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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding voor de planstudie
De kust van Voorne vormt een zwakke schakel in de Hollandse kust. In 2002 hebben de provincies
Noord-Holland en Zuid-Holland de Strategische Visie Hollandse Kust 2050 (zie lit. [1]) gepresenteerd.
In de studie werd geconcludeerd dat de kust van Voorne slechts op de zeer lange termijn mogelijke
veiligheidsproblemen kent. Echter, daarna bleek op grond van nieuwe inzichten dat de toestand van de
kust ongunstiger is dan uit deze visie naar voren kwam.

De Wet op de waterkering (Wwk) schrijft een vijfjaarlijkse toetsing voor van de primaire waterkeringen
waarin de veiligheid tegen overstroming wordt getoetst aan een norm. Uit berekeningen die in 2003
voor deze veiligheidstoetsing zijn gemaakt is gebleken dat de veiligheid rond de Punt van Voorne – als
gevolg van de te verwachten structurele toekomstige kustachteruitgang op de aangenomen toetsdatum
1 januari 2009 – niet zal voldoen. Tevens maakte de Technische Adviescommissie voor de Waterkerin-
gen (TAW) bekend dat de golfbelasting op de kust groter is dan tot nu toe werd aangenomen. Uit bere-
keningen, eveneens in 2003, waarin het effect van een hogere golfbelasting op de veiligheid van de
kust van Voorne werd bepaald, is geconcludeerd dat bij een doorkijk van 50 jaar de een deel van Zuid-
westkust van Voorne en de Punt van Voorne, niet aan de vereiste veiligheid zal voldoen.

Voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was dit aanleiding om de kust van Voorne tot zwakke
schakel te benoemen. Dit houdt in dat door waterschap Hollandse Delta, onder regie van de provincie
Zuid-Holland, een integraal plan voor de versterking van deze zwakke schakel moet worden opgesteld.
Doelstelling van het zogenoemde ‘versterkingsplan’ is te komen tot een breed gedragen, structurele,
integrale en duurzame oplossing voor verbetering van de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is
de veiligheid nadrukkelijk de hoofddoelstelling. Ter voorbereiding op dit versterkingsplan is een
planstudie doorlopen, waar een Projectnota/MER onderdeel van uitmaakt.

Hoewel de kust van Voorne niet als ‘prioritaire’ zwakke schakel in de Nederlandse kust is aangemerkt,
omdat er geen ingrijpende ruimtelijke consequenties zijn, conformeert waterschap Hollandse Delta zich,
voor de uitwerking van de versterkingsmaatregelen, aan het proces dat voor de prioritaire zwakke
schakels wordt doorlopen.

1.2. Plangebied
De duinwaterkering van de kust van Voorne ligt langs de Noordzee. De Zuidwestkust van Voorne sluit
aan op de Haringvlietdam en aan de noordwest kust op de Brielse Gatdam. Het plangebied omvat het
kustgedeelte waar mogelijk het veiligheidsprobleem aan de orde is en waar zich eventuele effecten van
de versterkingsmaatregelen kunnen voordoen.

Het voorkeursalternatief (VKA) (zie hoofdstuk 4) uit het PN/MER bestaat uit een zeewaartse duinsup-
pletie bij de Punt van Voorne én een zeewaartse strandverhoging bij de Zuidwestkust van Voorne. Het
uitgangspunt bij deze suppletie is dat deze fungeert als onderhoudslaag voor een periode van 20 jaar
(levensduur). Daarbij is de Punt van Voorne gedefinieerd van raai 920 – 1100 en de Zuidwestkust van
Voorne gedefinieerd van raai 1100 – 1300. In het versterkingsplan wordt een overgang gerealiseerd
naar de bestaande kustlijn van raai 920 tot 910 respectievelijk van raai 1300 tot 13101.

In Figuur 1.1 is het plangebied weergegeven waarvoor in dit versterkingsplan een ontwerp is uitge-
werkt.

Vrijwel het hele plangebied van de kust van Voorne is beschermd als Natura 2000-gebied in het kader
van de Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Natura 2000 is een netwerk van natuurgebieden in Euro-

                                                  
1
 Vanwege recreatieve belangen is ervoor gekozen om de versterking na raai 1300 40 m verder door te zetten. Vervolgens wordt een

  overgang gerealiseerd naar de bestaande kustlijn (circa 100 m).
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pa. Aan de binnenzijde van de duinwaterkering is het Natura 2000-gebied Voornes Duin gelegen, dat in
beheer is bij Natuurmonumenten en de stichting het Zuid-Hollands Landschap. Aan de buitenzijde van
de duinwaterkering ligt het zee- en natuurgebied Voordelta, eveneens Natura 2000-gebied.

Figuur 1.1 Overzicht versterking plangebied

De punt

Zuidwest kust

Overgang

(aansluiting bestaande kustlijn)

Overgang

(aansluiting bestaande kustlijn)

Voornse duin

bron: Afslagkaart Noordzeekust, RIKZ, Alkyon, Grontmij, november 2001

1.3. M.e.r.-procedure en besluitvorming
De kustversterking Voorne is m.e.r.-beoordelingsplichtig. De initiatiefnemer heeft besloten op grond van
de aanwezige bijzondere omstandigheden een Milieueffectrapport (MER) op te stellen (zie lit. [2]). De
publicatie van de Startnotitie m.e.r. (zie lit. [3]) was de eerste stap in deze m.e.r.-procedure, deze publi-
catie heeft in december 2005 plaatsgevonden. In de Wet op de waterkering is vastgelegd dat Gedepu-
teerde Staten het versterkingsplan van waterschap Hollandse Delta, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van
de Wet op de waterkering, moet goedkeuren. De PN/MER (lit. [2]) en het versterkingsplan liggen tege-
lijkertijd ter visie.

1.4. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de probleemstelling en doel van het versterkingsplan nader toegelicht. Hoofd-
stuk 3 gaat in op de huidige situatie en de autonome ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt tevens de vei-
ligheidsanalyse en de duinfronterosie beschreven. In hoofdstuk 4 wordt het voorkeursalternatief behan-
deld die uit het PN/MER volgt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 worden de ontwerptechnische zaken
ten aanzien van de versterking nader toegelicht.

Hoofdstuk 6 gaat wat dieper in op de uitvoeringsaspecten. Hier komen zaken zoals in te zetten materi-
eel en materiaal aan bod, maar ook de werkwijze en uitvoeringsduur worden in dit hoofdstuk nader toe-
gelicht. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 en 8 respectievelijk ingegaan op de uitvoeringskosten en de pro-
cedures die volgen ná dit versterkingsplan.
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2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL

2.1. Veiligheidsprobleem bij de kust van Voorne

2.1.1. Voorgeschiedenis
De kust van Voorne is aangemerkt als zwakke schakel in de kustverdediging. Een zwakke schakel is
een kustvak dat naar verwachting binnen vijftig jaar versterkt moet worden om aan de eisen voor veilig-
heid tegen overstroming van het achterland te voldoen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de
stijging van de zeespiegel, een hogere stormfrequentie en zwaardere golfrandvoorwaarden.

In 2003 is de toetsing van de veiligheid van de kust van Voorne uitgevoerd door het waterschap, geba-
seerd op het Randvoorwaardenboek 2001 (zie lit. [4]). Hieruit bleek dat de kust van Voorne bij de Punt
op de aangenomen toetsdatum 1 januari 2009 niet zou voldoen als gevolg van de te verwachten struc-
turele kustachteruitgang.

Verder heeft het waterschap, naar aanleiding van nieuwe inzichten in de golfbelastingen voor de kust,
in een zogeheten beheerdersoordeel (eveneens in 2003) geconcludeerd dat bij een doorkijk van 50 jaar
de gehele zuidwestelijke kust van Voorne, inclusief de Punt van Voorne, niet aan de vereiste veiligheid
zal voldoen. Voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was dit aanleiding de kust van Voorne tot
zwakke schakel te benoemen.

2.1.2. Actualisatie van de veiligheidsbeschouwing
Onder coördinatie van de provincie Zuid-Holland zijn de studies naar de zwakke schakels van start ge-
gaan. Hiervoor heeft de provincie voor de veiligheidsberekeningen van de zwakke schakels uitgangs-
punten en randvoorwaarden gedefinieerd en vastgesteld, zie bijlage IV. Voor de PN/MER is op basis
hiervan een onderzoek uitgevoerd naar het actuele veiligheidsprobleem bij de kust van Voorne (peil-
datum 2004). In bijlage II (Ontwerp versterking duinenkust Voorne) zijn de uitgangspunten en rand-
voorwaarden voor de veiligheidsberekeningen samengevat.

Voor de planstudie Kust van Voorne is in de veiligheidsbeschouwing de structureel optredende kus-
terosie een extra aandachtspunt. Het is voor iedereen zichtbaar dat delen van de kust van Voorne sterk
eroderen. Dit geldt met name voor het gebied rond de Punt van Voorne en in wat mindere mate voor de
Zuidwestkust. Bij de noordwestkust is juist sprake van kustaangroei. De kusterosie is een dominante
factor in het veiligheidsprobleem bij de kust van Voorne.

Om inzicht te geven in de grootte en het belang van de kusterosie bij Voorne zijn, alvorens de resulta-
ten van de veiligheidsbeschouwing te presenteren, de volgende zaken nader toegelicht:
- optredende kusterosie (afslag van duinen en strand) door golfaanval en zandafvoer;
- onzekerheid in de grootschalige morfologische ontwikkelingen;
- onderhoud van de Basis Kust Lijn (BKL).
De toelichting is hier op hoofdlijnen gegeven, een meer uitgebreide toelichting kan worden gevonden in
hoofdstuk 3 (onderdeel morfologie in paragraaf 3.1) en in de technische onderbouwing van de verster-
king duinwaterkering van Voorne (zie referenties).

autonome kusterosie
Voor de kust van Voorne zijn periodieke meetgegevens beschikbaar over het kustprofiel, dat wil zeggen
over de kustlijn, de dieptelijnen en de zandvolumes. Op basis van de geanalyseerde ontwikkeling in de
tijd kan de kust van Voorne worden onderverdeeld in drie kenmerkende kustvakken:
- de noordwestkust (raai 620 tot en met raai 900). De trend voor zowel het duin als het strand is po-

sitief, dat wil zeggen zeewaartse kustaangroei;
- de Punt van Voorne (raai 900 tot en met 1100). De trend voor zowel het duin als het strand is

(zwaar) negatief, dat wil zeggen landwaartse kusterosie;
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- de Zuidwestkust (raai 1100 tot en met raai 1600). De trend voor het duin is overwegend licht posi-
tief, de trend voor het strand is bijna overal negatief.

Door de optredende kusterosie bij de Punt van Voorne en de Zuidwestkust lijkt daar ‘de zee steeds
dichterbij te komen’.

onzekerheid in de grootschalige morfologische ontwikkelingen
De laatste honderd jaar heeft de voordelta bij Voorne grote veranderingen ondergaan en is de situatie
sterk veranderd door onder meer menselijk ingrijpen. Het meest dominant is de afsluiting van het Ha-
ringvliet geweest, die heeft geleid tot een fundamentele wijziging van het systeem. Het getijvolume nam
op de westelijke rand van het mondingsgebied van de Haringvliet (NAP –12 m dieptelijn) fors af, de in-
vloed van de golven op de morfologie nam in verhouding tot die van het getij toe. Overige ingrepen als
de afsluiting van het Brielse Gat, de aanleg van de Maasvlakte en de aanleg van het baggerspeciede-
pot de Slufter hebben de morfologie van het gebied eveneens beïnvloed, maar zijn niet zo dominant
geweest.

In de nabije toekomst zijn er wederom twee bepalende ingrepen voorzien in het morfologisch systeem:
- het gewijzigd spuiregime van de Haringvlietsluizen: het zogeheten Kierbesluit2;
- de aanleg van tweede Maasvlakte3.
Het Kierbesluit betekent dat bij normale rivierafvoeren de sluisdeuren bij eb en vloed op een opening
kleiner dan 10 % worden gezet. De sluizen zullen altijd zodanig worden beheerd dat bij hoge rivieraf-
voeren en hoge waterstanden op zee de veiligheid is gegarandeerd. Na verloop van tijd kunnen de
sluizen misschien nog verder worden opengezet (variant Getemd Getij), zodat het getij kan terugkeren
in het Haringvliet, het Hollandsch Diep en de Biesbosch. In dat geval zal echter eerst een nieuwe be-
sluitvormingsprocedure moeten worden doorlopen.

De voorspelkracht van morfologische modellen in het intergetijdengebied van de Voordelta is beperkt in
detail en tijd, de onderzoekshorizon beperkt zich ook tot circa 20 jaar (tot 2025). Hoe en in welk tijdsbe-
stek de kustlijn van Voorne zich onder invloed van oude en nieuwe ingrepen precies zal ontwikkelen, is
niet bekend. Wel is een trend te verwachten:
- de huidige verondieping van het Brielse Gat zet zich voort. Zandplaten zullen zich verder verhelen,

waardoor het strand zich verbreedt en verhoogt;
- modelberekeningen laten zien dat door verbreding van een oost-west georiënteerde geul een bres

in de Hinderplaat ontstaat, waardoor de golfaanval tijdens stormen op de Punt sterker zal worden;
- de huidige verondieping van het Rak van Scheelhoek komt tot stilstand of verandert misschien zelfs

in een verdieping; hierdoor kan de vooroever van de Punt zich niet ontwikkelen en zal deze dus
minder of niet profiteren van de verondieping van het Brielse Gat.

De verwachting is dat de structurele kusterosie bij de Punt van Voorne en de Zuidwestkust in de nabije
toekomst zal doorgaan, in ieder geval tot de planhorizon van circa 2025. Onzekerder is hoe de Voor-
delta zich na 2025 gaat ontwikkelen, gezien de veranderingen zoals de opening van de Haringvlietslui-
zen.

onderhoud Basiskustlijn (BKL)
Rijkswaterstaat onderhoudt sinds 1990 de kustlijn van Nederland door regelmatig zand te suppleren op
de kust. Tot 2005 is dit bij Voorne niet aan de orde geweest, omdat voor het onderhoud van de Basis
Kust Lijn (BKL) vooral naar de lage delen van het kustprofiel wordt gekeken. Bij de Punt van Voorne
heeft de vooroever (zoals hiervoor beschreven) een redelijk stabiel beeld, zodat suppletie vanuit onder-
houd van de kustlijn niet direct noodzakelijk was. In 2005 heeft Rijkswaterstaat in het kader van het on-
derhoud van de BKL wel een suppletie uitgevoerd, die mede tot doel had het strand te verbreden ten

                                                  
2
 In het MER ten behoeve van het Kierbesluit staat dat de Haringvlietsluizen per 1 januari 2005 op een kier worden gezet. De invoering

  van het Kierbesluit is vooralsnog uitgesteld tot 1 januari 2008.
3
 Formeel nog niet bekrachtigd, maar start van de aanleg is voorzien in 2008.
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behoeve van de recreatie. Deze suppletie is uitgevoerd van raai 960 tot en met raai 1600, tot het rela-
tief hoge niveau van NAP +3 meter.

De mogelijkheid bestaat dat deze BKL-suppletie wat zal bijdragen aan het verminderen van de erosie
van de hogere delen van het profiel (duinfront). Echter, doordat ten opzichte van erosie door stormen
het BKL-zand relatief laag in het profiel wordt afgezet, draagt deze suppletie waarschijnlijk slechts be-
perkt bij. Naar verwachting zal de erosie van het duinfront, met name bij de Punt, de komende jaren
structureel doorgaan. Bij de Zuidwestkust is de verwachting wel dat de suppletie van 2005 de duinfront-
erosie zal afremmen, de maximale erosiesnelheid van circa 3 meter per jaar bij de Zuidwestkust kan
dan ook als een worst-case worden beschouwd.

robuuste veiligheidsmaatregelen
Het doel van het onderzoek naar de zwakke schakels is om te komen tot een robuust ontwerp, met het
oog op de tijdshorizon van +50 jaar en rekening houdend met de gesignaleerde onzekerheden. Hoewel
de verbeteringsmaatregelen in principe worden ontworpen voor een termijn van 50 jaar, is van belang
te beschouwen in hoeverre maatregelen flexibel kunnen inspelen op de toekomst en onzekerheden.
Vanwege de dynamiek in het mondingsgebied van het Haringvliet en de beperkte voorspelhorizon bij
de kust van Voorne (tot ongeveer 2025) is het voor de versterkingsmaatregelen van belang een goede
afweging te maken tussen robuustheid en flexibiliteit.
In Tabel 2.1 staan de resultaten van de veiligheidsberekeningen met duinfronterosie van Koster engi-
neering (zie lit. [6]) weergegeven. Hieruit blijkt dat zich in de zone van raai 920 t/m 1300 de meest ern-
stige veiligheidsproblemen voordoen wanneer de trend van de duinfronterosie zich doorzet. Hoewel in
paragraaf 2.1.2 de stranderosietrend in het kustvak van raai 1100 – 1600 als licht negatief omschreven
wordt, blijkt van raai 1300 t/m 1600 toch geen veiligheidsprobleem te ontstaan.

