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Rekenregel suppletievolume 
 

Inleiding 
Tot 1990 ging er jaarlijks veel hectare duingebied verloren door structurele erosie 
van de kust. In dat jaar is om die reden gekozen voor het beleid om de kustlijn 
‘dynamisch te handhaven’. Dat betekent de bestrijding van de structurele 

kustachteruitgang langs de gehele Nederlandse kust, op de uiteinden van enkele 

Waddeneilanden na, door middel van zandsuppleties. Daarbij werd een methodiek 
ontwikkeld om de kust te toetsen aan een basiswaarde, de basiskustlijn (BKL). De 
BKL is de norm voor de te handhaven kustlijn. De kustlijn, oftewel de Momentane 
KustLijn (MKL), wordt jaarlijks aan deze norm getoetst. Het onderhoud van de 
kust valt binnen het programma Kustlijnzorg van Rijkswaterstaat. Na vaststelling 
van de BKL in 1990 is deze, in 2001 en 2012 lokaal aangepast. Een nieuwe 
volgende van de BKL wordt voorzien in 2017. 

Naast het handhaven van de kustlijn is sinds 2001 het laten meestijgen van het 
kustfundament met de optredende zeespiegelstijging (ZSS) ook een onderdeel 
van het kustbeleid.  

Doel memo 
In deze memo wordt de onderbouwing van het gemiddelde jaarlijks 
suppletievolume in de afgelopen jaren samengevat en tegen het licht gehouden. 
In de afgelopen decennia is structureel onderzoek gedaan naar de werking van het 
kustsysteem. Op basis van de inzichten die dat onderzoek heeft opgeleverd wordt 
in deze memo een aangepaste rekenregel voor de bepaling van het gemiddelde 
jaarlijks suppletievolume voorgesteld. Tevens wordt een eerste inschatting 
gemaakt van het jaarlijkse gemiddelde suppletievolume gebaseerd op de 

aangepaste rekenregel. 

1991 tot 2001 
Bij de aanvang van het uitvoeren van het “dynamisch handhaven” van de kustlijn 
in 1991 werd ingeschat dat het jaarlijks benodigde suppletievolume 6 Mm3 zou 
bedragen. Uit de in de periode 1991 -  2000 gesuppleerde volumes blijkt dat het 
werkelijk uitgevoerde suppletievolume hoger was, namelijk gemiddeld 7.5 Mm3 
per jaar (zie figuur 1).  
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2001 tot heden 
In de tweede kustnota ‘kustbalans 1995’ is het beleid van 1990 bevestigd. 
Toegevoegd is het doel om het fundament van de kust te onderhouden door 
middel van zandsuppleties op dieper water. Met de vaststelling van de 3de kustnota 
in 2000 is dit doel vastgelegd in het vigerende kustbeleid. In de 3de kustnota 
staat: 

 Het beleid ‘dynamisch handhaven’ wordt de komende jaren voortgezet. 
 De zandverliezen in dieper water worden met ingang van 2001 

gecompenseerd. 
 Dynamisch beheer van duinen wordt verder uitgebreid. 

 
..om de kust, estuaria en de Waddenzee mee te laten groeien met de 
zeespiegel….. (is de suppletiehoeveelheid) bij 20 cm/eeuw (de huidige omvang) 
12 miljoen m3 per jaar …. 

 

Vanaf 2001 is de in 3de kustnota genoemde 12 Mm3 per jaar, als richtwaarde 
overgenomen in de uitvoering van het beleid van “dynamisch handhaven” middels 
het programma kustlijnzorg. Tevens is deze richtwaarde overgenomen in de op de 
derde kustnota volgende beleidsdocumenten zoals bijvoorbeeld het Nationaal 
Waterplan 2009 – 2015 en het Nationaal Waterplan 2016 – 2021.  
 

