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Inleiding

Aanleiding
Het rijk heeft acht prioritaire kustvakken
als zwakke schakels aangemerkt. Voor
deze zwakke schakels zullen onder regie
van de provincies planstudies starten met
financiële ondersteuning van het rijk. In
de planstudies zullen zowel kustveiligheid
als natuur en landschap, milieu, toerisme
en recreatie en ruimtelijke aspecten
belangrijke aandachtspunten moeten zijn.
Het is van groot belang dat in de planstu-
diefase de verschillende opties, land-
waarts, consolideren en zeewaarts gelijk-
waardig worden onderzocht waarbij alle
belangen evenwichtig aan bod komen. In
de beleidsagenda voor de kust is aange-
geven dat naast veiligheid de ruimtelijke
kwaliteit een volwaardige rol speelt.

Workshop Sterk land
Met name de landwaartse opties voor
kustverdediging lijken moeilijk te realise-
ren, omdat men direct botst op bestaande
kwaliteiten en belangen. Vanuit dat besef
organiseerde het Ministerie van
VROM/DGR, in samenwerking met de pro-
vincie Noord-Holland, in het voorjaar van
2004 het tweedaagse denk- en ontwerpa-
telier ‘Sterk Land’. Het doel was te ver-
kennen op welke manier veiligheid door
landwaartse kustverdediging kan samen-
gaan met versterken van de ruimtelijke
kwaliteit.
Het atelier richtte zich op de zwakke scha-
kels Callantsoog en Hondsbossche/
Pettemer Zeewering en op het tussenlig-
gende gebied. Aan het atelier werd deel-

genomen door betrokkenen vanuit
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rijk, provincie, gemeente, waterschap,
belangen- en bewonersorganisaties.
De scope is 2050 en verder. De opgave is
zo veel  mogelijk kansrijke opties te ont-
wikkelen voor combinatie van ruimtelijke
kwaliteit en landwaartse kustverdediging.
Die opties zouden ook voor andere zwak-
ke schakels zicht op oplossingen kunnen
bieden.

Opties ter inspiratie
Deze waaier geeft een extract te zien van
de ideeën die tijdens de workshop ‘Sterk
land’ naar boven kwamen. Hoewel het
Noord-Hollandse studiegebied op de
achtergrond herkenbaar blijft, denken we
dat deze ideeën ook voor de discussie
over andere zwakke schakels aankno-
pingspunten bieden. De opties hebben
steeds een meer algemeen toepasbare
grondgedachte in zich. Die gedachte is
vaak niet nieuw en ook niet uitgewerkt en
op haalbaarheid getoetst. Het gaat in
deze waaier om het verbeelden van princi-
pes en om het inspireren van denk- en
planvormingsprocessen.  

Indeling van opties
De opties zijn geordend volgens de lagen-
benadering: ondergrond, netwerken en
occupatie (ruimtegebruik). Daarnaast zijn
enkele algemene inzichten opgenomen en
is een speciale groep ‘beleving’ opgeno-
men. Die laatste categorie sluit goed aan
op het groeiende belang van de ‘bele-
vingseconomie’. Als die ergens in
Nederland wortel schiet, dan is het wel
aan de kust.

Ruimtelijke kwaliteit
In de workshop werd ruimtelijke kwaliteit
benaderd met behulp van de zogenaamde
‘Habiforummatrix’ (zie:
www.werkbank.habiforum.nl). 

Startend vanuit meer algemene en
abstracte begrippen werd ruimtelijke kwa-
liteit stap voor stap geconcretiseerd, lei-
dend tot structuurbeelden en suggesties
voor te nemen maatregelen. Aan het eind
van de workshop vond een afrekening
plaats op kwaliteit: aangetoond moest
worden dat de ontwikkelde visies een
positief saldo opleveren: de winst aan
ruimtelijke kwaliteit is groter dan eventu-
eel verlies. 

