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Introductie gebiedssessie

De gebiedssessie Hollandse Kust is de vierde werksessie in een reeks gebiedssessies 
die plaats vindt in het kader van het landelijke Kennisprogramma Zeespiegelstijging. 
Deze (digitale) bijeenkomst waarbij we de impact van zeespiegelstijging 
op de Hollandse Kust verkennen is gezamenlijk georganiseerd door de staf 
Deltacommissaris (Kennisprogramma Zeespiegelstijging) en het Deltaprogramma 
Kust, en heeft plaatsgevonden in het kader van de Landelijke Kustdag 2021. 

De sessie is onderdeel van spoor IV van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging 
waarin oplossingsrichtingen voor de verre toekomst in beeld worden gebracht. 
Tijdens deze sessie zijn de relaties tussen (oplossingsrichtingen voor) versnelde 
zeespiegelstijging en gebiedsspecifieke ruimtelijk economische ontwikkelopgaven 
samen met gebiedspartijen verkend. De sessie geeft daarmee inzicht in belangrijke 
kansen, dilemma’s en kennisvragen voor de toekomstige inrichting van dit gebied.

Deze bijeenkomst is een belangrijke stap om bij deelnemers bewustwording te creëren 
met betrekking tot de lange termijn klimaat- en wateropgave van dit gebied, met focus 
op versnelde zeespiegelstijging. Daarbij wordt ook de samenhang en noodzaak tot 
afstemming met andere beleidsterreinen, transities en investeringsagenda’s verkend. 

Programma
Het programma bestond uit twee dagdelen. Het ochtenddeel was gericht op de 
stand van zaken en bestond uit presentaties over: 'Verbinding en integratie van de 
kustzone' (Chris Lansink, Programmamanager Kust), de 'Bevindingen Kustgenese 
2.0' (Carola van Gelder, Rijkswaterstaat) en de 'Introductie Kennisprogramma 
Zeespiegelstijging spoor II & IV (Saskia van Gool, Rijkswaterstaat en Jos van Alphen, 
staf Deltacommissaris). 

In het middagdeel vonden parallelle werksessies plaats voor spoor II en spoor IV 
van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Deze werden plenair ingeleid door 
inhoudelijke presentaties. In de werksessie voor spoor II (systeemverkenning) 
stonden kennisvragen en de eerste uitkomsten van het onderzoek centraal. In de 
werksessies voor spoor IV (lange-termijn oplossingsrichtingen) hebben de deelnemers 
in deelgroepen de mogelijke impact van de lange-termijn oplossingsrichtingen voor 
versnelde zeespiegelstijging verkend (zoals geformuleerd door Deltares: 'beschermen 
gesloten, 'beschermen open + meebewegen' en 'zeewaarts'). De uitkomsten van deze 
discussies zijn plenair teruggekoppeld.
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1 – De Hollandse Kust 

De Hollandse Kust omvat het kustgebied van Hoek van Holland tot 
Den Helder. Stedelijke gebieden, glastuinbouw en industrie wisselen 
elkaar af met langgerekte natuurlijke duingebieden met daarachter 
gelegen landbouwgebieden. 

De zuidelijke punt van dit kustvak kent, als onderdeel van de stedelijk 
agglomeratie rondom Rotterdam en Den Haag, verstedelijking en het grootschalige 
glastuinbouwgebied Westland. Ten noorden van Scheveningen en Den Haag liggen 
grote duingebieden die een belangrijke rol spelen voor drinkwaterwinning en de natuur. 
Het duingebied word onderbroken door bebouwingskernen en het terrein van Tata-
steel rondom de zeesluis IJmuiden. In Noord-Holland zijn bollenteelt en andere zoet 
watergerelateerde landbouwgebieden tot vlak aan de duinrand te vinden. Den Helder is 
het noordelijke eindpunt van dit kustvak en vormt de overgang naar het Waddengebied.

FIG. 1.1.1 Luchtfoto Hollandse Kust (bron: PDOK)
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Toekomstige investeringen

SWECO heeft voor deze werksessie de geplande en verwachte investeringen in 
beeld gebracht. Onderstaande kaart toont de geïnventariseerde investeringen 
voor infrastructuur, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en natuur. Tot 
2050 gaat het naar schatting om circa 200 mld euro in de kustzone, inclusief de 
landinwaarts gelegen regio’s Amsterdam, Utrecht en Roterdam.