In de periode 2001 - 2015 was het werkelijk uitgevoerde suppletievolume lager 
dan de richtwaarde, namelijk gemiddeld afgerond 11 Mm3 per jaar (zie figuur 1). 
Hierbij  is alleen het suppletievolume dat voor het reguliere onderhoud van de 
kust is aangebracht door het programma kustlijnzorg opgenomen. De slijtlagen 
voor de zandige zeewaartse versterkingen (Zwakke Schakels) en de Zandmotor 
zijn hierin niet meegenomen. De slijtlaag van een zandige zeewaartse versterking 
is het deel van het voor de versterking aangebrachte volume dat beschouwd moet 

worden als onderhoud in plaats van aanleg. Dit zandvolume moet periodiek 
opnieuw aangebracht worden en mag eroderen/wegslijten. In de periode 2007 – 
2015 zijn voor deze projecten respectievelijk circa 15 Mm3 en 18.7 Mm3 
toegevoegd aan het kustfundament. Indien deze volumina worden meegerekend 
komt het, in de periode 2001 -  2015 aan het kustfundament toegevoegde 
suppletievolume gemiddeld afgerond op 13 Mm3 per jaar (zie figuur 1).  
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Figuur 1, suppletievolumes 1991 - 2015. De gele balken betreffen het 

suppletievolume aangebracht in het kader van kustlijnzorg. De blauwe 
balken betreffen suppletievolume aangelegd als slijtlaag bij zandige 
zeewaartse versterkingen (Zwakke Schakels) en de Zandmotor. De 
groene doorgetrokken lijn geeft het gemiddelde suppletievolume per jaar 
voor de suppleties uitgevoerd in het kader van kustlijnzorg. De blauwe 
doorgetrokken lijn geeft het gemiddelde suppletievolume indien ook de 

slijtlagen van de zeewaartse versterkingen en de Zandmotor worden 
meegerekend. Bronnen Rijkswaterstaat, 2015b en Rijkswaterstaat, 2016. 

Rekenregel suppletievolume 
Het in de 3de kustnota genoemde gemiddelde jaarlijkse suppletievolume van 12 
Mm3 is bepaald aan de hand van een historische zandbalans (Mulder, 2000). 

Nederbragt (2005) introduceert een rekenregel op basis waarvan het gemiddelde 
jaarlijkse suppletievolume berekent kan worden. Deze rekenregel sluit aan op de 
door Mulder uitgewerkte zandbalans. Nederbragt beschrijft de rekenregel in 
woorden. De door hem beschreven rekenregel kan uitgeschreven worden als 

formule 1.   
 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙 = (𝐴𝑘𝑓 + 𝐴𝑤𝑧 + 𝐴𝑤𝑠) ∗ 𝑍𝑆𝑆𝑎𝑐𝑡     (1) 

 
waarin: 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙 = 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚3) 
𝐴𝑘𝑓 = 𝑂𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑡𝑒 𝐾𝑢𝑠𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑚2) 
𝐴𝑤𝑧 = 𝑂𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑡𝑒 𝑊𝑎𝑑𝑑𝑒𝑛𝑧𝑒𝑒 (𝑚2) 
𝐴𝑤𝑠 = 𝑂𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑡𝑒 𝑊𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑒𝑙𝑑𝑒 (𝑚2) 
𝑍𝑆𝑆𝑎𝑐𝑡 = 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑍𝑒𝑒𝑠𝑝𝑖𝑒𝑔𝑒𝑙𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔(𝑚) 

 
Basis uitgangspunt bij deze rekenregel is de aanname dat de lange termijn 
sedimentvraag van de kust (het kustfundament) bepaald wordt door het oppervlak 
van het zanddelende kustsysteem1 maal de actuele zeespiegelstijging. Bij een 
zeespiegelstijging van 18 cm/eeuw volgt uit de rekenregel een suppletievolume 
van 12.5 Mm3/jaar (Nederbragt, 2005). 

                                                
1 Het zanddelende kustsysteem bestaat uit het kustfundament, de Waddenzee en de 

Westerschelde. 
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Deze rekenregel is gebaseerd op een aantal uitgangspunten/aannames. In figuur 
2 zijn deze uitgangspunten samengevat.   

 

 
Figuur 2, uitgangspunten/aannames bij de bepaling van het huidige 
suppletievolume (12 Mm3/jaar) 

De getijdenbekkens Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde worden in deze 
berekening als potentiele verliesposten van sediment voor het Kustfundament 

beschouwd. Van de Oosterschelde wordt aangenomen dat er geen netto 
uitwisseling met het Kustfundament is vanwege de aanwezigheid van de 
stormvloedkering. Het verlies van sediment uit het kustfundament naar de 
Oosterschelde wordt daarom als verwaarloosbaar beschouwd. Voor de Waddenzee 
en Westerschelde worden de verliesposten bepaald door het gehele oppervlak van 
de zanddelende bekkens te vermenigvuldigen met de actuele zeespiegelstijging. 

