee van zandsuppleties die nodig zijn voor het 
onderhoud van de primaire waterwinning en waterwinning. Toch blijkt uit een 
studie van Decisio (2011) dat er nog meer plekken zijn waar stakeholders het 
strand te smal vinden voor recreatiedoelen en extra suppleties mogelijk 
gewenst zijn. Het gaat om ruim om 30 kilometer kust, vooral in het 
deltagebied. 
 
Uit de analyse blijkt het in de helft van onze kust belangrijk is om de kustlijn te 
handhaven, voor het onderhoud van kwetsbare zeeweringen en het behoud 
van de andere functies. Het gaat daarbij dus om 50% van de 365 kilometer 
Nederlandse kustlijn. Aanname daarbij is dat er nergens suppleties nodig zijn 
voor alleen natuur.  
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Figuur 7: Overzicht van functies, waarvoor de kustlijn moet worden gehandhaafd. 
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2.2.2 Strategie 2 
 
Suppleren voor het onderhoud van kwetsbare zeeweringen 
 

 
 

Opmerking: de indicatoren zijn relatief ten opzichte van het overeenkomstige decennium in Strategie 1 
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Karakterisering strategie 2  
(Suppleren voor het onderhoud van kwetsbare zeeweringen) 
 
In deze strategie neemt het jaarlijkse suppletievolume in de loop van de eeuw 
toe van 4 tot 4,3 miljoen kubieke meter zand. De suppleties worden zo ingezet 
dat voorkomen wordt dat structurele erosie de zeewering aantast. Het 
merendeel van het zand wordt neergelegd in kwetsbare, erosieve kusten in het 
Deltagebied (bijna 60%). Al het zand wordt gericht aangebracht op het strand; 
vooroeversuppleties en megasuppleties vinden niet plaats. 
 
Bij deze strategie wordt ongeveer 60 kilometer kustlijn gehandhaafd. In de 
overige ca. 300 kilometer vinden geen suppleties plaats; daar zal op den duur 
erosie optreden.  
 
Onderstaande figuur, gemaakt met de suppletietool laat zien dat de kustlijn op 
veel plaatsen achteruitgaat, lokaal met honderden meters. 

 

                        
 

 
 
Figuur 8: Verandering in de ligging van de kustlijn en duinvoet langs de Wadden- en 
Hollandse kust na 100 jaar zandsuppleties volgens strategie 2. 

Effecten 
 

 
Ondanks het feit dat de kustlijn op veel plaatsen achteruitgaat, wordt er  
voldoende gesuppleerd om de kustlijn langs dijkringdelen met smalle 
duingebieden en kustplaatsen te behoeden voor structurele erosie (onderhoud 
kwetsbare zeeweringen). Deze strategie voorziet ook in zandsuppleties voor 
zeedijken, waar nu overigens nog geen basiskustlijn voor gedefinieerd is. 
Deze strategie compenseert niet voor de grote zandverliezen in ondermeer de 
buitendelta’s langs de Waddeneilanden (zie 2.4.1). Het gevolg is dat de 
golfwerking en erosie langs de aanliggende kusten toenemen. Op de lange 
termijn (orde 100 jaar) wordt het handhaven van de kustlijn zonder buitendelta’s 
steeds moeilijker of zelfs onmogelijk. Dat geeft functieverlies aan de kust. Onze 
kennis schiet te kort om dit proces te kwantificeren. 
 
Door erosie neemt de breedte van veel stranden af en zal er duingebied 
verloren gaan. Buitendijkse veiligheid, het areaal duin en strand, 
recreatiestranden, de diversiteit in habitats en waterwinning komen onder druk 
te staan, na één tot twee decennia treedt verslechtering op.  
 
Toch zijn er voor ecologie lokaal ook positieve effecten: de natuurlijke dynamiek 
van afslag en aangroei keert terug in het systeem. Dat kan de kwaliteit van 
habitats ten goede komen.  
 
Het totale volume van de zandsuppleties is vier keer zo laag als de 
referentiestrategie, maar de kosten zijn ‘slechts’ een factor 2 lager omdat 
gebruik gemaakt wordt van relatief kleine en duurdere strandsuppleties. 
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2.2.3 Strategie 3  
 
Suppleren voor het onderhoud van kwetsbare zeeweringen en voor gebruiksfuncties 
 

 
 
Opmerking: de indicatoren zijn relatief ten opzichte van het overeenkomstige decennium in Strategie 1 
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Karakterisering strategie 3  
(Suppleren voor het onderhoud van kwetsbare zeeweringen en voor 
gebruiksfuncties) 
 
Bij deze strategie wordt jaarlijks 9 miljoen kubieke meter zand gesuppleerd op 
plekken waar de kustlijn moet worden behouden voor het onderhoud van 
kwetsbare zeeweringen, waterwinning en voldoende brede recreatiestranden. 
De verdeling over de functies en tussen de regio’s is in Figuur 4 te zien. 
 
