
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ruimtelijke verdeling van functies 
langs de Nederlandse kust in relatie 
tot het dynamisch handhaven van 
de kustlijn 

 
 
 
 

 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruimtelijke verdeling van functies 
langs de Nederlandse kust in relatie 
tot het dynamisch handhaven van 
de kustlijn 

 
 
 
 

1206188-000 
 
 
 
 
© Deltares, 2012 
 
 
 
 

Joost Stronkhorst 
Rolf van Buren 
 
 

 









 

 
1206188-000-VEB-0008, 29 juni 2012, definitief 
 

 
Ruimtelijke verdeling van functies langs de Nederlandse kust in relatie tot het dynamisch 
handhaven van de kustlijn 
 

i 

Inhoud 

1 Inleiding 1 
1.1 Aanleiding 1 
1.2 Vraagstelling 1 
1.3 Aanpak 1 
1.4 Leeswijzer 2 

2 Werkwijze 3 
2.1 Informatiebronnen 3 
2.2 De kaarten en tabellen 3 

3 Resultaten 5 
3.1 Inleiding 5 
3.2 Basiskaarten 5 

3.2.1 Structurele kusterosie 5 
3.2.2 Kustfundament en kustsysteem 5 
3.2.3 Natura 2000-gebieden 5 
3.2.4 Zandwinlocaties 6 

3.3 Ruimtelijke verdeling van de functies 6 
3.3.1 Kwetsbare delen van de kust (binnendijkse veiligheid) 6 
3.3.2 Buitendijkse veiligheid 6 
3.3.3 Recreatiestranden 6 
3.3.4 Grondwaterlichamen met onttrekking voor drinkwater 6 

3.4 Kustlengtes voor combinaties van functies 6 

4 Discussie 9 

5 Referenties 11 
 

Bijlage(n) 

A Kaarten en tabellen A-1 
 

 
 
 
 





 

 
1206188-000-VEB-0008, 29 juni 2012, definitief 
 

 
Ruimtelijke verdeling van functies langs de Nederlandse kust in relatie tot het dynamisch 
handhaven van de kustlijn 
 

1 van 11 

1  Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In het Deltaprogramma Kust wordt gewerkt aan een Nationale Visie Kust. Zandsuppleties 
vormen daarin een belangrijk onderdeel. In opdracht van het Deltaprogramma verkent 
Deltares een aantal alternatieve lange termijn suppleties in het onderzoeksproject ALS 
(Stronkhorst et al., 2012). Voorliggende rapportage maakt onderdeel uit van dat project. 

Om de functies van de Nederlandse kust duurzaam in stand te houden gaat het kustbeleid uit 
van een systeembenadering, namelijk dat het gehele kustfundament moet meegroeien met 
de optredende zeespiegelstijging (Nationaal Waterplan, 2009). Hieraan wordt invulling 
gegeven door het toepassen van zandsuppleties, via het uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg 
van Rijkswaterstaat. Uitgangspunt is dat er zoveel zand wordt neergelegd, dat de functies 
van de kust duurzaam in stand blijven, tenminste, als het zand op de juiste manier wordt 
verdeeld. 

1.2 Vraagstelling 
Voor het ontwikkelen van alternatieve suppletievarianten en het optimaliseren van 
Kustlijnzorg, is het zinvol om goed inzicht te krijgen in de suppletiebehoefte vanuit de 
verschillende functies. Dit ondersteunt de keuzes bij het verdelen van het zand bij de 
reguliere suppleties in tijd en ruimte. 

1.3 Aanpak 
Er is een inventarisatie uitgevoerd van de ruimtelijke verdeling van de functies langs de 
Nederlandse kust waarvoor de ligging van de kustlijn belangrijk is. Het gaat daarbij vooral om 
de volgende functies: 
 
1 binnendijkse veiligheid, op kwetsbare plaatsen waar structurele kusterosie optreedt en 

waar een relatief smalle, lage zeewering de achterliggende polders beschermt tegen 
overstromingen vanuit zee. Daarbij is uitgegaan van de daadwerkelijke aanwezige 
duinen, onafhankelijk hoe de waterkering formeel gedefinieerd is in de duinen. Een 
locatie met een breed duin en een zeewaarts gedefinieerde waterkering is dus geen 
kwetsbare locatie.  

