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Impressie van een paar van de mogelijke suppletievarianten die onderzocht zijn op hun effect voor de Nederlandse kust gedurende de 21e eeuw, 
gebaseerd op de gedetailleerde informatie in dit rapport. De cijfers verwijzen naar suppletievolumes gedurende deze eeuw bij matige 
zeespiegelstijging in miljoenen kubieke meter zand).  
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Samenvatting 
 
Doel van het project is om nieuwe suppletievarianten te ontwikkelen voor 
reguliere suppleties, die kunnen bijdragen aan het handhaven van de 
langetermijn kustveiligheid en het behouden/versterken van de 
natuurwaarden en gebruiksfuncties op kortere termijn. De studie geeft aan de 
hand van zes suppletievarianten een doorkijk tot 2100 voor de gehele kust en 
de kustregio’s Wadden, Holland en Zuidwestelijke Delta. De varianten worden 
vergeleken met twee referenties.  
 
Drie varianten zijn op de figuur op pagina 4 als voorbeeld gegeven. De variant 
die het minste zand vereist is variant M-; minimale veiligheid voor de korte 
termijn door alleen het handhaven van de kustlijn bij kwetsbare zeeweringen. 
Deze variant behoed kustvakken met structurele erosie waar smalle 
zeewering achterliggende polder beschermd, maar leidt elders al snel tot veel 
verlies aan duingebied en strand, draagt niet bij aan de langetermijn veiligheid 
en de uitvoeringswijze is relatief duur. Bij duurzame variant D+ wordt er 
gesuppleerd volgens de ‘systeemvraag’, waarbij het kustfundament meegroeit 
met de zeespiegelstijging. Er wordt relatief veel zand voor de Wadden 

aangebracht. De functies van de gehele kust blijven behouden, maar op korte 
termijn zal er niet overal rendement merkbaar zijn. De variant R+ bouwt voort 
op de systeembenadering en investeert in regionale ambities met lokaal 
kansen voor kustuitbouw en kustontwikkeling. De andere varianten (M+, D-, 
R-) en de referentievarianten (H- en H+) komen ook in het rapport aan bod en 
zijn als tussenvarianten te beschouwen.  
 
De beschouwde Noordzeekust van de Wadden, Holland en Zuidwestelijke 
Delta verschillen sterk qua morfologie en menselijk gebruik. Voor elk kustdeel 
kan daardoor een andere (daarop toegesneden) suppletievariant de voorkeur 
hebben; op die manier ontstaat er een voorkeursvariant voor het hele 
kustsysteem. Keuzes hierin vragen een afweging op rijksniveau.  
 
De suppletievarianten zijn onderbouwd met een suppletie-kustlijnmodel en 
bijhorende dashboard dat is ontwikkeld. Het model geeft de veranderingen 
aan in tijdstappen van 10 jaar en een ruimteschaal van ca. 100 km. Het model 
is beschikbaar voor hergebruik en biedt de mogelijkheid om andere varianten 
op eenvoudige en snelle wijze in beeld te brengen.
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1  Inleiding  
 
 
1.1 Probleemstelling 
 
Structurele erosie van de kust en zeespiegelstijging 
De ontwikkeling van onze kust wordt bepaald door de balans tussen het 
aanbod van sediment en de vraag ernaar. In perioden waarin er veel zand in 
de kustzone beschikbaar is, groeit de kust aan. In perioden waarin er tekort is 
aan zand, trekt de kust zich landwaarts terug.  
De Nederlandse kust wordt momenteel gekenmerkt door een tekort aan 
sediment en een terugwijkende kust. Op grote schaal gezien is het aanbod 
aan sediment verwaarloosbaar: de input vanuit rivieren is gedaald tot een 
verwaarloosbaar niveau als gevolg van alle menselijke ingrepen in het 
stroomgebied; de zeebodem is door de zeespiegelstijging grotendeels 
beneden de golfbasis komen te liggen, zodat ook deze bron is afgesloten. 
Verder wordt er langs de kust netto ongeveer sediment vanuit de Belgische 
kustzone aangevoerd als er naar Duitsland wordt afgevoerd. 
Tegelijkertijd ´vraagt´ het kustfundament om zand, om mee te groeien met de 
stijgende zeespiegel. Ook de getijdebekkens dragen bij aan de 
sedimentvraag. 
Door het tekort aan sedimentaanvoer leidt zeespiegelstijging tot een 
geleidelijke achteruitgang van de gehele kust. Structurele erosie veroorzaakt 
kustachteruitgang langs ongeveer de helft van onze kust.  
 
Zandsuppleties 
Om verdere achteruitgang van de kust tegen te gaan wordt sinds 1990 voor 
de duinwaterkeringen langs de Nederlandse kust een adaptatiestrategie 
toegepast. Het credo van dit kustbeleid is ‘zacht waar het kan, hard waar het 
moet.’ Aanvankelijk werd er 6-7 miljoen kubieke meter zand per jaar 
gesuppleerd om de kustlijn te handhaven, waarbij de basiskustlijn als 
referentie geldt. Sinds 2001 is dit volume verhoogd tot 12 miljoen kubieke 
meter zand per jaar, om het zandverlies in het kustfundament (de zone tussen 
de– 20 m NAP dieptelijn en de binnenduinrand) te kunnen compenseren. 
Rijkswaterstaat heeft de taak om de suppleties uit te voeren, in het kader van 
het programma ‘Kustlijnzorg’. Het zand voor de suppleties is afkomstig uit de 

diepe Noordzee; het wordt neergelegd op het strand, op de onderwateroever 
of een geulwand. Het gesuppleerde zand wordt in de daarop volgende jaren 
door stroming, wind en golven weer over het kustprofiel verspreid.  
 
Het toepassen van zandsuppleties wordt alom als succesvol beschouwd. Het 
is een flexibele en relatief voordelige methode en vormt een goed voorbeeld 
van adaptief deltamanagement. Het volume zand en de verdeling van het 
zand langs de kust is relatief gemakkelijk 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. Uit een recente analyse blijkt dat de faalkans 
van de primaire duinwaterkering significant afneemt door het uitvoeren van de 
suppleties (Deltares, 2012a). 
 
Intermezzo kustbeleid 
- De Eerste Kustnota (1990) introduceert het beleid ‘dynamisch 

handhaven’, met de basiskustlijn als referentie.  
- De Derde kustnota (2000) en de Nota Ruimte (2006) bevestigen dit 

beleid. Wel wordt er een extra doelstelling toegevoegd aan het 
handhaven van de basiskustlijn, namelijk: het (deels) laten meegroeien 
van het kustfundament met de zeespiegelstijging. 

- In het Nationaal Waterplan (2009) wordt het beleid gecontinueerd. 
Aanvullend daarop wordt een verkenning aangekondigd naar het 
opschalen van zandsuppleties, om het kustfundament te laten 
meegroeien met de zeespiegelstijging en kansen te creëren voor 
kustontwikkeling. 

- In de Waterwet (2009) staat dat landwaartse verplaatsing van de kustlijn 
wordt voorkomen, vanwege het handhaven van de veiligheidsnorm.  

 
Ondanks het succes van de huidige methode van zand suppleren, is er soms 
kritiek op het suppletiebeleid. Mogelijk kan het zand slimmer worden ingezet 
voor veiligheid, recreatie en ruimtelijke ontwikkeling. 
 



7 
 

 
Foto: De afslagkust van Walcheren, van voor de tijd dat er gesuppleerd werd, toont 
een laag strand en kwetsbaar duin dat veel onderhoud vraagt. 
 
Toekomst 
Als we de zandbalans op peil willen houden, zullen ook in de toekomst 
zandsuppleties nodig zijn. Zonder zandsuppleties erodeert de kustlijn 
landwaarts; uit analyses blijkt dat de kustlijn rond het jaar 2100 wel 100 tot 
400 meter landwaarts kan zijn verschoven (zie figuur 1).  
 
De hoeveelheid zand die nodig is om het zandtekort van het kustsysteem 
door erosie en zeespiegelstijging aan te vullen, neemt de komende eeuw 
waarschijnlijk 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. Bovendien neemt het aantal vaarbewegingen van 

de sleephopperzuigers die de zandsuppleties uitvoeren toe, waardoor de 
uitstoot van CO2 toeneemt. 
 

 
Figuur 1. Geschatte achteruitgang van de kustlijn tussen Cadzand (links) en 
Schiermonnikoog (rechts) in 100 jaar bij het achterwege laten van zandsuppleties, op 
basis van de ontwikkelde ALS suppletietool (zie par. 2.1). De getrokken lijn toont de 
kustlijn en de gestippelde lijn de duinvoet. Ter plaatse van de dijken, Westkappelse 
zeedijk ( positie -65) en Hondsbossche/Pettemer zeedijk (positie 95) blijft de kustlijn in 
stand. 
 
Het is daarom de vraag hoe we op de lange termijn met suppleties willen 
omgaan. Daarbij spelen verschillende vragen, zoals: 
- Hoeveel zand is er nodig en wat is een slimme zandverdeling, gegeven 

verschillende deltascenario’s voor de komende eeuw? 
- Wat is het ambitieniveau van suppleren: suppleren we primair voor 

veiligheid of ook voor andere functies? 
- Hoe kunnen suppleties beter afstemmen op ruimtelijke ontwikkelingen 

zoals herstructurering, bredere stranden voor recreatie of natuur.  
- Op welk schaalniveau (in tijd en ruimte) willen we investeren in de 

veiligheid? (zie figuur 2) 
- Hoe willen we omgaan met voorinvesteren, zeker als er ook urgente 

veiligheidsopgaven spelen.  
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Figuur 2: Anticiperen op kustveiligheid op verschillende tijd- en ruimteschalen. 
 
 
1.2 Vraagstelling ALS onderzoek 
 
Vanuit deze probleemstelling is het onderzoek ‘Alternatieve 
Langetermijnvarianten Suppleties’ (ALS) gestart. Het ALS onderzoek werd in 
de periode april 2011-juni 2012 uitgevoerd door Deltares, in opdracht van 
Rijkswaterstaat. 
Doel van het project is om nieuwe suppletievarianten te ontwikkelen voor 
reguliere suppleties door het Rijk, die kunnen bijdragen aan  
- Het handhaven van de langetermijn kustveiligheid; 
- Het behoud /versterken van de natuurwaarden en gebruiksfuncties op 

kortere termijn. 
Ofwel: hoeveel zand is er nodig en hoe kan dit worden verdeeld in tijd en 
ruimte voor een veilige, economisch sterke en mooie kust in de 21e eeuw en 
daarna? De varianten vormen input voor het Deltaprogramma Kust.  
 
De studie zal een doorkijk geven tot 2100, in stappen van tien jaar. De 
analyse geldt voor de gehele kust, waarbij vanuit de morfologie onderscheid 
gemaakt in drie kustregio’s:  

- De open Waddenkust, van Schiermonnikoog tot Camperduin (waar 
oorspronkelijk de open Waddenkust eindigde), 

- De gesloten Hollandse Kust, van Camperduin tot Hoek van Holland en 
- De estuariene kust van de Zuidwestelijke Delta, van de Nieuwe Waterweg 

tot het Zwin aan de Belgische kust.  
 