Tabel 2.1 Veiligheidsberekeningen met profielopname 2004

toelichting
920 betekent: is volgens berekening veilig
920 betekent: is volgens berekening onveilig
920 betekent: is op het oog maar net aan veilig

betekent: plangebied

berekeningen met profiel anno 2004, wel duinfronterosie
Raai 2004  + 50 jr  + 50 jr R  + 100 jr R  + 200 jr R

860 860 860 860 860 860
880 880 880 880 880 880
900 900 900 900 900 900
920 920 920 920 920 920
940 940 940 940 940 940

1002 1002 1002 1002 1002 1002
1060 1060 1060 1060 1060 1060
1080 1080 1080 1080 1080 1080
1100 1100 1100 1100 1100 1100
1120 1120 1120 1120 1120 1120
1140 1140 1140 1140 1140 1140
1160 1160 1160 1160 1160 1160
1180 1180 1180 1180 1180 1180
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1220 1220 1220 1220 1220 1220
1240 1240 1240 1240 1240 1240
1260 1260 1260 1260 1260 1260
1280 1280 1280 1280 1280 1280
1300 1300 1300 1300 1300 1300
1320 1320 1320 1320 1320 1320
1340 1340 1340 1340 1340 1340
1360 1360 1360 1360 1360 1360
1380 1380 1380 1380 1380 1380
1400 1400 1400 1400 1400 1400
1420 1420 1420 1420 1420 1420
1440 1440 1440 1440 1440 1440
1460 1460 1460 1460 1460 1460
1480 1480 1480 1480 1480 1480
1500 1500 1500 1500 1500 1500
1520 1520 1520 1520 1520 1520
1540 1540 1540 1540 1540 1540
1560 1560 1560 1560 1560 1560
1600 1600 1600 1600 1600 1600
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Op grond van bovenstaande is er onderscheid te maken in twee deelgebieden waar veiligheidsmaatre-
gelen noodzakelijk zijn:
- de Punt van Voorne (raai 920 t/m 1100);
- en de Zuidwestkust (raai 1100 t/m 1300).
Aan de noordwestkust worden (op dit moment) geen veiligheidsmaatregelen voorgesteld.

2.2. Beleidskader
Naast het hiervoor beschreven veiligheidsprobleem bepalen diverse Europese, nationale, regionale en
lokale beleidsvoornemens, plannen en richtlijnen de kaders (en de gevraagde ruimtelijke kwaliteit) voor
de oplossing van de versterking van de kust van Voorne. Deze zijn in de PN/MER (lit. [2]) uitgebreid
beschreven. Van belang is met name de Europese Vogel- en Habitat richtlijn, alsmede de (nieuwe)
Natuurbeschermingswet 1998. In onderstaand tekstkader zijn de belangrijkste kaders opgenomen,
waar in de planstudie en de PN/MER rekening mee is gehouden.

waarborgen veiligheid

Een zwakke schakel moet zó worden versterkt dat de veiligheidsnormen voor het achterland duurzaam worden gewaarborgd.

handhaven zandbalans

Bij ruimtelijke maatregelen in de kust moet zand een ordenend principe zijn.

behoud en versterking ecologie

Dominant zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de nieuwe Natuurbeschermingswet. Instandhoudingsdoelstellingen zijn maat-

gevend.

optimaal ruimtegebruik

Diverse gebruiksfuncties moeten elkaar niet verdringen, maar juist versterken. Verspilling van ruimte moet worden voorkomen. Het stre-

ven is: afwisseling van natuurgebieden waar rust en stilte gewaarborgd blijven, en intensief gebruikte terreinen waar volop gelegenheid

is voor recreatie en beweging.

economische continuïteit

Versterking van zwakke schakels kan consequenties hebben voor het areaal visgronden, voor scheepvaart, toerisme, land- en tuin-

bouw, en voor andere economische bedrijvigheid. Een integrale afweging van de maatschappelijke kosten en baten van alle functies is

nodig. De continuïteit van economische activiteiten moet zoveel mogelijk worden veiliggesteld. Waar dit niet kan, zijn compenserende

maatregelen vereist.

ruimtelijke kwaliteit

In het algemeen geldt voor de Zuid-Hollandse kust dat bij ontwikkeling op of voor de kust zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te wor-

den van natuurlijke kustmorfologische processen. Specifiek voor de kust van Voorne voegt het IOPK daaraan toe:

- geleidelijke uitbreiding van de buitenrecreatievoorzieningen;

- bescherming van natuurfuncties (Vogel- en Habitatrichtlijn en Zeereservaat);

- herstel van oorspronkelijke dynamiek in het deltagebied (i.c. Haringvliet);

- recreatie-extensivering op de kop van Voorne die leidt tot natuur- en landschapsherstel.

2.3. Doelstelling voor de kust van Voorne
Op basis van het hiervoor beschreven veiligheids- en erosieprobleem, en op basis van de uitgangs-
punten en randvoorwaarden uit het beleidskader, luidt het doel van de planstudie voor de versterking
van de zwakke schakel kust van Voorne als volgt:

Doelstelling is te komen tot een breed gedragen, structurele, integrale en flexibele oplossing voor ver-
betering van de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit. Veiligheid is nadrukkelijk de hoofddoelstelling.
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Het doel van de voorgenomen activiteit is daarmee tweeledig:
- het realiseren van de veiligheid tegen overstroming van Voorne tussen raai 920 en 1300 op basis

van de in de Wet op de waterkering vastgelegde veiligheidsnorm van 1/4000 per jaar. Het ontwerp
van de versterking van de kust van Voorne moet zowel flexibel als robuust zijn. Hoewel de verbete-
ringsmaatregelen in principe worden ontworpen voor het oplossen van het veiligheidsprobleem voor
een termijn van 50 jaar (planperiode), is het van belang te beschouwen in hoeverre maatregelen
flexibel kunnen inspelen op de toekomstige onzekerheden in de verwachte kusterosie. Vanwege de
dynamiek in het mondingsgebied van het Haringvliet en de beperkte voorspelhorizon bij de kust van
Voorne (tot ongeveer 2025) is het voor de versterkingsmaatregelen van belang een goede afweging
te maken tussen robuustheid en flexibiliteit;

- daaraan gekoppeld het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, met aandacht voor:
⋅ het behoud van de bijzondere en beschermde natuurwaarden en het waar mogelijk vergroten

van de ruimte voor natuurlijke processen;
⋅ het behoud van landschappelijke verscheidenheid en de afleesbaarheid van de historie;
⋅ het waar mogelijk bijdragen aan de ontspanningsmogelijkheden voor bewoners en recreanten.
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3. HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van de kust
van Voorne beschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gehele delta, de Punt en de
Zuidwestkust. Aan het eind zijn de conclusies over de huidige situatie en autonome ontwikkeling kort
samengevat.

Voor de huidige situatie wordt verwezen naar enkele tekeningen (zie bijlage I):
- DDT123-6-3000: Bestaande situatie Voornse kust, locaties kustraaien;
- DDT123-6-3001: Bestaande situatie Voornse kust, hoogtekaart;
- DDT123-6-3002: Dwarsprofielen huidige situatie, inmeting 2005, raai 920 tot raai 1080;
- DDT123-6-3003: Dwarsprofielen huidige situatie, inmeting 2005, raai 1100 tot raai 1280;
- DDT123-6-3004: Dwarsprofielen huidige situatie, inmeting 2005, raai 1300 tot raai 1340.

3.1. Huidige situatie

3.1.1. Gebiedsbeschrijving
Het mondingsgebied van het voormalige zeegat van het Haringvliet is gelegen tussen het baggerspe-
ciedepot ‘Slufter’, de kust van Voorne, de Haringvlietdam, de kust van Goeree en de doorlopende NAP
- 12 m dieptelijn zeewaarts. Het gebied is in Figuur 3.1 weergegeven4. De belangrijkste platen en geu-
len die zijn te onderscheiden (van noord naar zuid en west naar oost) betreffen:

- het Hindergat, dat in 1986 is gegraven als opvolger van het Gat van de Hawk;

- het Bokkegat, dat inmiddels veel kleiner is geworden;

- de Middengeul, die nu veel groter is;

- het Rak van Scheelhoek, een voormalige hoofdgeul die voorlangs de Zuidwestkust van Voorne ligt;

geulen

- de geulen Slijkgat en Noord-Pampus.

- de Hinderplaat;

- de Garnalenplaat met doorsnijding door de Middengeul in een noordelijke en een zuidelijke Garnalenplaat;

platen

- Kwade Hoek.

                                                  
4
 Bij Figuur 3.1. dient te worden aangetekend dat de kaart wat verouderd is, en dat de contouren van het platen- en geulenstelsel in-

  middels zijn gewijzigd. Genoemde platen en geulen zijn echter nog wel aanwezig.
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Figuur 3.1 Overzicht monding Haringvliet (zie lit. [5])

In de periode tussen het jaar 1250 en 1600 is het estuarium Haringvliet ontstaan. Door meerdere
stormvloeden zijn in de periode erna laag gelegen polders verloren gegaan en ontstond er een directe
verbinding tussen het Haringvliet en het rivierengebied. De buitendelta van het Haringvliet is opge-
bouwd met het sediment dat hierbij vrij gekomen is. In de tweede helft van de 20e eeuw zijn delta en
monding sterk beïnvloed geweest door menselijke ingrepen. De belangrijkste menselijke ingrepen in
het gebied rond de monding van het Haringvliet zijn:

jaartal ingreep

1950 afdamming van de Brielse Maas

1966 afsluiting van het Brielse Gat

1958-1970 de bouw van de Haringvlietdam in twee fases:

- bouw van spui- en schutsluizen aan de zuidkant (1957-1968);

- bouw van dam aan de noordkant (1968-1970).

1964-1976 aanleg van de Maasvlakte

1986-1987 aanleg van het baggerspeciedepot de ‘Slufter’

De ontwikkeling van het mondingsgebied in de periode 1970 – 2000 is af te leiden uit de beschikbare
meetgegevens over dieptelijnen. Hieruit blijkt dat na 1970 de morfologie van de voormalige buitendelta
sterk is gewijzigd. Het meest dominant is de afsluiting van het Haringvliet geweest, die heeft geleid tot
een fundamentele wijziging van het systeem. Het getijvolume nam op de westelijke rand van het mon-
dingsgebied (NAP –12 m dieptelijn) met 70 % af, waardoor het oorspronkelijke evenwicht tussen getij-
volume en geuldoorsnedes werd verstoord. De invloed van de golven op de morfologie nam in verhou-
ding tot die van het getij toe. De inschatting is dat ongeveer 90 % van de aanpassingen nu wel heeft
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plaatsgevonden. De aanleg van de Maasvlakte en de Slufter hebben weliswaar de morfologie van het
gebied eveneens beïnvloed, maar zijn niet zo dominant geweest als de afsluiting van het Haringvliet.

3.1.2. Morfologische ontwikkelingen in het mondingsgebied
De belangrijkste wijzigingen van verleden tot en met het heden kunnen als volgt worden omschreven:
- de golfinvloed in het mondingsgebied is in verhouding tot het getij toegenomen. Vanaf 1970 vindt in

het gebied een netto sedimentatie van circa 1 miljoen m3 zand en slib per jaar plaats;
- de rand van de voormalige buitendelta erodeerde. Het vrijkomende zand is door golfwerking en het

getij landinwaarts in oostelijke richting verplaatst;
- de oostelijke migratie van zand is zichtbaar bij de meest zeewaarts gelegen zandplaat, de Hinder-

plaat. Deze is naar het oosten en zuiden verplaatst en gedeeltelijk boven NAP uitgegroeid. Overi-
gens is na 1990 de Hinderplaat niet verder in hoogte toegenomen en zelfs lokaal geërodeerd5,
waardoor nu alleen het zuidelijke deel boven NAP ligt. Op het noordelijk deel van de plaat is een
kortsluitgeul ontstaan die de functie van het Hindergat overnam;

- door de plaatontwikkeling op de buitendelta is de golfbelasting op de kust van Voorne na de afslui-
ting afgenomen;

- door het functieverlies in de getijbeweging vullen geulen zich met zand en slib (‘zandhonger’),
waardoor de diepte ervan afneemt. In de voormalige getijgeulen het Rak van Scheelhoek en Noord-
Pampus betreft het vooral slibdepositie. Buiten deze gebieden bestaat het sinds 1970 afgezette se-
diment uit zand met beperkte slibpercentages;

- vanwege de locatie van het sluizencomplex en de grote verondiepingen die in het Rak van Scheel-
hoek hebben plaatsgevonden is in het gewijzigd systeem het Slijkgat de belangrijkste getijgeul. Het
grootste deel van het getij- en spuivolume wordt door deze geul naar de Noordzee getransporteerd.

3.1.3. Structurele kusterosie
De ontwikkeling in de tijd van de Voornse kust kan het best worden geïllustreerd aan de hand van de
ontwikkelingen van dieptelijnen in het kustprofiel. Als eerste kunnen de dieptelijnen worden beschouwd
van de niveaus NAP +3 m, +2 m, +1 m en +0 m. Deze niveaus vertegenwoordigen respectievelijk:
- de duinvoetligging;
- een hoog strandniveau (hoger dan gemiddeld hoogwater);
- een soort gemiddelde strandbreedte (lager dan gemiddeld hoogwater);
- een strandbreedte tot de NAP-lijn.

Punt van Voorne
In Figuur 3.2 is het verloop van de dieptelijnen als functie van de tijd te zien voor raai 1002 (raai 1002 is
hier gekozen als illustratie voor de Punt). De zwaar negatieve trend (landwaarts) voor zowel de duin-
voet als het strand is duidelijk zichtbaar en bedraagt bij deze raai ongeveer 7,5 m/jr.

                                                  
5
 Vooral in het noordelijk deel met doorsnijdingen door geulen. De afbuiging van het Hindergat in zuidelijke richting heeft er mogelijk

  mede voor gezorgd dat de Hinderplaat hier erodeert.
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Figuur 3.2 Erosietrend Punt van Voorne (1965-2005, raai 1002) (zie lit. [6])

* Plotselinge stijgingen in de positie van de dieptelijnen worden veroorzaakt door zandsuppleties. Bijvoorbeeld de snelle stijging in 1987

is het resultaat van een grootschalige duin- en strandsuppletie én in 2005 door de suppletie in het kader van BKL onderhoud.

De erosietrends verschillen per raai, in Tabel 3.1 is voor enkele raaien de erosiesnelheid aangegeven.

Tabel 3.1 Erosietrend Punt

Raai Erosie trend van strand en duinfront

  940 6,50 (m/jaar)

1002 7,50 (m/jaar)

1060 6,25 (m/jaar)

Figuur 3.2 illustreert de bijzondere situatie bij de Punt. Het hoger deel van het kustprofiel (hier het duin
en strand, bij andere raaien soms alleen het duin) erodeert terwijl de rest van het profiel, het zeewaart-
se en lagere deel, zich aanmerkelijk gunstiger ontwikkelt (stabiel of veel minder achteruitgang).

Een verklaring hiervoor moet worden gezocht in de unieke combinatie van een geprononceerde vorm
van de kust (puntig en vooruitstekend richting Noordzee) met een ligging in het morfodynamisch gebied
van een buitendelta:
- het lagere deel van het kustprofiel wordt qua ontwikkelingen beheerst door de (in ruimte en tijd)

grootschalige morfologische ontwikkelingen van de buitendelta en de – voormalige - monding van
het Haringvliet; hier spelen de dagelijkse zandtransporten en de voortdurende natuurlijke drang van
het systeem om een evenwicht in de zandbalans te bereiken de boventoon. Een redelijk stabiele
vooroever bij de Punt blijkt onderdeel te zijn van deze grootschalige morfologie;

- het hogere deel van het kustprofiel (het strand en vooral het duin) daarentegen lijkt qua ontwikke-
ling beheerst te worden door kustafslag en –erosie (zie onderstaand tekstkader). Dit vindt vooral
plaats tijdens stormen uit zuidwest tot noordwest, indien het zeewater hoog komt en golven in staat
zijn om het duinmassief te bereiken en aan te tasten. Het afgeslagen zand zal, door de vorm van de
kust ter plaatse van de Punt, direct worden afgevoerd naar weerszijden van de Punt. Het zand ver-
dwijnt in het Rak van Scheelhoek (voormalige Haringvlietgeul) of wordt afgezet langs de noord-
westkust, daarmee bijdragend aan de zichtbare verondieping van het Brielse Gat.
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duinfronterosie en stormomstandigheden

Het duinfront zal vooral eroderen in de volgende gevallen:

- onder dagelijkse of regelmatige omstandigheden wanneer de strandbreedte in de loop der tijd minder is geworden;

- onder extreme stormomstandigheden wanneer de stormvloedwaterstand zo hoog is dat de golven tegen het duinfront aan komen;

- daarnaast zijn ook dagelijkse en extreme eolische effecten mogelijk waarbij het duinfront door wind wordt aangetast.

De mogelijkheid bestaat dat verbreding van het strand na de suppletie van 2005 een (tijdelijk) afremmend effect op duinfronterosie

heeft. Tijdens stormomstandigheden kan het duinfront echter verder blijven eroderen. Volgens hoogwater overschrijdingsfrequentielij-

nen geldt:

- de hoogwaterstand (inclusief een halve golfhoogte) van NAP +2,5 m wordt ongeveer 10 maal per jaar overschreden;

- de hoogwaterstand (inclusief een halve golfhoogte) van NAP +3 m wordt ongeveer 3 maal per jaar overschreden;

- de hoogwaterstand (inclusief een halve golfhoogte) van NAP +3,5 m wordt ongeveer eens per 1,5 jaar overschreden;

- de hoogwaterstand (inclusief een halve golfhoogte) van NAP +4,25 m wordt ongeveer eens per 20 jaar overschreden.