Dit wordt opgeteld bij het benodigde volume om het Kustfundament mee te laten 
groeien met de zeespiegelstijging.  

Nieuwe inzichten 
De afgelopen jaren zijn diverse studies uitgevoerd waaruit volgt dat meerdere van 
de uitgangspunten bij de bovenstaande berekening waarschijnlijk niet kloppen. Uit 
deze studies (bv Vermaas. et al., 2015 en vd Spek en Lodder, 2014 en 2015) blijkt 
bijvoorbeeld  dat er sterke aanwijzingen zijn dat het langere termijn netto 
kustdwarse sediment transport reeds op kleinere waterdiepten dan NAP -20m 
verwaarloosbaar klein is. Dit is een aanwijzing dat er mogelijk voor een minder ver 
zeewaarts gelegen zeewaartse grens van het Kustfundament gekozen zou kunnen 

worden. Figuur 3 laat zien voor welke van de uitgangspunten er nieuwe inzichten 

zijn.  
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Figuur 3, uitgangspunten/aannamen bij huidige suppletievolume 
waarvoor er nieuwe inzichten zijn (vet gedrukt). Per uitgangspunt is 

samengevat wat de nieuwe inzichten zijn. 

Op basis van de benoemde nieuwe inzichten lijkt het zinvol een aangepaste 
berekeningsmethode voor het jaarlijks benodigde suppletievolume te 
introduceren. Het uitgangspunt daarbij is dat het benodigde suppletievolume 

direct gekoppeld wordt aan het kustfundament in de vorm van meegroeien met de 
zeespiegelstijging en het compenseren van verliezen uit het kustfundament. De 
volgende rekenregel wordt voorgesteld:  
 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙 = (𝐴𝑘𝑓∗ ∗ 𝑍𝑆𝑆𝑎𝑐𝑡) + 𝑉𝑒𝑥𝑝, 𝑏𝑒𝑘𝑘𝑒𝑛𝑠 + 𝑉𝑏𝑜𝑑𝑒𝑚𝑑𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑘𝑓∗ + 𝑉𝑒𝑥𝑝, 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛   (2) 

 
Met: 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙 = 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚3)  
𝐴𝑘𝑓∗ = 𝑂𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑡𝑒 𝐾𝑢𝑠𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑒𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑔𝑒𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛 (𝑚2)  
𝑉𝑒𝑥𝑝, 𝑏𝑒𝑘𝑘𝑒𝑛𝑠 = 𝑉𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡: 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡  

𝑣𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑘𝑘𝑒𝑛𝑠  (𝑚3)  
𝑉𝑏𝑜𝑑𝑒𝑚𝑑𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑘𝑓∗ =

𝑏𝑜𝑑𝑒𝑚𝑑𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑓𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛𝑤𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑚3)   
𝑍𝑆𝑆𝑎𝑐𝑡 = 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑍𝑒𝑒𝑠𝑝𝑖𝑒𝑔𝑒𝑙𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 (𝑚)  
𝑉𝑒𝑥𝑝, 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛 = 𝑉𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡: 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟 

 𝑔𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑖𝑗 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛, 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐵𝐸 𝑒𝑛 𝐷𝐸 (𝑚3) 
 
Een visualisatie van de uitgangspunten bij deze rekenregel staat in figuur 4. 
 

In deze berekeningsmethode wordt expliciet rekening gehouden met: 

1. een mogelijk kleiner deel van de kust dat hoeft mee te groeien met de 
zeespiegelstijging. 

2. de netto export2 van sediment uit het kustfundament richting de bekkens 
onafhankelijk van de oorzaak van die export (bv. zeespiegelstijging, 

                                                
2 In principe kan er ook sprake zijn van netto import naar het kustfundament uit de 

bekkens. Uitgaande van de huidige inzichten kan echter aangenomen worden dat er op 
langere termijn altijd sprake is van netto export. 
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bodemdaling door delfstoffenwinning onder de bekkens, morfologische 
aanpassingen aan ingrepen in het bekken). 

3. bodemdaling als gevolg van delfstoffenwinning onder het kustfundament. 

4. de netto export van sediment over de grens van het kustfundament bij de 
landsgrenzen, richting BE en DE.  

