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Voorwoord

Met Kust op Koers presenteren de departementen van Verkeer en

Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en van Economische Zaken een

gezamenlijke voorstudie op de ontwikkeling van de kust.

Het betreft hier geen beleidsnota of een blauwdruk voor de toekomst,

maar een aanzet tot een dialoog met alle partners in het kustbeheer en 

-beleid. De resultaten van deze dialoog vormen bijdragen voor beleids -

visies die in 1999 en 2000 verschijnen, zoals de vijfde Nota Ruimtelijke

Ordening, de derde Kustnota, de pkb-Waddenzee, de Nota Natuur, Bos en

Landschap in de 21e eeuw, de Nota Vitaal Platteland en de Nota Ruimtelijk

Economisch Beleid. De bedoeling is dat de kust weer prominent op de

beleidsagenda komt.

Kust op Koers gaat over de kustzone en over de zee. Keuzen op het land

hebben veelal ook hun weerslag op de zee en andersom. In deze voor -

studie leggen we een aantal mogelijke keuzen voor, die bij de dialoog

kunnen worden betrokken. 

Kust op Koers richt zich vooral op kwaliteiten, kansen en ontwikkelings -

richtingen. Dus niet op regels, onderzoek of geld. Eerst wordt toegelicht

waarom de vier departementen een gezamenlijke kustvisie hebben

gemaakt. Daarna wordt ingegaan op het karakter, de identiteit van de

Nederlandse kust. Die wordt in belangrijke mate bepaald door de ‘basis-

kwaliteiten’ Veerkracht, Samenhang en Horizon. Om die basiskwaliteiten

te versterken worden vervolgens zes ‘opgaven’ voor kust en zee gepresen-

teerd.

Kust op Koers wordt gedragen door beelden: grafieken, schema’s, kaarten en

foto’s vertellen het verhaal. De grafieken die in sommige beelden voorko-

men duiden niet op een statistische analyse, maar geven de essentie weer

van de keuzen waar we voor staan.
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Een natuurlijker evenwicht

De eeuwige verbondenheid met het water loopt als een rode draad door de

geschiedenis van Nederland. De ligging aan zee en de verbindingen met

het achterland via de grote rivieren – Rijn, Maas en Schelde – zijn bepa-

lend geweest voor onze welvaart. Tegelijk heeft diezelfde ligging ook zijn

prijs: een voortdurende strijd om het water buiten de deur te houden.

Langs de hele kustzone vindt men daar de tekenen van. Oude riviermon-

dingen, vluchtplaatsen voor hoogwater, landaanwinningen, systemen van

waker- en slaperdijken, archeologische vondsten op de strandwallen,

scheepswrakken en historische vissersplaatsen. Stuk voor stuk elementen

die een stempel drukken op de belevingswaarde van onze kust. Ook heden

ten dage voegen we daar nog waarden aan toe – zoals de Deltawerken,

nieuwe havens en windmolens – maar we stellen ook oude waarden veilig

door natuurgebieden aan te wijzen en nationale parken in te stellen.

Tot zo’n 30 jaar terug probeerden we de zee zoveel mogelijk te beheersen.

We bouwden hoge dijken, polderden land in en sloten zeearmen af. De

laatste decennia groeit het besef dat deze benadering op den duur heel erg

duur wordt en dat ze bovendien ten koste gaat van natuurwaarden en de

dynamiek van de kust. Daarom kiezen we nu voor zandsuppleties in

plaats van dijken of strandhoofden (‘zacht waar het kan, hard waar het

moet’) en wordt het kustbeheer gericht op natuurlijke dynamiek (met de

‘kerf’ bij Bergen aan Zee als sprekend voorbeeld). De bescherming tegen

overstromingen blijft natuurlijk gewaarborgd; met veiligheid als rand-

voorwaarde zoeken we een natuurlijker evenwicht tussen land en zee en

tussen economie en ecologie.
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Een samenhangende koers

De belangstelling voor onze kust en zee

neemt sterk toe. En dat is niet verwon-

derlijk als we ons realiseren dat de zee-

spiegel stijgt, het land daalt en het aan-

tal ruimteclaims toeneemt. Daar zullen

we iets mee moeten doen. Afwachten is

geen realistische optie. En er zijn meer

redenen om ons te bezinnen op de kust-

ontwikkeling op langere termijn, want

de duinen verdrogen, landbouwgron-

den verzilten, de grote havens groeien

uit hun jas en het natuurlijke evenwicht

in de Waddenzee en de zeearmen dreigt

verloren te gaan.

Daarnaast is het goed om te realiseren

dat veel besluiten die we nu (gaan)

nemen, straks nauwelijks of niet zijn

terug te draaien: het verplaatsen van

landfuncties naar open zee, het ‘vastleg-

gen’ van de kust door permanente

bebouwing en het plannen van grote

nieuwbouwwijken in diepe polders: het

zijn allemaal ingrepen die tientallen, zo

niet honderden jaren doorwerken. Om

een voorbeeld te noemen: de westelijke

Waddenzee heeft na de aanleg van de

Afsluitdijk (1932) nog steeds geen nieuw

evenwicht bereikt.

In diverse beleidsnota’s zijn al de nodi-

ge keuzen voor de kust gemaakt.