Bij deze strategie wordt ongeveer de helft van onze kustlijn gehandhaafd. In 
de overige ca. 180 kilometer vinden geen suppleties plaats; daar zal op den 
duur erosie optreden.  
 
Om ook in de toekomst de zeespiegelstijging bij te houden, zal de hoeveelheid 
suppletiezand toenemen tot jaarlijks 10 of 11 miljoen kubieke meter in 2100.  
Het aandeel aan respectievelijk megasuppleties, vooroeversuppleties en 
strandsuppleties is ongeveer gelijk. 
 
Onderstaande figuur, gemaakt met de suppletietool, laat zien dat de kustlijn 
lokaal flink achteruitgaat, vooral in het waddengebied, maar in mindere mate 
als in strategie 2. 
 

                       
 
 

 
 
Figuur 9. Verandering in de ligging van de kustlijn en duinvoet langs de Wadden- en 
Hollandse kust na 100 jaar zandsuppleties volgens strategie3. 

Effecten 
 

Ondanks de lokale achteruitgang van de kustlijn wordt er voldoende zand 
gesuppleerd om in eerste instantie de functie van de kust te behouden. De 
waterkeringen langs smalle duingebieden en kustplaatsen worden behoed voor 
structurele erosie. Ook is genoeg zand om buitendijkse belangen en waterwinning 
te waarborgen en voldoende breed recreatiestrand te behouden.  
 
Na verloop van ongeveer twee tot 4 decennia nemen de scores van de 
indicatoren af en treedt functieverlies op. De veronderstelde autonome groei in het 
suppletievolume van deze strategie (0,1% per jaar) is dan onvoldoende. 
 
In vergelijking met de referentiestrategie zijn de kosten gedurende de 21e eeuw 
ongeveer 30% lager.  
 
Lokaal kan er duingebied verloren gaan. Toch zijn er voor ecologie ook positieve 
effecten: er keert lokaal natuurlijke dynamiek van afslag en aangroei terug in het 
systeem. Dat kan de kwaliteit van habitats ten goede komen.  
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2.3 Systeemdenken: suppleren voor nu en later 
 
2.3.1 Inleiding 
 
Deze strategieën zijn bedoeld om het kustfundament, de Waddenzee en de 
Westerschelde te laten meegroeien met de stijgende zeespiegel. Het gaat om 
een duurzame aanpak, met een blik op de lange termijn en de grote 
ruimteschaal. Door het op peil houden van de zandvoorraad, blijven de 
verschillende functies in het kustgebied duurzaam behouden. Het laten 
meegroeien van het kustsysteem is een manier om om te gaan met de 
onzekere voorspellingen over zeespiegelstijging (voorzorgsprincipe). Er zijn 
twee varianten bedacht: 
 
- Strategie 4: Suppleren om het kustfundament per regio te laten 

meegroeien met de zeespiegelstijging (paragraaf 2.3.1.); 
- Strategie 5: Suppleren om het kustfundament te laten meegroeien met de 

zeespiegelstijging en ook andere zandverliezen in het kustfundament per 
regio te compenseren (paragraaf 2.3.2). 

 
 
Het kustfundament is de zandige kustzone tussen de -20 meter dieptelijn en 
de binnenduinrand. Dit zand ‘draagt’ de functies van de kust zoals 
waterkeren, recreatie, waterwinning en natuur. Deze strategie borduurt voort 
op het concept van ‘meegroeien’ uit de Nota Ruimte en het Nationaal 
Waterplan.  
Hoe de suppletievraag is verdeeld langs de kust, is te lezen in de figuur 5. De 
grootste zandtekorten liggen in de Waddenregio (13/20 deel). De grens van 
de Waddenkust en Hollandse kust ligt overigens ter hoogte van Callantsoog 
(een voormalig Waddeneiland). 
Om de zandvoorraad in het kustfundament, de Waddenzee en in de 
Westerschelde op peil te houden, is jaarlijks 14 miljoen kubieke meter per jaar 
nodig, bij de huidige zeespiegelstijging van 20 cm per eeuw.  
Daarnaast is er circa 6 miljoen kubieke meter extra zand nodig om 
zandverliezen te compenseren die zijn ontstaan door ingrepen in het verleden 
(zoals zandwinning in de Maasgeul en de Westerschelde, gaswinning in de 
Waddenzee en de doorwerking van o.a. de aanleg van de Afsluitdijk).  
 