In feite draait het in de ALS studie maar om één maatregel: ‘zand suppleren’. 
Zand suppleren kent echter vele facetten en kan vele verschillende doelen 
dienen. Voor de Nationale Kustvisie is zandbeheer dan ook een 
sleutelonderwerp. Voldoende zand vormt de randvoorwaarde voor een veilige, 
aantrekkelijke en economisch sterke kust. Zandsuppleties raken het 
functioneren van een groot gebied, namelijk het kustfundament, een 
oppervlak van maar liefst één miljoen voetbalvelden. 
Bij de suppletievarianten varieert de hoeveelheid zand, de locatie van 
aanbrengen en de frequentie van suppleren. Daardoor spelen de varianten op 
verschillende wijze in op zeespiegelstijging en in de wijze waarop 
kustveiligheid wordt aangepakt. Ook zijn er verschillen voor buitendijkse 
veiligheid, strandrecreatie en drinkwaterwinning.  
Het uitgangspunt is dat het zand voor de suppleties in principe wordt 
gewonnen buiten de -20 meter NAP dieptelijn. Mogelijk kan de wijze van 
zandwinning worden geoptimaliseerd, met innovatieve technieken. Binnen de 
– 20 meter dieptelijn zijn er wellicht mogelijkheden voor ‘morfologisch 
baggeren’ bij geulwandverlegging; deze uitwerking blijft hier echter buiten 
beschouwing. 
 
Dit project beschrijft een aantal mogelijke, nieuwe suppletievarianten. 
Tegelijkertijd biedt het ontwikkelde suppletie-kustlijnmodel de mogelijkheid om 
analyses uit te voeren met nieuwe varianten, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
definitieve provinciale kustvisies die in 2012 verschijnen. 
 
Intermezzo Zandsuppleties Oosterschelde 
De Waddenzee en Westerschelde vormen een zanddelend systeem met het 
kustfundament. Voor de Oosterschelde geldt dit niet meer; door de aanleg 
van de stormvloedkering is er geen zanduitwisseling meer met de Voordelta. 
De zandhonger in de Oosterschelde, die geschat wordt op circa 600 miljoen 
kubieke meter zand, veroorzaakt een snelle afname van het areaal aan 
waardevolle intergetijdegebieden. Dit kan gecompenseerd worden door het 
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suppleren van zand vanuit de getijgeulen op de platen (interne herverdeling). 
Indien de stormvloedkering op termijn ontmanteld zou worden kan er weer 
sprake zijn van enig zandtransport richting de Oosterschelde; in de ALS 
studie is hier vooralsnog geen rekening mee gehouden bij de 
suppletievarianten voor de kust van de Zuidwestelijke Delta. 
 

 
1.3 Dit rapport 
 
Dit eindrapport beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van het onderzoek.  

- Hoofdstuk 2 beschrijft de gevolgde methode; 
- Hoofdstuk 3 beschrijft de referentievarianten en alternatieve 

suppletievarianten. Aan dit hoofdstuk liggen veel modelresultaten ten 
grondslag.  

Deze worden apart gepubliceerd in de vorm van ‘dashboards’. 
Vanwege de vele indicatoren en varianten vormen deze (en de 
bijbehorende scorecard) een goed hulpmiddel om de data te 
exploreren. Het dashboard is beschikbaar voor het Deltaprogramma 
Kust. 

- In hoofdstuk 4 worden de varianten met elkaar vergeleken.  
- Hoofdstuk 5 omvat conclusies en discussie. 

 
Het eindrapport gaat vergezeld met een aantal onderbouwende documenten. 
Deze zijn weergegeven in de referentielijst (zie par. 7.2). 

 

 
Foto: Aanzicht van een erosieve kust, voor en na een zandsuppletie. 
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2 Aanpak 
 
2.1 Ontwikkelen van een ‘suppletietool’ 
 
2.1.1 Werken met een model 
Om de beschikbare kennis over kustmorfologie en het uitvoeren van 
zandsuppleties te benutten is een globaal suppletie-kustlijnmodel ontwikkeld. 
Daarmee zijn onder andere de effecten van verschillende suppletievarianten 
te bepalen op de kustlijn en de duinvoetpositie, bij een herhaling van 
suppleties op veel verschillende locaties en gedurende vele decennia. Het 
model is ook te gebruiken om te bepalen hoeveel zand er nodig is om de 
kustlijn op z’n plaats te houden, dat wil zeggen, hoeveel zand er nodig om de 
zeespiegelstijging te compenseren en kusterosie tegen te gaan. Het model 
biedt dus mogelijkheden om de sedimentvraag van de kust te berekenen 
(DEMAND) en omgekeerd, om te bepalen waar zand terecht komt na 
suppleren (SUPPLY). 
Het suppletie-kustlijnmodel geldt voor de Nederlandse kust vanaf Cadzand, 
op de grens met België, tot en met Schiermonnikoog en bevat de drie 
deelgebieden Zuidwestelijke Delta, Hollandse Kust en Waddenkust. Voor de 
Zuidwestelijke Delta en de Waddenkust zijn de morfologische processen zeer 
complex, zodat de modelresultaten een grotere onzekerheid kennen.  
Hoewel het suppletie-kustlijnmodel 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. Belangrijke punten daarbij zijn 
dat de aannames bij de verschillende varianten hetzelfde zijn en dat de 
resultaten reproduceerbaar zijn.  
Essentieel is dat de resultaten van de verschillende varianten gebruikt worden 
voor onderlinge vergelijking op de effecten op de grote tijd- en ruimteschaal. 
We hanteren tijdstappen van 10 jaar voor de periode 2010-2100 en een 
regioschaal van Wadden-, Hollandse en Deltakust van ca. 100 km. Het 
suppletie-kustlijnmodel is dus niet geschikt om op meer gedetailleerde schaal 
uitspraken te doen over kustvooruitgang of achteruitgang. 

 
2.1.2 Beschrijving van het suppletie-kustlijnmodel 
Het modelleren van een complete suppletievariant over langere periodes 
(decennia) is een complexe opgave. In het suppletie-kustlijnmodel moet 
bijvoorbeeld zowel het gedrag van een suppletie voor kustgebieden als voor 
getijdebassins meegenomen worden. Bovendien dient het model snel en 
robuust te zijn, om de lange tijdsperiode van de variant mee te kunnen 
nemen. Ook op lange termijn dienen de sommen stabiel te zijn en mogen de 
resultaten niet te sterk divergeren. 
 
Kustlijnmodellering 
Het suppletie-kustlijnmodel maakt gebruik van beschikbare informatie over 
sedimenttransporten langs de Nederlandse kust om zo de autonome 
veranderingen mee te nemen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een UNIBEST 
model voor de Hollandse kust (Deltares, 2010) en UNIBEST modellen voor de 
Zuidwestelijke Delta en Waddenkust die specifiek voor deze studie zijn 
opgezet. Deze modellen zijn gekoppeld aan diverse Asmita modellen die de 
estuaria representeren (voor meer informatie wordt verwezen naar de 
literatuurlijst). In het suppletie-kustlijnmodel wordt een aantal aspecten 
meegenomen, zoals: 
- Constructies: Havendammen worden in het model meegenomen als een 

blokkering van het sediment transport over een bepaalde breedte dwars 
op de kust. Een vaste bypass hoeveelheid kan worden gespecificeerd. Bij 
harde zeeweringen wordt in het model voorkomen dat zand de kust 
voorbij een bepaald kustdwarse positie kan eroderen. Het sediment 
transport wordt langs de zeewering geleid. 

- Zeespiegelstijging: Het effect van zeespiegelstijging wordt meegenomen 
door de kustlijn landwaarts te schuiven. De mate waarin dit gebeurt wordt 
bepaald door de snelheid van de zeespiegelstijging en de vorm van het 
kustprofiel (kusthelling). 

- Offshore verliezen: De offshore verliezen worden in het model groter 
naarmate de kust steiler en/of meer zeewaarts uitgebouwd is.  

- Duinvoet positie: In het model wordt afhankelijk van de breedte van het 
strand een toevoer van sediment naar de duinen meegenomen. Hierdoor 
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komt de duinpositie vooruit waardoor de gemiddelde strandbreedte weer 
afneemt. Erosie wordt meegenomen door een minimale strandbreedte van 80 
meter vast te houden. Als de strandbreedte kleiner is dan wordt sediment van 
het duin naar de kustlijn verplaatst.  
 
Getijdebassins 
Om getijdebassins mee te kunnen nemen is gebruik gemaakt van een semi-
empirisch model. Dit betekent dat het model gebruik maakt van zowel 
procesrelaties als van informatie over de ontwikkeling van het bassin in het 
verleden (empirische data). Het toegepaste model (ASMITA) heeft bovendien 
als voordeel dat het zeer stabiel is én snel kan rekenen. In de voor deze 
studie gebruikte versie wordt de interactie met de kust meegenomen door het 
transport van sediment langs de kust als input voor de buitendelta’s te 
gebruiken. Het ASMITA model bepaalt vervolgens de transporten het 
estuarium in en richting de platen. 
 
User interface Het suppletie-kustlijnmodel dat gebruikt wordt heeft een ‘user 
interface’ die vanuit de softwareomgeving Matlab te gebruiken is (zie figuur 4 
op de volgende bladzijde). 
 
 
2.2 Benoemen van indicatoren en eenheden 
 
De verschillende suppletievarianten hebben invloed op de 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 onderwateroeversuppleties tot incidentele grote 
geulwandsuppleties of zandmotoren.  

Om de effecten van suppleties (kwantitatief) weer te geven zijn een aantal 
indicatoren gekozen, met bijbehorende eenheden; deze zijn in de meeste 
gevallen gerelateerd aan de positie van de kustlijn en duinvoet (zie figuur 3). 
De indicatoren en eenheden worden weergegeven in tabel 1. De indicatoren 
worden nader toegelicht in het werkdocument Indicatoren en dashboard ALS 
(Deltares, 2012c).  
 

 
Figuur 3: Gebruikte eenheden om indicatoren te kwantificeren. 
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Figuur 4: User interface van het suppletie-kustlijnmodel. In het model wordt in de bovenste grafiek de impact van de suppletievariant op de kustlijn weergegeven (links: Cadzand; 
rechts: Schiermonnikoog). In de grafiek eronder worden de suppleties weergegeven. Aan de linkerzijde kunnen de invoer parameters van het model worden gespecificeerd.



13 
 

Tabel 1: De indicatoren waarmee de ALS suppletievarianten worden getypeerd. De indicatoren worden gepresenteerd in het dashboard en zijn uitgedrukt als gemiddelden per 
decennium of als totaal over de periode 2010-2100. 
 