Landwaartse kustverdediging
Mogelijke oplossingen voor landwaartse
kustverdediging werden vooraf op een rij
gezet. Dit leidde voor beide locaties tot
een viertal principes (zie doorsnedes).  
Deze principes zijn gebruikt in de tijdens
de workshop ontwikkelde visies. Soms
werd één principe uitgewerkt, soms wer-
den combinaties van oplossingen 
gemaakt. Een enkele keer werd een 

nieuwe variant aan deze principes

toegevoegd. Zo
kwam het idee
naar boven van
een flexibele ver-
hoging van de
Hondsbossche
zeewering: een
scherm dat uit de
dijk naar boven
komt bij springtij.
Hoewel de opgave
geheel gericht
was op landwaart-
se oplossingen
werden in aanvul-
ling daarop soms
beperkte zee-
waartse oplossin-
gen voorgesteld,
bijvoorbeeld door
kleine strekdam-
men te plaatsen.
Een reden daar-
voor was de
gewijzigde kust-
dynamiek, als
gevolg van voor-
gestelde land-
waartse oplossin-
gen elders langs
de kust.
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Algemeen

Kustontwikkeling in fasen
Kustontwikkeling is een proces van decennia
en eeuwen. Traag maar gestaag. Daarom is
het belangrijk een hoofdrichting van ontwikke-
ling te bepalen voor een zeer lange termijn.
Daarna kan voor diverse fasen van dat proces
een ruimtelijk beeld worden geschetst. Iedere
fase zal zijn eigen functies en vormen kiezen,
meegroeiend met de hoofdrichting. Denken in
fasen van 50 jaar is nodig.

Algemeen

Samenhang als voorwaarde
Ontwikkelingen in de kuststrook kenmerken
zich vaak door een eenzijdige oriëntatie op
profijt of veiligheid. Wanneer dit ook nog op
lokaal niveau gebeurt en op ad-hoc basis, dan
mag niet worden verwacht dat ruimtelijke
kwaliteit ontstaat. Het is nodig op regionaal
niveau, dus voor kustzones die een
ruimtelijk/landschappelijke eenheid vormen,
een samenhangend beleid te ontwikkelen voor
de driehoek kwaliteit-veiligheid-profijt. Die
samenhang wordt bereikt door:
- gemeenschappelijke organisatie
- gebied als toeristisch produkt zien
- duidelijk imago
- gedeelde toekomstvisie
- regie van de overheid (provincie en/of rijk)
- samenwerking tussen alle partijen.

Algemeen

Zonering 
Het karakter en gebruik van de ruimte in de
kustzone is zo contrastrijk dat een duidelijke
zonering nodig is om problemen op lange ter-
mijn te voorkomen. De zee(wering) vraagt
aandacht in een steeds bredere strook.
Hetzelfde geldt voor de natuur (EHS) en de
economie (toerisme). Alle drie deze functies
zoeken naar schaalvergroting en meer samen-
hang in de langsrichting van de kust. Vaak zijn
er prima combinaties te maken, maar niet
overal is dat mogelijk. Er is een duidelijke
zonering van lange termijn ontwikkelingen
nodig op ten minste regionale schaal. Lokale
ontwikkelingsplannen zullen daarin moeten
passen. Anders zijn ze niet duurzaam.



Beleving

Verloren land
Land gaat verloren door het toestaan van
inbraken en sluftervorming, zoals hier bij de
Hondsbossche zeewering. Maar er komt een
getijdegebied voor terug, met alle kwaliteiten
van dien. Zo zullen gebouwen, zoals boerderij-
en, schuren etc. in het gebied langzaam wor-
den opgenomen. Verzwolgen misschien. Maar
ze blijven nog lang herkenningspunten met
een verhaal erbij. Hoe vager dat verhaal, hoe
meer de fantasie wordt geprikkeld. Verloren
land, maar ook gewonnen historie en iden-
titeit.