 

 
Figuur 5: fysieke basis achter duurzame veiligheid 
 
De grootste verliesposten binnen het kustfundament bevinden zich op de 
buitendelta’s langs de Waddeneilanden. De laatste 80 jaar verdwijnt hier 
gemiddeld zo’n 7 Mm3/jaar richting de Waddenzee. De buitenranden van alle 
buitendelta’s schuiven landwaarts. De Marsdiep buitendelta zal bij voortzetting 
van de huidige erosiesnelheid van 3 – 6 Mm3/jaar, geheel kunnen verdwijnen 
binnen een termijn van 75 – 150 jaar. De buitendelta’s spelen een belangrijke 
rol in het breken van de golven. Verdwijnen de buitendelta’s, dan neemt de 
golfwerking, het bijbehorende golfgedreven sediment transport en kusterosie 
toe. De tijdschaal speelt hier een rol; op lange termijn wordt het handhaven 
van de kustlijn zonder buitendelta’s steeds moeilijker of zelfs onmogelijk. Dat 
zorgt voor functieverlies aan de kust. Er treedt waarschijnlijk ook een 
verandering op in de sedimentuitwisseling met de achterliggende Waddenzee. 
Bij verdwijnen van de buitendelta’s, verdwijnt een belangrijke zandbron voor 
het meegroeien van de Waddenzee met de zeespiegelstijging. Het gevolg zal 
waarschijnlijk zijn dat de erosie van de eilandkusten sterk zal toenemen. 
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Foto: De strategieën 4 t/m7 zetten, naast kleine suppleties, ook steeds meer in op grote zandsuppleties voor de duurzame ontwikkeling van het gehele kustsysteem, zoals de 
Zandmotor Delfland op deze foto die in 2011 is aangelegd. 
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2.3.2 Strategie 4  
 
Suppleren om het kustfundament in iedere regio te laten meegroeien met de zeespiegelstijging 
 

 
 
Opmerking: de indicatoren zijn relatief ten opzichte van het overeenkomstige decennium in Strategie 1 
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Karakterisering strategie 4  
(Suppleren om het kustfundament in iedere regio te laten meegroeien met de 
zeespiegelstijging) 
 
Deze strategie gaat uit van het meegroeien van het kustfundament met de 
huidige zeespiegelstijging van 2 mm per jaar. Dat vraagt om een hoeveelheid 
zand die gelijk is aan het kustoppervlak maal zeespiegelstijging. Bij de huidige 
zeespiegelstijging is hiervoor 14 miljoen kubieke meter zand per jaar nodig (7 
miljoen kubieke meter per millimeter zeespiegelstijging). Verondersteld wordt dat 
dit volume elk decennium wordt verhoogd met 10% (1% per jaar). 
Om ook in de toekomst de zeespiegelstijging bij te houden, zal de hoeveelheid 
suppletiezand toenemen tot ongeveer 30 miljoen kubieke meter in 2100.  
Naar verwachting zal op den duur een deel van het zand moeten worden 
neergelegd in de vorm van megasuppleties, om het zand in het kustsysteem op 
een efficiënte wijze aan te brengen. Logische plekken hiervoor lijken de kop van 
Noord-Holland en de Waddeneilanden. De verdeling van het zandvolume over 
de regio’s verschuift daarbij naar de Wadden (62%).  
Onderstaande figuur, gemaakt met de suppletietool, laat zien dat de kustlijn 
uitbouwt op plaatsen waar megasuppleties worden neergelegd; deze plaatsen 
zijn nu arbitrair gekozen; tijdens stakeholderbijeenkomsten kunnen gewenste 
locaties nader worden bepaald. 
 

                         
 
 

 
 
Figuur 10 Verandering in de ligging van de kustlijn en duinvoet langs de Wadden- en 
Hollandse kust na 100 jaar zandsuppleties volgens strategie4. 

 

Effecten 
 

De kustlijn blijft grotendeels behouden en kan zich lokaal sterk zeewaarts 
verplaatsen (zoals nu gekozen in de kop van Noord Holland). 
  
Er is voldoende zand beschikbaar om de waterkeringen langs de hele kust te 
behoeden voor structurele erosie. Ook is genoeg zand om het areaal duin en 
strand en de waterwinning te waarborgen en voldoende breed recreatiestrand te 
behouden. De buitendijkse belangen worden na vier tot vijf decennia minder 
goed beschermd. 
 
Voor de ecologie betekent deze strategie dat de duingebieden qua oppervlak 
gelijk blijven of zeewaarts groeien. De natuurlijke dynamiek van aangroeien en 
erosie verdwijnt echter uit het systeem, maar gerichte keuzes in de 
suppletiestrategie en dynamisch kustbeheer kunnen de dynamiek wel 
terugbrengen. 
 