 
Bij deze berekeningsmethode blijft het onderliggende beleidsdoel: het in 

evenwicht houden van kustfundament met de optredende zeespiegelstijging. De 
berekeningsmethode is een verdere uitwerking van de rekenmethode voorgesteld 
in Van der Spek et al. (2015).   
 

 
Figuur 4, visualisatie van de uitgangspunten behorende bij de aangepaste 
rekenregel. 

Inschatting jaarlijks gemiddelde suppletie volume obv 
nieuwe inzichten en aangepaste berekeningsmethode 
Voor het inschatten van het jaarlijks gemiddelde suppletievolume met de 
aangepaste berekeningsmethode zijn waarden nodig voor:  
 

1. Oppervlakte van het kustfundament met eventuele nieuwe grenzen. 

2. Actuele zeespiegelstijging. 
3. Netto sediment export uit het kustfundament naar de bekkens. 
4. Bodemdaling in het kustfundament door delfstoffenwinning. 
5. Netto export van sediment over de grens van het kustfundament bij de 

landsgrenzen. 

 
Inschatting waarden: 

1. Het oppervlak van het kustfundament is 4396 km2 volgens Vermaas et al. 
2015 (4181 km2 volgens BON OBR 2015, Rijkwaterstaat 2015a). Vermaas 
et al. hebben bepaald dat, als er wordt uitgegaan van alleen het 
hoogdynamische deel van de kust, het oppervlak circa 3300 km2 (3256 
km2 onafgerond) zou bedragen (zie figuur 5). Bij deze afleiding is de 
binnenduinrand als landwaartse grens van het kustfundament 
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aangehouden. Bij een definitieve inschatting zou ook een andere 
landwaartse grens gekozen kunnen worden. 

2. De over Nederland gemiddelde actuele zeespiegelstijging is op meerdere 

manieren te bepalen. Afhankelijk van de methode komt de gemiddelde 
zeespiegelstijging uit op 0.18 tot 0.2 m per 100 jaar (Baart et al., 2015). 
Bij de definitieve inschatting moeten mogelijk ook regionale verschillen in 
zeespiegelstijging langs de kust meegenomen worden. 

3. De netto export van sediment uit het kustfundament naar de Waddenzee 
wordt door Elias et al, 2012 geschat op 3.6 Mm3 per jaar, gemiddeld voor 
de periode 1990 – 2005 (Elias et al., 2012 in vd Spek en Lodder, 2014 en 
2015). De netto export naar de Westerschelde is moeilijk te bepalen door 
dat dit gebied sterk beïnvloed is door de baggerwerkzaamheden. Uit de 
berekeningen van Cleveringa, 2013 (samengevat in vd Spek en Lodder, 

2014 en 2015) blijkt dat het zandvolume in de Westerschelde afneemt 
met 3.9 Mm3 per jaar. Echter uit deze analyse is geen inschatting te 
maken van de netto export richting de Westerschelde omdat niet duidelijk 
is voor hoeveel van deze afname wordt veroorzaakt door 

baggerwerkzaamheden en zandwinning. Voor deze berekening is een 
aanname gedaan van een netto export van 0.5 Mm3 per jaar. Voor beide 
bekkens is aangenomen dat 20% van het geïmporteerde volume bestaat 

uit slib. Het volume bestaande uit slib hoeft niet gecompenseerd te 
worden middels suppleties, dit omdat het slib in de waterkolom wordt 
aangevoerd vanuit de Noordzee. Op basis van deze waarden komt de 
export richting de bekkens op 3.3 Mm3 per jaar ((3.6+0.5)*(1-0.2)= 3.3). 

4. Bodemdaling door delfstoffenwinning. Er treedt in het kustfundament 
bodemdaling op door delfstoffenwinning (met name aardgas). Er wordt 
onder het kustfundament aardgas gewonnen bij o.a. Castricum, Bergen 

aan Zee en Oost Ameland. De totale bodemdaling per jaar door deze 
gaswinning niet gemakkelijk te bepalen zonder aanvullende analyses. Een 
eerste inschatting is dat de sedimentvraag als gevolg van deze 
bodemdaling orde 0.5 Mm3 per jaar is. In de toekomst kan de 

bodemdaling toenemen door nieuwe winningsconcessies. 
5. Netto export van sediment over de landsgrenzen. Er zijn indicaties dat het 

netto sediment transport over de landsgrens BE-NL kleiner is dan over de 
grens NL-DE. Op basis van de huidige kennis is het echter moeilijk omdat 
te kwantificeren. Voor deze berekening is daarom aangenomen dat beiden 
aan elkaar gelijk zijn.  