Beleving

Gevarieerde kustlijn
De lange holle kustlijn van Holland is een bij-
zonder fenomeen. We zullen goed moeten
nadenken of we die flauwe boog wel prijs
moeten geven. Maar als we het doen, dan zou
er een nieuw beeld van een gevarieerde kust-
lijn in het verschiet moeten zijn. Uitstulpingen
bij landhoofden en deuken bij slufters. Het zal
een kustlijn zijn die meer dynamisch is en
misschien nauwelijks door de mens goed te
beheren. Althans niet binnen de strikte gren-
zen die we gewend zijn. De kust wordt breder,
avontuurlijker en hier en daar ook wel gevaar-
lijker.   

Beleving

Diversiteit landschap
Het loslaten van de smalle, harde grens tus-
sen land en zee biedt kansen voor een grote
diversiteit aan landschappen. De belangrijkste
gradiënt is die van natuur-cultuur. Volledig
onbedwongen natuurlandschappen tegenover
volledig gecontroleerde cultuurlandschappen.
En alles wat daar tussen zit. Aan de kustzijde,
maar ook langs de binnenduinrand kan de
belevingswaarde van het landschap sterk toe-
nemen. Met name voor traag verkeer (wande-
len, fietsen, kanoën) levert dat veel nieuwe
verblijfs- en route-ervaringen op.  



Beleving

Imago recreatieparken
De kustzone als toeristisch produkt.
Verblijfsrecreatie draagt daar sterk aan bij en
zal daarom sterker moeten worden gestuurd
in de richting van een gewenst productbeeld.
Als kuststrook kan je een bepaald imago
opbouwen en daarmee een sterke doelgroep-
gerichte aanpak ontwikkelen. Niet meer iedere
toerist proberen te vangen voor korte tijd,
maar een doelgroep voor langere tijd.
Verblijfsrecreatie met een eigen identiteit dus,
die past bij het landschap. Recreatie wordt
dan meer dan consumeren van ruimtelijke
kwaliteit. Het levert ook nieuwe kwaliteit op. 

Beleving

Contrast open en besloten
ruimte
Door verspreide bebouwing worden grootscha-
lige open landschappen schaars. Willen we het
contrast tussen verdichte landschappen, zoals
de binnenduinen en de open cultuurlandschap-
pen behouden, dan moeten juist die open
landschappen zorgvuldig worden beheerd. Als
de landbouw zich daar terugtrekt verdwijnt
ook de grote openheid. Wonen op de rand van
besloten en open landschappen is een ideaal
op een hoog niveau van ruimtelijke kwaliteit.
Geen wonder dat het al eeuwen lang een
favoriete vestigingsplaats is voor buitenplaat-
sen en landhuizen.

Beleving

Vermijd hoogbouw
In een dichtbevolkt land zit ons het stapelen
in het bloed. Maar misschen is het wel minder
poëtisch: stapelen op goeie plekken levert
gewoon meer profijt! Althans vanuit een korte
termijn visie en een zeer beperkte gebiedsvi-
sie. Stapelen in een natuurlijk en kleinschalig
landschap leidt immers tot visuele dominantie
van gebouwen over hun omgeving. In
Denemarken heeft men puur op basis van
zichtbaarheid strenge beperkingen gesteld aan
bouwen in de kuststrook. De angst voor een
kustbeeld zoals dat op veel plaatsen langs de
Middellandse Zee is ontstaan, speelde daarin
mee. Voor bebouwing zouden ook in
Nederland striktere eisen kunnen worden
gesteld. Niet stapelen dus en zorgen voor een
ontwerp dat past in het landschap en daar
zelfs iets moois aan toevoegt. Maar vooral:

geen bebouwing die zich opdringt aan
de wijde omgeving. Gun die rol hier
maar aan de natuur.