De kosten zijn iets hoger (factor 1,1) ten opzichte van de referentie strategie. 
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2.3.3 Strategie 5 
 
Suppleren om het kustfundament te laten meegroeien met de zeespiegelstijging en andere zandverliezen in het kustfundament per regio te 
compenseren

 
 
Opmerking: de indicatoren zijn relatief ten opzichte van het overeenkomstige decennium in Strategie 1 
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Karakterisering strategie 5  
(Suppleren om het kustfundament te laten meegroeien met de zeespiegelstijging 
en andere zandverliezen in het kustfundament per regio te compenseren) 
 
In deze strategie wordt er, net als in de vorige, evenveel zand gesuppleerd als 
de zeespiegel momenteel stijgt. Aanvullend daarop wordt zes miljoen kubieke 
meter extra zand gesuppleerd, om zandtekorten aan te vullen die zijn ontstaan 
door ingrepen uit het verleden (zoals door de aanleg van de Afsluitdijk) en het 
heden (gas-en zandwinning). In totaal komt dit dus neer op 20 miljoen kubieke 
meter zand per jaar en is een autonome jaarlijkse groei in zandvolume van 1% 
verondersteld.  
Ook deze strategie heeft tot doel om het kustfundament, de Waddenzee en de 
Westerschelde te laten meegroeien met zeespiegelstijging. Door de grote 
hoeveelheid zand kunnen functies van de kust behouden blijven, ook op de 
(heel) lange termijn. 
Om in de toekomst de zeespiegelstijging bij te houden, zal de hoeveelheid 
suppletiezand toenemen tot ongeveer 43 miljoen kubieke meter in 2100. Maar 
liefst 65% van dit volume wordt aangebracht op de Noordzeekust van de 
Waddeneilanden of in de geulen van de buitendelta’s (zie intermezzo). Er wordt 
bewust afgezien van suppleren in de Waddenzee, omdat dit overgelaten wordt 
aan de natuurlijke mechanismen van het zandtransport van buitendelta’s naar 
getijdenbekkens in de Waddenzee. Naar verwachting zal op den duur een deel 
van het zand moeten worden neergelegd in de vorm van megasuppleties, om 
het zand op een efficiënte wijze aan te brengen. Logische plekken hiervoor lijken 
de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden. 
 

                       
 

 
Figuur 11 Verandering in de ligging van de kustlijn en duinvoet langs de Wadden- en 
Hollandse kust na 100 jaar zandsuppleties volgens strategie 5. 

Effecten 
 

De kustlijn kan zich handhaven of lokaal honderden meters zeewaarts 
verplaatsen, vooral langs de Hollandse kust. Er is voldoende zand beschikbaar 
om de waterkeringen langs de hele kust te behoeden voor structurele erosie en 
om buitendijkse belangen te waarborgen. De zeereep langs gebieden met 
waterwinning verschuift zeewaarts; er is voldoende breed recreatiestrand.  
 
Voor de ecologie betekent deze strategie dat de duingebieden zeewaarts 
groeien. De natuurlijke dynamiek van aangroeien en erosie verdwijnt echter uit 
het systeem, tenzij gebiedsgerichte keuzes in de suppletiestrategie en 
dynamisch kustbeheer worden gemaakt om de dynamiek te vergroten. 
 
De kosten zijn een factor 1,5 hoger dan in de referentie strategie. 
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Intermezzo  

Meer met megasuppleties 

Het pilotproject Zandmotor Delfland is een goed voorbeeld van een 
megasuppletie. Het is een proactieve grootschalige maatregel voor de lange 
termijn veiligheid en dient ook de ruimtelijke kwaliteit en recreatie. Andere 
opties voor megasuppleties zijn geulwandsuppleties. Die kunnen worden 
aangebracht om de basiskustlijn te handhaven op locaties waar 
getijdengeulen de kust sterk eroderen, zoals bij het Oostgat langs de 
zuidwesten kust van Walcheren (figuur 12). 

 

Figuur 12: Overzicht van geulpatronen in de monding van de Westerschelde, met 
het Oostgat aan de noordzijde. 

Wat de mogelijkheden zijn van grootschalige maatregelen om de lange 
termijn veiligheid te waarborgen in de Wadden, is nog punt van onderzoek. Er 
kan geleerd worden van natuurlijke ‘megasuppleties’ zoals aanlandende 
platen. Wellicht kan de lange termijn ontwikkeling van de Waddeneilanden 
worden beïnvloed door gericht te suppleren in getijdengeulen langs de 
buitendelta’s. Hiervoor is de ontwikkeling van kennis en ervaring met 

innovatieve suppleties zeer gewenst; het beschikbare morfologische 
modelinstrumentarium (zoals Delft3D) kan hierbij helpen. De gebieden op de 
eilandkoppen die in aanmerking komen voor dit soort innovatieve suppleties 
zijn: Kop Noord Holland (Nieuwe Schulpengat/Helsdiep), Texel (Molengat / 
Prins Hendrik polder / Robbengat), Vlieland (Robbengat / Vliesloot), Ameland 
(Borndiep/Oostgat) of Schiermonnikoog (Westpunt); zie onderstaande 
illustraties.  
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2.4 Investeren in grote suppleties  
 
2.4.1 Inleiding 
 
Deze strategieën hebben (net als bij strategie 5) tot doel om de kust 
duurzaam en langdurig in stand te houden, voor toekomstige generaties. De 
verdeling van het zand wordt echter afgestemd op regionale ambities en 
tijdspaden.  
 