Voorbeelden zijn de aanwijzing van de

duinen als natuurgebied, de ontwikke-

ling van de toeristische potenties van de

kust en de genoemde keuze voor dyna-

misch kustbeheer. Maar dat alleen is

niet voldoende. Er is bovenal behoefte

aan een beter afgestemd beleid voor de

kust. De kunst is een goede synergie te

vinden tussen ruimtelijke, economi-

sche, natuur/milieu- en veiligheids -

belangen. Het is om die reden dat de

vier departementen die het meeste met

het beleid voor kust en zee te maken

hebben, gezamenlijk deze visie op de

kust en de kustontwikkeling hebben

opgesteld.

De inzet daarbij is om een samenhan-

gende koers uit te zetten in de vorm van

toekomstperspectieven en ontwikke-

lingsrichtingen, en de voorliggende

oplossingsrichtingen zo scherp moge-

lijk te krijgen. Daarom zijn de mogelij-

ke keuzen soms enigszins ‘uitvergroot’.

Kust op Koers is geen beleidsnota: de

oplossingsrichtingen zijn niet bedoeld

als basis voor planontwikkeling en zijn

zeker ook niet de enig denkbare.

Primair willen de vier departementen

met dit initiatief de kust pregnanter op

de beleidsagenda plaatsen en een aanzet

geven tot een brede dialoog over kust en

zee. Alle betrokkenen bij het kustbeleid

en -beheer worden uitgenodigd hun

bijdrage aan deze dialoog te leveren.

Een dialoog die vooral gericht is op

kwaliteiten, kansen en ontwikkelings-

richtingen; niet op regels, onderzoek of

geld. Daarbij is het belangrijk te besef-

fen dat (ruimtelijke) keuzen op het land

vaak een directe weerslag hebben op de

zee, en andersom. Bepaalde functies

zijn nu eenmaal niet eenduidig land- of

zeegebonden. Nederland stopt niet bij

de vloedlijn.

In 1999 en 2000 zullen verschillende

beleidsnota’s worden uitgebracht 

die (mede) over de kustzone en de

Noordzee gaan: de vijfde Nota

Ruimtelijke Ordening (trekker: vrom),

de derde Kustnota (v&w), de pkb-

Waddenzee (vrom), de Nota Natuur,

Bos en Landschap in de 21e eeuw (lnv),

de Nota Vitaal Platteland (lnv) en de

Nota Ruimtelijk Economisch Beleid

(ez). De resultaten van de dialoog over

kust en zee zijn bouwstenen voor deze

nota’s. Op die wijze werken ze door in

de beleidsprocessen op nationaal

niveau. Daarmee is de kous natuurlijk

niet af. Er blijft ruimte voor regionaal

maatwerk, met de regionale kwaliteiten

en mogelijkheden als basis. Juist op

regionale schaal komt de meerwaarde

van geïntegreerd beleid tot zijn recht.



Over definities en begrenzingen van

begrippen als ‘kust’ en ‘kustzone’ zijn

boeken vol geschreven. Hier bedoelen

we met kustzone dát gebied waar de

invloeden van land en zee elkaar over-

lappen. Dat impliceert bijvoorbeeld 

ook de gebieden met zoute kwel of 

het deel van de zee dat beïnvloed wordt

door de zand- en slibstromen van de

grote rivieren.

De Nederlandse kust bestaat niet. De

regionale verscheidenheid is groot en

dat maakt de kust ook zo aantrekkelijk. 

Een Waddeneiland laat zich moeilijk

vergelijken met een badplaats in Zuid-

Holland. Wadden, Hollandse kust en

Delta hebben ieder een uniek karakter.

Om dat karakter te duiden onderschei-

den we drie basiskwaliteiten: Veerkracht,

Samenhang en Horizon. Deze basis-

kwaliteiten zijn overal aanwezig, zij het

niet overal in gelijke mate. Ze zijn dan

ook niet los te zien van gebieden en

functies. Per regio  gelden andere accen-

ten en wordt nagegaan hoe (lokale)

gebruiks functies en basiskwaliteiten

elkaar beïnvloeden. 

Met het hanteren van begrippen als

‘veerkracht’, ‘samenhang’ en ‘horizon’

wordt het ook mogelijk een gemeenschap-

pelijke taal te hanteren voor het karakte-

riseren van kustzones. Op de volgende

pagina’s worden enige kenschetsen

gegeven.

Het karakter van onze kust
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basiskwaliteiten

• veerkracht

• samenhang

• horizon

functies

• veiligheid

• economie

• natuur

gebieden

• Wadden

• Holland

• Delta

Veerkracht Samenhang Horizon



afslag en aangroei

duurzaam gebruik

robuustheid

bescherming

flexibiliteit herstelvermogen

dynamiek

lange termijn

natuurlijke processen

bescherming

Nederland Duinenland. Op oude kaarten ziet onze kust

er van eeuw tot eeuw anders uit. Veranderingen in zee-

spiegel, stromingen en rivierlopen houden de kust conti-

nu in beweging. Af en toe laat de zee haar tanden zien

en overstromen stukken Nederland.

De laatste eeuwen ligt onze kustlijn ongeveer op dezelf-

de plaats. De mens doet zijn invloed gelden met dijken

en dammen, met landaanwinning en inpoldering. De

natuurlijke dynamiek is steeds verder ingeperkt. De zee

lijkt beteugeld. Toch is die rust bedrieglijk, want de

natuur laat zich niet in een keurslijf persen.

Kaart: Veranderingen in de kustlijn gedurende de laatste twee millennia

Veerkracht
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rustig-druk

waterstromen

eb-vloed

achterlandverbindingen

jong land-oud land

laag-hoog

water land

scheepvaartroutes

Samenhang
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kustrivier

vogeltrek

Nederland Deltaland. Een land van contrasten. Land

en water ontmoeten elkaar op vele manieren: rivieren

stromen uit in de zee, wadden vallen gedeeltelijk droog

tijdens laagwater, diepe polders en veenweidegebieden

wisselen elkaar af.