FIG. 1.1.1 Verwachte en geplande investeringen (bron: Sweco)
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2 – Versnelde zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt en zal de komende jaren verder stijgen, de snelheid en mate 
van zeespiegelstijging in de toekomst is echter onzeker. De huidige Deltascenario’s 
gaan uit van een zeespiegelstijging tussen 0,35 en 1 meter in 2100. De SROCC (Special 
Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate) scenario's van de IPCC 
gaan (afhankelijk van concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer) uit van een 
wereldgemiddelde van 1 tot 5,4 meter zeespiegelstijging in 2300. Recente onderzoeken 
laten zien, dat de zeespiegel in Nederland mogelijk sneller en sterker kan stijgen 
dan de momenteel in het Deltaprogramma gehanteerde scenario's. Zo is in 2018, in 
het kader van het Deltaprogramma, door Deltares het rapport “Mogelijke gevolgen 
van versnelde zeespiegelstijging” (Haasnoot et al., 2018) gepubliceerd. Hierin worden 
projecties van het KNMI gebruikt (FIG. A.1.1), die vanaf 2050 een potentieel snellere 
zeespiegelstijging laten zien, met een mogelijk maximale zeespiegelstijging in 2100 tot 
2 meter (bij 2°C klimaatverandering) en tot zelfs 3 meter (bij 4°C klimaatverandering).

FIG. 1.2.2 De huidige deltascenario's (ref) en de scenario's met een mogelijk versnelde 
zeespiegelstijging (RCP8.56 en RCP4.5A ) als gevolg van het versneld afbreken en smelten van 
Antarctica (KNMI; Le Bars et al 2017). (bron: Haasnoot et al., 2020)

In de grafiek zien we dat het meest extreme versnellingsscenario op de korte termijn 
slechts een kleine afwijking van de Deltascenario's laat zien en vervolgens na 
2050 versnelt. Binnen het Deltaprogramma is een adaptieve strategie ontwikkeld 
bestaande uit een plan van korte termijn acties en maatregelen en midden en 
lange termijn opties. Afhankelijk van hoe de toekomst uitpakt worden maatregelen 
geïmplementeerd of aangepast. Gegevens over observaties, projecties en nieuwe 
inzichten kunnen aanleiding zijn om deze implementatie bij te sturen. De mogelijke 
versnelling van de zeespiegelstijging kan erin resulteren dat, met inachtneming van 
de huidige voorbereidingstijd van grote maatregelen (in het verleden was dit toch al 
snel 30 jaar als het gaat om waterinfrastructuur), wellicht eerder dan voorzien keuzen 
en voorbereidingen voor maatregelen nodig zijn.
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3 – Mogelijke impact 
van zeespiegelstijging 
op het watersysteem

De Hollandse Kust is een reeds gesloten kustlijn met daarachter  een gereguleerd 
watersysteem. De kustlijn wordt middels zandsuppletie op haar plek en op sterkte 
gehouden. De waterafvoer en -aanvoer staan in natte of droge perioden al steeds 
vaker onder druk. Met toenemende zeespiegelstijging zal de druk op dit systeem 
verder toenemen. 

Impact zeespiegelstijging op overstromingsrisico
Zonder het nemen van extra maatregelen zal langs de kust en de benedenrivieren, 
door het stijgende waterpeil op zee ook het overstromingsrisico van de achter de kust 
gelegen dijkringen toenemen. Langs de kust zal meer zandsuppletie nodig zijn om de 
huidige kustlijn en het beschermingsniveau van de zeewering te kunnen handhaven.

FIG. 1.3.3 Maximale overstromingsdiepte met een terugkeertijd van 1:100.000 (kaart: Defacto 
stedenbouw, data bron: LIWO)

Impact zeespiegelstijging op waterafvoer
De kans op hoge waterstanden op zee neemt door zeespiegelstijging toe. Waar 
vroeger het water bijna altijd onder vrij verval naar zee werd gespuid, zien we nu 
een trend richting pompen. Een hogere zeespiegel betekent voor het gemaal bij 
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IJmuiden een hogere opvoerhoogte en dus minder debiet bij dezelfde pompcapaciteit. 
In de toekomst zal de spuimogelijkheid verder afnemen en is extra pompcapaciteit 
nodig en/of zal meer water moeten worden geborgen. Door de (in relatie tot 
klimaatverandering) verwachte toename van de intensiteit en frequentie van 
piekbuien, zal de druk op het waterafvoersysteem zoals het Noordzeekanaal –
Amsterdam Rijnkanaal, verder toenemen. De verdergaande stedelijke ontwikkeling 
zal dit versterken (tenzij er wordt gebouwd met meer ruimte voor waterberging).

Impact zeespiegelstijging op zoetwaterbeschikbaarheid
Langs de kust zal de kweldruk en daarmee de zoutindringing in de gebieden 
daarachter toenemen. Door meer interne verzilting van het grondwater zal (bij 
het handhaven van het huidige landgebruik en wijze van zoetwatervoorziening) 
meer zoetwater nodig zijn om de polders door te spoelen. Vanwege de 
toenemende kweldruk is voor het handhaven van de bestaande polderpeilen een 
hogere pompcapaciteit nodig. Door deze toename in pompcapaciteit zal ook de 
energiebehoefte toenemen. 