Met name de laatste hoogwaterstand gaat om extreme stormen die een onevenredig grote duinafslag kunnen veroorzaken.

Een bijkomstigheid is dat in het Rak van Scheelhoek in de periode na de afsluiting van het Haringvliet,
veel fijn en slibrijk materiaal van mariene herkomst is afgezet. Daarnaast is met de grootschalige sup-
pletie in eind jaren tachtig ook veel slibrijk zand op de kust aangebracht. Een belangrijk effect van de
aanwezigheid van slibfracties dat hierdoor is ontstaan, is dat deze het strand en de vooroever beter re-
sistent maken tegen erosie. Dit kan een versterkende factor zijn geweest in het stabiele gedrag van de
vooroever van de Punt.

Zuidwestkust van Voorne
Figuur 3.3 illustreert de ontwikkelingen aan de Zuidwestkust, met als voorbeeld raai 1300.

Figuur 3.3 Erosietrend Zuidwestkust van Voorne (1997- 2004, raai 1300) (zie lit. [6])

Voor de Zuidwestkust geldt dat de erosie structureel minder sterk is dan bij de Punt van Voorne. Een
representatieve raai ongeveer midden in het gebied is raai 1300. Uit Figuur 3.3 blijkt dat de afgelopen
jaren hier de gemiddelde erosiesnelheid voor het strand en het duinfront ongeveer 3,2 m per jaar. is.
De erosie is bij de Punt het grootst en neemt gaande richting de Haringvlietdam af. Tussen raai 1300
en 1400 neemt de erosiesnelheid sterk af: bijvoorbeeld bij raai 1340 is de erosiesnelheid voor het
strand en het duinfront ongeveer 1 m per jaar.
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De erosie van het strand treedt grotendeels langs de hele Zuidwestkust op. Voor wat de erosie van het
duinfront betreft is dat (nog) niet het geval. Er zijn raaien waar de erosie van het duinfront niet of nau-
welijks optreedt en er zijn raaien waar de erosie van het duinfront wel optreedt, maar in mindere mate.
Het beeld van de erosie van het duinfront zoals bij raai 1300 is waarschijnlijk een ‘worst case’, dat zich
misschien de komende tijd voortzet langs andere delen van de Zuidwestkust.

De achteruitgang van het strand en het duinfront ontstaat doordat zand tijdens stormen in de richting
van het Rak van Scheelhoek wordt getransporteerd. Is het zand eenmaal in de geul afgezet, dan is het
niet meer mogelijk, tijdens rustige perioden, dat het zand weer naar het strand wordt getransporteerd.
Het zand is ingevangen. Dit proces leidt ertoe dat het strand langs de Zuidwestkust structureel ero-
deert.

3.2. Autonome ontwikkeling

3.2.1. Haringvlietmonding en buitendelta hiervan
Indien de nabije toekomst (komende 20 jaar tot circa 2025) in beschouwing wordt genomen, zijn de
ontwikkelingen onder invloed van drie voorziene veranderingen van belang:
- BKL-suppletie 2005;
- het gewijzigd spuiregime Haringvlietsluizen;
- de aanleg van de tweede Maasvlakte.

Deze ontwikkelingen geven een trendbreuk in de morfologische ontwikkelingen vanaf de afsluiting van
het Haringvliet tot op heden. Welke invloeden ze hebben op het systeem wordt in het onderstaande af-
zonderlijk beschreven.

BKL-suppletie 2005
In 2005 is in opdracht van Rijkswaterstaat een BKL onderhoudssuppletie uitgevoerd. De suppletie is
uitgevoerd tot het relatief hoge niveau van NAP +3 m. De levensduur van deze suppletie (de tijd die het
kost voordat het weer is geërodeerd) is voor de Punt geschematiseerd op circa 7 jaar. Voor de Zuid-
westkust is de levensduur geschematiseerd tot circa 10 jaar.

Als deze suppletie ‘op’ is dan zal (volgens de gestelde uitgangspunten) opnieuw worden gesuppleerd
ongeveer overeenkomstig de suppletie van 2005.

Een vergelijking met het verleden

Volgens het voorgaande zal de toekomstige jaarlijkse suppletiehoeveelheid voor de Punt ongeveer zijn: 320 (m
3
/m) elke 7 jaar, dat

is een gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid van circa 45 (m
3
/m). Dat is iets minder dan de eerder afgeleide jaarlijkse hoeveelheid van

60 (m
3
/m) in het verleden. Voor de Zuidwestkust zijn de hoeveelheden: 100 (m

3
/m) elke 10 jaar, dat is een jaarlijkse hoeveelheid

van circa 10 m
3
/m. Dat is beduidend minder dan de eerder afgeleide jaarlijkse hoeveelheid van 60 (m

3
/m) in het verleden.

Alhoewel de omstandigheden in de tijd zijn gewijzigd (Haringvliet, Rak van Scheelhoek), is bij een vergelijking met de onderhouds-

behoefte uit het verleden mogelijk de berekende levensduur van de recente suppletie eerder te rooskleurig ingeschat dan anders-

om.

Als op basis van het verleden een prognose opgesteld zou worden voor de onderhoudsbehoefte in een
periode van 20 jaar dan zou resulteren: een behoefte van 20 jaar x 60 (m3/m) = circa 1200 (m3/m).

gewijzigd spuiregime Haringvlietsluizen
In het Kierbesluit staat dat de Haringvlietsluizen per 1 januari 2005 op een kier worden gezet6. Dat be-
tekent dat bij normale rivierafvoeren de sluisdeuren bij eb en vloed op een opening kleiner dan 10 %

                                                  
6
 De invoering van het kierbesluit is vooralsnog uitgesteld tot 1 januari 2008.
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worden gezet. De sluizen zullen altijd zodanig worden beheerd dat bij hoge rivierafvoeren en hoge wa-
terstanden op zee de veiligheid is gegarandeerd. Wanneer de Kier ingaat zal dit van invloed zijn op de
huidige ontwikkeling van de monding.

In het kader van de m.e.r. tweede Maasvlakte (MV2) zijn berekeningen uitgevoerd (zie lit.[7]). De ont-
wikkelingen voor de eerste 20 jaar na het ingaan van het Kierbesluit zijn gesimuleerd. Over de rekenre-
sultaten kon worden beschikt, de rapportage ontbreekt echter (nog). Uit de resultaten kan in grote lijnen
worden aangenomen dat de dagelijkse getijstroming door de geulen naar verwachting zal toenemen.
Stormen zullen niet veranderen en extreme spui-debieten zullen ongeveer hetzelfde blijven. Het resul-
taat is dat de verhouding tussen dagelijkse omstandigheden en extreme omstandigheden zal verande-
ren. De toename van het gemiddeld debiet zal de diepte van de geulen doen toenemen. Aangrenzende
platen zullen kleiner van omvang worden, slib zal opwoelen en weggevoerd worden. Waarschijnlijk zijn
de veranderingen het grootst bij het Slijkgat en in mindere mate bij het Rak van Scheelhoek;

Ook in een eerder onderzoek (zie lit. [8]) zijn morfologische berekeningen uitgevoerd, dit is echter ge-
daan voor het Getemd Getij (de eindfase van het kierbesluit) en met een alternatief hydraulisch / mor-
fologisch model. Hierbij zijn uitgangspunten en modelinstellingen gevarieerd. De bandbreedte in de
voorspelde morfologische veranderingen stond in dit onderzoek centraal.

aanwezigheid tweede Maasvlakte
Een uitbouw van de Maasvlakte (de tweede Maasvlakte: MV2) zal leiden tot iets meer golfafscherming
voor golven uit noordwestelijke richtingen. Deze golven zijn echter van gering belang voor de Zuidwest-
kust van Voorne, omdat golven uit deze richting toch al zouden zijn bijgedraaid of gebroken op de on-
diepten in het mondingsgebied. Voor de Punt van Voorne is deze golfafscherming dus van enige in-
vloed omdat de achteruitgang deels moet worden toegeschreven aan de golfaanval (onder stormcondi-
ties) uit deze richting. Hierbij wordt aangetekend dat de belangrijkste bijdrage aan de erosie van de
Punt van Voorne moet worden toegeschreven aan de (zuid)westelijke golven.

Omdat naar verwachting de zuidoever van MV2 in zand zal worden uitgevoerd en door middel van
suppleties moet worden onderhouden, zal de totale zandvoorraad van het mondingsgebied van het Ha-
ringvliet toenemen. Dit zand komt echter vooral ten goede aan de noordwestkust van Voorne of wordt
in de vorm van nieuwe banken voor de noordwestkust van Voorne afgezet. De invloed van MV2 op het
stroombeeld in het mondingsgebied is naar verwachting vooral geconcentreerd op het noordelijke deel.
Samenvattend kan gesteld worden dat de verwachting is dat MV2 géén grote invloed zal hebben op het
waterkerend vermogen van de Voornse kust, zeker niet op de Zuidwestkust.
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Toekomstige ontwikkelingen tot over 200 jaar

De voorspellingen aan de hand van morfologische modellen beperken zich tot de eerste 20 jaar (zie hiervoor). Dit is een gangbare

analyseperiode, voorspellingen voor langere perioden worden in de regel niet zinnig geacht vanwege de afnemende betrouwbaar-

heid van de modeluitkomsten. Er zijn derhalve geen analyses of berekeningen beschikbaar voor langere perioden, zoals tot 200

jaar welke de tijdhorizon is bij de probleemanalyse in het kader van deze studie.

Om toch voorspellingen te doen wordt geëxtrapoleerd op basis van de meest recente modelvoorspellingen (met het Kierbesluit als

uitgangspunt) en wordt gedacht in scenario’s. Vanuit het veiligheidsvraagstuk zijn de volgende extremen denkbaar:

- het noordelijke deel van de Hinderplaat (na splitsing door doorbraak van geul, in eindfase van het Kierbesluit) verheelt met de

verondieping in de Brielse Gat. In de periferie wordt de vooroever van de Punt steeds ondieper en verheelt deze zich met de

ondiepte van de Brielse Gat. Het strand van Voorne wordt breed en hoog, de golfaanval en daarmee de eroderende invloed

van de frequente golven nemen af. De achteruitgang van het duinfront bij de Punt neemt steeds verder af, stopt of slaat om in

vooruitgang;

- de verdieping in de geul door de Hinderplaat ontwikkelt zich verder. Het Rak van Scheelhoek verdiept zich verder, het diepste

punt van de geul komt ter hoogte van de Punt te liggen. Als gevolg hiervan zal de vooroever van de Punt zich niet kunnen ont-

wikkelen en zal deze niet kunnen profiteren van de verondiepingen aan de rand van het Brielse Gat.

De verondieping die in de zuidoost-hoek, in de oksel van de Zuidwestkust en de Haringvlietdam is ontstaan, beïnvloedt steeds gro-

tere delen van de Zuidwestkust. Hierdoor worden langs een steeds groter deel van de Zuidwestkust de vooroever ondiep en het

strand breder en hoger.

klimaatverandering
Naast de effecten ten gevolge van Kierbesluit en Maasvlakte II, zijn er ook nog autonome ontwikkelin-
gen te verwachten ten gevolge van klimaatsveranderingen. Bij klimaatsveranderingen spelen twee as-
pecten een rol: (i) zeespiegelstijging en (ii) zwaardere hydraulische belastingen. De tijdschaal van deze
klimaatsveranderingen is in de orde van 50 tot 100 jaar. Dit aspect is verdisconteerd in de hydraulische
randvoorwaarden en de veiligheidsberekeningen in deze planstudie.

3.2.2. Punt
De ontwikkeling van de Punt is bijzonder omdat de erosie van het duin niet in dezelfde mate plaatsvindt
als die van het strand en vooroever. Om over veiligheid in de toekomst een uitspraak te kunnen doen,
zal de toekomstige ontwikkeling van het kustprofiel qua plaats en vorm ingeschat moeten worden. Een
factor hierbij is:
- het BKL onderhoud: hierdoor zal op het moment dat het BKL wordt onderschreden, in het lager

deel van het profiel gesuppleerd worden. Dit is autonoom beleid en vindt dus regulier plaats (zie te-
vens paragraaf 5.5). Er ontstaat na suppletie een profielvorm die nieuw is en zich nooit eerder heeft
voorgedaan;

- de autonome –morfologische- ontwikkeling van de vooroever van de Punt. Eerder is een potentieel
ontwikkelscenario beschreven waarin de vooroever en het strand worden beïnvloed door de veron-
dieping die aan de rand van het Brielse Gat plaatsvindt en die als een vlek zich ontwikkelt in de
richting van de Punt. Uit de modeluitkomsten zou kunnen worden afgeleid dat na 25 tot 30 jaar de
vooroever en strand van de Punt aangroeit en hoger wordt. Het BKL onderhoud zou dan impliciet
niet meer aan de orde zijn.

In Figuur 3.4 is schematisch de ontwikkeling van de duinvoet in relatie tot het BKL-onderhoud weerge-
geven, het betreft hier raai 1080. De kust gaat achteruit, het duin harder dan de rest van het profiel. Op
basis van het MKL model wordt vastgesteld of er met suppleties wordt ingegrepen: het BKL-onderhoud.
De kust binnen de MKL-schijf wordt weer vooruitgeschoven. De omvang van de suppletie wordt in de
praktijk afgestemd op een levensduur van 5 jaar. In deze beschouwing gaan we ervan uit dat dit ook
voor Voorne geldt. De suppletie betreft het aanbrengen van een hoeveelheid in de BKL schijf, dat wil
zeggen globaal ergens tussen NAP-4 m en NAP + 3 m (duinvoet).
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Figuur 3.4 Schematisch de ontwikkeling van de duinvoet in relatie tot het BKL-onderhoud
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De vraag doet zich voor hoe na een onderhoudssuppletie het duin en daarmee de veiligheid zich verder
ontwikkelt. De voorspelling kan niet worden afgeleid uit de profielontwikkeling in het verleden omdat
immers er sprake is van een nieuwe situatie, met een nieuwe kustprofiel dat niet eerder is voorgeko-
men en waarvan de ontwikkeling ervan dus ook niet eerder is waargenomen.

Er zijn drie mogelijke ontwikkelingen voor de duinvoet denkbaar:
- ontwikkeling 1: de duinvoet gaat niet verder achteruit. Door de suppletie wordt een hoog voorland

gecreëerd waardoor de duinafslag kleiner wordt en het afgeslagen duin niet uit het kustvak wordt
afgevoerd. Vanuit evenwichtbeschouwing kan ook als volgt worden geredeneerd: uit Figuur 3.4
blijkt een relatie tussen de duinvoet en de MKL. Door het profiel weer aan te vullen ontstaat een
MKL positie, hierbij hoort een duinvoetpositie die zeewaarts zal liggen van de werkelijke positie op
dat moment. Er is dan geen aanleiding te verwachten dat de duinvoet verder achteruit gaat;

- ontwikkeling 2: de duinvoet gaat verder achteruit. Omdat de rest van het profiel (het zeewaarts en
lager deel) niet verder erodeert, zal de achteruitgang van het duinfront afnemen naarmate de duin-
voet verder landinwaarts wordt verschoven. Waar deze asymptoot ligt, is niet direct te bepalen. Er
zijn ook geen theoretische modellen voor dergelijke extreme ontwikkelingen en extreme kustprofiel-
vormen voor handen;

- ontwikkeling 3: de duinvoet-achteruitgang gaat onverstoord door (‘tot Amersfoort’). Dit is fysisch
minder waarschijnlijk omdat bij grote verschuiving van het duinvoet ten opzicht van het strand, de
golven tegen het duinfront door het breken van golven en bodemwrijving op den duur nog van te
kleine omvang zullen zijn om nog afslag van betekenis te kunnen bewerkstelligen. Bovendien zal
zo’n situatie zich nooit kunnen voordoen omdat de duin van eindige omvang is, en is dit scenario
überhaupt hypothetisch omdat vanuit veiligheid (jaarlijks getoetst volgens VTV2006) automatisch al
reeds zou zijn ingegrepen. Dit scenario is feitelijk geen autonome ontwikkeling.

Het meest waarschijnlijke is ontwikkeling 2. De asymptoot is echter niet vast te stellen. Er rest derhalve
een grote onzekerheid over de duinfront ontwikkeling. Om dit het meest tot zijn recht te laten komen,
wordt niet met één scenario maar wordt met een bandbreedte aan potentiële ontwikkelingen rekening
gehouden: ontwikkelingen 1 en 3 zijn dan de extremen van alle mogelijkheden.
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Toekomstige ontwikkelingen tot over 200 jaar

Het BKL onderhoud is aan de orde voor de eerste 20 jaar die door de morfologische modellen is voorspeld. Op basis van de groot-

schalige morfologische ontwikkelingen in de buitendelta zijn nadien twee situaties mogelijk:

- door de eerder geschetste grootschalige morfologische ontwikkelingen van de plaat ten noordwesten van de Punt, groeit de

vooroever en het strand van de Punt aan en worden deze hoger. Dit zou na 25 à 30 jaar kunnen gebeuren. Het effect is zoda-

nig dat het BKL-onderhoud op een gegeven moment niet meer nodig is. In het extreme geval zal zich een nieuwe ontwikkeling

kunnen voordoen: de achteruitgang stopt vooralsnog. Vanaf dat moment blijft het duinfront op zijn plaats;

- het andere scenario is dat de Punt niet onder invloed van grootschalige verondieping en plaatvorming geraakt: de vooroever

en het strand van de Punt groeit niet aan. In dit scenario kan de geschetste ontwikkelingen 1 en 3 van het duinfront denkbeel-

dig in de tijd worden doorgezet tot over 200 jaar aan de orde.