De kust als verbindingszone tussen land en water.

Stromen van mensen en goederen, van water en dieren.

Rivieren, wegen en spoorwegen verbinden onze kust met

het achterland. Handel en transport, wonen en werken,

toerisme en recreatie. Er gebeurt van alles aan de

Nederlandse kust.

Kaart: Opkwellend grondwater in laag Nederland bevat zout: de lichtblauwe gebieden 

300-100 mg Chloride-ion per liter, de donkerblauwe gebieden meer dan 2000 mg.  

Daarom vindt doorspoeling met zoet water plaats via de lichtblauwe pijlen. 

Naar: ‘De Grote Bosatlas’, 51e editie, 1998

natuur-cultuurzout-zoet
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duisternisverte

Horizon

leegte

inspiratie

vrijheid

rust

ongereptheid

de blanke top der duinen

Nederland Volteland. Zelfs ’s nachts is het niet meer

leeg en stil. Alleen aan de kust zijn nog rust, leegte en

ongerepte vergezichten te vinden. Staande op een duin-

top aan de Noord- of Zuid-Hollandse kust zie je de

weidsheid van de open zee en de drukte van het polder-

land. Omdat onze kust een holle vorm heeft zie je aan

de noord- en de zuidkant havens en kustplaatsen met de

duingebieden contrasteren.

In het Waddengebied ziet de horizon er weer heel anders

uit. Geulen en platen, vogels, zeehonden en bakens. Een

eiland in de verte.

In de Zeeuwse delta is de invloed van de mens nadruk-

kelijker aanwezig. Dammen en dijken. Schepen vlak

onder de kust. Maar ook daar kun je de vrijheid en de

ruimte van de kust beleven.

holle kustboog



De basiskwaliteiten van onze kust

behoeven versterking. We willen de

veerkracht behouden en waar mogelijk

versterken, de samenhang vergroten en

de horizon niet laten verloederen. De

kust is toe aan een impuls, een duur-

zaam perspectief.

In dit hoofdstuk behandelen we zes

opgaven voor kust en zee. Niet de enige

opgaven, maar het zijn er wel zes waar-

van we verwachten dat ze een belangrij-

ke bijdrage kunnen leveren aan de ver-

sterking van de drie basiskwaliteiten. 

De opgaven zijn:

• robuuste duinen;

• waterbeheer in een dalende delta;

• zoet-zout overgangen herstellen;

• zand voor Waddenzee en Westerschelde;

• kwaliteitsimpuls kustplaatsen;

• zorgzaam zijn met de zee.

Opgaven voor kust en zee 
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Per opgave wordt nagegaan hoe de

basiskwaliteiten worden beïnvloed.

Steeds worden de trend (ontwikkeling

uit het verleden), de neiging (voortzet-

ting van die trend naar de toekomst) en

het perspectief (de mogelijke trendbreuk)

beschreven. Daarnaast is aangegeven

hoe nu al aan het geschetste perspectief

kan worden gewerkt (de handvatten).

Alle opgaven zijn een kwestie van lange

adem. Kiezen voor de trendbreuk bete-

kent stapje voor stapje bewegen rich-

ting het geschetste perspectief. Kiezen

voor duurzame oplossingen leidt soms

tot spanningen op de kortere termijn,

maar laat de flexibiliteit intact en is op

de lange duur ook vaak efficiënter. 



Onze kustduinen zijn zeer afwisselend. Hoog en laag, breed en

smal, nat en droog. Waar duinen ontbreken hebben we hoge dijken

gebouwd. Een voorbeeld daarvan is de Hondsbossche Zeewering

tussen Schoorl en Callantsoog. Duinen zijn van levensbelang voor

onze kustverdediging. Maar het zijn ook prachtige natuurgebieden.

Er wordt drinkwater gewonnen en er vindt veel recreatie plaats.

Waar de duinen smal zijn of ontbreken gaat de kustverdediging

veelal ten koste van andere functies.

Met een stijging van de zeespiegel en een daling van het land in het

vooruitzicht kost de bescherming van ons laaggelegen land steeds

meer moeite en geld.

Smalle of lage duinen vormen de zwakste schakels in onze kustverdedi-

ging. Versteviging is onder meer mogelijk door de duinen plaatselijk te

versterken of de zandbuffer te vergroten. Bredere duingebieden bieden

kansen voor een flexibele kustverdediging. Bovendien bieden ze ruimte

voor natuurlijke processen – zoals verstuiving – waardoor typische duin-

planten en -dieren weer kansen krijgen. En er ontstaan mogelijkheden

voor andere functies, bijvoorbeeld recreatie en drinkwaterwinning. Onze

kust wordt er robuuster en veerkrachtiger van. Zo’n kust is ook veel beter

bestand tegen de gevolgen van de stijging van de zeespiegel.

Langs de Nederlandse kust zijn verschillende plekken met smalle duinen,

onder meer de Kop van Noord-Holland, de kust tussen Kijkduin en Hoek

van Holland, delen van Zeeuws-Vlaanderen, en midden-Ameland.