 
Berekening:  
 

Op basis van deze waarden zou de berekening van het suppletievolume als volgt 
zijn:  
 
 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙 = (𝐴𝑘𝑓∗ ∗ 𝑍𝑆𝑆𝑎𝑐𝑡) + 𝑉𝑒𝑥𝑝, 𝑏𝑒𝑘𝑘𝑒𝑛𝑠 + 𝑉𝑏𝑜𝑑𝑒𝑚𝑑𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑘𝑓∗ + 𝑉𝑒𝑥𝑝, 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛 (2) 

 
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙 = (3.256 ∗ 109 ∗ 0.0018) + 3.3 ∗ 106 + 0.5 ∗ 106 + 0 = 9.6 Mm3 per jaar 

 
 

Deze berekening is gebaseerd op meerdere aannamen en bevat meerdere 
onzekerheden. De geschatte bandbreedte rond dit volume is dan ook in de orde 
van -2 tot +8 Mm3. Onderstaande tabel geeft een inschatting van de bandbreedte 
in deelvolumina per hoofdparameter uit de aangepaste berekeningsmethode. Bij 
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deze inschatting is uitgegaan van de actuele zeespiegelstijging. Uit de tabel blijkt 
dat de onzekerheden niet normaal verdeeld zijn rond de toegepaste waarden. 
 

 

 

Schatting laag  
(Mm3) 

Toegepaste 
waarde (Mm3) 

Schatting hoog 
(Mm3) 

𝐴𝑘𝑓∗ 4.5 5.9 7.5 

𝑉𝑖𝑚𝑝, 𝑏𝑒𝑘𝑘𝑒𝑛𝑠 2.5 3.3 8 

𝑉𝑏𝑜𝑑𝑒𝑚𝑑𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑘𝑓∗ 0.5 0.5 1 

𝑉𝑒𝑥𝑝, 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛 0 0 1 

 

7.5 9.6 17.5 

 

Tabel 1, bandbreedte in volumina per hoofdparameter uit de aangepaste 

berekeningsmethode uitgaande van de actuele zeespiegelstijging van 
0.18 m per eeuw. De inschatting van de lage en hoge waarden is afgerond 
op 0.5 Mm3 met het oog op eventuele schijnnauwkeurigheid. De gegeven 

waarden representeren de huidige inschatting van de minimale en 
maximale waarden. Met andere woorden een realistische inschatting zal 
tussen deze waarden liggen.  

IenM Kustonderzoek 
De kern van het IenM onderzoeksprogramma kust is er op gericht om, door middel 
van onderzoek, de onzekerheden in de inschatting van de verschillende 

parameters van de aangepaste berekeningsmethode voor de bepaling van het 
suppletievolume te verkleinen. Het onderzoek zal zich daarom richten op:  
 

1. Uitwisseling kust met de getijdenbekkens. 
2. Uitwisseling kust met de diepere vooroever en de zeewaartse afbakening 

van het kustfundament. 
3. Zandverlies door bodemdaling als gevolg van delfstoffenwinning onder het 

kustfundament (met eventueel aangepaste grenzen). 
4. Zeespiegelstijging. 
5. Uitwisseling kust met de landwaarts gelegen duinen en de landwaartse 

afbakening van het kustfundament. 
6. Uitwisseling van Nederlandse kust met de kust van de buurlanden. 

 

Onderdelen 1, 2 en 3 vormen de kern van het onderzoek binnen Kustgenese 2.0. 
Onderdelen 4, 5 en 6 worden opgepakt bij de kennisontwikkeling ten behoeve van 
het huidige kustbeheer (BenO Kust) en de korte termijn beleidsadvisering (BOA 
Kust). De onderzoeken binnen Kustgenese 2.0, BenO Kust en BOA Kust sluiten 
naadloos op elkaar aan.  
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Figuur 5, Huidige kustfundament en mogelijke nieuwe grenzen van het 
kustfundament indien wordt uitgegaan van het hoogdynamische deel van 
de kust, zonder aanpassing aan de landwaartse grens van het 
kustfundament. 
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