2 buitendijkse veiligheid, op locaties waar de ligging van de kustlijn een directe relatie 
heeft met de mogelijke schade aan buitendijkse bebouwing en vitale objecten in de 
kuststrook. 

3 duindrinkwaterwinning, op plaatsen waar de ligging van de kustlijn van invloed is op de 
veiligheid van de zeereep, die bescherming biedt aan drinkwatergebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden en 

4 strandrecreatie, daar waar de ligging van de kustlijn een directe relatie heeft met de 
omvang van recreatiestranden. 
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Aanvullend is kaartmateriaal samengesteld voor een aantal aspecten die een nauwe relatie 
hebben met zandsuppleties. Er zijn kaarten gemaakt van: 

 
5. de plekken waar structurele erosie van de kustlijn optreedt;  
6. de ligging van het kustfundament;  
7. de ligging van de Natura 2000-gebieden binnen het kustfundament; 
8. de locaties met zandwinning buiten het kustfundament. 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze van de inventarisatie beschreven; deze is gebaseerd op 
expertkennis en GIS informatie. De resultaten van de globale inventarisatie en analyse 
worden gepresenteerd in hoofdstuk 3 in de vorm van kaarten en tabellen.  
In hoofdstuk 4 worden de gegevens besproken en voorzien van aanbevelingen voor nader 
onderzoek. 
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2 Werkwijze 

2.1 Informatiebronnen 
De verdeling van deze functies langs de Nederlandse kust is in GIS vastgelegd.  

Hiervoor werd de informatie over de kustdelen waar binnendijkse en buitendijkse veiligheid 
een relatie hebben met de ligging van de kustlijn, verzameld op basis van professional 
judgement tijdens een werksessie op 14 september 2011 met Q. Lodder (technisch manager 
Kustlijnzorg bij Rijkswaterstaat-Waterdienst), Jan Mulder en Joost Stronkhorst (Deltares).  

De recreatiekaart stoelt op de informatie en de GIS bestanden van stranden van Decisio 
(2011). De stranden die gekenmerkt zijn als ‘extensief gebruik’ zijn buiten beschouwing 
gelaten. 

 

Voor de ligging van waterwinningbedrijven1 in de duinen en van Natura-2000 gebieden is 
gebruik gemaakt van een GIS bestand van de Data en  Informatie Dienst van Rijkswaterstaat. 

De informatie over zandwinlocaties op de Noordzee is afkomstig uit de milieu-effect 
rapportage 2013-17 (Grondmij, 2012) en betreft de landwaartse locaties hieruit. 

Het kustfundament is afkomstig van Rijkswaterstaat versie: v0401 vrom. 

Ter ondersteuning van de kaart met ‘binnendijkse veiligheid’ is de ruimtelijke verdeling 
weergegeven van het overstroombare gebied langs de kust. Als bron diende de "Risicokaart 
Nederland", HKV, datum: 05 mei 2008. 

Ter ondersteuning van de kaart met ‘buitendijkse veiligheid’ is de ruimtelijke verdeling 
weergegeven van bebouwing en kwetsbare objecten in het buitendijkse gebied langs de kust. 
Als bron is gebruik gemaakt van TOP10 2007 van het Kadaster.  

2.2 De kaarten en tabellen 
De informatie is weergegeven in GIS kaarten. Hierbij is op grond van de morfologie 
onderscheid gemaakt in drie kustregio’s:  

 

• Waddenkust, van Schiermonnikoog tot Camperduin, 

• Hollandse kust, van Camperduin tot Hoek van Holland en 

• Deltakust, van de Nieuwe Waterweg tot het Zwin aan de Belgische kust. 

 

                                                   
1Grondwaterlichamen met onttrekking voor drinkwater in Nederland zoals vastgesteld voor KRW art. 5 rapportage 2004 

en het register beschermde gebieden KRW 
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3 Resultaten 

3.1 Inleiding 
Tabel 3.1 presenteert gegevens over de lengte van de kustlijn waar kustlijnzorg een directe 
bijdrage levert aan gebruiksfuncties en de lengte waar van nature kustachteruitgang optreedt. 
Dit wordt toegelicht in de volgende paragrafen.  
 
Tabel 3.1 Verdeling van de kustlijn per kustregio en de gehele Nederlandse kust (km), naar gebruiksfuncties en 

aard van kustachteruitgang die van nature optreedt.  