Impact zeespiegelstijging op drinkwater
Door de toenemende verzilting (vanuit de bodem, rivieren en via de sluis bij IJmuiden) 
komen op termijn drinkwaterbronnen en innamepunten onder druk te staan terwijl 
de vraag naar zoetwater in droge periodes zal toenemen.
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4 – Mogelijke oplossingsrichtingen 
voor de Hollandse Kust

Deltares heeft in het rapport "Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde 
zeespiegelstijging" vier mogelijke oplossingsrichtingen beschreven voor een hoge 
mate van zeespiegelstijging. Deze oplossingsrichtingen zijn nadrukkelijk geen 
concrete voorstellen, maar conceptuele denkrichtingen die de vier hoekpunten 
beschrijven van het speelveld aan mogelijke oplossingsrichtingen voor het adresseren 
van de gevolgen van zeespiegelstijging. Een uiteindelijke daadwerkelijke strategie kan 
(en zal waarschijnlijk) regionale differentiatie kennen en een hybride combinatie zijn 
van elementen uit deze hoekpunten.

FIG. 1.1.2 Schetsen van de vier oplossingsrichtingen zoals getoond in het Deltaresrapport van 2019  
(beeld: Carof-Beeldleveranciers)

Tijdens deze gebiedssessie zijn in groepen de volgende oplossingsrichtingen voor 
zeespiegelstijging verkend:
1 Beschermen gesloten
2 Beschermen open en Meebewegen (samen besproken vanwege zelfde 

systeemwerking in dit gebied)
3 Zeewaarts - versterken huidige kust
4 Zeewaarts - tweede kustlijn
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Dit onderdeel betreft een verslaglegging: de discussiepunten en inbreng betreft 
uitspraken zoals tijdens de werksessie door deelnemers gedaan en zijn niet 
inhoudelijk gecheckt of geredigeerd.

4.1 – Impact oplossingsrichting: Beschermen gesloten

FIG. 1.1.3 Mogelijke ruimtelijke ontwikkeling bij 'beschermen gesloten' in Centraal Holland (data: Deltares, kaart: Defacto stedenbouw)

Grondhouding: De basiskustlijn blijft op haar plek en de waterbeschikbaarheid wordt 
via regelwerken sterk gecontroleerd. Het watersysteem is volgend en faciliteert 
het bestaande en gewenste grondgebruik (met een nadruk op verstedelijking en 
landbouw) en de daarbij behorende veiligheidsnormen en waterbehoefte. Dit leidt tot 
het op termijn afsluiten van rivieren. 
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De oplossingsrichting 'beschermen gesloten' is in dit gebied de voortzetting van 
de huidige strategie aangezien de kustlijn door de zeesluis bij IJmuiden reeds is 
afgesloten. Om deze richting voort te kunnen zetten is er meer pompcapaciteit 
voor het afvoeren van water bij IJmuiden nodig, omdat spuien door de hogere 
waterstanden op zee steeds minder vaak mogelijk zal zijn. Ook zal de zeewering 
versterkt moet worden en zal er vaker gesuppleerd moeten worden, om de kust bij een 
steeds snellere stijging van de zeespiegel te blijven onderhouden. 

Het gebied is voor de waterafvoer sterk afhankelijk van enkele gemalen, met IJmuiden 
als belangrijk onderdeel. Dit maakt de kwetsbaarheid van het waterafvoersysteem bij 
het falen van deze belangrijke schakel groot, zeker omdat dit waterafvoer systeem 
al aan haar grenzen zit en de marges klein zijn. Wanneer er pompen uitvallen of 
falen kan er wateroverlast ontstaan in het achterliggende gebied, waar onvoldoende 
ruimte in het watersysteem is om het water te bergen. Het Markermeer biedt enige 
bufferruimte, maar de afvoer via alternatieve routes is beperkt. 

Tegelijkertijd neemt in relatie tot verzilting het invloedgebied van de zee met 
zeespiegelstijging toe: er is voldoende zoetwateraanvoer nodig om tegendruk te 
bieden of om door te spoelen en verdere toename van verzilting van oppervlaktewater 
en bodem tegen te gaan. Dit kan voornamelijk in droge periodes een knelpunt 
opleveren. Omdat het huidige watersysteem nu al aan zijn grenzen zit vereisen deze 
oplossingsrichting op de lange termijn ingrijpende maatregelen, en wellicht zelfs een 
transitie naar een andere oplossingsrichting. 