Versterking kan op drie manieren; landinwaarts verbreden, zeewaarts ver-

breden, en verhogen. Bij verhoging kunnen andere functies moeilijk mee-

profiteren. Zeewaartse verbreding is aantrekkelijk op plaatsen waar de zee

niet te diep is, zoals tussen Kijkduin en Hoek van Holland. Op andere

plaatsen ligt een landwaartse verbreding van de duinen meer voor de

hand. Bijvoorbeeld tussen Den Helder en Callantsoog: daar loopt een

Robuuste duinen
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kosten kustverdediging

veerkrachtige kust

zanddijken

verleden heden toekomst

trend

kustverdediging wordt steeds duurder

• handhaven van de kustlijn

• spanning tussen kustverdediging, natuur 

en economische ontwikkeling

neiging

zanddijken in plaats van natuurlijke duinen

• andere belangen ondergeschikt aan 

kustverdediging

• keiharde grenzen tussen land en zee

perspectief

veerkrachtige kust

• ruimte voor natuurlijke processen

• brede duinen maken medegebruik mogelijk

• gevolgen zeespiegelstijging beter beheersbaar



diepe getijdegeul vlak voor de kustlijn. Bij de afweging tussen landwaart-

se of zeewaartse verbreding spelen ook andere factoren een rol, zoals de

bereikbaarheid van onze zeehavens. 

In de meeste gevallen kost verbreding van duinen dus ruimte. Ruimte die

ten koste kan gaan van andere functies, vooral landbouw, bollenteelt en

glastuinbouw. Het is verstandig tijdig ruimtereserveringen te maken. En

er is geld nodig. Alleen al honderden miljoenen guldens om zand van de

zeebodem naar de duinen te brengen. Dat doen we al voor het handhaven

van de kustlijn, maar dat zou op veel grotere schaal kunnen.

Een brug verder is het anders omgaan met zeedijken als de Hondsbossche

Zeewering. Die kunnen we blijven aanpassen aan de stijgende zeespiegel,

maar we zouden ook kunnen accepteren dat er bij zeer zware stormen

water over de dijk heen komt. Dan komt een klein gebied achter de dijk

onder water, waarbij de rest van het land door een ‘wakerdijk’ wordt

beschermd. Het gebied dat dan overstromen kan, is daarop ingericht. Te

denken valt aan natuur of extensieve landbouw met verspreide woningen

op terpen. Geen optie voor morgen misschien, maar een interessante

gedachte voor de langere termijn.
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Handvatten

• onderwatersuppleties i.p.v.

strand suppleties

• nieuwe kustbebouwing

beperken tot de bestaande

bebouwde kommen

• oog voor de cultuurhistorie

van  duingebieden

• duinbeheer richten op

ontsnippering

Den Helder-Callantsoog

Callantsoog-Schoorl

Kijkduin-Hoek van Holland

(zand)dijken veerkrachtige kust



verleden heden toekomst

Twee millennia terug lag vrijwel heel Nederland boven de zeespiegel. Het

westen van het land bestond uit intergetijdegebieden – zoals de huidige

Waddenzee – en veengebieden die meegroeiden met de langzaam stijgen-

de zeespiegel. Menselijk ingrijpen veranderde deze situatie radicaal. Ten

behoeve van een steeds intensiever grondgebruik werd het grondwater-

peil verlaagd, waardoor ook de bodem met soms vele meters daalde.

Daarnaast werden veengebieden afgegraven en kwelders en meren inge-

polderd. We houden ons hoofd met pompen boven water. Hiermee heb-

ben we onszelf in een kwetsbare positie gemanoeuvreerd. De kosten van

het waterbeheer nemen toe en periodes met wateroverlast zullen vaker

gaan voorkomen. De bodemdaling gaat nog steeds door en de zeespiegel

stijgt sneller dan voorheen.

Natuurlijk kunnen we niet morgen overal het waterbeheer aanpassen.

Waar de grond zeer intensief wordt gebruikt, zoals bij steden en bedrij-

venterreinen, is een intensieve vorm van waterbeheer te rechtvaardigen.

De baten wegen daar ruimschoots tegen de kosten op. Maar voor grasland

en bouwland ligt dat vaak anders. De tijd is gekomen om keuzen te

maken: waar vinden we intensief – dus duur – waterbeheer de moeite

waard en waar niet? Hoe langer we die keuzen uitstellen, hoe lastiger het

wordt. 

Waterbeheer in een dalende delta
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trend

de kosten van waterbeheer in laag-Nederland 

nemen toe

• het grondgebruik wordt steeds intensiever

• water volgt: waterbeheer aangepast aan 

het ruimtegebruik

neiging

kosten waterbeheer en baten grondgebruik 

uit balans

• klimaatverandering en bodemdaling vergroten 

de kans op wateroverlast

• toename zoute kwel vraagt meer doorspoeling 

met zoet water

• opbrengsten van polders en veengebieden blijven 

achter

perspectief

ruimte voor water

• water stuurt: ruimtegebruik aanpassen aan 

het waterbeheer 

• extensief waterbeheer waar mogelijk, intensief 

waar nodig

• veerkrachtige watersystemen

De 21e eeuw vraagt om een ander waterbeheer. Het grondgebruik

wordt aangepast aan het water, en niet andersom. Water krijgt 

weer de ruimte, waardoor hevige neerslag niet meteen tot water-

overlast leidt. We beperken verdere bodemdaling en bouwen een

waterbuffer op tegen de opdringende zoute kwel. Watersystemen 

in laag-Nederland worden veerkrachtiger en kunnen weer een

stootje hebben.

de rentabiliteit van waterbeheer voor verschillende vormen van grondgebruik

baten landbouw

baten wonen/bedrijvigheid

kosten
intensief
waterbeheer

kosten
extensief
waterbeheerbaten natuur en recreatie
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Onze opgave is te voorkomen dat de situatie verder verslechtert. Dat bete-

kent bijvoorbeeld geen nieuwe woonwijken meer in de diepste polders 

en geen ruimte meer onttrekken aan de boezemwateren. Daarmee wordt

water een belangrijk ordenend principe bij de ruimtelijke inrichting. 