  Wadden Hollandse kust Delta Totaal 
Totale lengte 143 97 126 366 
     
Functies*     
-binnendijkse veiligheid 17 11 35 63 
-buitendijkse veiligheid 21 13 3 37 
-recreatie 16 31 35 82 
-drinkwater 8 49 15 72 
     
Kustachteruitgang     
-erosie 83 32 64 179 
-zeespiegelstijging 143 97 126 366 

 lengtes kunnen overlappen, zie tabel 3.3 voor nadere uitwerking daarvan  

3.2 Basiskaarten 

3.2.1 Structurele kusterosie 
In figuur A.1 (zie kaarten en tabellen) is aangegeven waar er langs de Nederlandse kust van 
nature sprake is van structurele erosie. Dit treedt op langs ongeveer de helft van de 
Noordzeekust (Tabel 3.1).  

3.2.2 Kustfundament en kustsysteem 
In figuur A.2 is het kustfundament weergegeven. Het kustfundament is gedefinieerd als het 
gebied tussen de -20 meter dieptelijn in de Noordzee en de binnenduinrand (VROM, 2006). 
Het is  een zanddelend systeem met de Waddenzee en Westerschelde. Deze gebieden zijn 
voor zandaanbod aangewezen op het kustfundament. Het oppervlak van deze gebieden staat 
in Tabel 3.2 aangegeven. 
 
Tabel 3.2 Oppervlak kustfundament, Waddenzee een Westerschelde (km2). 

  Wadden Hollandse kust Delta  totaal 
Kustfundament 1925 1224 1292 4441 
Waddenzee 2400 - - 2400 
Westerschelde - - 300 300 

3.2.3 Natura 2000-gebieden 
In figuur A.3 is het areaal aangeven waar de Vogel- en Habitatrichtijn van toepassing is. 
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3.2.4 Zandwinlocaties 
Figuur A.4 toont de zandwingebieden in de Noordzee die in de periode 2013-17 gebruikt 
mogen worden. De winning van zand voor suppleties vindt plaats buiten het kustfundament.  

3.3 Ruimtelijke verdeling van de functies 

3.3.1 Kwetsbare delen van de kust (binnendijkse veiligheid) 
Figuur A.5 toont de relatief kwetsbare delen van de kust. Het gaat om totaal 64 km, waarvan 
het grootste deel in de Delta ligt (zie Tabel 3.1).Ter illustratie is in de kaart het potentieel 
overstroombaar gebied in het achterland aangegeven. 

3.3.2 Buitendijkse veiligheid 
Figuur A.6 geeft de kustdelen weer waar buitendijkse bebouwing en kwetsbare objecten 
aanwezig zijn. Het gaat om totaal 38 km, met name langs de Noordzeekust van de Wadden 
(Tabel 3.1). Ter illustratie is in de kaart de ligging aangegeven van de bebouwing in de 
kustzone buiten de dijkringlijn. 

3.3.3 Recreatiestranden 
Figuur A.7 geeft de kustdelen weer die (intensief) worden gebruikt voor strandrecreatie. Het 
gaat om totaal 70 km, met name langs de Hollandse en Deltakust (zie Tabel 3.1). 

3.3.4 Grondwaterlichamen met onttrekking voor drinkwater 
Figuur A.8 tenslotte geeft de 72 km kust weer waarlangs duinen liggen die voor 
drinkwaterwinning gebruikt (kunnen) worden. Dit speelt met name langs de Hollandse kust 
(Tabel 3.1). Ter illustratie is in de kaart de ligging van de grondwaterlichamen afgebeeld. 

3.4 Kustlengtes voor combinaties van functies 
In deze analyse zijn langs delen van de kust een enkele functie aanwezig of meerdere 
functies gelijktijdig van belang. Figuur 3.1 illustreert dit voor de kust van Walcheren. Hier is 
een aaneenschakeling van functiecombinaties te zien. 
De lengte van kustlijnen waar één functie is toegekend, en waar overlap in functies te vinden 
is, is in Tabel 3.3 aangegeven. De vier beschouwde functies liggen langs ca. 195 km kustlijn, 
waarvan 54 km een combinatie van functies heeft. De overige 141 km hebben betrekking op 
de aanwezigheid van één van de functies afzonderlijk. 
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Figuur 3.1 Combinatie van functies langs de erosieve kust van Walcheren. (ero=erosie, biv= binnendijkse 

veiligheid, rec=recreatie en dri=drinkwaterwinning). 
 