THEMA RELATIE MET OPLOSSINGSRICHTING

Verstedelijking De toename van het af te voeren water zorgt voor een uitdaging. Veel water wordt nu 
weggepompt uit het gebied, maar deze oplossing vereist een sterke uitbreiding van de 
pompcapaciteit. Het systeem moet robuuster worden om het water kwijt te kunnen. 
Oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld peilverhoging in het Noordzeekanaal en het Amsterdam-
Rijnkanaal, meer water richting de Lek of het IJmeer sturen en/of het vasthouden van water in 
het regionale watersystemen. 

Energie (niet benoemd tijdens de werksessie)

Mobiliteit Bestaande tunnels zijn op dit moment in balans met het grondwaterpeil, maar kunnen 
‘opdrijven’ wanneer het grondwaterpeil stijgt. Dit kan (mogelijk) ook gelden voor spoorrails, 
leidingen en andere netwerkonderdelen. 

Bij zandsuppleties moet rekening worden gehouden met kabels en leidingen op de zeebodem 
zodat deze niet beschadigen. 

Economie (niet benoemd tijdens de werksessie)

Ecologie De toename van de mate en frequentie van zandsuppleties heeft invloed op onder andere het 
ecologische herstel van de natuur, recreatiefuncties, de helling en breedte van het strand.

De ontwikkeling van een bredere kustzone achter de duinen kan bijdragen aan 
natuurontwikkeling. 

Landbouw De zoetwaterbel in de duinen is belangrijk voor de drinkwatervoorziening en de land- en 
tuinbouw in de gebieden gelegen achter de duinen. Om de zoetwaterbel in stand te houden moet 
de duinmassa voldoende breed blijven. Hiervoor moeten de duinen binnenwaarts groeien (bv 
met behulp van stuifduinen) wat een ruimtelijk conflict oplevert met bestaande (landbouw-)
functies. 

De binnenduinrand wordt druk gebruikt, waaronder voor bollenteelt, welke veel zoetwater 
vraagt. Met toenemende verzilting zal de vraag naar zoetwater verder toenemen en komt de 
waterkwaliteit verder onder druk te staan, wat in conflict staat met andere functies. De vraag is 
daarom, of de bollenteelt op lange termijn te handhaven is. 
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4.2 – Impact oplossingsrichtingen: 
Beschermen open en Meebewegen

FIG. 1.1.4 Mogelijke ruimtelijke ontwikkeling bij 'beschermen open' en 'meebewegen' in Centraal Holland (data: Deltares, kaart: Defacto stedenbouw)

Grondhouding beschermen open: We bouwen voort op het huidige 
waterveiligheidssysteem, maar bij de keuze tussen het sluiten of openhouden van de 
hoofdwaterwegen in het Rijnmondgebied en de Zuid Westelijke Delta blijven bepaalde 
rivieren en zeearmen open. Dit betekent dat we slimmer zullen moeten omgaan 
met het benutten van het beschikbare zoetwater en ons landgebruik zullen moeten 
aanpassen aan de beschikbaarheid van (eventueel extra te bergen) zoetwater.

Grondhouding meebewegen: We passen ons landgebruik (waar mogelijk/ 
kostenefficiënt) aan op de karakteristieken en randvoorwaarden die voortkomen 
uit het watersysteem (en andere natuurlijke systemen). De nadruk ligt op leven met 
water: we gaan spaarzaam om met het beschikbare zoetwater en zetten in op het 
beperken van gevolgen van overstromingen.
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Voor de oplossingsrichting ‘meebewegen’ is een verhaallijn opgebouwd waarbij 
water een ordenend principe is. De gebruiksfuncties volgen het watersysteem en de 
natuurlijke en fysische condities. Bestaande kunstwerken en keringen (zoals ook de 
sluis bij IJmuiden) worden gehandhaafd en niet afgewaardeerd, maar er vinden geen 
grootschalige uitbreidingen van het technische systeem plaats. 

Het toenemende overstromingsrisico wordt geaccepteerd, bestaande dichtbevolkte 
kernen worden extra beschermd en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn risico-
neutraal. Ontwikkelingen vinden plaats op klimaat robuuste locaties of worden adaptief 
uitgevoerd, waardoor overstromingen geen of weinig schade veroorzaken. Zo kan 
er bijvoorbeeld worden ingezet op drijvende (of amfibische) woningen of op het niet 
of waterbestendig te bouwen in diepe polders. Ook de toenemende zoutindringing 
wordt geaccepteerd. De verzilting heeft impact op verschillende gebruiksfuncties, 
zoals landbouw, drinkwaterwinning en natuur. Om de alsmaar groeiende bevolking 
te blijven voorzien van voedsel en drinkwater, wordt ingezet op aanpassing in 
de landbouwsector, bijvoorbeeld door in te zetten op niet grondgebonden- of 
zouttolerante landbouw. Meer natuurlijke watersystemen, waarbij het water wordt 
vastgehouden in de haarvaten en boezemsystemen, kunnen bijdragen aan een 
toekomstbestendige zoetwatervoorziening.