Herziening van het waterbeheer is een moeilijke opgave, die een integrale

aanpak vereist. Het gaat om de ruimtelijke inrichting van ons land, om

bescherming tegen water, om zoetwater-voorraden en om het tegengaan

van verdroging. Goed afgestemd waterbeheer heeft met ruimtelijke kwali-

teit te maken: met functionaliteit (aanpassing aan het grondgebruik), met

flexibiliteit (veerkracht), met diversiteit (daar wel, daar niet) en met duur-

zaamheid (afgestemd op de draagkracht van natuurlijke systemen).

Handvatten

• ruimte voor water

• water meer sturend in

ruimtelijke afwegingen

(bestemmingsplannen)

• wateropvanggebieden 

tevens een functie geven 

als natuurgebied

• waterpositief bouwen

(steden, infrastructuur)

Bodemdaling

Zoute kwel



In het verleden hebben we bijna overal in ons land zoet en zout

water streng van elkaar gescheiden. Vanuit zee dreigden immers

overstromingen en zout water bedreigde onze zoetwatervoorzie-

ning. De Zuiderzee sloten we af en later ook bijna alle Zeeuwse

zeearmen. Maar dit eenzijdige accent op veiligheid en economische

ontwikkeling gaat ten koste van andere, met name ecologische,

waarden. Inmiddels hebben we daar veel meer zicht op en weten 

we hoe we de negatieve effecten kunnen voorkómen en (gedeelte-

lijk) herstellen. Dat hoeft niet ten koste te gaan van veiligheid of 

de zoetwatervoorziening.

Ons land kent nog maar twee echte estuaria: de Westerschelde en de Eems-

Dollard. Doodzonde, want estuaria behoren tot de productiefste ecosyste-

men die er zijn. In de van de zee afgesloten wateren gaat de waterkwaliteit

achteruit en ontstaan  zuurstof- en voedseltekorten. Er is sprake van veel

visziekten en de broed- en kraamkamerfunctie gaat verloren. Het wordt

tijd dit ecologisch verval een halt toe te roepen en de overgangen tussen

zoet en zout te herstellen.

De eerste stappen zijn of worden al gezet. Op kleine schaal en in goed

overleg. Zo wordt in Noordoost-Groningen nagedacht over een ander

beheer van de Westerwoldse A en de ontwikkeling van een binnendijks,

brak getijdengebied. Maar er kan veel meer. Een ander beheer van de

Haringvlietsluizen biedt kansen voor uitwisseling tussen zee en rivieren,

herstelt weer gedeeltelijk het getij in de Biesbosch en helpt een verdere

dichtslibbing van het Hollands Diep en Haringvliet te voorkomen. In het

Veerse Meer en het Grevelingenmeer kan de waterkwaliteit sterk verbe-

terd worden door nieuwe of ruimere doorspoel-sluizen te maken. Het is

zelfs te overwegen weer een verbinding te maken tussen Waddenzee en

IJsselmeer door één of enkele bescheiden openingen in de Afsluitdijk te

maken. Zoiets kan de visintrek enorm verbeteren, en er zou een bijzonder

brakwater ecosysteem kunnen ontstaan. Kortom: het zou de grens tussen

Waddenzee en IJsselmeer minder ‘hard’ maken.

Zoet-zout overgangen herstellen
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trend

scheiding tussen zoet en zout water

• afsluiten zeearmen, verlies van brakwater 

gebieden

• veiligheid ten koste van bio-diversiteit

neiging

ecologisch verval

• verlies van broed- en paaigebieden

• situatie niet duurzaam (zuurstoftekort, visziekten)

perspectief

samenhang tussen zoete en zoute systemen

• veiligheid én bio-diversiteit

• waardevolle ecosystemen behouden en 

ontwikkelen

• visintrek naar rivieren bevorderen

verleden heden toekomst

ecologische waarde

economische waarde

samenhang
zout-zoet 
herstellen

verval



Natuurlijk zetten we niet morgen alle sluizen open en breken we niet

onze dammen en dijken af. Het ligt meer voor de hand om stap voor stap

te leren van kleine ingrepen en pas later grotere te overwegen. Steeds zal

het van belang zijn de gevolgen voor alle functies goed in beeld te brengen

(milieu effect rapportage). Negatieve effecten – bijvoorbeeld voor de zoet-

water voorziening – zijn vaak te compenseren, maar daar zullen wel de

nodige kosten tegenover staan. Intussen willen we zuinig zijn op de reste-

rende estuaria. Daar blijft een vrije uitwisseling tussen rivier- en 

zeewater mogelijk.
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Handvatten

• stap voor stap, klein

beginnen

• overleg als basis voor

regionaal maatwerk

• rekening houden met 

het huidige gebruik

• goede monitoring van

effecten

Zoutwatergehalte zeewater 

Bron: Noordzee Atlas, ICONA (1992)
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De Waddenzee is een ‘wetland’ van wereldfaam. Maar er is sprake

van een wankel evenwicht. Zonder stijging van de zeespiegel zou de

Waddenzee langzaam ‘verlanden’, maar bij een zeer snelle zeespie-

gelstijging zal ze ‘verdrinken’ als gevolg van een tekort aan sedi-

ment. Het gaat erom het natuurlijk evenwicht tussen zand en water

te behouden. Daarvoor is veel extra zand nodig: ongeveer 15 tot 20

miljoen m3 zand per jaar in de komende eeuw. Dat zand kunnen we

van de bodem van de Noordzee halen (suppletie), maar er zijn ook

andere oplossingen. Bijvoorbeeld door geleidelijk aan ingepolderde

kweldergebieden weer onder invloed van het getij te brengen.