Beleving

Uitzicht vanaf hoge dijk
Op een enkele plek is het uitzicht zo bijzonder,
dat we er allemaal van willen genieten. Dat
kan het beste waar veel mensen kunnen
komen en de omgeving een bijzonder schouw-
spel biedt. De Hondsbossche zeewering is zo’n
plek. Het uitzicht naar zee en langs de kust is
spectaculair. Landwaarts valt steeds meer
visueel te beleven wanneer daar een strook
een natuurbestemming krijgt. Maar ook het
cultuurlandschap laat zich vanaf deze plek
kilomers ver bewonderen. 
Eventuele verhoging van de dijk zou een
goede aanleiding kunnen zijn om de bele-
vingsmogelijkheden te versterken, bijvoor-
beeld door een ‘zeeautoroute’ en een ‘uitkijk-
punt’.

Ondergrond

Herstel binnenduinrand
De binnenduinrand ligt te wachten op heront-
wikkeling. De huidige harde grens wordt
steeds problematischer. Het waterbeheer is
eigenlijk niet goed te regelen. De fluctuerende
afvoer van water uit de duinen kan niet goed
plaatsvinden in een bollengebied dat vraagt
om strikt gereguleerde peilen. De hoge
(kwel)waterkwaliteit vanuit de duinen levert
niet de bijbehorende natuurwaarde op.
Landschappelijk en ecologisch is de harde
overgang niet interessant. Duinverbreding en
binnenduinrandherstel zijn daarom een
geslaagde combinatie van winst voor veilig-
heid en voor ruimtelijke kwaliteit.   

Ondergrond

Herstel richting in het 
landschap
De wind en de zee hebben de kust gevormd.
Dat is nog te zien in de richting van de bebou-
wing en in het ruimtegebruik bij Callantsoog.
De ondergrond is daar nog steeds richtingbe-
palend. Door te denken vanuit de ‘lagenben-
adering’ kunnen oude ruimtelijke kwaliteiten
worden herwonnen en nieuwe ontstaan.
Gebruikswaarden (wonen/recreëren) en bele-
vingswaarden (identiteit, contrast, cultuur-
historie) gaan daarbij hand in hand.



Ondergrond

Kwelmilieus ontwikkelen
Water dat in de duinen infiltreert en daardoor
wordt gezuiverd, komt in de binnenduinrand
omhoog als zoete kwel. Dit schone kwelwater
kan soortenrijke natuurlijke milieus voeden.
Verbreden van de duinen kan leiden tot toena-
me van deze milieus. Voorwaarde is wel dat
het waterbeheer in de aanliggende polders
ook gericht is op het vasthouden van dit kwel-
water.

Ondergrond

Sluftervorming
Door het ontstaan van een slufter wordt het
proces van bodemvorming gestimuleerd. Er
ontstaan natte en droge plekken. De overstro-
mingsfrequentie verschilt van plek tot plek.
Plaatselijk treedt spontane duinvorming op.
Een niet helemaal voorspelbaar proces, maar
daarom des te interessanter voor de natuur en
de mens. 
Een neveneffect van sluftervorming is dat
elders langs de kust extra druk ontstaat. Het
zandige materiaal dat in de slufter bezinkt
moet immers ergen vandaan komen. Meestal
is dat een plaats enkele kilometers noordelijk
van de slufter. 

Ondergrond

Veerkracht en flexibiliteit
Een kust die de ruimte krijgt om te bewegen
leidt tot veel extra dynamiek. Sediment ver-
plaatst zich, mede afhankelijk van waar we
ruimte geven. Afhankelijk ook van de druk die
een stijgende zeespiegel op de kust uitoefent.
Het gebruik van de ruimte langs de kust zal
daardoor meer een tijdelijk karakter krijgen.
We moeten rekening houden met veranderend
getij en ons tijdig aanpassen. Het vraagt om
een andere instelling ten opzichte van zeker-
heid en risico. In dit opzicht kunnen we veel
leren van de vroegere bewoners van de kust-
zone. 