THEMA RELATIE MET OPLOSSINGSRICHTING

Verstedelijking Als je nu woningen bouwt, zijn deze dan bij de oplossingsrichting meebewegen 
toekomstbestendig? Je zou per thema moeten reflecteren op de toekomstrobuustheid in relatie 
tot de oplossingsrichtingen: is een investering regret of no-regret? 

Bepaalde meebeweeg-investeringen (aangepast bouwen/ ophogen) kosten bij aanleg minder 
dan als je later alsnog aanpast: waar zijn deze proactieve aanpassingen ook nu al de investering 
waard? Neem nu al afwegingen in relatie tot meebewegen mee in de locatiekeuze. Amsterdam is 
een goed voorbeeld van een historische ophoging van een gebied (centrum) waar nu nog steeds 
het overstromingsrisico mee beperkt is.  

Water wordt sturender in de ruimtelijke inrichting. Dit kan zowel drijvend wonen als 
beschermen van dicht bebouwde kernen inhouden.

De visiebeelden met overstroomd land geven de indruk dat dit een doomscenario is waarbij 
je bestaande waarden en investeringen te niet doet: door kapitaalvernietiging is dit een dure 
oplossing 

Waterveiligheid: +2 meter lijdt tot onrust bij inwoners: zijn we nog wel veilig?

Energie Als je nu energie infrastructuur aanlegt, is deze (bij deze richting) dan toekomstbestendig? 

Mobiliteit (niet benoemd tijdens de werksessie)

Economie De financiële sector kijkt ook steeds meer naar investeringsrisico’s: zeespiegelstijging kan door 
het toenemende overstromingsrisico.de triple-A status van Nederland beïnvloeden

Ecologie Steeds meer druk op ecologie door verzilting en recreatie: goede robuuste toekomststrategie 
nodig waarin drukte en stilte goed worden afgewogen. 

Natuur wordt natter en zouter: Welke soorten/ habitat willen we niet opgeven en waar kunnen 
we die accommoderen? Hoe zorg je dat je natuur goed mee kan ontwikkelen?

Landbouw Het Westland is een belangrijk aandachtsgebied: kan dit economische centrum blijven bestaan 
met toenemende verzilting (is kassenbouw door niet grondgebondenheid juist adaptief?) of moet 
dit langzaam worden uit gefaseerd?.

Minder m2 droog land dan nu: wat wil je behouden en kan niet meebewegen en wat kan wel 
meebewegen? Het is mogelijk dat prioriteiten van thema’s veranderen ten opzichte van nu.
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4.3 – Impact oplossingsrichting: Zeewaarts 
- versterken huidige kust

FIG. 1.1.5 Mogelijke ruimtelijke ontwikkeling bij 'zeewaarts - versterken huidige kust' in Centraal Holland (data: Deltares, kaart: Defacto stedenbouw)

Grondhouding: Nederland kent een sterke waterbouwkundige traditie en reputatie 
waarbij de 'maakbaarheid' en het creëren van condities voor verstedelijking in de 
Delta centraal staan. 

De huidige kust wordt met zandsuppleties versterkt en uitgebreid. De duinen worden 
verhoogd en (deels ook landinwaarts) verbreed om voldoende bescherming te blijven 
bieden bij hogere waterstanden op zee. Tijdens de werksessie is hierbij ingezet op 
een gesloten kustlijn: dit betekend dat rivierwater vanuit Rijnmond via pompen 
moet worden afgevoerd. Door de afsluiting neemt de zoutindringing via de rivieren 
af, maar zoutindringing via het grondwater zal uiteindelijk niet tegen te houden zijn. 
Zoetwaterbeschikbaarheid is dan ook een belangrijke aandachtspunt..
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THEMA RELATIE MET OPLOSSINGSRICHTING

Verstedelijking De bestaande badplaatsen kunnen een verbinding met de zee behouden door het aanleggen van 
baaien in de zandige kust.

Plaatselijk zou de extra ontstane ruimte ook voor woningbouw gebruikt kunnen worden, 
bijvoorbeeld bij de bestaande stedelijke gebieden langs de kust zoals Den Haag.

Energie (niet benoemd tijdens de werksessie)

Mobiliteit Een uitbreiding van de huidige kust kan voor knelpunten voor de huidige geulen en vaarwegen 
zorgen.

Economie Een ‘IJvlakte’ zou de uitbreiding van de haven in Amsterdam kunnen faciliteren en worden 
opgepakt in samenhang met de lange-termijn transitie van het Tata-steel terrein. Daarbij 
ontstaat voldoende ruimte om naast havenontwikkeling ook andere functies onder te brengen. 