Eeuwenlang was de Waddenzee in staat mee te groeien met de langzaam

stijgende zeespiegel. Waddeneilanden, Waddenzee en kwelders verplaat-

sten zich langzaam landwaarts. Met een versnelde zeespiegelstijging

wordt dat steeds moeilijker, temeer omdat we door inpolderingen en zee-

dijken de Waddenzee van één van haar ‘zandbronnen’ – de voormalige

kwelders – hebben afgesneden. De zandbalans raakt zo steeds verder uit

evenwicht: het Waddengebied dreigt zandplaten te verliezen en daarmee

ook de rustplaatsen voor vogels en zeehonden.

Voor de Westerschelde geldt iets vergelijkbaars. Door inpolderingen zijn

steeds meer kwelders (‘schorren’) aan dit estuarium onttrokken, terwijl de

vaargeul door voortdurend baggeren groter en dieper is geworden. Het

natuurlijk evenwicht op de Westerschelde wordt steeds verder verstoord.

Eén van de gevolgen is dat bij zware stormen de hoge golven steeds dieper

de Westerschelde binnendringen. Op den duur noopt dat onvermijdelijk

tot dijkverhogingen, zeker als de zeespiegel sneller gaat stijgen. De opgave

is dit estuarium te redden met inachtname van de scheepvaartfunctie en

de economische ontwikkelingen.

verleden heden toekomst

Zand voor Waddenzee en Westerschelde
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trend

zandtekort Waddenzee en Westerschelde

• Waddenzee: ‘wetland’ van internationale 

betekenis

• Westerschelde: natuurlijk estuarium annex 

toegang Antwerpse haven

• toenemende behoefte aan zand door de stijging 

van de zeespiegel

• (te) weinig zand en slib beschikbaar

neiging

zandplaten verdwijnen

• unieke ecosystemen gaan verloren

• nieuwe ronde dijkversterking

perspectief

zandbalans herstellen

• voormalige kwelders weer onder invloed van 

het getij brengen

• zandplaten groeien mee met de zee

zandbalans herstellen

oppervlakte droogvallend gebied

verdrinkende platen



Land aan de zee teruggeven ligt in Nederland zeer gevoelig. Dat is geen

wonder in een land dat eeuwenlang tegen de zee heeft gevochten. Maar

het opnieuw verhogen van onze zeedijken en het hulpeloos toezien hoe

onze natte natuurgebieden langzaam verdwijnen is ook niet aantrekke-

lijk. En er zijn alternatieven: in plaats van blijven proberen het natuurlijk

systeem verder naar onze hand te zetten, kunnen we proberen de natuur

voor ons te laten werken door meer ruimte te geven aan de processen die

bij zulke intergetijdengebieden horen. Processen van erosie en sedimenta-

tie, van getijden en stromingen.

Als we stukken ingepolderd land weer onder invloed van het getij bren-

gen, mag dat nooit ten koste van onze veiligheid gaan. Dat hoeft ook niet

want zowel langs de Westerschelde als langs de Waddenzee liggen diverse

oude dijken achter de huidige zeedijk. Een stap voor stap benadering lijkt

het meest kansrijk. Door hier en daar – waar dat kan – de zee meer ruimte

te geven wordt voorkomen dat Waddenzee en Westerschelde ‘verdrinken’

en hun functie als natuurgebied en kraamkamer voor jonge vis verliezen.
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Handvatten

• kansen voor grondverwerving

benutten

• ‘vastgelegd zand’ weer in

beweging krijgen

• coalitie veiligheid en natuur

benutten



De groei van het kusttoerisme staat onder druk door internationale

concurrentie, gebrek aan productvernieuwing en het ontbreken van

kustplaatsen met een eigen identiteit. De kracht van onze kust –

ook in vergelijking met onze buurlanden – zit vooral in de afwisse-

ling, de natuurlijkheid en de cultuur-historische waarden. Die

kwaliteiten, die nauw verbonden zijn met de drie basiskwaliteiten,

willen we versterken met oog voor de eigen identiteit van de kust-

plaatsen.

De kust is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen in ons land.

Zo’n 30% van de korte vakanties in Nederland wordt aan de kust doorge-

bracht. De bestedingen in de kustgebieden belopen zo’n twee miljard

gulden per jaar. Het ‘profiel’ van een kustplaats wordt mede bepaald door

de mogelijkheden die de omgeving biedt, zoals natuurbeleving, cultuur-

historie en grote steden. Hierbij zijn goede verbindingen met het achter-

land van groot belang. Toeristen zijn tegenwoordig vooral geïnteresseerd

in een ‘totaalpakket’.