Effect Indicator Omschrijving Locaties 1 Eenheid 

Veiligheid binnendijks  Zeewaartse verplaatsing van de 
kustlijn k  

Bij kustvakken met structurele 
erosie waar smalle  
zeewering achterliggende polder 
beschermd  

Meter, gemiddeld per decennium Waterveiligheid 

Buitendijkse veiligheid Verplaatsing van de  
kustlijn k 

Bij bebouwing en infrastructuur 
die zeewaarts van de dijkringlijn/ 
kritische afslaglijn ligt  

Meter, gemiddeld per decennium  

Areaal-
verandering 

Duinareaal  Verplaatsing van de duinvoet d  Langs duinenkust  Oppervlakte in ha, gemiddeld per decennium 

Recreatie Strandbreedte Gemiddelde strandbreedte s  
 

Bij recreatiestranden Meter, gemiddeld per decennium 

Dynamiek zeereep Zee- of landwaartse 
duinvoetverplaatsing d  

Langs duinenkust Meter per jaar, gemiddeld per decennium 

CO2 uitstoot 1) Emissie door transport van 
suppletiezand 

Gehele kust Mton CO2, totaal over de periode 2010-2100 

Natuur en 
milieu 

Beïnvloede kustlijn Lengte van de kustlijn waar 
suppleties geprojecteerd zijn in 
de variant 

Gehele kust Km per jaar, gemiddeld per decennium en als 
gemiddelde in periode 2010-2100 

Zoetwater Drinkwaterwinning Verplaatsing van de duinvoet d  Ter hoogte van 
beschermingsgebied 
duindrinkwater 

Oppervlakte in ha, gemiddeld per decennium 

Kosten Uitgaven Kosten van zandsuppleties  Langs gehele kust Netto contante waarde in M€ per jaar, 
gemiddeld per decennium 

 Kosten Kosten van zandsuppleties Langs gehele kust Netto contante waarde in M€, totaal over de 
periode 2010-2100 

Zandwinning Hoeveelheid benodigd zand Noordzee Miljoenen kubieke meter zand per decennium 
en als totaal over de periode 2010-2100 

Meegroeien zeespiegel  Mate waarin kustfundament kan 
meegroeien met zeespiegel 

Langs gehele kust Mate meegroeien Kustfundament (%), als 
totaal over de periode 2010-2100 

Zandbalans 
 

Zandimport door 
getijdebekkens 

Zandtransport door zeegaten 
Wadden 

Waddenzee Miljoenen kubieke meter zand per jaar, 
gemiddeld over de periode 2010-2100 

1) nog niet gekwantificeerd in de huidige versie van het ALS dashboard

                                                   
1 zie Deltares (2012c) voor een gedetailleerde uitwerking van de ruimtelijke verdeling van functies langs de Nederlandse kust in relatie tot het dynamisch handhaven van de kustlijn 
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Hieronder volgt een korte toelichting op de indicatoren:  
 Uitgangspunt is dat er altijd zandsuppleties zullen worden uitgevoerd waar 

dat nodig is om een wettelijk veiligheidniveau te handhaven; dat is immers 
in de Waterwet vastgelegd. In alle suppletievarianten is de veiligheid op 
kwetsbare locaties daarom gewaarborgd. 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. Er kan extra binnendijkse veiligheid bij 
een suppletievariant ontstaan wanneer er bij kwetsbare kustvakken een 
zeewaartse verschuiving van de kustlijn optreedt (grotere bufferzone). 
De buitendijkse veiligheid is ook gerelateerd aan de ligging van de kustlijn 
op locaties met buitendijkse bebouwing en vitale infrastructuur. Een 
zeewaartse verschuiving van de kustlijn levert daar een positieve bijdrage 
aan de beschermingscontouren en visa versa.  

 Als indicator voor de areaalverandering van de Nederlandse kust is ´de 
verandering van het oppervlak duingebied (duinareaal)’ 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 betekent doorgaans een 
kortstondige verbreding van het strand; na een paar jaar zullen de duinen 
ook zeewaarts opschuiven en stelt het natuurlijke kustprofiel inclusief 
strandbreedte zich weer in. De varianten vertonen een verandering in de 
gemiddelde strandbreedte van 80 meter. 

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

 De ‘drinkwaterwinning’ is als indicator gebruikt om de effecten van 
zandsuppleties op de drinkwaterwinning 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 het suppletievolume voor strand-, onderwateroever- en 

megasuppleties vermenigvuldigd met eenheidsprijzen en vervolgens 
verdisconteerd (zie verder par.2.6).  

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

 
2.3 Ontwikkelen van een dashboard en scorecard 
 
De ALS studie is nogal data-intensief, er zijn vele duizenden combinaties te 
beschouwen (zie onderstaande tabel). Om de modeluitkomsten te ontsluiten 
is daarom software ontwikkeld die de suppletievarianten overzichtelijk 
presenteren en met elkaar vergelijken. 
Het ALS ‘dashboard’ presenteert een variant aan de hand van een set aan 
indicatoren. De scorecard biedt de mogelijkheid om de varianten onderling te 
vergelijken en te beoordelen.  
 
Tabel 2. Het ALS dashboard geeft voor de verschillende kustregio’s een overzicht in 
alle berekende indicatoren voor de verschillende suppletievarianten. 
Variabele Aantal Toelichting 
Tijdstappen 9 De decennia tussen 2010-2100 

 
Gebieden 4 De regio’s Wadden, Hollandse Kust, 

Zuidwestelijke Delta en de gehele 
Nederlandse kust 

Varianten en 
referentie  

8 De huidige variant, drie alternatieve 
varianten met ieder twee deelvarianten en 
de referentie ‘hold-the-line (theoretisch) 

Scenario’s 2 Voor matige en snelle zeespiegelstijging 
 

Indicatoren 14 Voor karakterisering van de suppleties en 
hun effect 
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Het dashboard is beschikbaar voor de lezer. De gebruiker kan zelf een keuze 
maken in de suppletievariant, het gebied en het scenario voor 
zeespiegelstijging; zie bijlage 1 voor een toelichting. In dit rapport zijn de 
uitkomsten van de suppletievarianten gepresenteerd bij een deltascenario van 
35 cm zeespiegelstijging per eeuw en voor de kust als geheel. 
 
 
2.4 Ontwikkelen van varianten door joint fact finding 
 
Om tot gedragen en relevante suppletievarianten te komen, heeft Deltares 
gebruik gemaakt van j́oint fact finding´. Hiervoor zijn bijeenkomsten 
georganiseerd of bijgewoond met een groot aantal betrokkenen bij de kust. 
 
Werksessies met kustexperts 
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest bij Deltares, over onder meer  
het suppleren in buitendelta’s, het suppleren in getijdengeulen, het 
ontwikkelen van de suppletietool etc. Vanwege het feit dat de Hollandse Kust 
een zanddelend systeem is met de Wadden en de Zuidwestelijke Delta is 
hierbij afstemming gezocht met de deltaprogramma’s voor deze 
deelgebieden.  
 
Atelier Kustkwaliteit 
Er is samengewerkt met het Atelier Kustkwaliteit, een werkplaats gericht op 
het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van 
nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse 
kust. In dat kader zijn ateliers georganiseerd met een brede groep 
betrokkenen bij de kust. De ateliers hadden telkens een ander deel van de 
kust als thema. Het ‘sedimentperspectief’ was daarbij een belangrijk 
uitgangspunt.  
 
Workshop Wadden 
In deze workshop stonden de ‘buitendelta’s’ centraal en werd besproken of 
een pilot met suppleren op de buitendelta’s zinvol was. Daaruit kwam naar 
voren dat pilots vaak informatie geven over kleinere tijd- en ruimteschalen, 
bijvoorbeeld over technische uitvoerbaarheid, draagvlak of effecten op 

ecologie. Daarom het is de uitdaging de pilot zo in te richten dat de resultaten 
bijdragen aan het ‘grotere verhaal’ over de werking van het waddensysteem.  
De keuze voor een pilot moet daarom worden gebaseerd op een 
parallelproces van ontwikkeling van systeemkennis, joint fact finding en 
participatie van de stakeholders.  
 
 
2.5 Inventariseren van functies  
 
Er is een inventarisatie van functies langs de kust uitgevoerd, die baat hebben 
bij zandsuppleties (Deltares, 2012b). Figuur 5 geeft een voorbeeld voor de 
kust van Walcheren. Figuur 6 toont de kustlengte waar functies belang 
hebben bij het handhaven van de kustlijn. Combinaties van functies komen 
uiteraard veel voor. Hier volgt een korte toelichting. 

 
Figuur 5: voorbeeld van functies die baat hebben bij suppleties 
 
Binnendijkse veiligheid (onderhoud kwetsbare zeeweringen)  
Kwetsbare locaties zijn plaatsen waar structurele kusterosie optreedt en waar 
een relatief smalle, lage zeewering de achterliggende polders beschermt 
tegen overstromingen vanuit zee. Bij de inventarisatie is uitgegaan van de 
daadwerkelijk aanwezige duinen, onafhankelijk van hoe de waterkering 
formeel is gedefinieerd in de duinen. Een locatie met een breed duin en een 
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zeewaarts gedefinieerde waterkering is dus geen kwetsbare locatie. Bij 
kustplaatsen en bij smalle duinen is de primaire veiligheid van het achterland 
(polder) 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 de Zuidwestelijke Delta.  
 
Buitendijkse veiligheid 
Her en der langs de kust liggen buitendijks 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 hierdoor 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 70 kilometer kust, vooral in de 
Zuidwestelijke Delta. 
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Figuur 6: Overzicht van functies, waarvoor de kustlijn moet worden gehandhaafd. 
 
 
2.6 Aannames en Onzekerheden 
 
De ALS studie beoogt verschillen en overeenkomsten tussen 
suppletievarianten inzichtelijk te maken. Daarbij is getracht om de 
onzekerheden zo expliciet mogelijk te maken. Er is gewerkt met een groot 
aantal aannames voor onder meer de kustmorfologie, zeespiegelstijging en 
economische kentallen. Deze aannames zijn beschreven in de ontwikkelde 
tools en documentatie.  
 
Deltascenario’s 
In alle varianten wordt rekening gehouden met een zekere toename in het 
suppletievolume tot 2100 door versnelde zeespiegelstijging. Voor alle 
varianten is met behulp van de suppletietool inzichtelijk gemaakt wat de 
effecten op de indicatoren zijn van twee scenario’s van zeespiegelstijging (de 
Deltascenario’s). Het eerste scenario gaat uit van een matige 
zeespiegelstijging t.o.v. 1990 van 35 cm (15 cm tot 2050 en 20 cm extra tot 
2100); het tweede scenario van een hoge zeespiegelstijging van 85 cm (35 
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cm tot 2050 en 50 cm extra tot 2100). De matige zeespiegelstijging in het 
eerste scenario is overigens hoger dan de zeespiegelstijging van 20 cm/eeuw 
die de afgelopen decennia langs de Nederlandse kust wordt waargenomen. 
 
Kustmorfologie 
De zanduitwisseling tussen het kustfundament en de getijdebekkens van de 
Waddenzee is een zeer belangrijk onderwerp voor de zandbalans van de 
Nederlandse kust. Langetermijn voorspellingen van de morfologie van de hele 
kust, tot 100 jaar vooruit, zijn erg onzeker (zie ook par. 2.1.1). Het zandtekort 
door zeespiegelstijging en de verliesposten in het kustsysteem kan slechts bij 
benadering worden geschat. Zodoende hebben de effecten van suppleties op 
de indicatoren een grote onbetrouwbaarheidsmarge (orde 50%); de 
uitkomsten moeten dus met enige voorzichtigheid worden bekeken.  
De modellering van de gemiddelde strandbreedte is ook een vereenvoudiging; 
in werkelijkheid zijn de fluctuaties mogelijk groter.  
 
Kustveiligheid 
Voor de functie ‘binnendijkse veiligheid’ gaan we ervan uit dat de ligging van 
de kustlijn gerelateerd is aan de faalkans van de waterkering; dit zal mogelijk 
niet geheel opgaan voor bepaalde kustvakken op de eilanden. Verondersteld 
is dat in de uitgangssituatie er voor zorgt dat de afslaglijnen in de waterkering 
voldoende zeewaarts wordt gehouden om te voldoen aan de 
veiligheidstoetsing.  
 