Ecologie Benut 'building with nature' principes voor het inzetten van de groei van de duinen in de 
gebieden tussen de badplaatsen. Met de bestaande zandmotor is veel nieuwe natuur en recreatie 
ontstaan: interessant om hier een schaalsprong te maken naar de hele kust.

Er is een grote behoefte aan uitloopgebied en natuur dichtbij stedelijke gebieden. De uitbreiding 
van de kust zou hierin kunnen voorzien.

Landbouw Een ondergrondse kleiwand zou als kwelscherm kunnen dienen en daarmee zoute kwel in 
landbouwgebieden tegen kunnen gaan.
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4.4 – Impact oplossingsrichting: Zeewaarts - tweede kustlijn

FIG. 1.1.6 Mogelijke ruimtelijke ontwikkeling bij 'zeewaarts - tweede kustlijn' in Centraal Holland (data: Deltares, kaart: Defacto stedenbouw)

Grondhouding: Nederland kent een sterke waterbouwkundige traditie en reputatie 
waarbij de 'maakbaarheid' en het creëren van condities voor verstedelijking in de 
Delta centraal staan. 

Door het aanleggen van nieuwe eilanden voor de kust die op lange termijn met 
elkaar verbonden worden, ontstaat een nieuwe gesloten kustlijn. Tussen de huidige 
en de tweede kustlijn ontstaat een nieuw randmeer dat ingezet kan worden als 
waterbergingsbuffer voor rivierafvoer. Vanuit dit randmeer moet de rivierafvoer 
vervolgens naar zee gepompt worden. 

Door de toenemende afstand tussen zee en land neemt de zoutindringing af. Het 
tussenmeer zal waarschijnlijk brak zijn, door het wegvallen van het getijde zullen de 
huidige natuurlijke dynamiek en daarmee samenhangende ecologie sterk veranderen. 
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Er gebeurt er al veel op zee en is er is ook op zee niet onbeperkt ruimte beschikbaar. 
Het is dan ook belangrijk om van tevoren goed na te denken over de mogelijke 
gebruiksfuncties van de nieuwe eilanden. Zo zouden eilanden bijvoorbeeld ingezet 
kunnen worden voor (stedelijke) ontwikkelingen om daarmee de druk op de 
ontwikkelruimte in West-Nederland te verminderen, of kunnen eilanden juist voor 
'rust en stilte' ingezet worden (waar in de Randstad veel behoefte aan is). Ook zijn er 
verschillende functie gradiënten  denkbaar: bijvoorbeeld een hardere rand richting de 
zee en natuurlijke gradiënten aan de binnenkant. 

Bij een gefaseerde aanpak moet goed worden gekeken welke functies je in de tijd zou 
willen uitplaatsen: Wat zijn de nieuwe (ruimtelijke) ambities?

THEMA RELATIE MET OPLOSSINGSRICHTING

Verstedelijking Eilanden kunnen ingezet worden voor de verstedelijkingsopgave. Afhankelijk van de 
gebruiksfuncties van de eilanden zal ook een andere type verbinding tussen het vaste land 
en de eilanden nodig zijn. Bij gebieden met lage dichtheid zou een pontverbinding kunnen 
volstaan, zoals nu bij de Waddeneilanden het geval is. Dichtere stedelijke gebieden met veel 
werkgelegenheid en economische functies kunnen via bruggen worden verbonden. 

Drijvende of verhoogd op palen gebouwde woningen zijn adaptieve mogelijkheden voor 
woningbouw.

Energie Het is belangrijk rekening te houden met de levensduur van de investeringen op zee 
Windmolens hebben een levensduur van ca. 30jaar, maar er worden ook kabels, leidingen en 
aanlandpunten aangelegd met een wellicht langere levensduur. Er moet nu al goed gekeken 
worden wat de beste plek is in relatie tot deze oplossingsrichtingen.

Mobiliteit Schiphol verplaatsen naar zee?

De toegankelijkheid van de Rotterdamse haven is belangrijk voor Rotterdam en heel West-
Europa en moet goed geborgd worden. Sluizen zouden veel vertraging op kunnen leveren. 
Mogelijk kunnen de eilanden naar de Maasvlakte toe lopen, en zo de verbinding tussen haven en 
zee openhouden.

Economie Het uitbreiden van de Maasvlakte op een van de eilanden zou een mogelijkheid kunnen zijn om 
de toegankelijkheid van de haven te behouden en tegelijkertijd voldoende ruimte te creëren voor 
de transitie naar een circulaire economie.

Ecologie Eilanden kunnen voor natuurontwikkeling en recreatie gebruikt worden. Er zijn kansen voor 
stedelijke recreatie vanuit de grote steden zoals Rotterdam en Den Haag. Hou bij het verkennen 
van mogelijke functies wel rekening met de wind.