Tabel 3.3 Kustlengte (km) waar in deze analyses één functie is toegekend of een combinatie van meerdere 
gebruiksfuncties voorkomt.  

  Wadden Hollandse kust Delta totaal  
 

Combi 2/3 functies 6 29 19 54 
 

Eén functie toegekend     
 - binnendijkse veiligheid 15 4 18 37 
 - buitendijkse veiligheid 16 1 3 20 

 - recreatie 10 3 19 32 
 - drinkwater 3 34 1 38 

 
Totaal 55 70 69 195 
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4 Discussie 

Het kustgebied 
Het aandachtsterrein van het uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg is groot, zoals blijkt uit 
Figuren A.2-A.4. De kustlijn langs de Noordzee is ca. 366 km lang. Het kustfundament is een 
zeer groot gebied (orde 1 miljoen voetbalvelden in oppervlak). Een aanzienlijk deel van dit 
areaal bestaat uit Natura 2000-gebieden, maar niet de vooroever van de Hollandse kust 
tussen Camperduin en Hoek van Holland. De zandwingebieden liggen direct zeewaarts van 
het kustfundament, dat wil zeggen voorbij de -20 meter lijn. 

 

Relatieve verdeling van gebruiksfuncties 
Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat er langs in totaal 195 kilometer van onze kust functies liggen 
die een relatie hebben met de ligging van de kustlijn. Er zijn 4 functies in beschouwing 
genomen. Afgemeten aan de lengte van de kustlijn waarop ze aanwezig zijn, zijn 
binnendijkse veiligheid, drinkwaterwinning en recreatie (63-82 km) de meest voorkomende 
gebruiksfuncties, gevolgd door buitendijkse veiligheid (38 km) (Tabel 3.1). Voor 28% van 
deze kustlengte gaat het om een combinaties van functies (Tabel 3.3).  

Naar de natuur functie is bijvoorbeeld niet gekeken. De functie ’natuur’ is niet apart benoemd; 
natuur lift mee en overlapt met de vier gebruiksfuncties en speelt bovendien in het deel van 
de kust dat niet direct baat heeft bij suppleties.  

De verdeling van de functies langs de kust is toegepast in de verschillende 
zandsuppletievarianten in de ALS studie ‘ Zandsuppleties in de 21e eeuw (Stronkhorst et al., 
2012).  

 
Erosieve kustdelen en onderhoud basiskustlijn 
Langs de Hollandse kustboog is de erosie beperkt tot de noordelijke en zuidelijke secties, in 
het middengebied is er sprake een zeker evenwicht. Suppletie vindt niet alleen plaats waar dit 
op grond van structurele kust erosie wordt verwacht, maar bv. ook in Noordwijk, waar min of 
meer een evenwichtssituatie bestaat, wordt wel gesuppleerd, vanwege de relatief zeewaartse 
ligging van de overeengekomen basiskustlijn. Bij dergelijke locaties zal er meer erosie 
optreden dan van nature het geval is. 

 

Nader onderzoek 
Dit is een eerste inventarisatie van de ruimtelijke verdeling van gebruiksfuncties langs de 
Nederlandse kust. Aanbevolen wordt om de gehanteerde gegevens aan te vullen en te 
controleren met meer specifieke gebiedsinformatie. 
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A Kaarten en tabellen 

 
Figuur A.1 Structurele kusterosie 
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Figuur A.2 Het kustfundament 
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Figuur A.3 Natura 2000-gebieden langs de kust 
 
Toelichting legenda  
HR - Habitatrichtlijn gebied 
BN – Beschermd natuurmonument 
VR – Vogelrichtlijn gebied 
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Figuur A.4 Potentiele zandwinlocaties 2013-2017. 
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Figuur A.5 Kwetsbare delen van de kust 
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Figuur A.6 Aandachtslocaties buitendijkse veiligheid i.v.m. buitendijkse bebouwing 
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Figuur A.7 Strandrecreatie (naar: Decisio, 2011) 
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Figuur A.8 Beschermde drinkwaterwingebieden 
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Opmerking:  Tussen Egmond aan Zee en de Zeeweg van Castricum wordt niet aan 

waterwinning gedaan. 
 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordhollands_Duinreservaat 
 