Bepalen van de kosten 
De kosten voor zandsuppleties in de verre toekomst zijn erg onzeker. Ze 
worden voornamelijk bepaald door de kosten van brandstof voor het transport, 
de drukte op de internationale baggermarkt en het type suppletie. De 
verwachting is dat de kosten voor brandstof verder zullen toenemen in de 
toekomst. Voor de kostenberekening binnen de ALS studie is daarom is ook 

een scenario voor de olieprijs meegenomen. Voor de eenheidsprijs van 
verschillende typen suppleties (€ per kubieke meter zand) is de  volgende, 
vereenvoudigde verhouding aangehouden: strandsuppletie  
onderwateroeversuppleties : megasuppleties = 8 : 4 : 2.  
Hoe de (lange termijn) kosten zich onderling tussen de varianten verhouden, 
is ook sterk afhankelijk van de keuze van de discontovoet. De hoogte van de 
discontovoet bepaalt de contante waarden van kosten of baten; hoe hoger de 
discontovoet, hoe minder de kosten of baten in de toekomst meetellen. 
Binnen het Deltaprogramma wordt een discontovoet van 5,5% gehanteerd 
(bestaande uit 2,5% risicovrij en 3% risico-opslag), conform de OEI-Leidraad. 
Echter, aangezien de varianten uitstrekken over een zeer lange tijdshorizon 
(tot 2100) en de baten niet gemonetariseerd worden, is het hanteren van een 
constante discontovoet van 5,5% niet van toepassing; er is tenslotte geen 
risico van een ‘te hoge inschatting van baten’ op de lange termijn en de netto 
contante waarden van de kosten zou na 2050 te verwaarlozen zijn. Om deze 
reden is gebruik gemaakt van een hyperbolisch verloop in de discontovoet: 
deze begint hoog (5,5%, conform Deltaprogramma) en neemt snel af (tot 
~1,4%). 
De kostenplaatjes laten zien dat de uitgaven toenemen naarmate er voor een 
variant meer 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 goedkoop is. De verwachting is dat in de toekomst door 
schaalvergroting (meer megasuppleties zoals Maasvlakte II en de Zandmotor) 
en innovaties (zoals continue suppleties via vaste koppelpunten met 
natuurlijke verdeling) de kosten per kubieke meter zand zullen dalen. Deze 
schaalvoordelen zullen echter wel doorslaggevender moeten zijn dan de te 
verwachten hogere olieprijs.  
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3 Beschrijving varianten 
 
3.1 Inleiding 
 
Er zijn verschillende varianten ontwikkeld die keuzemogelijkheden schetsen 
voor zandsuppleties in de 21e eeuw. De variatie zit in de hoeveelheid te 
suppleren zand, de locatie waarop dit gebeurt en het moment van suppleren. 
In totaal gaat het om drie varianten, naast de referentievariant. Voor elk van 
deze varianten zijn twee deelvarianten ontwikkeld. Deze deelvarianten komen 
in de volgende paragrafen stuk voor stuk aan bod. 
 
Referentievariant (H) 
H- = Hold the line, een theoretische referentie 
H+ = Business as usual, de huidige strategie 
 
Variant Minimale zekerheid kustfuncties (M) 
M-  = Kustlijn onderhouden voor kwetsbare zeeweringen  
M+  = Kustlijn onderhouden voor kwetsbare zeeweringen én buitendijkse 
bescherming, duinwaterwinning, recreatie  
 
Variant Duurzaam functiebehoud (D) 
D-  = Duurzaam functiebehoud door meegroeien kustfundament met 
zeespiegelstijging 
D+  = Duurzaam functiebehoud door meegroeien kustfundament met 
zeespiegelstijging én compenseren van andere zandverliezen  
 

Variant Investeren in regionale ambities (R) 
R-  = D+ met uitwisseling zandvolumes tussen regio’s gedurende de 
eerste 20 jaar. Daarna D+: 

 Wadden: voorinvesteren in systeemkennis  
 Hollandse Kust: Investeren in extra (tijdelijke) bufferzones 
  Zuidwestelijke Delta: Investeren in extra geulwandsuppleties 

R+  = D+ én voorinvesteren voor 2030 in locale, permanente 
kustverbredingen Zuidwestelijke Delta en Hollandse Kust.  

 
 
3.2 Referentievarianten 
 
3.2.1 Algemene beschrijving 
Om de effecten van de nieuwe suppletievarianten te kunnen bepalen, zijn 
twee referentievarianten beschouwd. De variant H- ‘hold the line’ wordt in het 
dashboard steeds als referentie getoond. De variant H+, de huidige praktijk 
van zandsuppleties, biedt een goede beleidsmatige vergelijkingsbasis. H+ 
houdt eigenlijk het midden tussen suppleren voor functies (M-variant) én 
suppleren ter compensatie van zandverlies door zeespiegelstijging (D-
variant).  
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3.2.2 Referentie ‘Hold the line’, deelvariant H- 
 
Karakterisering 
Voor deze theoretische referentie is met behulp van het suppletie-kustlijnmodel 
bepaald hoeveel zand er jaarlijks nodig is om de kustlijn 'strikt' te handhaven, bij 
een deltascenario met matige en hoge zeespiegelstijging. Het gaat hier om de 
kustlijn zoals dat in het model gedefinieerd is als zijnde de gemiddelde waterlijn. 
De berekende hoeveelheid zand om de kustlijn vast te houden is een 
‘theoretische’ hoeveelheid, want: 
- Het is met een suppletie-kustlijnmodel bepaald dat slechts een benadering is 

van de werkelijkheid; Er wordt uitgegaan van het handhaven van de gehele 
kustlijn (inclusief de staarten van de Waddeneilanden); 

- Om de kustlijn op zijn plek te houden wordt er ieder jaar een beetje 
gesuppleerd, iets wat in de werkelijkheid natuurlijk niet zal gebeuren. 

Kortom, een theoretische benadering, maar wel een die een goede 
vergelijkingsbasis vormt voor de suppletievarianten die met hetzelfde model 
berekend worden.  
 

 
Figuur 7: Resultaten referentievariant H- voor kustligging (boven) en verdeling suppleties 
langs de kust (onder). 

Effect 
Om de kustlijn te handhaven bij een matige zeespiegelstijging van 35 cm per 
eeuw, is er voor deze variant 10 miljoen kubieke meter zand per jaar nodig in 
de periode 2010-2020. Dit loopt op tot 14 miljoen kubieke meter zand per jaar 
aan het eind van deze eeuw.  
Bij het hoge scenario voor zeespiegelstijging is 2300 miljoen m3 zand nodig.  
 
Langs de gehele Nederlandse kust wordt in de periode 2010 -2100 ongeveer 
1000 miljoen m3 zand gesuppleerd bij matige zeespiegelstijging. Voor de 
Deltakust en de Hollandse Kust is dit elk 250 miljoen m3 zand en voor de 
Waddenkust 500 miljoen m3 zand. De kust ten noorden van Camperduin hoort 
morfologisch gezien tot de Waddenkust; Het Schulpengat en het Marsdiep 
hebben op dit gebied een significante invloed.  
 
Bij deze theoretische variant vindt nauwelijks tot geen kustuitbreiding plaats. 
Slechts op een enkele plek veroorzaken de verschillen in de langstransporten 
een opeenhoping van zand. De binnendijkse en buitendijkse veiligheid blijft 
constant.  
 
Variant H- dient als referentie voor de andere varianten. 

 



20 
 

 

 



21 
 

3.2.3 Referentie Business as usual, deelvariant H+ 
 
Karakterisering 
In deelvariant H+ wordt het huidige suppletiebeleid gecontinueerd . Dit resulteert 
in een suppletievolume van ongeveer 140 miljoen m3 zand in de eerste 10 jaar. 
Deze hoeveelheid is hoger dan de huidige suppletiehoeveelheid, omdat wordt 
uitgegaan van het hogere deltascenario voor zeespiegelstijging (25 cm per eeuw 
tussen 2010 en 20502). Langs de gehele Nederlandse kust wordt in de periode 
2010-2100 1700 miljoen m3 zand gesuppleerd. 
- Langs de Hollandse Kust, van Hoek van Holland tot Camperduin, is 450 

miljoen m3 zand nodig. Het gedeelte ten noorden van Camperduin behoort 
morfologisch gezien tot de Waddenkust; het Schulpengat en het Marsdiep 
hebben op dit gebied een significante invloed. Langs een groot gedeelte van 
de Hollandse Kust leiden de suppleties tot een kustuitbreiding van ongeveer 
50 tot 300 meter. Dit komt doordat er langs een smalle strook langs de kust 
een overmaat aan zand wordt aangebracht. 

- Langs de kust van de Zuidwestelijke Delta wordt in deze periode ongeveer 
450 miljoen m3 zand gesuppleerd; dit leidt tot enige kustuitbreiding en 
plaatselijk een geringe kustachteruitgang.  

- Het Waddengebied (inclusief Noord-Holland vanaf Camperduin) krijgt in 
dezelfde periode ongeveer 800 miljoen m3 zand; dit leidt tot kustuitbreiding in 
Noord–Holland, waaronder op Texel. In sommige gedeelten is 
kustachteruitgang te zien.  

 
Figuur 8: Resultaten referentievariant H+ voor kustligging (boven) en verdeling suppleties 
langs de kust (onder). 

Effecten 
Deze variant draagt, net als alle andere varianten, 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 van de primaire waterkering (in het dashboard wordt dit kort uitgeduid 
met ‘binnendijkse veiligheid’). 
Het dashboard toont de situatie van de indicatoren bij een matige 
zeespiegelstijging van 35 cm per eeuw; voor de hoge zeespiegelstijging van 85 
cm per eeuw wordt verwezen naar het online dashboard. 
 
Gemiddeld genomen neemt de buitendijkse veiligheid iets toe, doordat de 
kustlijn langs de Hollandse Kust zeewaarts verschuift.  
Het gemiddelde duinareaal toont een toename van 1700 ha. Dit is te danken 
aan het feit dat bij deze variant relatief veel suppleties worden uitgevoerd langs 
de Hollandse Kust. Zodoende groeien de mogelijkheden voor 
duindrinkwaterwinning.  
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 aangroei en erosie steeds verder uit het systeem.  
 
Door het gebruik van strand- en onderwateroeversuppleties worden jaarlijks 
relatief veel kilometers van de kust (44 km/j) beïnvloed door suppleties.  
De kosten zijn relatief hoog omdat er geen megasuppleties worden toegepast. 
Mogelijk valt de uitvoering te verbeteren.  
 

                                                   
2 Het Delta scenario Rust/Vol heeft 15 cm stijging in 2050 ten opzichte van 1990, dit is een stijging van 25 cm per eeuw tussen 1990 en 2050).  
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3.3 Minimale zekerheid kustfuncties (M) 
 
3.3.1 Algemene beschrijving 
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. Hiervoor zijn in dit onderzoek twee deelvarianten opgesteld: 
 
M-  = Kustlijn onderhouden voor kwetsbare zeeweringen 
M+  = Kustlijn onderhouden voor kwetsbare zeeweringen én buitendijkse 
 bescherming, duinwaterwinning, recreatie  
 
Dit zijn minimale varianten, bedoeld om basiszekerheid te bieden aan burgers 
en bedrijven qua kustveiligheid (eerste deelvariant) en qua kustareaal voor 
overige functies (tweede deelvariant). 
 
Centrale vraag bij ‘Minimale zekerheid kustfuncties’ is hoeveel zand er 
minimaal nodig is om functies van de kust te behouden. Daartoe is gebruik 
gemaakt van de inventarisatie van functies langs de kust die baat hebben bij 
suppleties; zie Deltares (2012b) voor kustkaarten met functies. Uit deze 
analyse blijkt dat het voor 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 187 van de 366 kilometer 
Nederlandse kustlijn. Aanname daarbij is dat er nergens suppleties nodig zijn 
voor alleen natuur.  
 