De kust kan, het hele jaar door, meer afwisseling bieden. Afhankelijk van

seizoen en behoefte kan iedereen er vinden wat hij of zij zoekt. Familie-

badplaatsen met kleinschalige pensions en in de zomer een enkel strand-

paviljoen. Of ‘sea side resorts’ met grote hotels, winkelpromenades en

voorzieningen voor alle seizoenen. Of conferentie-kustplaatsen met een

internationale uitstraling. De opgave voor de kustplaatsen ligt in de ver-

sterking van eigen identiteit en kwaliteiten, gericht op een specifieke

doelgroep. De gewenste kwaliteitsimpuls komt neer op ‘productvernieu-

wing’ en wordt  binnen de bestaande bouwgrenzen gerealiseerd. De com-

binatie van kustplaats en duin/natuurgebied is één van de unieke karakte-

ristieken van de Nederlandse kust; die combinatie willen we dan ook

behouden. Indien binnen de bouwgrenzen onvoldoende ruimte is voor

noodzakelijke uitbreidingen, ligt een landinwaartse locatie voor de hand,

bijvoorbeeld aan de binnenduinrand.

trend

de groei van de kustplaatsen stagneert

• toenemende internationale concurrentie

• weinig productvernieuwing

neiging

kiezen voor kwantiteit 

• korte termijn successen: verloedering op langere 

termijn

• uitdijende kustplaatsen leiden tot ruimte-

conflicten

• gasten kiezen voor kwaliteit Oostzee en 

Belgische kust

perspectief

kiezen voor kwaliteit

• iedere kustplaats heeft eigen ‘profiel’

• kwaliteitsimpuls binnen de bestaande 

bebouwingsgrenzen

• optimaliseren bestaande ontsluitingsstructuur 

• samenhang met andere sectoren versterken

Kwaliteitsimpuls kustplaatsen
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bijdrage aan bruto nationaal product

kwantiteit

kwaliteit

verleden heden toekomst



Naast de combinatie kustplaats-natuur is ook de combinatie kustplaats-

achterland belangrijk. Het gaat om de samenhang. De huidige kustplaat-

sen zijn vooral loodrecht op de kust ontsloten. Behalve in delen van

Zeeland kent Nederland geen doorgaande verbinding vlak langs de kust.

Deze infrastructuur heeft geleid tot de kenmerkende afwisseling van rela-

tief natuurlijke gebieden en concentratiepunten van recreatie en toerisme.

De stranden tussen de badplaatsen in zijn vaak alleen per fiets of te voet

bereikbaar; daar ligt het accent op natuurgerichte recreatie. De huidige

ontsluitingsstructuur van de kustplaatsen komt de basiskwaliteiten ten

goede. Indien wordt gezocht naar mogelijkheden om de bereikbaarheid

van kustplaatsen te vergroten, zou gekeken kunnen worden naar andere

vervoersmodaliteiten en transferia. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht

worden aan innovatieve vervoerswijzen over water. Het bereikbaarheids-

vraagstuk verdient meer aandacht, ook in regionale verkeers- en vervoer-

plannen.
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Handvatten

• eigen karakter kustplaatsen

versterken

• contrast tussen rood en

groen als kwaliteit benutten

• combinaties zoeken met

cultuur-historische

elementen in achterland

• innovatie bevorderen;

buurman’s succes niet

kopiëren



Hoe vol is de Noordzee? Daar wordt verschillend over gedacht. 

Van oudsher kent de Noordzee een multifunctioneel gebruik.

Sommigen stellen dat de zee nog volop ruimte biedt: voor een wind-

molenpark, een nieuwe luchthaven, woningbouw of een zendinstal-

latie. Anderen vinden dat de Noordzee al heel intensief gebruikt

wordt en al lang vol is, met natuur.

De Noordzee heeft een grote eigenwaarde, bepaald door fysische en ecolo-

gische factoren. De mens maakt daar gebruik van – bijvoorbeeld door vis-

serij en de winning van olie en gas – en benut de zee ook voor andere eco-

nomische functies zoals scheepvaart en havens, zandwinning, kabels en

leidingen. Zelfs hebben we stukken ondiepe zee tot land gemaakt: de

Zuiderzeepolders en de Maasvlakte. Door ruimtegebrek op het land zijn

we geneigd steeds meer gebruiksfuncties op zee te situeren. Dat verhoogt

de noodzaak van afstemming, waarbij ook de natuurlijke draagkracht 

van de Noordzee een rol speelt. De zee is geen vuilnisvat. Integendeel, 

het is een levende zee met een groot – maar zeker niet oneindig – herstel-

vermogen. 

Een belangrijk uitgangspunt voor het beheer van de Noordzee is het

‘voorzorgbeginsel’. Op grond van dit beginsel kent de Noordzee een extra

bescherming die tot dusverre redelijk succesvol was (met name bij het

tegengaan van verontreiniging). Ook voor het toekomstig gebruik van de

Noordzee staat het voorzorgbeginsel voorop. Het gaat om een multifunc-

tioneel én duurzaam gebruik van de zee. Zuinig omgaan met de Noordzee

betekent:

1 Wat op het land kan, gebeurt op het land.

2 De zee is niet dé oplossing voor landproblemen, hoogstens één van de opties. 

Het nut van de functie en de noodzaak van verplaatsing naar zee wordt duidelijk

aangetoond.

3 Als besloten wordt een functie toch op zee te ontwikkelen, dan zodanig dat een

netto meerwaarde voor kust plús zee ontstaat.