Er zijn twee varianten bedacht: 
- Strategie 6: Suppleren om zandverliezen te compenseren, plus locale 

kustverbreding langs de Hollandse kust (voorinvestering) door extra 
suppleties gedurende 40 jaar (paragraaf 2.4.1); 

- Strategie 7: Meegroeien Deltakust, locale kustverbreding Hollandse kust, 
kennisopbouw Wadden. In deze strategie wordt zand gesuppleerd om 
zandverliezen langs de Hollandse en Deltakust te compenseren. 
Gedurende 40 jaar vinden er geen grootschalige suppleties plaats langs 
de Waddenkust; er wordt eerst kennis opgebouwd over de morfologie van 
het Waddensysteem. Het beschikbare suppletievolume wordt ingezet voor 
locale kustverbreding langs de Hollandse kust (paragraaf 2.4.2.). 

 
In de eerste variant wordt de Hollandse kust extra versterkt door 40 jaar lang 
extra zand uit de Noordzee aan te brengen. Er ontstaan nieuwe ‘deltaduinen’ 
die ontwikkelingsruimte creëren voor (nieuwe) functies en voor 
gebiedsontwikkeling. 
In de tweede variant wordt in het Waddengebied 40 jaar gewacht met grote 
suppleties, tot er meer kennis is ontwikkeld. Er wordt dus geïnvesteerd in 
kennis en ervaring voor een verantwoorde uitvoering op termijn van grote 
suppleties langs de Waddeneilanden en buitendelta’s om te anticiperen op 
klimaatveranderingen. In plaats daarvan wordt dat zandvolume op de 
Hollandse kust gebracht. 
 
 

 
 
De centrale vraag in deze strategieën is: wat is uit kostenoogpunt het ideale 
moment om een voorinvestering te doen in megasuppleties en daarmee het 
beheer en onderhoud in de toekomst te vereenvoudigen? Op grond van de 
hoge discontovoet waarmee bij huidige investeringen rekening moet worden 
gehouden, is het beter te wachten met investeren en vooralsnog ‘gewoon’ 
door te gaan met kleinere onderhoudssuppleties. Aan de andere kant neemt 
de olieprijs toe en zullen suppleties duurder worden, wat juist wel pleit voor 
megasuppleties. Het is zoeken naar een logisch suppletie- en 
financieringsmodel, samen met andere stakeholders: welke doelen wil een 
ieder bereiken, welke mogelijkheden kunnen onderhoudssuppleties hierbij 
dienen en wie zijn de kostendragers? 
 
Het begrip ´voorinvesteren´ impliceert dat er later geld wordt bespaard. Dat is 
alleen het geval als we bereid zijn om de opgebouwde buffer op den duur ook 
weer prijs te geven aan de zee. Als er voor wordt gekozen om het gewonnen 
land te behouden en te beschermen tegen de zee, dan is er geen sprake van 
een investering voor landaanwinning die vervolgens weer om beheer en 
onderhoud van de nieuwe kustlijn vergt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

2.4.2 Strategie 6 
 
Suppleren om zandverliezen te compenseren, plus locale kustverbreding langs de Hollandse kust (voorinvestering) door extra suppleties gedurende 40 
jaar 
 

 

Opmerking: de indicatoren zijn relatief ten opzichte van het overeenkomstige decennium in Strategie 1 
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Karakterisering strategie 6  
Suppleren om zandverliezen te compenseren, plus locale kustverbreding langs 
de Hollandse kust (voorinvestering)  
 
Dit is de maximale suppletievariant. Er wordt zand gesuppleerd om: 
- Het kustfundament, de Westerschelde en de Waddenzee te laten 

meegroeien met de stijgende zeespiegel;  
- Extra zandtekorten te compenseren;  
- Een extra buffer op te bouwen langs de Hollandse kust (de eerste 40 jaar).  
 
Dit komt in totaal neer op 24 miljoen kubieke meter zand per jaar, oplopend tot 
34 miljoen kubieke meter zand per jaar in 2040, gevolgd door een kleine daling 
en daarna een geleidelijke stijging tot ongeveer 40 miljoen kubieke meter in 
2100. 
Kenmerkend aan deze strategie is dat er een voorinvestering wordt gedaan in 
zandsuppleties voor de Hollandse kust, zodat daar deltaduinen en extra 
bufferzone’s ontstaat. De eerste 40 jaar wordt hier 4 miljoen kubieke meter zand 
per jaar extra neergelegd, zodat er een extra zandbuffer ontstaat. Er wordt 
ingezet op megasuppleties. Nieuwe ‘deltaduinen’ creëren ontwikkelingsruimte 
voor (nieuwe) functies en voor gebiedsontwikkeling. 
 