In het geval dat de kustlijn gehandhaafd wordt voor de functies veiligheid, 
drinkwater en recreatie (Variant M+) zien we dat de benodigde hoeveelheid 
suppletiezand ongeveer lineair verloopt met de Deltascenario’s voor 
zeespiegelstijging. Bij 35 en 85 cm extra zeespiegelstijging tot 2100 is 
respectievelijk 70 en 130 miljoen m3 zand benodigd voor de periode 2010 – 
2020. Voor de periode 2010 tot 2100 is dit respectievelijk 850 en 1800 miljoen 
m3 zand. Zonder extra zeespiegelstijging zou dit ongeveer 30 miljoen m3 zijn 
voor de eerste 10 jaar (ongeveer 3 miljoen m3 per jaar) en 260 miljoen m3 

tussen 2010 en 2100 (zie figuur 9). 
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Figuur 9: Relatie tussen zeespiegelstijging en suppletie volume (periode 2010 - 2020) 
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3.3.2 Minimale zekerheid kustfuncties, deelvariant M- 
(Kustlijn onderhouden voor veiligheid bij kwetsbare zeeweringen) 
 
Karakterisering  
In deze variant worden alleen die gedeelten van de kust gehandhaafd waar de 
veiligheid van de achtergelegen gebieden in het geding is. Voor variant M- is een 
beperkt zandvolume nodig, dat in de loop van de eeuw oploopt van 3-5 tot 5-14 
miljoen kubieke meter per jaar, afhankelijk van het deltascenario voor 
zeespiegelstijging. De suppletiehoeveelheid in de periode 2010-2100 is met 
ongeveer 400 miljoen m3 zand veel kleiner dan in variant H+ waarvoor 1700 
miljoen m3 zand nodig is.  
Bij deze variant blijven bijna alleen die gebieden waar gesuppleerd wordt voor 
veiligheid van het achtergelegen gebied op hun plek. Bijna alle overige gebieden 
tonen kustachteruitgang, van nul tot enkele honderden meters. Dit geeft in 2100 
ongeveer een verlies van 3000 hectare duinareaal en een achteruitgang van de 
gebieden waar buitendijkse veiligheid speelt van ongeveer 200 meter. Tevens 
neemt het areaal duinen met de functie drinkwater af met 100 hectare.  
De verdeling van de suppletiehoeveelheden over de drie kustgebieden is bij deze 
variant ongeveer 50% voor de Zuidwestelijke Delta, 25% Hollandse Kust en 25% 
voor de Waddenkust.  

 
Figuur 10: Resultaten voor variant M- voor kustligging (boven) en verdeling suppleties 
langs de kust (onder).  

Effecten 
Ondanks het feit dat de kustlijn op veel plaatsen achteruitgaat, wordt er 
voldoende zand gesuppleerd om de kustlijn langs kustplaatsen en andere  
kwetsbare locaties met smalle duingebieden te behoeden voor structurele 
erosie. Deze variant voorziet ook in zandsuppleties voor zeedijken, waar nu 
overigens nog geen basiskustlijn voor gedefinieerd is. Deze variant 
compenseert niet voor de grote zandverliezen in ondermeer de buitendelta’s 
langs de Waddeneilanden. 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, maar het is moeilijk om dit te 
kwantificeren. 
Door erosie neemt de breedte van veel stranden af en zal er duingebied 
verloren gaan. Buitendijkse veiligheid neemt af, waardoor buitendijkse 
bebouwing verloren kan gaan. Het areaal duin en strand, de breedte van 
recreatiestranden, de diversiteit in habitats en het areaal voor waterwinning 
komen onder druk te staan.  
Toch zijn er voor ecologie lokaal ook positieve effecten: de natuurlijke 
dynamiek van afslag keert terug in het systeem. Dat kan de kwaliteit van 
habitats ten goede komen.  
Het totale volume van de zandsuppleties is ongeveer zes keer zo laag als de 
maximale variant R+, maar de kosten zijn ‘slechts’ een factor 3 lager omdat 
gebruik gemaakt wordt van relatief kleine en duurdere strandsuppleties. 
 
De brede duingebieden zijn geen kwetsbare locaties in de waterkering; daar is 
de waterveiligheid zelfs bij structurele erosie voorlopig niet in het geding. Bij 
variant M- zal door zeespiegelstijging en erosie de waterkering bij brede 
duinen qua dijkringveiligheid formeel worden afgekeurd, maar er is dan nog 
geen direct veiligheidsprobleem. De waterkering zal landwaarts verlegd 
moeten worden, wat veel bestuurlijke druk geeft. Het Rijk maakt dus minder 
kosten, maar schept ook minder randvoorwaarden. Terreinbeheerders die 
buiten het suppletiegebied vallen zullen mogelijk meer kosten gaan maken om 
wel te behouden wat mogelijk is. 
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3.3.3 Minimale zekerheid kustfuncties, deelvariant M+ 
(Kustlijn onderhouden voor kwetsbare zeeweringen én buitendijkse bescherming, duinwaterwinning, recreatie) 
 
Karakterisering 
In deze variant wordt de kust voor de functies binnendijkse en buitendijkse 
veiligheid, drinkwater en recreatie in stand gehouden. 
Voor variant M+ is in de loop van de eeuw, afhankelijk van het deltascenario 
voor zeespiegelstijging, een toenemende hoeveelheid zand nodig, dat oploopt 
van 7-13 tot 11-26 miljoen kubieke meter per jaar. De totale hoeveelheid 
suppletiezand tot 2100 is zo’n 850 miljoen m3, ongeveer twee maal zoveel als 
in variant M-. 
 

 
Figuur11: Resultaten voor variant M+ voor kustligging (boven) en verdeling suppleties 
langs de kust (onder). 
 
De verhouding van de suppletievolumes over de drie deelgebieden is 30%, 
30% en 40%. Langs de Waddenkust inclusief het noordelijke deel van Noord-
Holland wordt het meeste zand gesuppleerd. 
 

Effecten 
Langs de Delta- en Hollandse Kust is de kustachteruitgang beperkt tot enkele 
gebieden; langs een fors gedeelte van de kust van de Waddeneilanden is er 
echter wel kustachteruitgang.  
In totaal gaat er bij deze variant in 2100 ongeveer 700 hectare duinareaal verloren 
, waarvan 600 hectare in het waddengebied. 
 
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. Er is genoeg zand om buitendijkse belangen en waterwinning 
te waarborgen. Ook wordt er genoeg gesuppleerd om, gegeven de natuurlijke 
variatie die bij erosieve en stabiele kusten optreedt, gemiddeld genomen 
voldoende breed recreatiestrand te behouden. 
 
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 in de duinen ten goede komen.  
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3.4 Duurzaam functiebehoud (D) 
 
3.4.1 Algemene beschrijving 
Deze varianten 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 deelvarianten opgesteld: 
D-  = Duurzaam functiebehoud door meegroeien kustfundament met 
 zeespiegelstijging 
D+  = Duurzaam functiebehoud door meegroeien kustfundament met 

zeespiegelstijging én compenseren van andere zandverliezen in het 
kustsysteem (door aanleg Afsluitdijk, gaswinning, vaargeulonderhoud 
e.d)    

 
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 variant 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 12. 
De grootste zandtekorten liggen in de Waddenregio (13/20 deel). De grens 
van de Waddenkust en Hollandse Kust ligt overigens ter hoogte van 
Camperduin (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 12: Zandtekort in het kustsysteem vormt de basis van de variant Duurzame 
functiebehoud (D). De cijfers hebben betrekking op de huidige omstandigheden, met 
een zeespiegelstijging van 20 cm/eeuw. 
 
De grootste verliesposten binnen het kustfundament bevinden zich op de 
buitendelta’s langs de Waddeneilanden. De laatste 80 jaar verdwijnt hier 
gemiddeld zo’n 5-7 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. Worden de buitendelta’s kleiner, 
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 grote buitendelta’s steeds moeilijker. Dat 
zorgt voor functieverlies aan de kust. Er treedt waarschijnlijk ook een 
verandering op in de sedimentuitwisseling met de achterliggende Waddenzee. 
Bij het krimpen 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.  
Voor meer informatie wordt verwezen naar de Deltares (2012c) ’Buitendelta’s, 
samenvatting van bestaande kennis en opties voor suppletie-pilots’. 
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Foto: De varianten D en R zetten, naast kleine suppleties, vooral 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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3.4.2 Duurzaam functiebehoud, deelvariant D- 
(Duurzaam functiebehoud door meegroeien kustfundament met zeespiegelstijging) 
 
Karakterisering  
In deze variant wordt er niet alleen gesuppleerd voor instandhouding van de kust 
voor de functies binnendijkse en buitendijkse veiligheid, drinkwater en recreatie, 
maar worden er extra megasuppleties verricht voor de Waddenkust inclusief het 
noordelijke deel van Noord-Holland. Het jaarlijkse suppletievolume loopt 
gedurende deze eeuw op van 13-18 tot 22-33 miljoen kubieke meter, afhankelijk 
van het deltascenario voor zeespiegelstijging. De totale hoeveelheid 
suppletiezand tot 2100 is zo’n 1500 miljoen m3, ongeveer twee maal zoveel als in 
variant M+. 

 
Figuur 13: Resultaten voor variant D- voor kustligging (boven) en verdeling suppleties 
langs de kust (onder) 
 
De verhouding van de suppletievolumes over de drie deelgebieden is 20%, 15% 
en 65%. Langs de Waddenkust inclusief het noordelijke deel van Noord-Holland 
wordt relatief veel gesuppleerd voor het langetermijn behoud van de 
Waddeneilanden en van de intergetijdengebieden in de Waddenzee. 

Effecten 
De kustlijn blijft grotendeels behouden en kan zich lokaal sterk zeewaarts 
verplaatsen zoals, in deze studie ,in de kop van Noord-Holland. Daardoor 
neemt het duinareaal in 2100 met 1100 hectare toe. De kustachteruitgang is nu 
beperkt tot enkele gebieden. 
  
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 eveneens op peil gehouden. 
 
Voor de ecologie betekent deze variant dat de duingebieden qua oppervlak 
gelijk blijven of zeewaarts groeien. De natuurlijke dynamiek van aangroei en 
erosie verdwijnt echter uit het systeem, maar gerichte keuzes in de 
suppletievariant en dynamisch kustbeheer kunnen de dynamiek wel 
terugbrengen. 
 
D- wijkt niet veel af van de variant H+ qua suppletievolume. Het verschil zit in 
de verdeling over de regio’s en het gebruik van megasuppleties bij D- waardoor 
de kosten lager uitvallen. 
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3.4.3 Duurzaam functiebehoud, deelvariant D+ 
(Duurzaam functiebehoud door meegroeien kustfundament met zeespiegelstijging én compenseren van andere zandverliezen) 
 
Karakterisering  
Net als in variant D- worden ook in deze variant een aantal megasuppleties 
verricht, in dit geval langs de kust van de Zuidwestelijke Delta en Holland. Het 
jaarlijkse suppletievolume loopt gedurende deze eeuw op van 18-33 tot 23-44 
miljoen kubieke meter, afhankelijk van het deltascenario voor zeespiegelstijging. 
De totale hoeveelheid suppletiezand tot 2100 is zo’n 2200 miljoen m3, ongeveer 
anderhalf maal zoveel als in variant D-.  
De verhouding van de suppletievolumes over de drie deelgebieden is 15%, 15% 
en 70%. Langs de Waddenkust (inclusief het noordelijke deel van Noord-
Holland) wordt evenals in variant D- relatief veel gesuppleerd voor het 
langetermijn behoud van de Waddeneilanden en van de intergetijdengebieden 
in de Waddenzee. 
 