3.2.3. Zuidwestkust
In raai 1280 is het duinfront de afgelopen 10 jaar stabiel, maar - volgens de grafiek in Figuur 3.5. - bin-
nen een periode van 5 jaar zal het strand zover teruggetrokken zijn dat het duinfront alsnog wordt aan-
getast. Vanaf dat moment zal naar verwachting ook het duinfront eroderen, met dezelfde snelheid als
het strand.

In deze gegevens is echter de suppletie van 2005 nog niet verwerkt. Deze suppletie beïnvloedt de voornoemde prognose. Over de sup-

pletie is nog niet alles bekend (levensduur, in hoeverre correspondeert dit met een situatie eerder in het verleden?). Wel is de verwach-

ting dat de suppletie het moment in de tijd vooruit heeft geschoven dat de erosie van het strand de stabiliteit van het duinfront aantast.

Uitgaande van een levensduur van de suppletie van 5 tot 10 jaar, zal voor de komende 10 tot 15 jaar het duinfront nog stabiel zijn. Pas

daarna zal het duinfront achteruit gaan, met de erosiesnelheid van het strand zoals die momenteel wordt waargenomen.

Figuur 3.5 Dieptelijnen als functie van tijd (raai 1280)

Voorne, raai: 1280, Dieptelijnen als Functie van Tijd
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In raai 1440 gaat het strand eveneens achteruit maar zal door het BKL-onderhoud na 10 jaar worden
gestopt. Hierdoor zal niet een moment worden bereikt dat het duinfront door de achteruitgang van het
strand wordt beïnvloed. Het duinfront blijft hier stabiel. Deze ontwikkeling kan voor het deeltraject tot en
met de Haringvlietdam worden verondersteld. Er treedt geen verslechtering van de situatie op maar
een verbetering (hoger vooroever, verbreding van de duinen door verstuiving).

De grootschalige morfologische voorspellingen ten behoeve van Maasvlakte en Kierbesluit (zie eerder)
geven een verondiepingsproces te zien dat vanuit de Haringvlietdam in het zuidoosten ontstaat en dat
na 20 jaar reikt tot halverwege de Zuidwestkust. Dit verondiepingsproces kan mogelijk de achteruitgang
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van het strand matigen en maakt in dit opzicht het hiervoor geschetste beeld van een stabiele duinfront
nog aannemelijker.

Toekomstige ontwikkelingen tot over 200 jaar

Op basis van de eerder geschetste grootschalige morfologische ontwikkelingen in de monding van het Haringvliet is op de langere

termijn moeilijk te voorspellen hoe de ontwikkelingen zich voortzetten. Een mogelijkheid is dat er een evenwichtssituatie ontstaat

met een grote en relatief hoge plaat in het midden van de monding, ten noorden en zuiden geflankeerd door goed ontwikkelde getij-

geulen het Rak van Scheelhoek en het Slijkgat. Langs de Zuidwestkust zal het aanzandingsgebied (aanslibbing eigenlijk) misschien

nog iets noordelijker kunnen uitbreiden maar de verwachting is dat dit niet veel verschilt van dat in de laatste opname uit de 20 jari-

ge voorspelreeks.

Bij de Punt van Voorne spelen een tweetal zaken. Ten eerste is dat een veiligheidsprobleem dat zich bij
enkele kustraaien voordoet en ten tweede is dat de autonome erosie in relatie tot de veiligheid. Beide
onderwerpen worden in dit hoofdstuk apart behandeld.

3.3.  Uitgangspunten
In het kader van veiligheid tegen overstromen zijn er meerdere duinafslagberekeningen gemaakt door
het adviesbureau Koster Engineering (zie lit. [6]). Aan de basis van deze berekeningen staan een aan-
tal uitgangspunten welke zijn beschreven in het programma van eisen (zie paragraaf 3.4).

rekenpeil voor afslag
Het gehanteerde rekenpeil voor duinafslag bestaat uit het rekenpeil anno 2006 volgens het handboek
randvoorwaarden 2001 van RWS plus een toeslag. Die toeslag is opgebouwd uit de volgende compo-
nenten:
- de verwachtingswaarde voor de gemiddelde zeespiegelstijging;
- een extra opzet als gevolg van een verwachte toename in de windsnelheid;
- een toeslag voor het in rekening brengen van dijkring effecten.

zeespiegelrijzing
Voor de berekeningen van het ‘ontwerp 50 jaar’ is het uitgangspunt: het middenscenario volgens Lei-
draad Zandige Kust.

lengte effect dijkringtoeslag
De provincie Zuid-Holland hanteert als uitgangspunt dat een toeslag op het rekenpeil dient te worden
gehanteerd voor het in rekening brengen van het ‘dijkring effect’. Voor het projectgebied Voorne is door
de provincie Zuid-Holland geadviseerd uit te gaan van een toeslag van 10 cm op het rekenpeil.

profielverhoging
Met ‘profielverhoging’ wordt het volgende bedoeld: Indien men de basiskustlijn wil blijven onderhouden
bij het optreden van zeespiegelrijzing, dan zal de kust gesuppleerd moeten worden. Een simplificatie
van dit gegeven is dat aangenomen wordt dat de bodem (zeewaarts van de huidige duinvoet) als ge-
volg van die suppleties mee omhoog gaat en wel met een waarde overeenkomstig de verwachte zee-
spiegelrijzing. De waarden voor ‘Profielverhoging’ zijn daarom gelijk aan de waarden voor ‘zeespiegel-
rijzing’ in de tabel met de gebruikte uitgangspunten.

golfperiode en golfhoogte
De te hanteren golfperioden en golfhoogtes zijn voorgeschreven in het randvoorwaardenboek 2001 van
RWS. In het randvoorwaardenboek 2001 is niet uitgegaan van verzwaarde golfrandvoorwaarden, welke
in de voorliggende studie wel zijn gehanteerd. De gebruikte verzwaarde uitgangspunten zijn conform
het advies van de provincie Zuid-Holland in afstemming met het Rijk (zie Tabel 3.3).
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referentie profielopname
De ingrediënten die een rol spelen bij Voorne zijn onder andere de optredende autonome erosie en het
handhavingsbeleid aangaande de BKL. Voor beide zijn in dit rapport (nieuwe) adviezen geformuleerd.

Parallel aan dit versterkingsplan is een m.e.r.-procedure doorlopen. Hier zijn veiligheidsberekeningen
gemaakt met de profielopname anno 2004. Inmiddels zijn ook de profielopnamen anno 2005 beschik-
baar (inclusief de suppletie die in 2005 heeft plaatsgevonden). Het lijkt logisch om uit te gaan van de
meest recente profielopnamen en stand van zaken. Daar tegenover staat dat de uitgevoerde suppletie
slechts een tijdelijk karakter heeft. Bovendien geldt als referentiedatum voor het project de stand anno
2004. Bij de uiteindelijke uitwerking en het dimensioneren van de maatregelen is uitgegaan van de pro-
fielopnamen van 2004 (hierbij is de suppletie van 2005 van deze maatregelen afgetrokken). Als refe-
rentie is een set veiligheidsberekeningen gemaakt met het huidige profiel anno 2005 (uitpeiling na sup-
pletie 2005).

3.4.  Programma van eisen

hydraulische randvoorwaarden
De hydraulische randvoorwaarden 2001 (toetspeil 2006) voor de kust van Voorne zijn weergegeven in
Tabel 3.2. Naast veiligheidsberekeningen in de huidige situatie zijn in het licht van de doelstelling te-
vens veiligheidsberekeningen uitgevoerd voor een scenario met hydraulische randvoorwaarden over 50
jaar. Deze uitgangspunten zijn weergegeven in Tabel 3.3.

Tabel 3.2 Hydraulische randvoorwaarden 2001 voor de kust van Voorne

Jarkusraai en plaatsaanduiding Rekenpeil 2006

[m + NAP]

H0s

[m]

Tp

[s]

920 – 1080 5,50 3,2 8
1080 – 1280 5,55 3,2 8
1200 – 1240 5,60 3,2 8
1240 – 1300 5,60 3,1 8

Tabel 3.3 Uitgangspunten HR + 50 jaar voor de kust van Voorne

nr ONTWERP HR + 50 jr (recept + aanvulling)

1 Basis uitgangspunt toetspeil(2006) + LZK middenscenario
2 Zeespiegelstijging + 30 cm
3 Extra opzet (windsnelheid) + 0 cm
4 Lengte-effect dijkringtoeslag + 10 cm
5 Rekenpeil voor afslag volgens

RVW(2001):RPL(2006)
+ 40 cm

6 Profielverhoging + 30 cm
7 Buistoten en bui-oscillaties (zit impliciet al in afslag)
8 Golfperiode 11,4 s
9 Golfhoogte volgens RVW(2001): Ho(2006) Ho2006

10 Profielopname anno 2004
(veiligheid tevens berekend met profiel 2005)

11 Rekenwijze duinafslag bij zwaardere golf + 40 %

Opmerking: conform advies van de provincie Zuid-Holland in afstemming met het Rijk (zie lit. [9])

autonome erosie
In verband met de vele veranderingen in en rond de kust van Voorne (zie paragraaf 3.1.2) heeft er in de
afgelopen jaren veel erosie plaatsgevonden in de kustzone. De grootte van deze structurele erosie ver-
schilt per raai. In de Punt loopt de erosie van strand en duin op tot 7,5 m per jaar, bij de Zuidwestkust is
dit gemiddeld 3,2 m per jaar (zie paragraaf 3.1.3).
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Indien de nabije toekomst (komende 20 jaar tot circa 2025) in beschouwing wordt genomen, zijn de
morfologische ontwikkelingen onder invloed van drie ingrepen vooral van belang:
- BKL-suppletie 2005;
- het gewijzigd spuiregime Haringvlietsluizen;
- de aanleg van de tweede Maasvlakte.

Deze ontwikkelingen geven mogelijk een nieuwe trendbreuk in de huidige morfologische ontwikkelingen
vanaf de afsluiting van het Haringvliet tot op heden. Welke invloeden ze hebben op het systeem wordt
in paragraaf 3.2 beschreven.

De verwachting is dat de structurele kusterosie bij de Punt van Voorne en de Zuidwestkust in de nabije
toekomst zal doorgaan, in ieder geval tot circa 2025. Onzekerder is hoe de Voordelta zich na 2025 gaat
ontwikkelen, gezien de veranderingen zoals de opening van de Haringvlietsluizen.

onzekerheden Zuidwestkust
Voor de Zuidwestkust is de berekende erosietrend vermenigvuldigd met een toeslagfactor 1,5. De re-
denen om een toeslagfactor te hanteren zijn:
- in tegenstelling tot ‘de Punt’ zijn bij de Zuidwestkust in het verleden nog geen grote suppleties uit-

gevoerd. Het is daarom moeilijker om conclusies te trekken op basis van ontwikkelingen uit het
verleden;

- er bestaat nog veel onzekerheid over de gevolgen van het ‘kierbesluit’ van het Haringvliet voor wat
betreft een verhoogde erosie op het stranddeel;

- de omvang van de suppleties zijn zodanig dat waarschijnlijk een deel van het suppletiezand in de
buurt of verder van de voormalige geulrand van het Rak van Scheelhoek terecht komt, een hogere
erosie is dan waarschijnlijk;

- vanwege de recreatieve belangen is het wenselijk gedurende de hele periode een voldoende breed
‘droog’ strand te houden.

3.5. Veiligheidsanalyse
Onder ‘veiligheid’ wordt in dit rapport verstaan: het voldoen aan de gestelde veiligheidseis met gebruik
van de hydraulische randvoorwaarden over 50 jaar (HR+50 jaar). De gestelde eis is verder dat zowel
de afslag, de toeslag en het grensprofiel volledig in de eerste duinregel passen.

In de berekeningen is rekening gehouden met het mee omhoog groeien van de bodem ter compensatie
van de negatieve effecten van een gemiddelde zeespiegelstijging. De gehanteerde uitgangspunten bij
de uitgevoerde veiligheidsanalyses zijn weergegeven in paragraaf 3.4.

In deze paragraaf wordt de veiligheid geanalyseerd op basis van de profielopname van 2004 (vóór de
suppletie 2005). De berekeningen zijn uitgevoerd door Koster Engineering, zie lit. [6].

Veiligheidsberekeningen zijn gemaakt met de profielopname van 2004 en zonder verder een erosie van
het duin toe te passen. De berekeningen geven daarom een beeld van de veiligheid als het profiel anno
2004 gehandhaafd zou worden. Het resultaat is te zien in Tabel 3.4. Indien er wél autonome erosie (bij
doorgaande duinfronterosie) is, is er wél (op den duur) sprake van een onveilige situatie. Daarom moet
de oplossing gezocht worden in het aanbrengen van een ‘onderhoudslaag’.

Uit de berekeningen volgt dat de veiligheid van de Punt al onveilig was in het jaar van de profielopname
(2004). De raai 1002 was onveilig, en de raaien 940 en 1060 voldeden nog maar net aan de veiligheid.
Wanneer de profielopname van 2004 wordt getoetst aan de HR + 50 jaar (kolom 2) voldoet tevens de
raai 1060 niet. Raai 940 is nog net veilig.
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Tabel 3.4 Veiligheidsberekening met profielopname 2004

GEEN DUINFRONTEROSIE

raai [1] 2004

rekenpeil 2006

[2]

HR + 50 jr.

900 veilig veilig

920 veilig veilig

940 (net) veilig (net) veilig

1002 ONVEILIG ONVEILIG

1060 (net) veilig ONVEILIG

1080 veilig veilig

1100 veilig veilig

1120 veilig veilig

1140 veilig veilig

1160 veilig veilig

1180 veilig veilig

1200 veilig veilig

1220 veilig veilig

1240 veilig veilig

1280 veilig veilig

1300 veilig veilig

N.B.: met ‘geen duinfronterosie’ wordt bedoeld dat de berekening is uitgevoerd met hetzelfde profiel (anno 2004)

Geconcludeerd moet worden dat er bij enkele raaien bij de Punt van Voorne een extra zandvolume
aangebracht dient te worden die er voor zorgt dat alle raaien veilig zijn met een profiel van 2004 waarbij
wordt gerekend met de HR + 50 jaar. De versterking die wordt aangebracht dient immers als onder-
houdslaag om verdere duinfronterosie tegen te gaan. De insteek is dat alle raaien gedurende deze 20
jaar voldoen aan de HR + 50 jaar.

Om veilige profielen te krijgen met HR +50 jaar zijn indicatieve berekeningen gemaakt wat de benodig-
de hoeveelheid zand bedraagt om te voldoen aan de gestelde veiligheidseis. Dit resulteert in de vol-
gende hoeveelheden:
raai 940 circa 10 m3/m;
raai 1002 circa 50 m3/m;
raai 1060 circa 10 m3/m.

Deze hoeveelheden zijn in het ontwerp meegenomen.

veiligheidsberekeningen met profielopname anno 2005 (huidige situatie)
Als referentie is een set veiligheidsberekeningen gemaakt met het huidige profiel anno 2005 (uitpeiling
na suppletie 2005).

Het profiel van 2005 is voor alle raaien voor de Punt en voor de Zuidwestkust veilig met de hydrauli-
sche randvoorwaarden over een periode van 50 jaar (HR +50 jaar). De veiligheid voor raai 940 voldoet
nog maar net aan de HR+50 jaar randvoorwaarden (bij raai 940 is niet gesuppleerd).

strandpaviljoens en strandpleinen
Totaal zijn er 4 strandpaviljoens aanwezig in het projectgebied (ter plaatse van de Zuidwestkust) en
twee strandpleinen. De aanwezigheid van deze harde elementen in een duin zorgt lokaal voor een af-
scherming van het duinmassief en een verminderde afslag ten tijde van een storm direct achter deze
constructies. Aangrenzend zal echter ten tijde van een storm een grotere afslag plaatsvinden om het
ontstane tekort in de zandbalans te compenseren. De invloed van de strandpleinen bij de Zuidwestkust
van Voorne ter hoogte van raai 1220 en 1300 is onderzocht door Koster Engineering (zie lit. [10]).
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Uit deze analyse volgt dat de strandpleinen geen veiligheidsprobleem veroorzaken. Wanneer het huidi-
ge beleid met betrekking tot het behoud van de BKL wordt voortgezet scoort alleen de zeewering ter
hoogte van raai 1300 in de situatie over 200 jaar een onvoldoende. De suppletie ter hoogte van de
strandpleinen dient alleen als onderhoudslaag. Een surplus in verband met een verhoogde afslag in de
directe omgeving van de strandpleinen en paviljoens is niet nodig.

3.6. Natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie
Voor een uitgebreide beschrijving van de huidige situatie wordt verwezen naar de PN/MER (zie lit. [2]).

natuur
De natuurwaarden van de duinen van Voorne zijn zeer hoog; het wordt wel het meest waardevolle
duingebied van noordwest Europa genoemd. Dit geldt in de eerste plaats voor de flora. Er komen in het
gebied meer dan honderd nationaal en internationaal bedreigde hogere planten voor. Ook de dierenwe-
reld is rijk aan bijzondere soorten, vooral wat betreft broedvogels en insecten; maar ook uit andere
soortgroepen komen enkele (zeer) bijzondere diersoorten in dit duingebied voor.