Zorgzaam zijn met de zee
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trend

de zee wordt voller

• er is weinig oog voor een duurzaam gebruik 

van de zee

• de waterkwaliteit is sterk verbeterd

neiging

Noordzee als vuilnisvat

• problemen op het land worden naar zee 

verplaatst

• respect voor de zee gaat verloren

perspectief

leve(n)de zee

• nut en noodzaak van ontwikkelingen op zee 

aantonen

• de eigen kwaliteit van de zee als uitgangspunt 

nemen

• economische en ecologische ontwikkelingen 

versterken elkaar

levende zee

zee als vuilnisvat

eigenwaarde van de zee

verleden heden toekomst



Meerwaarde voor kust en zee begint bij een zorgvuldige inpassing van

functies. Zonering is daarbij een krachtig instrument: breidt havens uit bij

de bestaande industriële zones (Rijnmond, IJmond, Westerschelde), wees

zuinig op de horizon in het Waddengebied, situeer een eiland in zee zoda-

nig dat zo min mogelijk extra kusterosie en beïnvloeding van de horizon

optreedt. Meerwaarde kan ook ontstaan door (elders) waarde aan de zee

toe te voegen (een rustgebied of ontwikkelingszone ter vergroting van de

veerkracht) of door bestaande aantastingen en/of bedreigingen op te rui-

men (lozingen op zee, bodemschade door boomkorvisserij).

De geschiedenis leert dat maatschappelijke inzichten in de loop van de

tijd veranderen. Beslissingen van nu zullen nog vele decennia doorwerken

op bijvoorbeeld morfologische en ecologische evenwichtssituaties.

Daarom verdienen flexibele oplossingen en ‘bouwen met de natuur’ 

de voorkeur. Zorgzaam zijn met de zee betekent kiezen. Niet alles kan.
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Handvatten

• eigenwaarde van de zee

erkennen

• geen wissel op de toekomst

trekken: alleen doen wat 

je kan overzien

• een goed instrumentarium

voor ruimtelijk beleid op 

de Noordzee

• een interdepartementale

visie op beheer van de

Noordzee

Ruimtegebruik op de Noordzee
bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Noordzee

kwaliteit staat als een

paal boven water...!

grens territoriale zee

kabel

pijpleiding

verkeersscheidingsstelsel

Nederlands continentaal plat

defensiegebied

baggerstort

zandwingebied

platform
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Kust op Koers schetst perspectieven voor

kustontwikkeling. Dat is nodig, want

als we doorgaan op de huidige weg,

lopen we onherroepelijk vast. 

Die perspectieven kunnen niet morgen

worden gerealiseerd. Dat hoeft ook

niet. Gelukkig worden op veel plaatsen

langs de kust al stappen in de gewenste

richting gezet. Die stappen hoeven niet

allemaal groot en rigoureus te zijn,

maar zijn vaak wel vernieuwend en

stimulerend.

Het is belangrijk om met alle kustpart-

ners van gedachten te wisselen over de

geschetste perspectieven. Daarom

wordt voorgesteld een dialoog te starten

over Kust op Koers en andere voorstudies

op de kust en de kustontwikkeling.

Deze dialoog wordt in de zomer van

1999 afgesloten, zodat de resultaten

ervan in de komende beleidsnota’s

kunnen worden verwerkt.

In deze dialoog gaat het over de toe-

komst van kust en zee. En met name 

om een totaalbeeld, een integrale visie,

waarbij ruimte blijft voor regionaal

maatwerk.

Het ligt voor de hand dat de kustpro-

vincies in deze dialoog het voortouw

nemen. Het provinciale niveau is

immers bij uitstek het niveau van de

regie, waar visies en concrete plannen

bij elkaar komen. De provincies zullen

dan ook – samen met de vier departe-

menten – invulling geven aan de kust-

dialoog in hun regio. De resultaten van

deze dialoog vormen de belangrijkste

inbreng voor de nationale kustconfe-

rentie die in de zomer van 1999 wordt

georganiseerd.

voorbeelden van visies 

op de kust(ontwikkeling)

• Meegroeien met de Zee (WNF, 1996)

• Zee van Cultuur (AVN/NBT, 1997)

• Ruimte voor de Kust 

(Stichting Duinbehoud, 1997)

• Zee, Zand en Later 

(Vereniging Natuurmonumenten, 1998)

• Bruisend Water (Zuid-Holland, 1998)

• Te Kust en te(r) Keur (V&W, 1998)

• Beelden van de Kust als Baken voor 

de Toekomst (LNV, 1998)

Aanzet voor een dialoog

parade van goede voorbeelden

• Bij Bergen (NH) is een ‘kerf’ in de voorste duinenrij gegraven om de samenhang

tussen duingebied en zee te versterken;

• Op Vlieland zijn de (onbewoonde) Kroon’s Polders weer met de Waddenzee verbonden.

Daarmee is een zoet-zout gradiënt hersteld en zijn voormalige kwelders weer bij 

de Waddenzee getrokken; 

• In het ‘Ontwikkelingsperspectief Noordzee Boulevard’ schetst de toeris tische sector

een gezamenlijke, vernieuwende visie op product- en markt ontwikkeling aan de kust;

• In ‘Nieuw Rotterdams Peil’ schetst het Wereld Natuur Fonds een perspectief voor 

het Rijnmondgebied als uitwerking van hun kustvisie ‘Meegroeien met de Zee’;

• Voor de kust van Delfland zijn enkele vooroever-suppleties uitgevoerd, gericht op

vergroting van de veerkracht van dit kustvak met een smalle  duinenrij;

• In Noord-Holland is een verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijk heden voor

waterberging t.b.v. de discussie over toekomstig waterbeheer (‘Levende Berging’); 

• Bij Renesse is het eerste kust-transferium in gebruik genomen om het autoverkeer

richting strand te beperken;

• Duinwaterleidingmaatschappijen hebben plannen om de verdroging van de duinen

tegen te gaan door een andere wijze van waterwinning (‘diep-infiltratie’);

• In de Kennemerduinen bestaan plannen om een ‘wandelend duin’ weer nieuw leven 

in te blazen.
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