Figuur 14: Resultaten voor variant D+ voor kustligging (boven) en verdeling suppleties 
langs de kust (onder).  

Effecten 
Bij deze variant is de kustachteruitgang beperkt tot zeer locale gebieden. In 
2100 is er nu een winst van 2800 hectare duinareaal. 
 
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 variant dat de duingebieden zeewaarts 
groeien. De natuurlijke dynamiek van aangroeien en erosie verdwijnt echter 
uit het systeem, tenzij gebiedsgerichte keuzes in de suppletievariant en 
dynamisch kustbeheer worden gemaakt om de dynamiek te vergroten. 
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3.5  Investeren in regionale ambities (R) 
 
3.5.1 Algemene beschrijving 
Deze varianten hebben (net als D+) 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. De hier 
beschouwde deelvarianten doen een logische voorzet.  
 
Er zijn twee deelvarianten opgesteld: 
R-  = regionale ambities met uitwisseling van zandvolumes tussen regio’s,  

 Wadden: eerst vasthouden aan variant M+, na 2030 
overstappen op D+ 

 Hollandse Kust: D+ en voorinvesteren in extra 
bufferzones 

 Zuidwestelijke Delta: D+ en voorinvesteren in extra 
geulwandsuppleties 

R+  = regionale ambities met duurzaam functiebehoud en locale 
kustverbreding: 

 Wadden: idem D+ 
 Hollandse Kust: D+ en tot 2030 investeren in locale, 

permanente kustverbredingen Hollandse Kust  
 Zuidwestelijke Delta: D+ en tot 2030 investeren in locale, 

permanente kustverbredingen Noordwest Walcheren 
en/of locale geulverleggingen binnen het kustfundament 
in de Delta. 

 
In de eerste deelvariant wordt in het Waddengebied 20 jaar gewacht met 
grote suppleties. Er wordt 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. 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. We moeten dan accepteren dat een 

kustverbreding zeer erosiegevoelig is en zodoende een korte levensduur 
heeft. 
 
In de tweede deelvariant wordt de Hollandse Kust extra versterkt door 20 jaar 
lang extra zand uit de Noordzee aan te brengen. Er ontstaan nieuwe 
‘deltaduinen’ die ontwikkelingsruimte creëren voor (nieuwe) functies en voor 
gebiedsontwikkeling. Als er voor wordt gekozen om het gewonnen land te 
behouden en te beschermen tegen de zee, dan is er dus sprake van een 
investering in landaanwinning. Deze vergt vervolgens weer beheer en 
onderhoud van de nieuwe kustlijn.  
 
Bij het doorrekenen van deze varianten ervoor gekozen om, conform de 
provinciale kustagenda Zuid Holland, in te zetten op een geleidelijke 
kustverbreding van 200 meter bij Delfland en tussen Scheveningen en 
Noordwijk. Bij R- is dit een tijdelijke bufferzone, bij R+ een landuitbreiding. 
Voor de Zuidwestelijke Delta wordt, op basis van de provinciale kustvisie 
Zeeland en het Atelier Kustkwaliteit, ingezet op kustverbreding bij het 
noordwestelijk deel van Walcheren. 
Het is ook mogelijk om kustuitbreidingen voor andere kustdelen door te 
rekenen. Grootschalige kustuitbreiding wordt door het Deltaprogramma niet 
meer als optie beschouwd. 
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3.5.2  Investeren in regionale ambities, deelvariant R- 
(regionale ambities, met uitwisseling zandvolumes tussen regio’s 
 
Karakterisering  
In deze variant wordt gedurende de eerste 20 jaar voor de Waddeneilanden 
alleen gesuppleerd voor de functies binnen- en buitendijkse veiligheid, 
drinkwater en recreatie (variant M+). De hoeveelheid suppletiezand die hierdoor 
ten opzichte van variant D+ overblijft ( ongeveer 100 miljoen m3 per 10 jaar, dus 
200 miljoen m3 in 20 jaar wordt gebruikt om 45 km van de Hollandse Kust 
tussen Hoek van Holland en Noordwijk 200 meter naar voren te schuiven, 
evenals 10 km kust van Noord Walcheren. Verder is deze variant gelijk aan 
variant D+. De totale hoeveelheid suppletiezand tot 2100 is evenals voor variant 
D+ zo’n 2200 miljoen m3.  
De verhouding van de suppletievolumes tot 2100 over de drie deelgebieden is 
20%, 15% en 65% en is daarmee nagenoeg gelijk aan de verdeling van variant 
D+. In de periode 2010 – 2030 zijn de verschillen veel groter namelijk 30%, 50% 
en 20%.  
 

 
Figuur 15: Resultaten voor variant R- voor kustligging (boven) en verdeling suppleties 
langs de kust (onder). 
 
 

Effecten 
- In 2100 is er een winst van 2800 hectare duinareaal. Dat is vergelijkbaar 

met variant D+. Voor alle indicatoren, genomen over de gehele Nederlandse 
kust, geldt dat deze voor het jaar 2100 nagenoeg gelijk zijn bij de varianten 
D+ en R-. Voor de deelgebieden geldt dit niet. Bij deze variant neemt het 
duinareaal langs de Waddenkust (inclusief het noordelijke deel van Noord-
Holland) toe met 2000 hectare in 2100; in variant D+ bedraagt deze 
toename 2500 hectare.  

- Langs de Hollandse Kust groeit het duinareaal bij variant R- met 500 
hectare; dat is meer winst dan bij variant D+ met een toename van 200 
hectare.  

- Bij de Zuidwestelijke Delta leidt variant R- tot een toename van het 
duinareaal met ongeveer 200 hectare; bij variant D+ bedraagt dit 150 
hectare.  

De overige indicatoren laten voor 2100 weinig verschil zien tussen de varianten 
D+ en R-.  
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3.5.3 Investeren in regionale ambities, deelvariant R+  
(regionale ambities met duurzaam functiebehoud en locale kustverbreding) 
 
Karakterisering 
Voor de Waddeneilanden komt variant R+ overeen met variant D+.  
Evenals in variant R- vindt de eerste 20 jaar extra zandwinning plaats voor 
suppleties van de kust van de Noordwest Walcheren en tussen Hoek van 
Holland en Noordwijk om de kust daar 200 meter zeewaarts te verschuiven. Na 
2030 wordt deze zeewaartse verschuiving in stand gehouden. Het 
suppletievolume tussen 2010-2030 ligt, afhankelijk van de zeespiegelstijging, 
tussen de 27-37 miljoen m3 per jaar.  
De totale hoeveelheid suppletiezand tot 2100 is 2500 miljoen m3, voor de 
varianten M+ en R- is dit zo’n 2200 miljoen m3.  
De verhouding van de suppletievolumes tot 2100 over de drie deelgebieden is 
20%, 20% en 60% en is daarmee nagenoeg gelijk aan de verdeling van de 
varianten M+ en R-. In de periode 2010 – 2030 zijn de verschillen veel groter 
namelijk 20%, 30% en 50%. 
 

 
Figuur 16: Resultaten voor variant R+ voor kustligging (boven) en verdeling suppleties 
langs de kust (onder). 
 

Effecten 
In 2100 is er ongeveer 3700 hectare duinareaal bijgekomen; dat is ongeveer 
900 hectare meer dan in de varianten M+ en R-.  
 
Voor de deelgebieden zijn de verschillen groot.  
- De Waddenkust (inclusief het noordelijke deel van Noord-Holland) heeft in 

variant R+ , evenals variant M+ een winst van 2500 hectare in 2100 tegen 
2000 hectare in variant R-.  

- Voor de Hollandse Kust geeft variant R+ met 1000 hectare meer winst aan 
duinareaal dan variant R- met 500 hectare.  

- De kust van de Zuidwestelijke Delta heeft met variant R+ een winst van 
ongeveer 300 hectare, ten opzichte van 200 hectare in variant R-.  

 
De toename van het duinareaal in 2030 vindt in variant R+ vooral plaats langs 
de kust van de Zuidwestelijke Delta (100 hectare) en Holland (270 hectare). Het 
oppervlak aan duinen op de Waddeneilanden neemt evenals in variant D+ met 
ongeveer 360 hectare toe.  
 
De totale toename van het areaal langs de gehele kust is voor variant R+ 
ongeveer 730 hectare, voor variant D+ 400 hectare en voor variant R- 280 
hectare.  
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4 Vergelijking van de varianten  
 
Voor de beschrijving van de effecten van de verschillende suppletievarianten 
is, zoals aangegeven in paragraaf 2.1, gebruik gemaakt van het grootschalige 
suppletie-kustlijnmodel. Dit model geeft alleen bruikbare uitkomsten op de 
schaal van Nederland en de driedeling in Zuidwestelijke Delta, Hollandse Kust 
(tot Camperduin) en Waddenkust. In dit licht moeten de resultaten dan ook 
bekeken worden. Alle resultaten zijn eenvoudig terug te vinden in het 
dashboard.  
Ter ondersteuning van de ondelinge vergelijking van de varianten toont figuur 
18 de uitkomsten van een 8-tal indicatoren voor de varianten over de periode 
2010-2100. Figuur 19 toont dezelfde resultaten voor een scenario met snelle 
zeespiegelstijging.  Eerst worden de uitkomsten beschreven voor het scenario 
van matige zeespiegelstijging (35 cm zeespiegelstijging tot 2100). Aan het 
eind van dit hoofdstuk komen ook uitkomsten bij het hogere scenario van 85 
centimeter aan bod. 
 
Zandwinning 
Voor de varianten M- en M+ hoeft minder zand te worden gewonnen dan voor 
de theoretische referentievariant (H-). De hoeveelheid te winnen zand is het 
kleinst voor variant M- (met ongeveer 400 miljoen m3 in de periode 2010-
2100) en het grootst voor variant R+ (met ongeveer 2500 miljoen m3). De 
variant ‘business as usual’ (H+) vereist in deze periode een zandwinning van 
1700 miljoen m3; alleen voor de varianten D+, R- en R+ is meer zand nodig.  
Op kortere termijn, tussen 2010 en 2020, is voor de variant ‘business as 
usual’ (H+) 140 miljoen m3 zand nodig. Dit is meer zand dan nu wordt 
gewonnen voor suppleties (ongeveer 120 miljoen m3 per decennium); dat 
komt doordat het zeespiegelstijging in dit scenario hoger is. 
In deze periode is voor variant M- en M+ het minste zand nodig (ongeveer 30 
miljoen m3 per decennium) en variant R+ het meest (300 miljoen m3 per 
decennium).  De onderlinge verschillen zijn de eerste 10 jaar dus groter dan in 
de 80 jaar daarna.  
 
Veiligheid 
De resultaten voor de veiligheid zijn duidelijk: in alle varianten is de 
binnendijkse veiligheid gegarandeerd. De buitendijkse veiligheid wordt in 

variant M- niet behouden. De kustlijn voor deze gebieden neemt gemiddeld af 
met bijna 200 meter. Voor de Waddenkust is deze afname het grootst met 
ongeveer 250 meter. Voor de Zuidwestelijke Delta bedraagt de afname 
ongeveer 50 meter en voor de Hollandse Kust ongeveer 100 meter.  
Bij de variant Business as usual (H+) breidt de kust zeewaarts uit met 
ongeveer 50 meter; bij variant R+ loopt dit op tot ruim 100 meter. Een zeer 
ruwe schatting voor de Hollandse Kust is dat een zeewaartse verschuiving 
van de kustlijn met 50 meter de veiligheid met ongeveer een factor 10 
verhoogt.  De verschuivingen van de kustlijn zijn ook van significant belang 
voor de buitendijkse veiligheid, zeker als het landwaartse verschuivingen zijn.  
 