Vrijwel het hele (potentiële) plangebied - waar kustversterkingen zouden kunnen plaatsvinden -heeft
een belangrijke natuurfunctie en kent als Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied een hoge graad van be-
scherming. Er kunnen ten aanzien van de kust van Voorne in grote lijnen drie onderling duidelijk ver-
schillende ecosysteemtypen worden onderscheiden:
- de voordelta: zout/brak getijdengebied met ondiep kustwater, droogvallende slikken en platen,

schorren en stranden;
- de duinen van Voorne: jonge duinen met hogere droge duinen en duinregels (waaronder de huidige

zeereep) met daartussen laaggelegen duinmeren, natte valleien en natte bossen;
- de duinzoom en polders: kleinschalig, structuurrijk cultuurlandschap met dijkjes, weilanden, hout-

singels, akkerland, glastuinbouw, landgoederen, bewoning, campings en bungalowparken.
In de Integrale Gebiedsvisie is een beschrijving van drie ecosysteemtypen van de kust van Voorne op-
genomen.

landschap en cultuurhistorie
Voorne maakt deel uit van het deltagebied, een landschap in toom gehouden door duinen, dijken en
dammen. In het onderstaande tekstkader wordt het landschap beschreven:



Witteveen+Bos
DDT123-6 Ontwerp-versterkingsplan kust van Voorne definitief 03 d.d. 6 november 2006

23

kustgebied

Het kustgebied bestaat aan de westzijde uit de Voordelta en het strand aan de oostzijde met de zeereep. Het gebied grenst aan de

duinen. Het gebied wordt gekenmerkt door grootschaligheid en wijdse uitzichten. Aan de noordzijde wordt het uitzicht sterk bepaald

door de industriebebouwing van de Maasvlakte. Aan de zuidwestzijde is de kop van Goeree merkbaar, evenals Hellevoetsluis. De

stranden langs de kust zijn onbegroeid en vlak. Er is sprake van een dynamisch landschap, aangezien er kustafslag is, waardoor

het strand steeds smaller wordt. Voor de kust van Voorne is de zeereep al eens kunstmatig opgehoogd met zeezand, waarover het

gebiedseigen materiaal is aangebracht. Door erosie is het gebiedseigen zand verdwenen en is het zeezand aan de oppervlakte ge-

komen waardoor de zeereep een onnatuurlijke uitstraling heeft. Nabij de Brielse Gatdam ontstaan nog steeds nieuwe zandplaten

die zich verder ontwikkelen. Na de afsluiting van de Brielse Maas heeft zich ten westen van Oostvoorne het Groene strand ontwik-

keld, een relatief slibrijk strand dat weinig verstuift en dat zich na de aanleg van de Brielse Gatdam niet meer verder heeft ontwik-

keld. Het strand kent naast een natuurlijke vooral een recreatieve functie.

duingebied

Het duingebied bestaat uit oudere en jongere jonge duinen, die een brede strook langs de westkust van Voorne vormen. De jongere

jonge duinen liggen direct aan de kust en vormen de smalle eerste belangrijke bescherming tegen de Noordzee. De hoogte van de

duinen varieert van 10 tot 16 meter boven NAP en de duinen zijn gedeeltelijk begroeid met helm. Deze duinen hebben het karakter

van de zeereep zoals deze langs de gehele Noordzeekust voorkomt: een relatief strak duinlandschap met weinig hoogteverschillen

langs het strand. Hier zit geen klei in de ondergrond en daardoor ontbreken meertjes en vochtige valleien. De oudere jonge duinen

vormen een zeer gevarieerd landschap, zowel wat betreft reliëf als wat betreft beplantingsstructuren. De grotere ruimte wordt ge-

vormd door de vlakke duinvalleien, overigens is het landschap besloten als gevolg van het reliëf, verspreid struweel en opgaande

beplanting. De klei in de ondergrond heeft er voor gezorgd dat er kleine duinmeertjes en poelen in de valleien zijn ontstaan met

waterminnende vegetatie. In het duingebied van vooral de oudere duinen is een dicht padennetwerk aanwezig, zodat het landschap

beleefbaar is. In het verleden werd bescheiden landbouw in de duinen uitgeoefend, hiervan zijn de zogenaamde duinhuisjes een

laatste restant.

duinzoom

De duinzoom behoort tot het zogenaamde zanderijenlandschap. Dit landschap is van oudsher door mensen in gebruik genomen en

kenmerkt zich door:

- een kleinschalig en onregelmatig patroon van wegen/dijken;

- grote afwisseling van open en verdichte gebieden;

- onregelmatige verkaveling en situering van boerderijen, woningen en verblijfsrecreatieterreinen;

- relatief rijk geschakeerd patroon van beplantings-elementen;

- grote afwisseling van graslanden, akkers en landgoedbossen.

De samenhang tussen bebouwing en grondgebruik levert een kleinschalig ruimtelijk beeld op.

cultuurhistorie

In het gebied zijn cultuurhistorische waarden aanwezig in de vorm van:

- afleesbaarheid van de ontstaansgeschiedenis (historische geografie);

- gebouwde monumenten en historische bebouwing;

- archeologisch waardevolle gebieden en archeologische monumenten.

Het gebied heeft grotendeels een redelijk hoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde (in het gebied met zeeklei in de on-

dergrond is bewoning vanaf de IJzertijd mogelijk), kleine delen (historische dorpskernen) hebben een zeer grote kans op archeolo-

gische sporen. Vanwege deze deels hoge verwachtingswaarde en mede als gevolg van het Verdrag van Valetta (1992) zal aan-

dacht uitgaan naar de instandhouding en bescherming van archeologisch erfgoed. De waarde van vormen in het landschap wordt

bepaald door de mate waarin het natuurlijk systeem als vorm afleesbaar, en dus zichtbaar, is in het landschap: de zogeheten aard-

kundige waarden. In de ‘operatie landijs’ is een inventarisatie uitgevoerd naar aardkundige waarden in Nederland. De kustduinen

van Voorne zijn daar als geheel aangewezen als internationaal en nationaal waardevol gebied.
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recreatie
Vanwege zijn ligging heeft de kust van Voorne vooral betekenis als bestemming voor dagtochten en
korte vakanties voor inwoners uit de zuidwestelijke randstad: het gebied is een intensief benut recrea-
tiegebied. Oostvoorne en Rockanje zijn aan te merken als badplaatsen, maar elk met een eigen ka-
rakter. Bij Oostvoorne ligt de nadruk meer op rust en natuurbeleving, in Rockanje meer op de strandre-
creatie en de actieve recreatievormen.

Binnen het gebied Voorne-Putten geldt het strandgebied van Westvoorne als de grootste trekker. Tot
voor kort was een deel van het strand zelfs per auto direct bereikbaar. Langs de gehele kust zijn per-
manente strandpaviljoens aanwezig, waarvan enkele bij de 1e en 2e slag bij Rockanje. Voor strandre-
creatie zijn diverse parkeerterreinen aanwezig, nabij het strand of in de duinen met een wandelpad
naar het strand toe. De grootste bevinden zich bij de 1e en 2e slag. De duinen hebben grote betekenis
als wandelgebied, en door de recente aanleg van de fietsroute Rondje Voorne eveneens als fietsge-
bied. In de duinen zijn ook ruiterpaden aanwezig. De duinen en de duinzoom vormen aantrekkelijk ge-
bieden voor natuurgerichte recreatievormen als wandelen en natuurbeleving. Ook zijn er diverse ruiter-
routes in de duinzoom en duinen uitgestippeld.

waterhuishouding
De aanwezigheid van een slechtdoorlatende klei-veenlaag op geringe diepte is voor het grondwater
van groot belang. Onder invloed van het jaarlijkse neerslagoverschot heeft zich in het duingebied een
zoetwaterbel gevormd. Vanuit deze zoetwaterbel stroomt het water via het grondwater naar de zee of
naar de polders aan de landzijde. Ook wordt water uit de zoetwaterbel oppervlakkig afgevoerd via duin-
rellen of sloten. Kenmerkend voor de waterkwaliteit is het voor duingebieden relatief hoge kalkgehalte.
De duinvalleien, duinmeren en duinrellen zijn afhankelijk van de grondwatervoeding met zoet water
vanuit de zoetwaterbel. De duinvalleien hebben nu overwegend een nat of vochtig karakter, maar
sommigen zijn droger. Door het ontbreken van menselijke activiteiten als grondwaterwinning en infiltra-
tie heeft het grondwater en het water in de duinvalleien en duinrellen een natuurlijk karakter. De ecolo-
gische waarde is daardoor hoog.

De duinrellen zijn grotendeels in beheer van terreineigenaren (Zuid-Hollands Landschap, Natuurmo-
numenten, particulieren). Door het optreden van kwel komen in goed ontwikkelde duinrellen tal van
kwelafhankelijke plantensoorten voor.

In Oostvoorne en Rockanje is geregeld sprake van (grond)wateroverlast. De bewoners van deze ker-
nen ondervinden regelmatig problemen met wateroverlast. De problemen variëren van opkruipend
vocht in de muren en water in kruipruimten tot het blank staan van tuinen en wegen en het binnendrin-
gen van rioolwater via het toilet.

wonen en werken
Het kustgebied van Voorne (de Voordelta) is van enig belang voor de visserij op schaal- en schelpdie-
ren en rond- en platvis. Ook is de Voordelta van belang vanwege haar functie als ‘kinderkamer’ voor de
vissen in de Noordzee. De intensiteit van de visserij voor de kust van Voorne is laag te noemen, met
uitzondering van het zuidelijke deel, waar met vaste fuiken wordt gevist. In het gebied zelf ligt geen
(belangrijke) visserijhaven, de dichtstbijzijnde haven is Stellendam.
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4. VOORKEURSALTERNATIEF

4.1. Planperiode en onderhoudstermijn
Hoewel de verbeteringsmaatregelen in principe worden ontworpen voor een termijn van 50 jaar, wordt
met het oog op flexibiliteit en onzekerheden onderscheid gemaakt tussen de planperiode en de onder-
houdstermijn.
De planperiode impliceert de periode van 50 jaar waarvoor veiligheidsberekeningen gemaakt zijn, ech-
ter, vanwege morfologische onzekerheden is de voorspelhorizon beperkt. Daarom is er in het VKA voor
gekozen om met een onderhoudstermijn te werken van 20 jaar. Het ontwerp van dit versterkingsplan is
hierop gebaseerd. Dit betekent dat na deze (circa) 20 jaar wéér gesuppleerd dient te worden. Deze pe-
riode van 20 jaar wordt in dit rapport de onderhoudstermijn genoemd. Dit betekent overigens niet dat er
niet eerder of later een onderhoudssuppletie uitgevoerd zouden kunnen worden, gezien de morfologi-
sche onzekerheden in dit gebied, zie onderstaand tekstkader en bijlage III.

Fasering

De hoofdredenen om voor een onderhoudstermijn van 20 jaar te kiezen zijn als volgt: 20 jaar biedt de mogelijkheid om flexibel te

reageren op onzekere morfologische ontwikkelingen, met name op de relatief hoge erosiesnelheid van het duinfront (no regret). Een

periode van 10 jaar wordt als te kort ervaren, vooral omdat de invloed van ‘onvoorziene gebeurtenissen’ dan belangrijk wordt. Van-

uit veiligheid is een korte periode niet aanvaardbaar en wenselijk, immers met een paar stormachtige seizoenen kan de “slijtlaag”

eerder weg zijn dan de gemiddelde periode van 10 jaar. Tevens nemen de kosten toe. Met name aan de zuidwestkust is met een

hernieuwde aanleg per 20 jaar ook de (aanvang)breedte van het strand veel beter. Het effect op natuur bij een levensduur van 20

jaar is zodanig dat er geen significante effecten optreden, zodat een beperkter ruimtebeslag van de gefaseerde maatregel (zoals die

bij 10 jaar) niet noodzakelijk is.

Keuze voor een periode 50 jaar in plaats van 20 jaar is voor de zuidwestkust niet mogelijk omdat de versterking dan tot in het Rak

van Scheelhoek reikt; voor de Punt heeft deze optie belangrijke nadelen:

a) een nog verder de zee instekende Punt zal meer te lijden hebben onder erosie;

b) ruimtebeslag op Voordelta (eveneens beschermd);

c) lange uitvoeringsduur met overlast voor recreatie;

d) hoge kosten.

In de PN/MER wordt ook een dergelijk onderscheid gemaakt, waarbij de begrippen gefaseerde aanleg
en hernieuwde aanleg worden toegepast. Deze begrippen worden tevens gebruikt in bijlage III waarin
een samenvatting is gegeven van de alternatieven zoals opgenomen in het PN/MER. Met het begrip
hernieuwde aanleg wordt de volgende onderhoudssuppletie bedoeld (circa 2025).

4.2. Algemeen
In bijlage III is een notitie toegevoegd met een uitgebreide toelichting van de afweging van de alterna-
tieven zoals opgenomen in het PN/MER. In deze notitie wordt tevens ingegaan op het voorkeursalter-
natief.
In de PN/MER voor het kustversterkingsproject Zwakke Schakel Voorne zijn er meerdere strategieën
geformuleerd om het veiligheids- en erosieprobleem op te lossen dat onder gemiddelde stormcondities
optreedt:
- zeewaarts: er wordt zand voor de (veilige) kust aangebracht dat mag eroderen en als het ‘op’ is

wordt het opnieuw aangebracht;
- landwaarts: de huidige zeereep mag verder eroderen tot een bepaald punt (dan wordt het duinfront

hersteld) en de primaire waterkering wordt verder landinwaarts gelegd;
- consolideren: de huidige zeereep mag een beetje eroderen (zolang het nog veilig is) en wordt tijdig

hersteld met zand als het minimum profiel wordt bereikt (op termijn).
Voor elk van deze strategieën en/of combinatie van strategieën zijn er vervolgens verschillende vari-
anten gedefinieerd. Variabelen hierin zijn de planperiode en onderhoudstermijn (omvang suppletie), de
vorm van de suppletie en de plaats van zandwinning. Op basis hiervan zijn de alternatieven samenge-
steld.
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In de PN/MER zijn de effecten van de alternatieven en varianten voor de kustversterking onderling ver-
geleken en waar mogelijk met de referentiesituatie (zie bijlage III). Daarbij is tevens aangegeven welke
optimalisaties en mitigerende maatregelen er mogelijk zijn om de effecten te beperken. Belangrijke
overwegingen om te komen tot een voorkeursalternatief zijn de hoofddoelstellingen van het project, vei-
ligheid en ruimtelijke kwaliteit. Bij de keuze voor het voorkeursalternatief speelden naast de boven-
staande hoofddoelstellingen de volgende aspecten een rol:
- aanvaardbare (maatschappelijke) kosten;
- voorkomen van significante effecten op beschermde natuur;
- onderhouds(kosten en -termijn);
- robuustheid (reserve / geen spijt);
- recreatie (strandpleinen /-paviljoens en strandbreedte).
De eerste voorkeur vanuit de robuustheid en kosten (landwaarts/consolideren) staat haaks op die voor
natuur en recreatie (zeewaarts).

Bij het voorkeursalternatief speelt het natuurbelang eveneens een grote rol. Het plangebied is strikt be-
schermd op grond van Europese regels voor natuurbescherming, welke zijn vertaald naar de Neder-
landse wetgeving (Natuurbeschermingswet). Deze wetgeving impliceert feitelijk dat moet worden geko-
zen voor alternatieven die de minste, of bij voorkeur geen significante, effecten hebben op bestaande
natuurwaarden (zeewaarts duin c.q. strand). Daarnaast speelt in de afweging voor de Zuidwestkust ook
nadrukkelijk de badrecreatie een rol, welke het meest gediend is bij een (zeewaarts) hoog strand (be-
houd). Tevens is van belang dat er wel de wens bestaat een maatregel te nemen met een planperiode
van 50 jaar, maar dat gezien de grote onzekerheden ten aanzien van de morfologische ontwikkeling
een onderhoudstermijn van 20 jaar realistischer is (voorspelhorizon). Het is voorts goed vast te stellen
dat vanuit kosten, onderhoud en robuustheid (reserve / geen spijt gehalte), de zeewaartse alternatieven
met basisonderhoud (20 jaar) niet veel slechter scoren, met name bij de Zuidwestkust, dan land-
waarts/consolideren.

Keuze:

Een keuze die de belangen het beste combineert en past binnen de natuurwetgeving is dan:

- Punt: zeewaartse duinsuppletie met onderhoudsfrequentie 20 jaar (aanleg van het leidingtracé start voor aanvang broedseizoen,

zie Figuur 6.8);

- Zuidwestkust: zeewaartse strandsuppletie met onderhoudsfrequentie 20 jaar (aanleg buiten badseizoen).

Feitelijk lijkt deze oplossing bij de Punt op herstel van de situatie na 1987 en voor de Zuidwestkust waar de problemen geringer zijn op

een forsere uitvoering van de suppletie van 2005.

Deze onderdelen - bij de Punt en de Zuidwestkust - sluiten logisch op elkaar aan en zijn daarmee goed
te combineren tot een integraal Voorkeursalternatief, zie verder bijlage III.