Ondergrond

Verbinding duin- en 
strandlandschap
Door harde kustverdediging te bedekken met
zand ontstaat een kunstmatig duinmileu. Er
wordt ook een ecologische verbinding gemaakt
tussen bestaande duingebieden. Dat komt ten
goede van daar levende populaties van plan-
ten en dieren. Maar ook in de binnenduinrand
kunnen nieuwe verbindingszones ontstaan.
Wanneer deze ontwikkelingszone op de lange
termijn breder wordt en zee en wind er meer
vrij spel krijgen, zal het beter zijn nederzettin-
gen zoals Petten en Callantsoog landinwaarts
te verplaatsen.

Ondergrond

Gehele polder natuurlijk 
fluctuerend waterpeil
Een beslissing over het waterbeheer is maat-
gevend voor de kansen voor natuur en land-
bouw. In dit beeld wordt de waterscheiding
verlegd van de oude zeedijk naar de slaper-
dijk. Westelijk daarvan worden sterke peilfluc-
tuaties toegestaan. Dat is gunstig voor de
natuur. De landbouw kan echter alleen voort-
bestaan als er aanmerkelijke neveninkomsten
zijn, of sprake is van specialisatie (bijzondere
producten). 

Ondergrond

Strak peilbeheer
In dit beeld wordt de waterscheiding in princi-
pe gehandhaafd op de oude zeedijk.
Natuurontwikkeling vindt dan alleen in de
kwelzone direct langs de dijk plaats. De land-
bouw in het gebied kan zich optimaal ontwik-
kelen in de richting van schaalvergroting en
productiviteitstijging.



Ondergrond

Combinatie van land- en zee-
waartse versterking
De combinatie van land- en zeewaartse kust-
verdediging is een optie voor plekken waar
men kost wat kost de bestaande bebouwing
dicht aan de kust wil behouden. Het voordeel
daarvan is dat de recreatiefunctie zeewaarts
kan worden ontwikkeld, terwijl ook het duin-
milieu wordt versterkt. Nadelig is dat men de
holle kustboog doorbreekt en hier en elders
zandsuppletie zal moeten blijven toepassen. 

Netwerken

Toegankelijkheid kustzone
Kenmerkend voor de nederlandse kust is de
ontsluiting via wegen loodrecht op de kustlijn.
Daardoor kent de kust een grote variëteit aan
drukke en rustige plekken. Tegelijk met uit-
breiding van de kust- en duinzone kan men
eventuele wegen die langs de kust lopen
opheffen als autoroute. Op deze manier wor-
den ook hinderlijke doorgaande routes door
badplaatsen, zoals die in Callantsoog, geblok-
keerd en ontstaan nieuwe rustgebieden.

Netwerken

Trage netwerken
De ontwikkeling van netwerken voor langzaam
verkeer kan bijdragen aan een gebruiks- en
belevingswaarde van de kustzone. Voor ver-
keer over land is de duinzoom de meest aan-
gewezen route in de langsrichting. Bij verbre-
ding van de binnenduinrand kan deze infra-
structuur worden meeontwikkeld. Aan de zee-
zijde kunnen vaarverbindingen worden
gemaakt tussen badplaatsen en strandacco-
modaties (‘kusthopppen’). Dit kan ook par-
keerproblemen op kwetsbare plekken helpen
oplossen. Voorwaarde voor dergelijke voorzie-
ningen is op regionaal niveau goed samenwer-
kende lokale toeristische organisaties. 



Netwerken

Vaarverbinding landinwaarts
Door vaarverbindingen via binnenwater door
te trekken in de richting van kustplaatsen ont-
staan in twee richtingen nieuwe gebruiksmo-
gelijkheden. Watersporters kunnen worden
aangetrokken om kustplaatsen ‘aan te doen’.
De verblijfscreanten in en rond de badplaatsen
kunnen roeiend, kanoënd en vissend van het
binnenwater genieten. Het assortiment voor-
zieningen verbreedt zich. 
Ook kunnen landwaarts, aansluitend op de
hoofdvaarroute nieuwe plassen en haventjes
worden ontwikkeld. Daarmee krijgt het water
ook meer een verblijfsfunctie.