Areaal duingebied 
Bij de theoretische variant (H-), waarbij de kustlijn overal gehandhaafd wordt, 
blijft het areaal duingebied uiteraard nagenoeg gelijk. De varianten M- en M+ 
geven respectievelijk een achteruitgang van het areaal duingebied met 2800 
en 700 hectare in de periode 2010-2100. Bij de overige varianten neemt het 
duinareaal toe, het meest bij variant R+ (toename 3700 hectare). 
 
Areaal drinkwatergebied 
Alleen voor variant M- treedt er verlies op van het areaal drinkwatergebied in 
de duinen, en wel met ongeveer 500 hectare. Bij de theoretische variant (H-) 
en variant M+ blijft het totale areaal ongeveer gelijk. Bij de overige varianten 
neemt het areaal voor drinkwatergebied toe, met ongeveer 200 hectare bij 
variant D- tot ruim 800 hectare bij variant R+.  
 
Breedte recreatiestrand 
In het model wordt een minimale strandbreedte gehanteerd van 80 meter. Bij 
de varianten H-, M- en M, waarbij bijna nergens kustuitbreiding plaats vindt, 
blijft deze breedte hetzelfde.  
De variant H+, waarbij de kust op veel plaatsen fors vooruit gaat, levert 
gemiddeld 20 meter strandbreedte extra op. Bij de varianten met veel 
megasuppleties ( D+, R- en R+) neemt de strandbreedte gemiddeld zo’n 40 
meter toe. In de Zuidwestelijke Delta bedraagt de toename van de 
strandbreedte zo’n 10 meter en langs de Hollandse Kust zo’n 20 meter. 
Vooral langs de waddenkust nemen de stranden in breedte toe, namelijk met 
ruim 100 meter (bij varianten D+, R- en R+). 
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Figuur 18: Histogram met effecten van de verschillende varianten op indicatoren, bij 35 centimeter zeespiegelstijging. Op de X-as zijn de suppletievarianten weergegeven, op de Y-as 
staat de eenheid van de betreffende indicator. 
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Figuur 19: Histogram met effecten van de verschillende varianten op indicatoren, bij 85 centimeter zeespiegelstijging. Op de X-as zijn de suppletievarianten weergegeven, op de Y-as 
staat de eenheid van de betreffende indicator. 
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Totale uitgaven en gemiddelden uitgaven per m3 
De totale uitgaven voor de varianten verschillen met ongeveer een factor 3. 
Dat is minder dan de factor 6, waarmee de varianten van elkaar verschillen 
voor de hoeveelheden te winnen zand. Dit wordt veroorzaakt door variaties in 
suppletiewijze. De strandsuppleties zijn met 8 euro per m3 aanzienlijk duurder 
dan de onderwateroeversuppleties (4 euro per m3 ), die op hun beurt weer 
duurder zijn dan de megasuppleties (2 euro per m3 ).  
Voor variant M- zijn de geringste uitgaven nodig (ongeveer 1600 miljoen Euro 
Netto Contante Waarde); voor de variant business as usual (H+) de grootste 
uitgaven (ongeveer 4600 miljoen euro Netto Contante Waarde). Voor deze H+ 
variant is in deze studie alleen uitgegaan van strandsuppleties en 
onderwateroever suppleties. 
Qua totale uitgaven is variant M- dus de goedkoopste variant; toch zijn de 
suppleties voor deze variant relatief duur, omdat er alleen van 
strandsuppleties gebruik gemaakt wordt. Hetzelfde geldt voor de theoretische 
referentievariant (H-) en variant M+; ook deze gebruiken alleen 
strandsuppleties en zijn daarmee relatief duur.  
 
Hoewel er voor de varianten D+, R- en R+ meer zand wordt gesuppleerd, zijn 
deze in totaal toch minder duur dan variant H+. Dat komt door het 
substantiële gebruik van megasuppleties. Variant D- is daarmee bijvoorbeeld 
goedkoper dan variant M+, terwijl de overige indicatoren allemaal beter 
scoren. 
Een belangrijke kanttekening hierbij is dat in deze studie gebruik gemaakt is 
van relatief grote verschillen tussen de suppletiekosten van de drie 
suppletiemethodieken.  
Verder is in deze studie uitgegaan van een grote efficiëntie van de 
megasuppleties (en overige suppleties). Een grote efficiëntie wil zeggen dat 
relatief veel zand ten goede komt aan de kuststrook en aan het 
kustfundament. In deze studie is wel gebruik gemaakt van kustdwarse 
verliezen naar dieper water (in variant R+ bijvoorbeeld verdwijnt er ongeveer 
5 miljoen m3 zand van de totaal gesuppleerde 2500 miljoen m3 naar dieper 
water. Dit speelt vooral voor de wat steilere kustgedeelten in Zeeland met een 
nabije geul (zie figuur 20). Voor deze kustdwarse transporten zijn bepaalde 
aannamen gedaan, de huidige verliezen zijn vrij gering. Vooral de evaluatie 

van de Zandmotor bij Delfland zal in de toekomst meer inzicht hierin 
verschaffen, waaruit zal blijken hoe groot dit soort verliezen in werkelijkheid 
zijn.  
 

 
Figuur 20: Verliezen naar dieper water voor variant R+. 
 
Gemiddeld aantal kilometers beïnvloede kustlijn  
Om te bepalen hoeveel kilometers kustlijn er jaarlijks gemiddeld worden 
beïnvloed door suppleties, is ervan uitgegaan dat er voor de strandsuppleties 
maximaal één maal per 5 jaar op een bepaalde plek gesuppleerd wordt. De 
theoretische referentievariant H- vertoont dan ook een beïnvloede kustlijn van 
ongeveer 55 km. Dit is 18 % van de gehele kust, dus ongeveer een vijfde. In 5 
jaar wordt 275 km (89 %) van de kust beïnvloed door een suppletie.  
Alle andere varianten beïnvloeden gemiddeld minder kilometers kust, 
waarvan variant M- het minste (met 11 km). De variant business as usual (H+) 
beïnvloedt jaarlijks gemiddeld een grote lengte kust, (ongeveer 45 km). De 
varianten D en R beïnvloeden met rond de 20 á 25 km relatief weinig 
kustlengte.  
 
Invloed van hoger scenario zeespiegelstijging 
Figuur 19 geeft de histogrammen weer met de effecten van 85 cm 
zeespiegelstijging tot 2100. Opvallend is dat het duinareaal in vier van de acht 
varianten gemiddeld achteruitgaat tot maximaal ongeveer 6000 hectare in 
2100 voor variant M- en bijna 2000 hectare voor variant M+. Ook de varianten 
H+ en D+ leiden tot een achteruitgang met zo’n 500 hectare. Voor de overige 
indicatoren laat alleen variant M+ een achteruitgang zien. Daarbij neemt het 
duinareaal voor drinkwaterwinning met 1400 hectare af en de hectare 
buitendijkse veiligheid gaat met ruim 300 meter achteruit. 
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Ten aanzien van de deelgebieden zien we dat zowel de Zuidwestelijke Delta 
als de Hollandse Kust een achteruitgang van duinareaal laten zien voor 5 van 
8 varianten. Ook variant D+ laat dan achteruitgang van het duinareaal zien 
met ongeveer 100 hectare per deelgebied.  
 
Voor het scenario met 85 cm zeespiegelstijging is totaal 30-100% meer 
suppletiezand nodig dan voor het scenario met 35 cm zeespiegelstijging. De 
relatieve effecten zijn het grootst voor variant theoretisch, 2 en 3, namelijk 
ruim een verdubbeling. Voor variant 1, 5, 6 en 7 is deze het geringst (30% 
extra). Voor variant is dit ruim 50% extra. Voor de kosten geldt voor de 
diverse varianten procentueel precies hetzelfde. 
 
 



45 
 

5 Samenvatting en conclusies 
 
Uit de ALS studie zijn een aantal conclusies te trekken: 
 
- Bij de variant M- (kustlijn onderhouden voor kwetsbare zeeweringen) 

wordt (zeer) frequent een minimale inspanning gepleegd om steeds voor 
de korte termijn de kustveiligheid te garanderen. Het is een reactieve 
variant, die veel bestuurlijke aandacht vergt. 
De totale uitgaven zijn hier het kleinst, maar vanwege de dure 
uitvoeringsvorm met frequente, kleine strandsuppleties, is deze variant 
per kubieke meter zand relatief duur. De variant M- leidt tot verlies aan 
areaal en achteruitgang van de andere functies langs de kust.  
 

- De variant M+ (kustlijn onderhouden voor kwetsbare zeeweringen en 
buitendijkse bescherming, duinwaterwinning, recreatie) zorgt voor 
functiebehoud, ook op de middellange termijn. Voor ecologie is dit een 
goede variant, omdat er ruimte is voor dynamiek en een ruimtelijke 
afwisseling van aangroei en (kleinschalige) afslag. Dit leidt tot variatie in 
habitats en soorten. Keerzijde van deze variant is dat deze niet bijdraagt 
aan de langetermijn veiligheid en dat er enig areaalverlies optreedt. Er 
vindt dus afwenteling plaats op de toekomst, in tegenstelling tot de 
varianten D, waarbij duurzaamheid als doelstelling geldt. 

 
- Bij de varianten D- en D+ (duurzaam functiebehoud) wordt het zand 

verdeeld volgens de ‘systeemvraag’, vanuit de gedachte dat de totale 
zandvoorraad op lange termijn bepalend is voor de potenties van alle 
functies ( “zand als drager van functies”). Voor de Hollandse Kust en 
Deltakust is er een evenwicht in de inspanning voor deze duurzame 
benadering en de baten die dit op de kortere termijn oplevert voor alle 
functies. Bij deze varianten zijn verreweg de grootste suppletie 
inspanningen nodig voor de het waddendeel van het kustfundament. De 
effecten daarvan zullen pas op zeer lange termijn merkbaar zijn. 
Vooralsnog zijn de baten dan ook moeilijk te kwantificeren. Voor functies 
op korte termijn leveren ze niet overal rendement; in bijvoorbeeld het 
waddengebied zijn er weinig baten voor functies of besparingen op 
kustlijnonderhoud.  

 
Er zijn geen aanwijzigen dat met deze variant de zandhonger van de 
Waddenzee deze eeuw significant wordt verkleind, maar deze variant 
voorkomt wel dat er ingeteerd wordt op de aanwezige grote 
zandvoorraden in het kustfundament. 
 

- Het Nationaal Waterplan spreekt van een mogelijke toename van het 
suppletievolume van 12 naar 20 miljoen kubieke meter per jaar. Uit de 
ALS studie blijkt dat de centrale vraag hierbij is wat het nut en de 
noodzaak is van zandsuppleties langs de Noordzeekust van de Wadden.  
 