4.3. Punt zeewaartse oplossing met onderhoudstermijn 20 jaar
De zeewaartse oplossing biedt de beste kansen om geen significante effecten te genereren op strikt
beschermde natuurwaarden (Natuurbeschermingswet) en is zelfs positief voor de diversiteit van soor-
ten, maar – net als landwaarts – negatief voor de diversiteit aan ecosystemen, omdat in de PN/MER
het verlies aan ‘geulen en ondiepten’ in zee even zwaar is gewogen als verlies aan duinhabitats (bei-
den beschermd). In de totale afweging is echter het meeste gewicht toegekend aan de Natuurbe-
schermingswet (wel/niet significant effect). De oplossing heeft geen effecten op landschap en is positief
voor het aspect (grond)water: grotere zoetwaterbel en extra voeding duinrellen. De effecten op recrea-
tie zijn gelijk aan landwaarts. Het no-regret gehalte van dit alternatief is minder dan landwaarts, maar
de oplossing is wel duurzaam omdat de zandreserve behouden blijft: het grensprofiel is veilig bij de hy-
draulische condities over 100 en zelfs 200 jaar (zie lit. [6]).
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4.4. Zuidwestkust zeewaartse oplossing met onderhoudstermijn 20 jaar
De zeewaartse oplossing biedt de beste kansen om geen significant effecten te genereren op strikt be-
schermde natuurwaarden. De zeewaartse oplossingen zijn meer duurzaam (zie boven), maar zijn min-
der gunstig voor de kustmorfologie. Het hoge strand heeft voordelen voor recreatie (strand en behoud
strandpleinen en –paviljoens), landschap (overgang duin-strand) en is positief voor het aspect
(grond)water: grotere zoetwaterbel en extra voeding duinrellen. Het hoge strand oogt minder natuurlijk
(landschap).

andere varianten
Een suppletie in de vorm van een duin heeft nauwelijks extra voordelen (duin oogt natuurlijker), maar
wel veel belangrijke nadelen voor recreatie (verplaatsen strandpleinen en –paviljoens, minder strand)
en kosten (duurder). Afhankelijk van de breedte van het strand zijn er meer (breed) of minder (basis)
problemen in relatie tot het Rak van Scheelhoek (kustmorfologie). Een breed strand mitigeert wel de
effecten op recreatie.

De variant strandsuppletie met extra zand op de overgang strand - duinvoet om te verstuiven, levert
voordelen op voor landschap (overgang strand-duinvoet), morfologie (natuurlijk proces) en natuur.

Figuur 4.1 Bovenaanzicht voorkeursalternatief

4.5. Ruimtelijke kwaliteit
Het voorkeursalternatief zet sterk in op behoud van de bestaande natuur-, recreatieve en ook land-
schappelijke waarden, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt. Dit wordt ook sterk ingegeven
vanuit de Natuurbeschermingswet(geving). Het niet verder laten eroderen van het Voornes duin levert
kortom zowel een veilige kust als een goede ruimtelijke kwaliteit. Omdat veiligheid en ruimtelijke kwali-
teit hand in hand gaan levert dit feitelijk geen extra kosten op. In het ontwerp van het hoge strand is ook
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– zij het zeer beperkt – enige extra ruimtelijke kwaliteit verdisconteerd, te weten de suppletie is circa 16
meter breder dan nodig om een goed strand te houden gedurende de gehele planperiode. De extra
kosten hiervan zijn beperkt. Mogelijk moet deze extra lengte echter toch achterwege blijven gezien de
ligging nabij het Rak van Scheelhoek (zie boven). Aangezien de effecten op de natuur van het voor-
keursalternatief vallen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), geldt hiervoor in principe een
compensatieverplichting op grond van het provinciaal beleid. Deze effecten zijn echter het gevolg van
het beschermen van de strikt beschermde natuur van het Voornes Duin – op grond van de Natuurbe-
schermingswet - tegen (autonome) erosie. In dit licht is toepassing van het compensatiebeginsel niet
opportuun, hetgeen door de provincie Zuid-Holland wordt onderschreven. Vooralsnog worden geen
aanvullende maatregelen uitgevoerd om extra ruimtelijke kwaliteit te creëren (bijvoorbeeld extra strand
bij de Punt en aanleg primaire duintjes aan de Zuidwestkust).
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5. ONTWERP

5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de versterking van Voorne en alle daaraan ten grondslag liggen-
de keuzes met bijbehorende argumentatie beschreven.

Allereerst wordt in paragraaf 5.2 aandacht besteed aan de veiligheidsfilosofie en het daaruit voortvloei-
ende veiligheidsprobleem bij de kust van Voorne. Daarbij wordt het onderscheid gemaakt tussen maat-
regelen ten behoeve van de veiligheid en maatregelen ten behoeve van duinfronterosie. In paragraaf
5.3 worden de veiligheids- en erosieberekeningen vertaald naar een ontwerp. Het ontwerp dat hieruit
voortvloeit wordt toegelicht in paragraaf 5.4. Aan het beheer en onderhoud van het ontwerp wordt aan-
dacht geschonken in paragraaf 5.5.

Het ontwerp is uitgewerkt in diverse overzichts- en detailtekeningen (zie bijlage I), te weten:
- DDT123-6-3100 Versterking Voornse kust, voorkeursalternatief;
- DDT123-6-3101 Dwarsprofielen nieuwe situatie, o.b.v. JARKUSraaien 2005, raai 920 t/m raai 1060;
- DDT123-6-3102 Dwarsprofielen nieuwe situatie, o.b.v. JARKUSraaien 2005, raai 1080 t/m raai

1260;
- DDT123-6-3103 Dwarsprofielen nieuwe situatie, o.b.v. JARKUSraaien 2005, raai 1280 en 1300;
- DDT123-6-3104 Versterking Voornse kust, Locaties zandwingebieden;
- DDT123-6-3200 Detail 1 Aansluiting Kop van Voorne;
- DDT123-6-3201 Detail 4 Aansluiting Zuidwest kust;
- DDT123-6-3202 Detail 2 en 3 Situatie strandpleinen en strandpaviljoens;
- DDT123-6-3203 Af te schuiven duindoorn + 1,5 m ondergrond;
- DDT123-6-3204 Locaties en principe potentiële windkuilen.

5.2. Algemeen
Het doel van de kustversterking is zorgdragen dat er de komende 50 jaar te allen tijde een profiel aan-
wezig is dat volledig voldoet aan de veiligheidseisen met HR + 50 jaar. Gezien de structurele erosie be-
staan maatregelen enerzijds uit het ontwerp van een veilig profiel en anderzijds het aanbrengen van
een onderhoudslaag die na 20 jaar hernieuwd wordt aangelegd (onderhoudsduur: zie notitie ‘afweging
alternatieven PN/MER’, bijlage III).
De uitgangssituatie is daarbij die van jarkusraai opname 2004, waar alle jarkusraaien veilig zijn behalve
raaien 1002 en 1060 (zie lit. [6]). Deze raaien die op dat moment niet aan de veiligheidseisen (HR + 50
jaar) voldeden krijgen naast de versterking die benodigd is voor een onderhoudslaag (met een onder-
houdsbehoefte van 20 jaar) een extra versterking (kritisch profiel). Het idee hierachter is dat na 20 jaar
theoretisch een profiel aanwezig is dat volledig voldoet aan de veiligheidseisen met HR + 50 jaar.
Wanneer de structurele erosie niet autonoom afneemt - en zonder onderhoudslaag - voldoet, ten ge-
volge van de doorgaande duinfronterosie, een groot gedeelte van de kust op termijn niet meer aan de
gestelde veiligheid (zie paragraaf 3.5). Daarom is een onderhoudslaag nodig.
Bij de Punt van Voorne is gekozen voor een zeewaartse duinsuppletie (NAP +10 m) en bij de Zuid-
westkust voor een zeewaartse strandsuppletie op NAP +4 m. Vóór de duinsuppletie bij de Punt van
Voorne wordt tevens een strandsuppletie aangebracht om de volgende redenen:
- hiermee wordt de duinfronterosie voor een deel ‘opgevangen’ door het hoge strand wat er is aan-

gebracht en heeft de versterking daarmee dus waarschijnlijk een langere levensduur;
- het enkel aanbrengen van een duinsuppletie is onwenselijk, aangezien er gevaarlijke situaties kun-

nen ontstaan doordat er een te steil talud ontstaat;
- deze filosofie sluit goed aan op de versterking aan de Zuidwestkust.
Tezamen – versterking van het kritische profiel en onderhoudslaag (incl. hernieuwde aanleg om de
gemiddeld 20 jaar) – levert de versterking een bijdrage aan het voldoen aan de veiligheidseisen met
HR + 50 jaar (zie paragraaf 5.3).
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5.3. Ontwerpparameters

5.3.1. Ontwerp ten behoeve van veiligheid
In de referentiesituatie van 2004 voldoen bijna alle raaien aan de veiligheidseisen conform de hydrauli-
sche randvoorwaarden voor over 50 jaar (zie Tabel 3.4). Bij de raaien die niet voldoen wordt het voor
de veiligheid benodigde tekort aan de versterking (onderhoudslaag) toegevoegd. De benodigde hoe-
veelheden zijn berekend conform de Leidraad Zandige Kust (zie lit. [11]) met behulp van het program-
ma Winkust (Koster Engineering). Dit resulteert in de volgende hoeveelheden:
raai 940 circa 10 m3/m; (kleine extra hoeveelheid toegevoegd ondanks dat deze raai net veilig is)
raai 1002 circa 50 m3/m;
raai 1060 circa 10 m3/m.
Vervolgens zijn maatregelen tegen erosie nodig.

5.3.2. Ontwerp ten behoeve van erosie
Om de structurele erosie zoals beschreven in paragraaf 3.1.3 te compenseren, wordt er een onder-
houdslaag aangebracht met een onderhoudsbehoefte van 20 jaar. De grote van deze onderhoudslaag
is bepaald aan de hand van de morfologische trend van de kust in het verleden. De volumeberekenin-
gen voor de versterkingen in de Punt en de Zuidwestkust van Voorne zijn bepaald door Koster Engi-
neering (zie lit. [12]). Deze berekeningen vormen de basis van het ontwerp van de versterking.

In Figuur 5.1 zijn de resultaten van deze berekeningen per raainummer weergegeven.

Figuur 5.1 Benodigde zandhoeveelheden Voorne

Bron: [lit. 12] De benodigde zandhoeveelheden in het plangebied (raai 910 t/m 1310).

In Figuur 5.1 is duidelijk te zien dat de benodigde zandhoeveelheid bij de Punt veel groter is langs de
Zuidwestkust. In de bovenstaande figuur is de benodigde zandhoeveelheid bij de Punt verdeeld over
twee zones, te weten:
- van NAP –2 m tot NAP +4 m;
- van NAP +4 m tot NAP +10 m.
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Voor het ontwerp van de versterking is van de berekende zandhoeveelheden (Figuur 5.1) de suppletie
van 2005 afgetrokken7.

De te suppleren volumes zijn per raai verschillend, zo is bij raai 1002 een groter volume berekend dan
bij de naastliggende raaien. Dit is ook logisch aangezien deze raai de grootste erosie kent. Echter, de
berekende zandhoeveelheden zijn theoretische benaderingen. Deze theoretische benaderingen zijn in
de praktijk (uitvoering) moeilijk toe te passen. Daarbij geldt tevens dat wanneer exact deze zandhoe-
veelheden (per raai) in het kustsysteem worden aangebracht er, morfologisch een onlogische kustvorm
ontstaat. Dit is morfologisch niet wenselijk c.q. deze zal snel worden ‘recht’ getrokken. Daarom is er-
voor gekozen om de volumeverdeling regelmatiger te laten verlopen zodat de huidige vorm van de kust
bij Voorne vrijwel gelijk blijft. Het totale volume zand wat aangebracht dient te worden wordt hierbij ge-
lijk gehouden aan het totale volume dat is berekend.

In deze verdeling zijn de extra versterkingen ten behoeve van de veiligheid (plus) én de suppletie van
2005 (min) verdisconteerd. In Figuur 5.2 zijn de zandvolumes per jarkusraai weergegeven.

Figuur 5.2 Theoretische en ontwerp zandhoeveelheden Voorne

De bovenstaande hoeveelheden zijn verwerkt in diverse ontwerptekeningen. De totale hoeveelheden
per raai en per kustvak worden weergegeven in Tabel 5.2.

                                                  
7
 In het versterkingsplan is geen rekening gehouden van de erosie van de zandsuppletie van 2005 tot de feitelijke uitvoering van de ver-

  sterking (2008).
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Tabel 5.1 Zandhoeveelheden per kustvak

benodigde zandhoeveel-

heden per kustraai

kustvak benodigde zandhoeveelhe-

den per kustraai

kustvak

totaal [m
3
] totaal [m

3
]

910 – 920 25.130 1100 – 1120 48.000

920 – 940 162.670 1120 – 1140 48.240

940 – 960 280.090 1140 – 1160 48.000

960 – 1000 102.380 1160 – 1180 48.000

1000 – 1001 82.120 1180 – 1200 29.760

1001 – 1002 90.660 1200 – 1220 48.000

1002 – 1 003 90.970 1220 – 1240 29.760

1003 – 1004 105.690 1240 – 1260 47.760

1004 – 1040 119.750 1260 – 1280 48.000

1040 – 1060 266.570 1280 – 1300 47.760

1060 – 1080 128.210 1300 – 1310 21.360
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Tabel 5.2 Zandhoeveelheden per raai

benodigde zandhoeveelheden per kustraairaainummer

zone tot NAP4 m

[m
3
/m]

zone tot NAP 10 m

[m
3
/m]

totaal

[m
3
/m]

920 375 125 500

940 680 430 1110

960 770 700 1470

1000 730 760 1490

1001 730 720 1450

1002 830 700 1530

1003 860 700 1560

1004 920 700 1620

1040 870 700 1570

1060 250 430 680

  
  
  
  
  
  
 P

u
n

t 
v
a
n
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o

o
rn

e

1080 380 200 580

1100 240

1120 240

1140 240

1160 240

1180 240

1200 240

1220 240

1240 240

1260 240

1280 240

  
  
  
  
 Z

u
id

w
e
s
tk

u
s
t

1300 240

5.4. Ontwerp versterking

5.4.1. Suppletie / ontwerp per raai
In deze paragraaf worden de ontwerpparameters vertaald naar een ontwerp, resulterend in tekeningen
waarin het ontwerp gevisualiseerd wordt. De verwijzingen naar de tekeningen zijn opgenomen in de
tekst.
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dwarsprofielen
De ontwerptekeningen zijn toegevoegd in bijlage I (zie tekeningen DDT-126-6-3101 t/m DDT-126-6-
3103).

Per jarkusraai zijn er aanzienlijke verschillen te constateren. Met name de verschillen tussen de Punt
en de Zuidwestkust zijn opvallend. In paragraaf 5.3.2 is reeds beschreven wat de oorzaak daarvan is.
Een aantal ontwerpkarakteristieken die in elk dwarsprofiel terugkomen zijn in de volgende paragrafen
beschreven.

opbouw
Om duinfronterosie effectief tegen te gaan is de strandsuppletie bij de Zuidwestkust hoger ontworpen
dan het huidige strandprofiel (NAP +4 m). Door de hogere ligging worden de golfaanvallen op het duin-
front minder en kleiner (zie PN/MER (lit. [2]) blz. 24).

Bij de Punt zijn de golfaanvallen zwaarder dan bij de rest van het plangebied en treedt het duinfrontero-
sieproces sneller op. Hierdoor is een zwaardere versterking nodig. Om het duinfront zeewaarts te ver-
plaatsen is in de zone van NAP +4 m tot NAP +10 m een versterking benodigd (zie hoofdstuk 2 en 3).

Tevens is er een versterking nodig in zone van NAP –2 m tot NAP +4 m, omdat:
- het verschil in hoogte tussen de duinvorm en het strand direct aan de duinvoet niet te groot mag

zijn in verband met het ontstaan van steile afslagranden die gevaarlijk kunnen zijn voor de recreatie;
- bij een vertaling van de benodigde suppletievolumes naar een duinvorm met een hoogte van NAP

+10 m komt bij een aantal raaien de duinvoet beneden het gemiddeld zeeniveau te liggen, hetgeen
in de uitvoering niet mogelijk / wenselijk is;

- deze zone de duinfront beschermt (net als bij de Zuidwestkust) tegen golfaanvallen, waardoor deze
minder snel erodeert;

- in het kader van het recreatieve- en belangen de voorkeur heeft om een bepaalde strandbreedte te
hebben.

afschuiving en zettingsvloeiing
Een versteilling, verdieping of het aanbrengen van een bovenbelasting in het dwarsprofiel kan aanlei-
ding zijn voor afschuiving en/of zettingsvloeiing. Afschuiving is het mechanisme dat optreedt indien de
kritieke schuifspanning in een bepaald vlak in de grond wordt overschreden. Zettingsvloeiing is een
mechanisme waarbij een met water verzadigde massa zand zeer grote verplaatsingen ondergaat als
gevolg van verweking. Verweking van zand in een talud wordt veroorzaakt door een ongunstige combi-
natie van losse pakking en taludgeometrie.

Er is dus een duidelijk verschil tussen afschuiving en zettingsvloeiing. Grondmechanisch gezien ont-
staat zettingsvloeiing door wateroverspanning en afschuiving door het overschrijding van de schuif-
weerstand van de grond.