                       
 
 

 
 
Figuur 13: Verandering in de ligging van de kustlijn en duinvoet langs de Wadden- en 
Hollandse kust na 100 jaar zandsuppleties volgens strategie 6. 

Effecten 
 

Langs de Hollandse kust blijkt dat de kustlijn zich lokaal honderden meters 
zeewaarts te verplaatst. De ligging van de kustlijn van de Waddeneilanden 
varieert van stabiel tot lokale aangroei.  
 
Er is voldoende zand beschikbaar om de waterkeringen langs de hele kust te 
behoeden voor structurele erosie. Ook is er genoeg zand om buitendijkse 
belangen te waarborgen en voldoende breed recreatiestrand te creëren. De 
mogelijkheden voor duinwaterwinning nemen toe. 
 
Voor de ecologie betekent deze strategie dat de duingebieden zeewaarts 
groeien en het strand- en duinareaal toeneemt. Deze aangroei van duinen zal 
vooral baten opleveren bij smalle duingebieden. In gebieden met natuurlijke 
duinvorming, zoals de Wadden, is aangroei niet echt wenselijk. Daar moet 
voorzichtig worden omgegaan met megasuppleties.  
 
Door de geleidelijke aangroei van de kust ontstaan embryonale duinen en meer 
gradiënten van duin naar vooroever. Voor de onderwaterfauna kunnen 
megasuppleties desastreus uitpakken, omdat de onderwateroever verstoord 
wordt. Megasuppleties kunnen een ‘regime shift’ veroorzaken, met knikpunten 
en onverwachte reacties. De effecten zijn afhankelijk van het ‘ritme’ en de 
‘ruimtelijke verdeling’ van (mega)suppleties. De beïnvloede kustlengte blijft 
vooralsnog nagenoeg gelijk aan die bij de huidige werkwijze. 
 
Door megasuppleties in te zetten wordt kosteneffectief gewerkt (factor 1,6 boven 
referentie strategie). De CO2 uitstoot echter verdubbelt ten opzichte van de 
referentiestrategie. 
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2.4.3 Strategie 7 
 
Meegroeien Deltakust, locale kustverbreding Hollandse kust, kennisopbouw Wadden 
 

 
 

Opmerking: de indicatoren zijn relatief ten opzichte van het overeenkomstige decennium in Strategie 1 
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Karakterisering strategie 7  
(Meegroeien Deltakust, locale kustverbreding Hollandse kust, kennisopbouw 
Wadden) 
 
In deze strategie wordt in het begin 20 miljoen kubieke meter zand per jaar 
gesuppleerd. Daarbij vinden er de eerste 40 jaar in het waddengebied alleen 
kleine suppleties plaats, voor behoud van veiligheid en functies (a la strategie 3). 
Er wordt niet gesuppleerd ter compensatie van zeespiegelstijging en overige 
zandverliezen als gevolg van o.a. de afsluiting Zuiderzee en gaswinning (zoals 
in strategie 5). De reden hiervan is dat er nog te weinig kennis beschikbaar is 
om de effecten van grote suppleties op het waddensysteem te bepalen. Daarom 
wordt er wel geïnvesteerd in onderzoek en pilots (zie Deltaprogramma Wadden).  
Het geld dat hierdoor in 40 jaar overblijft, wordt besteed aan het voorinvesteren 
in de Hollandse kust. Hier wordt jaarlijks 4 miljoen kubieke meter zand extra 
neergelegd, zodat er een extra zandbuffer ontstaat. Deze nieuwe ‘deltaduinen’ 
creëren ontwikkelingsruimte voor (nieuwe) functies en voor gebiedsontwikkeling. 
In de Delta wordt zeespiegelstijging/zandverliezen wel met suppleties 
gecompenseerd. Na 40 jaar zijn de wadden, indien nodig, aan de beurt. 
Om in de toekomst de zeespiegelstijging bij te houden, zal de hoeveelheid 
suppletiezand toenemen tot ongeveer 40 miljoen kubieke meter in 2100.  
 

                       
 
 

 
 
Figuur 14: Verandering in de ligging van de kustlijn en duinvoet langs de Wadden- en 
Hollandse kust na 100 jaar zandsuppleties volgens strategie 7. 
 

Effecten 
 

Langs de Hollandse kust verplaatst de kustlijn zich lokaal honderden meters 
zeewaarts; dat is veel meer dan bij strategie 5. De ligging van de kustlijn van de 
Waddeneilanden varieert de eerste 4 decennia van stabiel tot lokale 
achteruitgang, daarna van stabiel tot aangroei. 
 
Er is voldoende zand beschikbaar om de waterkeringen langs de hele kust te 
behoeden voor structurele erosie. Ook is er genoeg zand om buitendijkse 
belangen te waarborgen en voldoende breed recreatiestrand te creëren. De 
mogelijkheden voor duinwaterwinning nemen toe. 
 