- Hoe spelen de varianten in op nieuwe vragen voor zandsuppleties? 
Vanuit de praktijk komen er nieuwe vragen om zandsuppleties. De 
varianten D en R bieden de mogelijkheid om hierop in te spelen, vanwege 
de grootte van het beschikbare suppletievolume; in variant M is dit 
vooralsnog niet meegenomen. Hier volgen twee voorbeelden: 
- Veel (voormalige) Zwakke Schakels langs de kust zijn tussen 2008-

2015 zeewaartse versterkt. Om de nieuwe kustlijn te handhaven, is 
de ligging van de basiskustlijn (BKL) bij deze locaties aangepast. Dit 
zal meer zandsuppleties vergen. Op deze wijze wordt de levensduur 
van de versterking verlengd tot de beoogde 50 jaar. Ter illustratie: in 
2008 is bij Noordwijk een zeewaartse versterking in de vorm van een 
dijk-in-duin aangelegd. In 2013 zal vanuit het uitvoeringsprogramma 
Kustlijnzorg een eerste nieuwe zandsuppletie worden uitgevoerd om 
de basiskustlijn ter plaatse te handhaven. Maasvlakte-II is de 
zeewaartse havenuitbreiding van Rotterdam die in 2013 voltooid zal 
zijn. De aanleg wordt gerealiseerd door het consortium PUMA in 
opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. Na de aanleg wordt de 
kustlijn onderhouden met onder meer zandsuppleties. Gedurende de 
eerste 20 jaar is dit de verantwoordelijkheid voor PUMA, daarna gaat 
het onderhoud van de kustlijn over naar het Rijk. 

 
- De varianten R+ en R- (Investeren in regionale ambities) bouwen voort op 

de systeembenadering, zodat ook hier grote hoeveelheden zand nodig 
zijn. Net als bij de D-varianten liggen de kosten hoger en gaat er ook een 
hogere (hier nog niet gekwantificeerde) CO2 uitstoot mee gemoeid dan bij 
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de M-varianten. De kustaangroei biedt lokaal nieuwe kansen voor 
kustontwikkelingen. Nieuwe kansen hangen mede af van de afspraken die 
worden gemaakt over bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden voor risico’s 
van schade in buitendijks gebied; zonder die afspraken moet het gebruik 
worden afgestemd op de natuurlijke condities van de gecreëerde 
bufferzones. Kustaangroei kan mogelijk leiden tot verstarring van 
duindynamiek en afname van de variatie, maar dit hangt sterk af van het 
gevoerde beheer. 
Bij R- (wadden: de komende 20 jaar niet opschalen van het 
suppletievolume, Hollandse Kust: investeren in extra bufferzones en 
Deltakust: investeren in extra geulwandsuppleties) ontstaat er een extra 
buffer langs de Hollandse Kust, die bijdraagt aan de veiligheid en de 
ruimtelijke kwaliteit. De Wadden krijgen tijdelijk minder zand aangevoerd, 
maar het is de vraag of dit een probleem is gezien de grote schaal van en 
zandvoorraad in het zandige systeem.  
Bij R+ (locale, permanente kustverbredingen Hollandse Kust en locale 
geulverleggingen binnen kustfundament Zuidwestelijke Delta) zal het 
permanente karakter van de aangroei in de toekomst om extra 
onderhoudsinspanningen vragen. Het is de vraag of de baten opwegen 
tegen deze kosten. 

 
- De huidige suppletiepraktijk brengt voldoende zand in het systeem om de 

zeespiegelstijging voor een deel te compenseren, terwijl de verdeling van 
het zand zorgt voor behoud van functies. Winst valt nog te boeken in het 
vergroten van het zandvolume per suppletieproject, zowel vanuit 
kostenoverwegingen als voor het verkleinen van ecologische verstoring.  

  
- De beschouwde Noordzeekust van de Wadden, Holland en Zuidwestelijke 

Delta verschillen sterk qua morfologie en menselijk gebruik. Voor elk 
kustdeel kan daardoor een andere (daarop toegesneden) suppletievariant 
de voorkeur hebben; op die manier ontstaat er een voorkeursvariant voor 
het hele kustsysteem. Voor de Wadden zou M+ een geschikte variant 
kunnen zijn, waarbij veiligheid én functies op korte termijn gewaarborgd 
zijn, zonder al te veel ingrepen in het natuurlijk systeem. Voor de 
Hollandse Kust lijkt een R variant logischer, gezien het intensieve 
ruimtegebruik. Enige kustaangroei past hierbij. Voor de Zuidwestelijke 

Delta tenslotte zou een D variant kunnen worden toegepast, waarbij het 
systeem voldoende zand krijgt om mee te groeien met de 
zeespiegelstijging. Keuzes hierin vragen een afweging op rijksniveau. 
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6 Vervolgonderzoek 
 
Het bepalen van de effecten van suppletievarianten is complex, vanwege het 
grote aantal variabelen en de grote tijd- en ruimteschaal waar we naar kijken. 
De ALS studie reikt dan ook een aantal discussiepunten aan. In het kader van 
het Deltaprogramma Kust en Building with Nature lopen nog de volgende 
deelstudies bij Deltares, die in 2012 worden afgerond: 
 
- De studie Toekomstbestendige Verharde Zeeweringen (TVZ).  

Hierin worden mogelijke inrichtingsconcepten, ontwikkelpaden en 
strategieën verkend voor verharde zeeweringen. Deze liggen langs 20% 
van onze kustlijn. Ook zandsuppleties komen hierin als ‘meegroeiconcept’ 
aan bod (Deltares, rapport in voorbereiding) . Dit is relevant voor de ALS 
studie, omdat in alle varianten suppleties worden uitgevoerd voor 
veiligheid van kwetsbare waterkeringen: zowel zandige keringen als harde 
keringen. Hoewel suppleren voor zeedijken nog geen beleid is, zou dit 
een goede optie zijn. Hiervoor zou een verdeelsleutel voor suppletiezand 
moeten worden opgesteld voor de harde kust. Slim suppleren voor harde 
kusten en smalle, lage duinwaterkeringen, kan er aan bijdragen dat er 
geen nieuwe zwakke schakels ontstaan.  
 

- Het project ‘Samenhang kustlijnzorg en kustveiligheid’ ( Deltares, rapport 
in voorbereiding).  
Hierin wordt het uitgangspunt voor binnendijkse veiligheid, zoals dat is 
gebruikt voor het suppletie-kustlijnmodel, nader onderzocht. Dit 
uitgangspunt komt erop neer dat de ligging van de kustlijn in de 
uitgangssituatie ervoor zorgt dat de afslaglijnen in de waterkering 
voldoende zeewaarts worden gehouden om te voldoen aan de 
veiligheidstoetsing.  
 

- Onderzoek naar dynamisch kustbeheer.  
Suppleties resulteren in het behoud van het duingebied, maar kunnen ook 
zorgen voor verstarring en afname van variatie. Dynamisch kustbeheer is 
van belang om de dynamiek in de zeereep te herstellen en voor aanvoer 
van zand naar het bredere duingebied dan alleen de zeereep. 

 
- Building with Nature. 

Het bepalen van de effecten van suppletievarianten is complex, vanwege 
het grote aantal variabelen en de grote tijd- en ruimteschaal war we naar 
kijken. Het ontwikkelde suppletie-kustlijnmodel is een krachtig middel 
gebleken om hierin op globaal niveau, toch inzicht te krijgen. Het model 
biedt mogelijkheden om de sedimentvraag van de kust te berekenen 
(DEMAND) en omgekeerd, om te bepalen waar zand terecht komt na 
suppleren (SUPPLY). In het innovatieprogramma Building with Nature zal 
dit jaar ook een adviesrapport worden uitgebracht over 
suppletiestrategieën voor de Hollandse Kust waarbij van het zelfde model 
gebruik zal worden gemaakt. 

 
- Studie naar de effecten van de aanleg van jachthavens (Deltares, rapport 

in voorbereiding).  
In de varianten R is geen rekening gehouden met de aanleg van harde 
constructies, bijvoorbeeld voor de aanleg van jachthavens langs de kust. 
De doorwerking van de aanleg van één of meerdere jachthavens langs de 
Hollandse Kust op de morfologie (erosie en het blokkeren van kust-langs 
transport van zand) zal dit jaar ook nog gerapporteerd worden.  
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Bijlage 1. Beschrijving Dashboard ALS 
 
Inleiding 
Om de effecten van verschillende varianten eenvoudig te kunnen 
onderzoeken is het Dashboard Alternatieve Langetermijn Suppleties 
ontwikkeld. Op basis van decision rules, expert knowledge,  data uit modellen 
en eenvoudige berekeningen op de data combineert en presenteert een 
dashboard uitkomsten in getallen, grafieken en kaartjes. Vanwege de 
uitgebreide mogelijkheden van presenteren, analyse en rekenen is Microsoft 
Excel als ontwikkelomgeving gekozen. De courante versie (versie 005, dd. 27 
juni 2012) is geschikt voor gebruik in Microsoft Excel 2003 en hoger. 
 
Opzet en bediening van het dashboard 
Op de volgende pagina is het hoofdscherm van het dashboard 
gegeven,werkblad ‘Tool’. 
In het linker panel wordt bij de grafieken en kentallen een kaartje van het 
gekozen deelgebied getoond om de gebruiker direct te informeren over de 
gemaakte selectie. Het rechter panel toont het tijdsverloop van de 8 
indicatoren bij de gemaakte selecties. Tevens worden enkele samenvattende 
kentallen getoond, waarin steeds de vergelijking met de referentie situatie is 
gegeven. 
Het maken van een selectie gebeurt door een keuze te maken in de drop 
down lijsten naast de teksten ‘Deelgebied’, ‘Variant’ en ‘Scenario’. Na het 
aanklikken van de keuze wordt direct het scherm aangepast. 
Het dashboard bevat naast het hoofdscherm meerdere deelschermen waarin 
de informatie, behorende bij gemaakte selecties, op een andere wijze wordt 
gepresenteerd.  
 
Gebruikte data en organisatie van de data 
Het dashboard wordt gevoed met uitvoer van het suppletie-kustlijnmodel 
(Deltares, 2012a). De geaggregeerde uitkomsten van het laatst genoemde 

model worden direct overgenomen in het dashboard. Vervolgens vinden in het 
dashboard bewerkingen plaats om tot indicatoren en kentallen te komen.  
Voor het bewerken van de data is gebruik gemaakt van 
standaardfunctionaliteiten van Excel. Naast een aantal functies, is ook gebruik 
gemaakt van de macro-taal Visual Basic for Applications, VBA genoemd. De 
gebruikte procedures zijn opgenomen in de module ‘SupportScripts’. 
 
De scores op de scorecards op werkbladen ‘Scorecard’1 t/m ‘Scorecard4’ zijn 
op de volgende manier bepaald: 
- Per indicator zijn over alle deelgebieden varianten en scenario’s de 

minimale en maximale waarden bepaald, 
- Vervolgens is een tabel opgesteld met 4 klassengrenzen voor elk van de 

indicatoren, waarbij de minima en maxima gebruikt worden voor de 
bepaling van de uiterste klassengrenzen 

- Voor de binnenste 2 klassen zijn op arbitraire basis de klassengrenzen 
bepaald. In onderstaande tabel zijn deze gegeven. 

 
Tabel: Klassengrenzen per indicator voor de scorecards 

Klasse 1 2 3 4   
Indicator Bound1 Bound2 Bound3 Bound4 Invert 

1 -1.0 0.0 100.0 250.0 1 
2 -350.0 -100.0 100.0 250.0 1 
3 -6200.0 -2000.0 0.0 4000.0 1 
4 70.0 90.0 120.0 170.0 1 
5 0.0 1.0 2.0 5.0 1 
6 -100 -50 -20 0 -1 
7 -1400.0 -100.0 200.0 900.0 1 
8 -800.0 -600.0 -300.0 -120.0 -1 
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- Grafieken: scherm met grafieken waarin 9 kentallen bij de 7 varianten + de referentie zijn weergegeven 
- Scorecard1 t/m Scorecard4: weergave van scores voor de 8 indicatoren bij het gekozen deelgebied en de gekozen zeespiegelrijzing. Elk scherm bevat 2 

indicatoren 
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