Bij de beoordeling van deze mechanismen is in eerste instantie gekeken naar geometrische criteria zo-
als beschreven in Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) (zie lit. [13]). Het is onder bepaalde voor-
waarden mogelijk om op basis van ervaring te stellen dat een afschuiving van het voorland de veilig-
heid niet bedreigt. Deze vuistregel is opgesteld op basis van langjarige ervaring in het getijdengebied.
In het getijdengebied is nog nooit een inscharing tot aan de waterkant ten gevolge van zettingsvloeiing
of afschuiving geconstateerd in natuurlijke geulen waarbij de geuldiepte kleiner was dan 9 m. Hoewel
afschuiving en zettingsvloeiing theoretisch bij kleinere geuldiepten niet zijn uit te sluiten, kan op basis
van deze ervaring minimaal de score ‘voldoende’ worden toegekend.

taluds
De taluds waarmee de suppletie wordt aangebracht zijn verschillend van het oorspronkelijke talud en
verschillend van het natuurlijke talud dat zich uiteindelijke na verloop van tijd zal vormen.
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De taluds zoals die in de dwarsprofielen zijn getekend zijn bepaald aan de hand van uitvoeringstechni-
sche mogelijkheden en de gebruikte taluds in het ontwerp van de suppletie 2005. Voor de strandsup-
pletie wordt hierbij een talud van 1:25 aangehouden, voor de duinen een talud van 1:3. Onder invloed
van golf- en getijwerking en het daaruit voortvloeiende dwarstransport van zand, zal het strand enige
tijd na het suppleren verflauwen.

De grootte van het natuurlijke talud dat zich zal vormen is in de orde grootte van 1:40. Het talud wat
zich instelt hangt onder meer af van de gebruikte korrelgrootte van het gesuppleerde zand. In het al-
gemeen is het op zee gewonnen zand grover dan het zand dat van nature op het strand aanwezig is.

Bij de suppletie van 2005 is relatief grof zand gebruikt (D50 = 276 µm). Onder andere voor natuurwaar-
den in het duingebied is de gevraagde korrelgrootte voor de nu berekende suppletie kleiner (D50 = 200

– 250 µm ). Het nieuwe kustprofiel zal dan ook een iets flauwer verloop hebben dan dat zich heeft ge-
vormd na de suppletie van 2005.

maattoleranties
De toleranties die gehanteerd worden vastgesteld in de besteksfase als tevens bekend is welke wijze
van verrekening wordt toegepast. In het handboek zandsuppleties (zie lit. [14]) wordt ingegaan op di-
verse verrekenmethodes en bijbehorende nauwkeurigheden.

strandbreedte
De aanwezige strandbreedte is belangrijk voor de recreatiefunctie van een gebied. De droge breedte
van het strand moet te allen tijde circa 20 m bedragen bij de Punt. Op deze wijze is het strand ook met
GHW goed bereikbaar. Bij de Zuidwestkust dient de droge strandbreedte te allen tijde circa 60 m te be-
dragen. Het blijkt dat bij gelijke erosiesnelheden als in het verleden dit niet overal geheel opgaat (zie
Tabel 5.3). Echter, om de volgende redenen is ervoor gekozen niet een grotere onderhoudslaag aan te
brengen:
- de ontwikkeling van de exacte werkelijke strandbreedte in de tijd is zeer moeilijk in te schatten en

afhankelijk van vele factoren;
- er kan eventueel eerder worden ingegrepen wanneer dit wenselijk is (vanuit recreatieve belangen);
- de hoeveelheid zoals berekend in het huidige ontwerp komt (net) niet in het Rak van Scheelhoek.

Een eventuele extra zandhoeveelheid is daarom niet effectief.

In lit. [15] is onder andere gekeken naar de ontwikkeling van de strandbreedte van de Voornse kust. In
dit rapport is de Voornse kust opgedeeld in een aantal secties met morfologisch vergelijkbare eigen-
schappen. De ontwikkeling van de gemiddelde strandbreedte per sectie is weergegeven in Figuur 5.3.
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Figuur 5.3 Gemiddelde breedte van het strand per sectie Voorne

De totale strandbreedte: afstand tussen duinvoet (DV)

en gemiddeld laagwater (GLW). Als grenzen zijn resp.

NAP +3 m en NAP –1,3 m genomen.

De droge strandbreedte: afstand tussen duinvoet (DV)

en gemiddeld hoogwater (GHW). Als grenzen zijn

resp. NAP +3 m en NAP +1 m genomen.

bron: Haringvlietmonding: reconstructie van een afsluiting, rapport RIKZ/2002.028. november 2002;

De gemiddelde strandbreedte per sectie direct na versterking én na 20 jaar wordt in Tabel 5.3 weerge-
geven. De basis voor de schatting van de strandbreedte na 20 jaar zijn de erosieberekeningen uit lit.[6].
Echter zullen in de praktijk de erosieberekeningen anders zijn dan de theoretische benadering.

De totale initiële (droge) strandbreedte bedraagt dus gemiddeld over de Zuidwestkust circa 110 m. Bij
de Punt bedraagt deze gemiddeld 130 m. De geschatte (droge) strandbreedte na 20 jaar bij de Zuid-
westkust bedraagt gemiddeld ruim 40 m. Bij de Punt is de ontwikkeling van de strandbreedte moeilijk in
te schatten aangezien de versterking tevens bestaat uit een duinverzwaring tot circa NAP +10 m.

Geconcludeerd kan worden dat de droge strandbreedte volgens de schatting over 20 jaar zowel in de
Punt en de Zuidwestkust niet meer voldoet aan de eis van respectievelijk circa 20 en circa 60 meter.
Kanttekeningen hierbij zijn de drie hierboven genoemde punten.



Witteveen+Bos
DDT123-6 Ontwerp-versterkingsplan kust van Voorne definitief 03 d.d. 6 november 2006

36

Tabel 5.3 Geschatte strandbreedte initieel na versterking en na 20 jaar

5.4.2. Aansluitingen en overgangen
In de tekeningen DDT123-6-3100, DDT123-6-3200 en DDT123-6-3201 (zie bijlage I) zijn de overgan-
gen getekend tussen duinvakken waarbij een versterking wordt aangebracht en de ongesuppleerde
duinvakken.

Hoogtelijnen worden hierbij vloeiend op elkaar aangesloten om onnatuurlijke scherpe hoeken te voor-
komen. De hoek van de dieptelijnen in de langsrichting van de kust is klein gehouden om een grote
gradiënt in langstransport te voorkomen. Bij een groot verschil in de oriëntatie van de kustlijn is er ook
een groot verschil in het langstransport onder invloed van het golfklimaat. Dit leidt tot het afvlakken van
de randen van een suppletie (zie Figuur 5.4).

Figuur 5.4 Ontstaan van langstransport
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5.4.3. Strandpaviljoens en pleinen
De aansluitingen van de versterking met de strandpleinen en strandpaviljoens is in detail weergegeven
in tekening DDT123-6-3202 (zie bijlage I).

De situaties bij de strandpaviljoens bij raai 1210 en raai 1300 zijn vrijwel identiek. Het funderingsniveau
van de strandpaviljoens ligt hoger dan NAP +4 m waardoor de suppleties iets voor de strandpaviljoens
stopt. De strandpleinen hebben een hoogte van NAP 5,4 m. Vanaf de strandpleinen kan men met trap-
pen het strand bereiken. De versterking wordt tegen deze trappen aangebracht.

EHBO-posten
Op elk van de twee strandpleinen is een EHBO-post op de trappen aanwezig. Het betreft een losse
porto-cabin die in de zomermaanden op de positie in het strandplein wordt geplaatst zoals in Figuur 5.5
is afgebeeld. Aan het begin van het stormseizoen wordt de porto-cabin weggehaald en verplaatst naar
de grote parkeerplaats achter de duinen. Bij aanvang van het voorjaar wordt de porto-cabin weer naar
de uitsparing in het strandplein verplaatst. In het voorjaar en in het recreatieseizoen worden de strand-
pleinen door GZH (Groenservice Zuid-Holland) ontdaan van zand.

Zowel de positie van de EHBO-post als het huidig beheer hiervan wordt gehandhaafd. Voor de ingang
van de porto-cabin en de uitsparing wordt niet gesuppleerd.
Eventueel kunnen door GZH stuifschermen op de gesuppleerde massa langs en voor de uitsparing
worden geplaatst om aanzanding en daarmee schoonmaakwerkzaamheden te minimaliseren.

Figuur 5.5. EHBO-post in uitsparing in het strandplein

kabels en leidingen
Kabels en leidingen bij de strandpaviljoens zijn tevens op tekening weergegeven. Deze kruisen de ver-
sterking niet en zullen daarom geen rol spelen bij de uitvoering van de versterking.

5.4.4. Landschappelijke en ecologische afwerking verzwaring/suppletie

doelstelling
Door middel van een zorgvuldige afwerking realiseren van een in landschappelijk, aardkundig en eco-
logisch opzicht zo natuurlijk mogelijke zeereep/verzwaring, die blijvend voldoet aan de gestelde profiel-
eisen.

sedimentsamenstelling
De sedimentsamenstelling voor de suppleties is om twee redenen van belang:
- veiligheid (erosiebestendigheid);
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- natuur (substraat en verstuiven).

Voor de erosiebestendigheid geldt dat een grotere korreldiameter leidt tot meer stabiliteit en minder
erosie. Voor ecologie (natuur) en landschap is vooral de bovenste laag van de (duin)suppletie van be-
lang8. Van belang is met name dat de toplaag goed moet kunnen verstuiven. Daarvoor is een beperkte
korrelgrootte nodig. Daarnaast is het van belang dat er niet te veel slib en schelpenresten in het zand

voorkomen. Zand met een korreldiameter tussen de 200 en 300 µm geeft een goede combinatie van
erosiebestendigheid en verstuiving, waarbij in de bovenlaag (ca. 1,5 m dikte, aflopend tot 0 m richting

van de laagwaterlijn) bij voorkeur zand van 200-250 µm wordt verwerkt. In de onderlaag is ook zand

met een gemiddelde korreldiameter groter dan 300 µm acceptabel.

De sedimentsamenstelling is tijdens de suppletie niet volledig stuurbaar. De plek en omvang van de
winlocaties zijn daarin zeer sturend. Thans bestaat hierover geen zekerheid omdat de m.e.r.-procedure
hiervoor (m.e.r. winning suppletiezand Noordzee 2007) nog loopt. Om een juiste zandwinlocatie te vin-
den zal als eerste stap de zandkwaliteit van de suppletie van 2005 bij Voorne worden geanalyseerd.
Indien na onderzoek blijkt dat het zand zoals gesuppleerd in 2005 voor verstuiving voldoende slibarm is
en de juiste korrelgrootte heeft, dan kan als uitgangspunt dienen om het zand voor de duinversterking
in hetzelfde gebied in de Noordzee (onderhoud van Eurogeul) te winnen als bij deze suppletie. Indien
dit niet het geval is zal de winlocatie vanuit het lopende m.e.r. winning suppletiezand Noordzee 2007
moeten volgen. De parameters die van belang zijn voor het vinden van de juiste zandwinlocatie zijn be-
schreven in het onderstaande kader. Indien het niet mogelijk is om voldoende materiaal te vinden dat
voldoet aan de gewenste sedimentsamenstelling voor de bovenlaag, zal er in de uitvoeringsfase geke-
ken worden naar mogelijkheden om te differentiëren, waarbij aan de onderlaag lagere eisen worden
gesteld.

gewenste sedimentsamenstelling

- korrelgrootteverdeling: mediane korreldiameter ca. 200-350 µm, voor de bovenlaag bij voorkeur

tussen 200 en 250 µm
- gehalte schelpfragmenten > 5 mm: < 5 %; voor de bovenlaag bij voorkeur < 2 %

- slibgehalte (siltfractie = <63 µm): < 5 %; voor de bovenlaag bij voorkeur < 1 %
- gehalte organische stof: < 5 %; voor de bovenlaag bij voorkeur < 1 %

Omdat de sedimentsamenstelling niet volledig stuurbaar is, immers deze wordt mede bepaald door de
beschikbare (nabije) winlocaties, zijn de te benaderen eisen geformuleerd als een inspanningsverplich-
ting. Deze zullen via toezicht bij de winning en suppletie zo goed mogelijk worden nagestreefd.

vormgeving van de verzwaring (initieel)
Voor de vormgeving wordt onderscheid gemaakt worden de strandsuppletie (tussen NAP -2 m en
NAP +4 m), het buitentalud van de duinsuppletie (tussen NAP+ 4 m en NAP+10 m), de bovenzijde van
de duinsuppletie (ca. 10 m +NAP) en de aansluiting  van de bovenzijde van de duinsuppletie op het be-
staande reliëf.

Strandsuppletie
Na aanbrengen zal de strandsuppletie onder invloed van golven, getij en wind al snel een relatief na-
tuurlijke vorm aannemen. Het is niet nodig hiervoor specifieke initiële vormen aan te brengen.

Buitentalud duinsuppletie
Voor de ontwikkeling van een semi-natuurlijk reliëf wordt gebruik gemaakt van het natuurlijke proces
van verstuiving. Er wordt daarom initieel geen kleinschalig reliëf aangebracht. Het buitentalud van duin-

                                                  
8
 Omdat vooroeversuppleties niet mogelijk zijn bij Voorne, gezien de specifieke morfologische omstandigheden (zandhonger voordelta

  en ondiep), bestaat niet de mogelijkheid branding en wind te benutten als natuurlijke “soteermachine”.
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suppletie wordt aangelegd onder een hoek van 1:3, wat grofweg overeenkomt met de natuurlijke hel-
lingshoek van (droog) zand. De buitenteen kan in een vrij strakke lijn parallel aan de huidige kustlijn
worden aangelegd. De verdere ontwikkeling van kleinschalig reliëf wordt bereikt door delen van het ta-
lud niet vast te leggen.

De beheerder/eigenaar (Natuurmonumenten) is voornemens om verdergaande afstemming te houden
in het kader van de (concept) instandhoudingsdoelen zoals beschreven onder ‘Afwerking (initieel)’.
Natuurmonumenten staat hier positief tegenover, echter om procedurele en planningstechnische rede-
nen is een en ander thans niet aan elkaar gekoppeld.

Bovenzijde duinsuppletie
Voor de bovenzijde van de duinsuppletie wordt grote lijnen ook uitgegaan van een ontwikkeling van
kleinschalig reliëf onder invloed van eolisch zandtransport. Om te sterke erosie te voorkomen wordt op
de overgang van buitentalud naar bovenzijde een verhoging aangelegd van ca. 5 m breed en 1 m

hoogte; deze maten zijn indicatief; een afwijking van + of −25 % is toegestaan. Deze rand dient als initi-
ele afscherming van de rest van de bovenzijde, die daardoor niet hoeft te worden vastgelegd. De rest
van de bovenzijde kan daardoor vlak worden aangelegd.

Aansluiting duinsuppletie op huidig reliëf
Over een lengte van ca. 500 m sluit de bovenzijde van de verzwaring aan op een dichte duindoornbe-
groeiing op de in 1987 uitgevoerde verzwaring. Om een scherpe landschappelijke overgang te vermij-
den wordt hier de duindoorn en de bovenste laag (1,5 m) van de verzwaring uit 1987 ‘afgeschoven’; de
vegetatie kan worden verwijderd en afgevoerd of met het als bovengrond ongeschikte bodemmateriaal
worden gedumpt op het huidige strand, dus in de ondergrond van de uit te voeren suppletie. Ter plaat-
se van het afgeschoven materiaal wordt nieuw zand aangebracht dat voldoet aan de eerder voor de
bovenlaag geschetste eisen. De locaties voor het aanbrengen van deze ‘rafelrand‘ zijn afgebeeld in te-
kening DDT123-6-3203 (bijlage I).

afwerking (initieel)
De strandsuppletie wordt niet vastgelegd; zee en wind hebben hier vervolgens vrij spel. De duinsupple-
tie wordt gedeeltelijk vastgelegd; door stukken niet vast te leggen is er ruimte voor kleinschalige ver-
stuiving waardoor een semi-natuurlijk kleinschalig reliëf kan ontstaan en ontwikkeling van een natuurlij-
ke zeereepbegroeiing wordt gestimuleerd.
Vastleggen gebeurt door inploegen van worteldelen van helm (‘echte’ helm Ammophila arenaria, geen
noordse helm Callamophila baltica). Hierdoor ontstaat een meer natuurlijk ogend begroeiingspatroon
dan bij inplanten. Waar toch inplant nodig is regelmatige patronen vermijden en dichtheid variëren.
Stukken die op deze manier worden afgewerkt zijn:
- buitentalud duinsuppletie op een aantal uitgespaarde potentiële stuifkuilen na (zie hierna);
- richel van 5 x 1 m op de overgang van buitentalud naar bovenzijde.
Stukken die niet worden afgewerkt met helm (en dus potentieel kunnen verstuiven) zijn:
- ellipsvormen in het buitentalud duinsuppletie met de ligging, vorm en grootte van potentiële wind-

kuilen;
- bovenzijde van de duinsuppleties.