Voor de ecologie betekent deze strategie dat de duingebieden zeewaarts 
groeien en het strand- en duinareaal toeneemt. Deze aangroei van duinen zal 
vooral baten opleveren bij smalle duingebieden.  
 
Door de geleidelijke aangroei van de Hollandse kust ontstaan er embryonale 
duinen en meer gradiënten van duin naar vooroever. De beïnvloede kustlengte 
blijft nagenoeg gelijk aan die bij de huidige werkwijze. Voor de onderwaterfauna 
kunnen de intensieve suppletieactiviteiten negatief uitpakken, omdat de 
onderwateroever verstoord wordt.  
 
Door megasuppleties in te zetten wordt kosteneffectief gewerkt (de kosten 
liggen een factor 1,6 boven de referentiestrategie). De CO2 uitstoot echter 
verdubbelt ten opzichte van de referentiestrategie. 
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3 Vergelijken en presenteren 
 
3.1 Scorecard 
Er is nog geen gedetailleerde vergelijking van de kosten en baten van de 
verschillende strategieën gemaakt. Dit komt aan bod in de rapportage van 
2012. 
Deze paragraaf geeft wel inzicht in manieren waarop de resultaten kunnen 
worden gepresenteerd. Voorbeelden hiervan zijn te zien in figuur 15. Deze 
figuur laat zien welk effect de verschillende strategieën hebben voor een 
bepaalde indicator. Zo ontstaat er dus één figuur per indicator: het onderhoud 
van kwetsbare zeeweringen, buitendijkse veiligheid, diversiteit habitats, 
drinkwaterwinning, recreatiestranden of uitgaven. Uiteraard hoort hier een 
goede legenda bij. 
 

Areaal duin en strand 2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070 2070-2080 2080-2090 2090-2100

1 Huidige strategie 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Kustlijn voor binnendijkse veiligheid 2 2 2 2 1 1 1 1 1

3 Kustlijn voor veiligheid & andere functies 2 2 2 2 2 2 1 1 1

4 Meegroeien met zeespiegel hele kust 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 Herstellen zandbalans hele kust 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 Herstellen zandbalans en extra bufferzone Hollandse kust 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Afwachten Wadden, bufferzone HK, meegroeien Delta 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Breedte recreatiestrand 2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070 2070-2080 2080-2090 2090-2100

1 Huidige strategie 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Kustlijn voor binnendijkse veiligheid 2 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Kustlijn voor veiligheid & andere functies 2 2 2 2 1 1 1 1 1

4 Meegroeien met zeespiegel hele kust 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 Herstellen zandbalans hele kust 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 Herstellen zandbalans en extra bufferzone Hollandse kust 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Afwachten Wadden, bufferzone HK, meegroeien Delta 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 
Uitgaven 2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070 2070-2080 2080-2090 2090-2100

1 Huidige strategie 2 2 2 2 2 2 2 2 1

2 Kustlijn voor binnendijkse veiligheid 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Kustlijn voor veiligheid & andere functies 2 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Meegroeien met zeespiegel hele kust 2 2 2 2 2 2 2 2 1

5 Herstellen zandbalans hele kust 1 2 2 2 2 1 1 1 1

6 Herstellen zandbalans en extra bufferzone Hollandse kust 1 1 1 1 2 1 1 1 1

7 Afwachten Wadden, bufferzone HK, meegroeien Delta 1 1 2 2 1 1 1 1 1

 
Figuur 15: Voorbeelden van weergave ‘scores’ per indicator. Op de verticale as staan 
de 7 suppletiestrategieën. Op de horizontale as staan de decennia, van 2010-20 tot en 
met 2090-2100.  
 
Een andere mogelijkheid is om de resultaten te presenteren in een figuur per 
strategie. In dat geval staan de indicatoren op de verticale as.  

 
Opvallend is dat de verschillen in zeespiegelscenario’s zeer beperkt zijn. 
Slechts in enkele gevallen neemt de score van een indicator versneld af bij 
zeespiegelstijging.  
 
 
3.2 Vergelijking op hoofdlijnen 
Op hoofdlijnen kunnen de strategieën wel met elkaar worden vergeleken. 
Daaruit blijkt dat: 
 
Onderhoud kwetsbare zeeweringen  
In alle strategieën wordt voldoende zand gesuppleerd om te voorkomen dat 
structurele erosie de kwetsbare zeeweringen aantast. Zwakke Schakel 
projecten zullen op termijn weer nodig zijn (ca. eind 21e eeuw, begin 22e 
eeuw). De strategieën met grotere zandvolumes creeren een zandbuffer en 
bieden een alternatieve mogelijkheid om duurzame veiligheid te realiseren,  
waarbij het ontstaan van zwakke schakels wordt voorkomen. 
 