De natuurlijke dynamiek langs de huidige kust zal verdwijnen, wat tot een ander type natuur zal 
leiden. De natuur die verdwijnt (met name ook de leefgebieden voor beschermde soorten in de 
Natura 2000 gebieden) moet gecompenseerd worden.

Rotterdam investeert in getijdenparken met getijdenatuur. Deze investeringen worden te niet 
gedaan wanneer de rivierarmen worden afgesloten.

Een brak randmeer kan met nieuwe gradiënten en wetlands een aanvulling op het bestaande 
ecosysteem zijn. Het zoutgehalte zal afhangen van het beheer.

Dit gebied is een belangrijke vogeltrekroute richting Afrika. Nieuwe eilanden zijn een kans 
om nieuwe habitat- en natuurgebieden als schakels op deze trekroute (die in het verleden zijn 
verdwenen) weer toe te voegen.

Landbouw (niet benoemd tijdens de werksessie)
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5 – Kennisvragen

Oplossingsrichting Beschermen gesloten

Kennisvragen:

 – Wat is de benodigde hoeveelheid en frequentie van suppleties om de huidige 
kustlijn te kunnen behouden?

 – Is er voldoende zand dat (duurzaam) te winnen valt (en wat zijn randvoorwaarden 
voor duurzame zandwinning)?

 – Hoe kunnen we onze huidige voorkeursstrategie maximaal oprekken en wat zijn 
daarbij de voor dit gebied de kritische factoren?

 – Wat voor een energievraag leveren de oplossingsrichtingen op en kan aan deze 
behoefte worden voldaan? 

Oplossingsrichting Beschermen open en Meebewegen

Kennisvragen:

 – Je zou voor meebewegen in beeld moeten brengen hoe deze oplossingsrichting 
er uit ziet in relatie tot verschillende thema’s, pas dan kun je goed laten zien 
wat de impact is: bij meebewegen wordt nu te snel veronderstelling gedaan dat 
meebewegen opgeven betekend. Breng juist systematisch per thema de impact in 
beeld om te verkennen waar de kansen liggen.

 – Waterveiligheid is complex; daar moet een goede proces en communicatiestrategie 
voor zijn (dit krijg plek in spoor 5).

 – Zorg dat de strategievorming integraal wordt oppakt: het is geen sectorale 
opgave. Verschillende sectoren hebben hun eigen belangen en relaties met 
zeespiegelstijging, die goed en integraal moeten worden afgewogen.

 – Visualiseren en verbeelden van de impact en relaties van de oplossingsrichtingen 
is vooral bij meebewegen essentieel om de kansen en aandachtspunten goed in 
beeld te brengen

 – Meebewegen zou geen opgeefstrategie moeten zijn, maar juist een strategie voor 
adaptatie, robuustheid en risicoreductie. Hoe kan meebewegen als kans worden 
neergezet (in Japanse vechtsport aikido is meebewegen een kracht) in plaats van 
een doomscenario?

Oplossingsrichting Zeewaarts

Kennisvragen:

 – Hoe kun je een badplaats of kuststrook zo inrichten om in de toekomst de juiste 
balans te creëren tussen verschillende gebruiksfuncties en het watersysteem? 

 – Wat zijn mogelijke synergiën van verschillende oplossingsrichtingen?
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 – Hoe breed moeten de stranden zijn om duinen aan te kunnen laten groeien en 
wanneer moet je in de tijd beginnen om gezonde duinen te laten groeien? 

 – Wat zijn de kosten en baten van een harde kering/zeedijken ten opzichte van 
versterken en suppleren met zand? 

 – Hoeveel zand is er nodig en is de beschikbaarheid van zand eindig?

 – Kan het aanslibben van de voordelta een belemmering worden voor het aangroeien 
van de kust en de duinen?

 – Waar zou een eventuele zeesluis moeten komen, aan welke eisen zou die moeten 
voldoen en wanneer zou je daarmee moeten beginnen? 

 – Wat zal het ecologische systeem in en langs het nieuwe kustmeer worden en hoe 
kun je nieuwe waarden toevoegen als basis voor een kwalitatief toekomstbeeld? 

 – Scheiden wat moet, mengen wat kan: test verschillende modellen voor het mengen 
en scheiden van verschillende functies. Op welke schaal meng je functies juist wel 
of niet? Kan dit per eiland (bijvoorbeeld noord vs zuid, binnen vs buiten) of moet er 
per eiland gedifferentieerd worden? 

 – Hoe zou de doorsnede van een nieuwe kustlijn er uitzien (onder en boven water) en 
wat betekent dit ruimtelijk?