Tabel A.1 Structurele kusterosie (Van Noord Oost – Zuid West de Nederlandse kustlijn) 
 
Nummer Lengte (m) locatie 
101 3719 Schiermonnikoog oost 
102 5810 Schiermonnikoog 
103 6017 Ameland oost 
104 4024 Ameland midden 
106 5785 Ameland west 
107 6631 Terschelling oost 
108 3614 Terschelling west 
109 2427 Vlieland 
110 2131 Texel noord 
111 1955 Texel slufter 
112 11724 Texel 
113 10530 Den Helder 
114 27715 Noord Hollandse kust midden 
115 1711 IJmuiden Noord 
116 18765 Den Haag / Hoek van Holland 
117 7271 Rockanje 
118 977 De Kwade Hoek 
119 1270 Goedereede 
120 5137 Visschershoek 
121 8358 Haamstede 
122 4111 De Banjaard 
123 2265 Oostkapelle 
124 21016 Walcheren west 
125 1573 Breskens 
126 12245 Zeeuws Vlaanderen 
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Tabel A.2 Kwetsbare delen van de kust 
 
Nummer Lengte 

(m) 
1 1035 
2 934 
3 2089 
4 1163 
5 3195 
6 3472 
7 5419 
8 1422 
9 2407 
10 1395 
11 2622 
12 2774 
13 2315 
14 2110 
15 1074 
16 1760 
17 785 
18 1005 
19 834 
20 7801 
21 3862 
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Tabel A.3 Buitendijkse veiligheid 
 
Id Lengte (m) 
A- 3485 
A 4039 
B1 6384 
B2 2056 
C 277 
D 589 
E 4129 
F 1818 
G 1061 
H 1231 
I 1746 
J 4609 
K 1304 
L 2338 
M 2614 
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Tabel A.4 Strandrecreatie 
 
ID Lengte 

(m) 
Lengte 
categorie 
(km) 

R_1 199 0.5 
R_2 199 0.5 
R_3 199 0.5 
R_4 200 0.5 
R_5 406 0.5 
R_6 203 0.5 
R_7 401 0.5 
R_8 200 0.5 
R_9 200 0.5 
R_10 400 0.5 
R_11 160 0.5 
R_12 404 0.5 
R_13 1595 2.0 
R_14 384 0.5 
R_15 597 0.5 
R_16 199 0.5 
R_17 1216 1.0 
R_18 1383 1.0 
R_19 1400 1.0 
R_20 135 0.5 
R_21 1307 1.0 
R_22 793 1.0 
R_23 269 0.5 
R_24 1299 1.0 
R_25 234 0.5 
R_26 2260 2.0 
R_27 1829 2.0 
R_28 379 0.5 
R_29 1251 1.0 
R_30 250 0.5 
R_31 3524 4.0 
R_32 1000 1.0 
R_33 250 0.5 
R_34 802 1.0 
R_35 5504 5.0 
R_36 251 0.5 
R_37 1003 1.0 
R_38 2003 2.0 
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R_39 501 0.5 
R_40 3705 4.0 
R_41 602 0.5 
R_42 198 0.5 
R_43 1563 2.0 
R_44 401 0.5 
R_45 2399 2.0 
R_46 200 0.5 
R_47 199 0.5 
R_48 1491 1.0 
R_49 250 0.5 
R_50 420 0.5 
R_51 3525 4.0 
R_52 501 0.5 
R_53 2400 2.0 
R_54 1580 2.0 
R_55 1410 1.0 
R_56 1019 1.0 
R_57 791 1.0 
R_58 400 0.5 
R_59 2580 3.0 
R_60 1360 1.0 
R_61 2887 3.0 
R_62 981 1.0 
R_63 1243 1.0 
R_64 421 0.5 
R_65 172 0.5 
R_66 455 0.5 
R_67 858 1.0 
R_68 2498 2.0 
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Tabel A.5 Beschermde drinkwaterwingebieden 
 
Id 
 

Lengte 
(m) 

I 1290 
II 938 
III 1795 
IV 1880 
V 2177 
VI 6257 
VII 10727 
VIII 18997 
IX 10851 
X 2105 
XI 3771 
XII 6685 
XIII 3905 
XIV 2041 
 
 