Buitendijkse veiligheid 
Vanaf strategie 4 (suppleren voor nu en later) wordt er deze eeuw voldoende 
zand aangebracht om te voorkomen dat structurele erosie buitendijkse 
veiligheid aantast. Strategie 2 schiet hierin te kort evenals strategie 3 in de 
tweede helft van de 21e eeuw. 
 
Duinwaterwinning 
Vanaf strategie 3 (suppleren voor functies) wordt er voldoende zand 
aangebracht om te voorkomen dat structurele erosie de waterwinning aantast. 
De strategieën 4 t/m 7 laten zelf enige groei zien in de duinen nabij gebieden 
met duinwaterwinning. 
 
Recreatiestranden 
In strategie 3 (suppleren voor functies) worden de stranden bewust breed 
genoeg gehouden. Dit vergt regelmatige strandsuppleties. In de daarop 
volgende strategieën is het uitgangspunt dat het kustprofiel in evenwicht is; 
daarbij hoort een gemiddelde strandbreedte van ongeveer 40 tot100 meter, 
afhankelijk van de locale situatie. Er is voldoende zand aanwezig dat 
beheerders kunnen verschuiven, mocht er op een specifieke plaats of tijd 
meer zand gewenst zijn 
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Diversiteit habitats 
Voor de ecologie moet worden gezocht naar een optimum tussen aangroei en 
afslag. In de huidige situatie is onze kust vooral een aangroeikust geworden 
en ontbreekt de dynamiek van afslag. De minimale suppletievariant (strategie 
1, suppleren voor veiligheid) brengt de dynamiek van afslag weer terug in het 
systeem, maar daardoor kan de diversiteit in habitats en areaal natuurgebied 
verloren gaan.  
De maximumvarianten (strategieën 4 t/m 7) zijn mogelijk ongunstig voor de 
ecologie (vooral bodemfauna) van de vooroever, maar leveren nieuwe droge 
natuur op. Die nieuwe natuur biedt vooral een meerwaarde op plaatsen waar 
de huidige duinen smal zijn. In brede, natuurlijke duinen (zoals de 
Waddeneilanden) bevordert aangroei door megasuppleties niet zozeer de 
natuurwaarden. 
 
Uitgaven 
De uitgaven nemen toe per strategie, omdat de hoeveelheid zand toeneemt. 
Voor de maximale strategie (investeren in grote suppleties PLUS) is in het 
decennium 2010-2020 zo’n 24 miljoen kubieke meter per jaar nodig, 
tegenover 4 miljoen kubieke meter voor de minimale strategie (suppleren voor 
het onderhoud van kwetsbare zeeweringen); dat is een factor 8. De kosten die 
hiermee gemoeid zijn verschillen echter minder, namelijk een factor 3-4. Dat 
heeft te maken met de te hanteren discontovoet en omdat grote suppleties 
goedkoper zijn. 
 
 
3.3 Tenslotte 
Wanneer we de resultaten door de oogharen bekijken tekenen zich de 
volgende contouren af. Met uitzondering van strategie 2 dragen alle 
strategieën bij aan de integrale opgave van het Deltaprogramma Kust om te 
komen tot een veilige, economisch sterke en mooie kust.  
- De Business as usual aanpak, de referentiestrategie 1, heeft globaal 

genomen een goede score.  
- De Back to Basic aanpak is weliswaar goedkoper dan de referentie 

strategie, maar veel scheelt het niet. Reden hiervoor is dat er duurdere 
vormen van zandsuppleties worden ingezet (kleinere volumes 
strandsuppleties). Daar staat tegenover dat de baten van deze strategie in 
de loop der tijd afnemen. Na 2 tot 3 decennia vertonen de strategieën 2 
en 3 doorgaande lagere scores voor buitendijkse veiligheid, areaal, 
recreatiestrand, diversiteit habitats en drinkwaterwinning.  

 

Van de strategieën die onder de Systeemdenken aanpak vallen, toont 
strategie 4 een score die niet veel anders is dan de referentiestrategie 1. 
Vanwege de substantieel hogere suppletievolumes scoort strategie 5 
hoger in alle indicatoren. De lange termijn baten van het onderhoud van 
de kwetsbare zeeweringen moeten nog in beeld worden gebracht. 
De kosten liggen uiteraard ook hoger dan bij de referentie strategie 1 met 
een verschil in de Netto Contante Waarde (NCW) van 100-400 miljoen 
euro per decennium.  

- De aanpak bij Investeren met grote suppleties vraagt nog om nadere 
uitwerking waarbij ondermeer het onderscheid tussen de regio’s moet 
worden gemaakt, de periode van voorinvesteren verkort en een link met 
een gewenste ontwikkeling van de kustlijn. Vooralsnog is er nu nog geen 
duidelijk beeld zien van de voordelen van voorinvesteringen langs de 
Hollandse kust. 
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