 – Hoe bepaal je de juiste locatie voor de aanleg van nieuwe eilanden voor de kust en 
in welke zandbehoefte resulteert dit? Hoe groot moet de afstand tussen huidige 
en nieuwe kust zijn? Wat zijn de leidende functies of ambities (waterberging, 
verstedelijking, ecologie, …) die bepalend zullen zijn voor het maken van keuzen?

 – Welke functiecombinaties zijn mogelijk om de aanleg van eilanden rendabel te 
maken?

 – Hoeveel ruimte levert het aanleggen van eilanden en verplaatsen van functies op 
voor het achterland? Welke ordegrootte investeringen zijn nodig om eilanden aan 
te kunnen leggen?

 – Welke kansen of aandachtspunten ontstaan voor verschillende functies bij een 
compartimentering van het randmeer?

 – Welke criteria (techniek, kosten, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke 
haalbaarheid) inzetten voor het beoordelen van verschillende ontwerpoplossingen?



Versnelde zeespiegelstijging Hollandse Kust24Vakantiewoningen op het strand van Hoek van Holland. 



Versnelde zeespiegelstijging Hollandse Kust25Vakantiewoningen op het strand van Hoek van Holland. 

6 – Opbrengst van de dag

Tijdens de gebiedssessie zijn verschillende overheden, stakeholders, experts en 
belanghebbenden met elkaar in gesprek gegaan. Daarbij is inzicht verkregen in 
wat spoor IV van het kennisprogramma zeespiegelstijging inhoudt en voor welke 
thema's en type investeringen binnen de regio zeespiegelstijging relevant kan zijn. De 
uitkomsten van de gebiedssessie zullen worden gebruikt om de kennisagenda van het 
kennisprogramma zeespiegelstijging aan te vullen. 

Kijkend naar de verschillende oplossingsrichtingen voor de lange termijn is de 
verwachting, dat niet snel afgeweken zal worden van het principe' Zacht waar 
het kan, hard waar het moet' dat nu ook al leidend is voor de bestaande gesloten 
kustlijn. Langs de kust komt de vraag op of alle oplossingsrichtingen hier niet 
vooral 'tijd rekken' tot dat de zeespiegel langs de kust te hoog wordt en harde keuzes 
gemaakt moeten waarbij in bepaalde gebieden gebruiksfuncties mogelijk moeten 
transformeren.

Er werd tijdens deze sessie benadrukt dat de korte en lange termijn in samenhang 
bekeken moeten worden. Er moet niet te lang worden gewacht met het maken van 
keuzes om desinvesteringen (in relatie tot de verschillende oplossingsrichtingen) 
te voorkomen. Ook moeten verschillende oplossingsrichtingen integraal en door 
de schalen heen, vanuit het systeem worden verkend. Daarbij moet er naast 
waterveiligheid ook worden gekeken naar ruimtelijke ordening en de verschillende 
gebruiksfuncties die een belangrijke rol spelen. Ontwerpsessies werden benoemd als 
krachtig middel om inzicht te krijgen in specifieke deelgebieden. Om te voorkomen 
dat toekomstige ontwikkelingen ten kosten gaan van ruimtelijke kwaliteit moet een 
ruimtelijk kwaliteitskader worden opgesteld dat mee wordt meegenomen in alle 
afwegingen over mogelijke oplossingsrichtingen. 

Op kleinere schaal en kortere termijn zijn concrete handvatten nodig, om dit soort 
vraagstukken hanteerbaar te maken voor gemeenten.

Vanuit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging is spoor II van plan om halfjaarlijks 
terug te komen bij de regio’s en zal er komende periode ook integratie met spoor IV 
plaats vinden. Voor spoor IV vindt in juni de laatste gebiedsgerichte bijeenkomst 
plaats. Daarna vindt een gebiedsoverstijgende synthesesessie plaats waar alle 
kennisvragen op een rij worden gezet. Op basis van de bijeenkomsten wordt een 
kennisagenda met een plan van aanpak opgesteld die dit najaar zal verschijnen. 
Parallel aan de kennisvragen loopt een deelspoor met plannenmakers, wat zal helpen 
om oplossingsrichting concreter te maken. Ook wordt er gekeken of er een intensiever 
ingezet kan worden op een integrale ontwerpbenadering, waar water, techniek, 
ruimtelijke ordening en ontwerp in samenhang worden bekeken. 
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BIJLAGE 2 Kaarten werksessie

Tijdens de werksessie is op kaarten tekenend genotuleerd. Hieronder de kaarten van 
de verschillende deelsessies. 

 

FIG. 1.1.7 Kaart deelsessie 'beschermen gesloten'
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FIG. 1.1.8 Kaart deelsessie 'zeewaarts - uitbreiding huidige kust'



Versnelde zeespiegelstijging Hollandse Kust31

FIG. 1.1.9 Kaart deelsessie 'zeewaarts - tweede kustlijn'
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