Netwerken

Toegankelijkheid kustzone 1
Bij sluftervorming verdwijnen doorgaande
wandel en fietsroutes. Daar voor in de plaats
kunnen doodlopende ‘insteken’ worden
gemaakt, met ieder een eigen karakter� 

Netwerken

Toegankelijkheid kustzone  2
Wordt de waterscheiding gehandhaafd, dan
kan de aanleg van doorgaande wandel-, fiets-
en kanoroutes in het agrarisch gebied de toe-
gankelijkheid en beleving verbeteren.



Ruimtegebruik

Verplaatsen intensieve land-
bouw (bollenteelt)
Intensieve grondgebonden landbouw verhoudt
zich slecht met landwaartse verbreding van de
duinzone. Alleen al het waterbeheer leidt tot
conflicten en vaak zeer dure en weinig duurza-
me oplossingen. Verplaatsing van (tijdelijke)
bollenteelt is op termijn het beste alternatief.

Ruimtegebruik 

Kürort
De vroeger veel voorkomende combinatie van
zee en gezondheid kan nieuw leven worden
ingeblazen op plaatsen waar bebouwing vrij
komt. Natuurontwikkelingen en extensieve
recreatie kunnen daarop aansluiten. 

Ruimtegebruik 

Dijkboulevard
Verhogen van een zeedijk kan worden gecom-
bineerd met het creëren van een boulevard en
aanliggende bebouwing. Het ontbreken van
een strand wordt gecompenseerd door drij-
vende constructies in zee te ontwerpen. Het
dijklichaam kan ruimte bieden aan voorzienin-
gen zoals parkeren. Op deze manier ontstaat
een nieuw soort supercompacte kustplaats.  



Ruimtegebruik 

Recreatie concentreren 
of spreiden
Recreatieve en toeristische voorzieningen in
de kustzone bepalen steeds meer het land-
schapsbeeld. Bij verdere groei in een bredere
kuststrook is het belangrijk te kiezen voor een
duidelijke ontwikkelingsrichting voor verblijfs-
recreatie. Kleinschalige en meer gespreide
voorzieningen kunnen een heel nieuw half-
open parkachtig landschap doen ontstaan. Bij
concentreren van voorzieningen in enkele
kustplaatsen wordt het contrast tussen meer
stedelijke en meer open agrarische landschap-
pen versterkt.    

Ruimtegebruik 

Plafond stellen aan de 
toeristische capaciteit 
Groei van toeristische capaciteit moet niet een
doel op zich zijn. Wanneer wordt gekozen voor
een bepaald soort recreatief aanbod, bijvoor-
beeld : ‘zee/rust/natuur/gezondheid/cultuur-
historie’, dan blijkt een streek een plafond te
hebben. Ga je daar bovenuit, dan verlies je
essentiële ruimtelijke kwaliteiten. Gemeenten
in de streek zouden daarom samen dit plafond
moeten vaststellen en onderling afspraken
maken over aantallen overnachtingen. Dit
betekent meteen dat men meer op groei van
kwaliteit georiënteerd raakt. In kwaliteit
bestaan geen limieten.

Ruimtegebruik 

Cultuurhistorische elementen
benutten
Kleine cultuurhistorische elementen, zoals
dijkjes, sluisjes, molens, haventjes, die ieder
op zich niet een toeristische attractie vormen,
kunnen dat wel zijn als ze met elkaar in ver-
band worden gebracht door routes en thema’s
te ontwikkelen. De historische dynamiek van
de kustzone is zo’n rijke bron van feiten, arte-
facten en verhalen, dat daaruit nog lang kan
worden geput.  