Uitwerken potentiële windkuilen
Er worden vijf typen onderscheiden; in alle gevallen hebben de niet in te planten potentiële windkuilen
een ellipsvorm met een lengte-breedteverhouding van 2:1. Zie dienen met de lengteas loodrecht op de
kust te liggen.
De vrij typen verschillen in grootte en plaats in het talud (zie tekening DDT123-6-3204 (bijlage I)):
1. groot/hoog: 8*15 m; tot in overgang buitentalud/bovenzijde;
2. middel/midden: 5*10 m; in middendeel buitentalud;
3. klein/midden: 2,5*5 m; in middendeel buitentalud;
4. klein/laag: 2,5*5 m; in laagste deel buitentalud;
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5. klein/hoog: 2,5*5 m; in het hoogste deel van het talud.
Deze maten en locaties zijn indicatief; vanwege de beoogde spontane ontwikkeling door verstuiving is
het niet nodig dit exact uit te meten. De aangegeven vormen en locaties worden niet afgewerkt met
helm; het is niet de bedoeling ook de erosievorm van de windkuil aan te leggen door deze uit te graven.
Deze kan hier spontaan ontstaan of niet.

In tekening DDT123-6-3204 (bijlage I) is tevens de globale ligging van de verschillende typen in het
ontwerp van de duinsuppletie weergegeven. Vanwege verschillen in oriëntatie op windrichtingen zijn de
potenties in het zuidelijk deel van de verzwaring het grootst; hier zijn dan ook wat meer en grotere po-
tentiële kuilen gepland.

Om het gewenste resultaat te bereiken is het noodzakelijk dat de aannemer tijdens de uitvoering be-
geleid door een deskundige.

beheer en onderhoud
Als onderdeel van de voorgestelde aanpak zijn monitoring en vervolgbeheer wezenlijke elementen. De
ontwikkeling van begroeiing en verstuivingen dienen vrij intensief te worden gevolg door medewerkers
van het Waterschap. Ook hierbij is het wenselijk regelmatig in het terrein te laten adviseren. In grote lij-
nen zijn er in de periode na initiële afwerking drie mogelijkheden:
- de ontwikkeling van de helmvegetaties gaat te snel waardoor beoogde kleinschalige verstuiving niet

op gang komt; aanvullend beheer: lokaal verwijderen van helm (kleinschalig, trekken);
- de verstuivingen ontwikkelen zich te sterk, waardoor zand uit profiel dreigt te verdwijnen en de

vastlegging onvoldoende is; aanvullend beheer: verstuivingen afremmen door aanvullende aanplant
van helm;

- de ontwikkeling verloopt naar wens; aanvullend beheer: geen.

Op langere termijn is het mogelijk dat zich na een periode (5-10 jaar) van beperkte verstuivingen een
semi-natuurlijk reliëf heeft ontwikkeld dat zich vervolgens stabiliseert of dat op kleine schaal verstuivin-
gen actief blijven. In beide gevallen is het beoogde doel gerealiseerd.

Het is mogelijk dat ondanks de beteren sedimentkwaliteit de nu op de verzwaring van 1987 aanwezige
duindoornstruwelen  de nieuwe verzwaring via wortelopslag binnendringen. Om de natuurlijke zeereep-
vegetaties te behouden is het gewenst in dergelijke situaties periodiek (1 x per 2-3 jaar) te klepelen.
Ook zich mogelijk ontwikkelende ruigtes (akkerdistel) kunnen met klepelen worden tegengegaan.

monitoring
Ter ondersteuning en latere evaluatie van het hierboven omschreven beheer is het noodzakelijk de
suppletie op de volgende parameters actief te monitoren (zie verder PN/MER paragraaf 8.2):
- ontwikkeling oppervlak/bedekking kaal zand (met als belangrijkste doel verstuiving in de gaten te

houden) met behulp van luchtfoto’s (tweejaarlijks);
- idem vegetatieontwikkeling (gesloten helmvegetaties, verruiging, uitbreiding duindoorn) met behulp

van luchtfoto’s (tweejaarlijks);
- hoogteligging/volumeveranderingen door middel van laseraltimetrie (Jarkus-opnamen).

5.5. Basiskustlijn

inleiding
Tijdens het onderzoek naar de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van de kust van Voorne, is
naar voren gekomen dat het huidige beleid ten aanzien van BKL-suppleties niet afdoende is om de vei-
ligheid van de Punt van Voorne te waarborgen. In deze notitie is kort toegelicht waar dit aan te wijten is
en wordt een mogelijke oplossing voor dit probleem aangedragen.
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definitie BKL
De ligging van de basiskustlijn (BKL) is de norm voor het Nederlandse handhavingsbeleid. In de
meeste gevallen komt de positie van de BKL overeen met de gemiddelde ligging van de kustlijn op 1
januari 1990. Het is de norm dat de gemiddelde kustlijn na 1990 ‘nimmer’ landwaarts van deze lijn mag
liggen. Deze gemiddelde kustlijn is gedefinieerd als het gemiddelde van tien momentane kustlijnen. De
momentane kustlijn (MKL) wordt berekend door middel van een volumetrische beschouwing. Het volu-
me van een kustvak wordt bepaald tussen twee bepaalde niveaus (hoog en laag). Deze niveaus bevin-
den zich (voor vrijwel geheel Nederland) op NAP +3 m (hoog) en NAP-2 m (laag).

BKL bij kust van Voorne
Bij Voorne bevinden zich de niveaus voor het bepalen van de momentane kustlijn op NAP en
NAP +1 m (hoog) én op NAP –1,8 m en NAP –2,8 m (laag). Het probleem is dat bij deze niveaus de
MKL ligging niet (zo snel) landwaarts verplaatst ondanks dat er wel duinfronterosie plaatsvindt. Oor-
zaak is het feit dat het hoger deel van het kustprofiel erodeert terwijl de rest van het profiel, het zee-
waartse en lager deel, zich aanmerkelijk gunstiger ontwikkelt (stabiel of lager orde van achteruitgang).
Hierdoor ontstaat het verraderlijk beeld van een stabiele vooroever (over de afgelopen 30 jaar) die een
stabiele kust suggereert, maar die in werkelijkheid sterk achteruitgaat.

Bij dit ontwerp is er naar verwachting 20 jaar lang geen kustlijnonderhoud (suppleties) noodzakelijk.
Voordat het veiligheidsniveau van 1:4000 in gevaar komt, zal dan opnieuw een suppletie plaatsvinden.
Deze suppletie zal dan vergelijkbaar zijn met de duin- en strandsuppletie zoals deze in dit plan wordt
voorgesteld voor 2008.

advies
Geadviseerd wordt om na de versterking de ligging van de niveaus (hoog en laag) aan te passen. Door
de manier waarop het MKL wordt bepaald aan te passen wordt een teruggaande kustlijn zichtbaar en
wordt daarmee voorkomen dat duinfronterosie ongehinderd kan doorzetten. Dit is kostenbesparend op
het gebied van:
- duinherstel (is kostbaarder dan strandsuppletie);
- recreatie i.v.m. handhaven strandbreedte;
- het voorkomen van juridische procedures over verantwoordelijkheden. Naarmate het duinfront ver-

der zou eroderen rijst op een gegeven moment de vraag wie verantwoordelijk is voor het herstel in
verband met beheersgrenzen (de waterkeringbeheerder beheert de duinen, het Rijk de kustlijn).

Geadviseerd wordt om de volgende veranderingen door te voeren:
1. De niveaus voor de bepaling van de MKL ligging aanpassen (hoog en laag). Bijvoorbeeld hoog

(duinvoet) op NAP+3 m en laag NAP-2 m voor de Punt en NAP-1 m voor de Zuidwestkust;
2. Bepaal een nieuwe BKL positie op basis van bovenstaande werkwijze en op basis van een veilig

profiel (circa 2004 – 2005). Dat wordt dan een nieuwe te toetsen (jaarlijks) kustlijn.

Na doorvoering van deze aanpassing kan volgens het standaardbeheersplan gewerkt worden. Trigger
tot suppleren is een verwacht overschrijden van de BKL (waarin zowel rekening wordt gehouden met
strandbreedte als zoutontwikkeling). Na uitvoering van het versterkingsplan zal deze overschrijding
naar verwachting de komende 20 jaar niet plaatsvinden.

procedure
De aanbevelingen voor het opnieuw definiëren van de vasstellingsmethode voor het MKL en voor het
opnieuw bepalen van het BKL moeten door Rijkswaterstaat worden voorgedragen aan het Provinciale
Overlegorgaan voor de Kustverdediging (POK). Het POK adviseert de Minister in het opnieuw vast-
stellen van de nota ‘Basiskustlijn’.
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6. UITVOERING STRANDSUPPLETIE

6.1. Korte beschrijving van de werkmethode
De duin – en kustversterking op de kust van Voorne zal worden uitgevoerd met behulp van een sleep-
hopperzuiger. Het zand benodigd voor de suppleties wordt gewonnen op de Noordzee. Door de ondie-
pe delen in de buitendelta zullen de zandzuigers (sleephoppers) niet in staat zijn om de kust van Voor-
ne dicht te naderen. Om het zeezand op de kust van Voorne aan te brengen wordt gebruik gemaakt
van hydraulisch transport door een persleiding. Met behulp van bulldozers wordt de versterking in pro-
fiel gebracht. In totaal zal circa 2.400.000 m3 (inclusief verliezen als gevolg van wegspoeling en ver-
waaiing) zand op de kust worden verwerkt.

6.1.1. Sleephopperzuiger
Deze rapportage gaat er van uit dat het werk zal worden uitgevoerd door een sleephopperzuiger (zie
Figuur 6.1) met een beuninhoud van circa 5.000 m3. De keuze van dit type schip is bepaald door het
volgende:
- door de geringe waterdiepte voor de kust van Voorne komen grotere schepen nog verder zee-

waarts te liggen waardoor persafstanden groter worden;
- de vaarafstand is relatief kort waardoor de beungrootte minder van invloed is op de kostprijs;
- een dergelijke maat gangbaarder is dan grote schepen waardoor mobilisatiekosten beperkt blijven;
- een kleiner schip niet op de vereiste diepte kan baggeren;
- een kleiner schip over het algemeen niet over het persvermogen beschikt dat nodig is om het eer-

ste tussenstation te bereiken.

Figuur 6.1 Sleephopperzuiger

6.1.2. Voorbereidende werkzaamheden
Voorafgaand aan de suppletiewerkzaamheden zullen de zinkerleidingen moeten worden gemobiliseerd
en geïnstalleerd (zie Figuur 6.2). Er kan gebruik worden gemaakt van bestaande zinkerleidingen die
door sleepboten in lange stukken naar het werk worden gesleept en ter plaatse aan elkaar worden ge-
last tot de vereiste lengte. In de praktijk zullen bestaande zinkers te kort, versleten of te ver weg liggen
voor een rendabele inzet op dit werk. In deze rapportage is er vanuit gegaan dat een nieuwe zinkerlei-
ding zal wordt gelast op het strand en met behulp van sleepboten en bulldozers tijdens hoog water in
het water worden getrokken. Het laswerk zal tussen de 4 en 8 weken in beslag nemen afhankelijk van
werktijden en de hoeveelheid ingezette lasploegen.
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Figuur 6.2 Bouwen van een zinkerleiding op het strand

6.1.3. Zandwinlocatie
In de ‘Startnotitie m.e.r. winning suppletiezand Noordzee 2007’, d.d. 23 maart 2006 (zie lit.[16]), is ge-
steld dat de zoekgebieden voor suppletiezand 2007 liggen in water dieper dan NAP –20 m omdat de
effecten van de winning geen significante invloed wordt verwacht op de kust. Op basis van dit gegeven
is een aantal zoekgebieden gedefinieerd voor de suppleties van 2008. Voor deze rapportage (en te-
vens de kostenraming) uitgegaan van het wingebied voor de kust van Monster, ten noorden van de
Maasgeul. De gemiddelde vaarafstand vanuit dit gebied bedraagt circa 18 km tot aan de walpersloca-
tie. (zie tekening ‘DDT123-6-3104 Versterking Voornse kust, Locaties zandwingebieden’).

Het zand wordt verondersteld los tot matig gepakt te zijn en de gemiddelde korreldiameter (D50 dmf) is

aangenomen tussen 200 en 250 µm. Indien de besluitvorming omtrent de zandwinlocatie niet op tijd ge-
reed komt, kan zeezand ingekocht worden of zand uit beheer van de Maasgeul worden gebruikt mits dit
voldoet aan de in paragraaf 5.4.4 gestelde eisen.

Figuur 6.3 Mogelijke zandwinlocatie

bron: Startnotitie m.e.r. winning suppletiezand Noordzee 2007’, d.d. 23 maart 2006
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6.1.4. Walperslocatie
De walperslocatie is de locatie waar de sleephopperzuiger zal koppelen aan de leiding om het zand
naar de kust te verpompen. De keuze voor deze locatie wordt onder andere bepaald door:
- een zo kort mogelijke afstand tot de kust en het heersende maritieme klimaat;
- een zo klein mogelijke hinder de natuur.

Maatgevend hierbij is de diepgang van de sleephopperzuiger in geladen toestand. In deze rapportage
is uitgegaan van een sleephopperzuiger met een geladen diepgang van 7 meter. Hoewel het aangege-
ven leidingtracé niet indicatief is, is het ook niet exact. Het exacte tracé en de mate van flexibiliteit
daarin wordt vastgesteld door de vergunningverlener en is afhankelijk van natuuraspecten en ruimte die
de aannemer vraagt.

Met betrekking tot het leidingtracé dient er aandacht besteed te worden aan:
- de locatie van de tussenstations: in verband met vogels/zeehonden;
- het netjes achterlaten van de plek van de tussenstations en werkplek voor mobilise-

ren/demobiliseren (in verband met olie- en metaalresten);
- het voeren van toezicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- de toegang van het autostrand voor materieel in aanlegfase (beperkte intensiteit zwaar verkeer,

goed toezicht en net gebruik, zie paragraaf 6.1.6).

6.1.5. Tracé persleiding en locatie booster
Bij zandwinning op zee zal het zand uiteindelijk via een transportleiding aangevoerd moeten worden
naar de kust. Gezien de ondiepe voordelta bij Voorne is de afstand relatief groot. Om via een perslei-
ding zand aan te voeren naar de kust van Voorne is het onvermijdelijk dat:
- het tracé via de (noordelijke) Voordelta loopt (vanuit zee);
- op enkele kilometers afstand van de kust een booster wordt geplaatst (gezien de grote leidingleng-

te9).
- dat de persleiding de Hinderplaat kruist en dat de booster op of in buurt van deze plaat wordt ge-

plaatst (omdat de afstand tot de kust waar een extra pomp nodig is min of meer samenvalt met de
afstand tot de kust van de Hinderplaat).

In de Voordelta ten westen van Voorne ligt de Hinderplaat, een zeer langgerekte (ruim 5 km) zandige
plaat, die parallel loopt aan de doorgetrokken Hollandse kustlijn. De Hinderplaat is de laatste tien jaar
uiteengevallen in 2 á 3 platen, van elkaar gescheiden door recent ontstane geulen (zie paragraaf 3.1).
Waar de Hinderplaat uitkomt bij het vasteland (de Baggerslibberging op de Maasvlakte) ligt een klein
natuurontwikkelingsgebied, de Kleine Slufter. Bij de suppletie van voorjaar 2005 liep de persleiding via
de noordpunt van de Hinderplaat, direct langs de Kleine Slufter; de booster stond op het strand van de
Baggerslibberging, eveneens op vrij korte afstand van de Kleine Slufter.

De aanwezigheid van een persleiding als zodanig zal naar verwachting geen negatieve effecten (ver-
storing) op beschermde natuurwaarden met zich meebrengen. Wel zal verstoring optreden door de
aanlegwerkzaamheden (o.a. lassen) en door de geluidemissie van de booster, zodra de leiding in ge-
bruik is. Ook is verder op zee verstoring te verwachten door baggerschepen die van en naar het kop-
pelpunt varen en daar zand in de persleiding pompen.

beschermde natuur
De – streng beschermde – natuurwaarden van de Voordelta die door de persleiding zouden kunnen
worden beïnvloed zijn:
- broedvogels van de Kleine Slufter;
- rustende en foeragerende vogels,

                                                  
9
 Indien de leiding langer dan 4 tot 5 kilometer wordt is het drukverlies zodanig dat de suppletie niet goed kan worden uitgevoerd. Bij

  een lengte groter dan 4 kilometer neemt de tijd nodig voor de suppletie al fors toe. Tussenstations zijn dus een noodzaak.
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⋅ van zandige platen/intergetijdegebied;
⋅ van luw ondiep kustwater;
⋅ van de onderwateroever;

- zeehonden: de Hinderplaat fungeert als vaste rustplek voor gewone en grijze zeehond.

Broedvogels in de Kleine Slufter zijn gevoelig voor verstoring tijdens aanlegwerkzaamheden en de ge-
luidemissie van de booster. De hier aanwezige kustbroedvogels (scholekster, kluut, tureluur, bontbek-
plevier) zijn tamelijk gevoelig voor verstoring, vooral in de fase waarin broedparen zich vestigen (perio-
de maart - mei).

Gezien de periode van aanleg en gebruik zijn eventuele effecten op rusterende foeragerende vogels
beperkt; de belangrijkste soorten maken vooral in de winter van het gebied gebruik. In voorjaar, zomer
en najaar wordt de Hinderplaat vooral gebruikt door rustende aalscholvers en meeuwen; aangenomen
wordt dat er op en rond de Hinderplaat meer dan genoeg ruimte is voor deze functie, zodat verstoorde
vogels altijd een alternatief plekje kunnen vinden. Het ondiepe kustwater rond de Hinderplaat is in het
zomerhalfjaar vooral van belang voor meeuwen en sterns die hier vanuit broedkolonies op het aan-
grenzende land foerageren. Voor deze soorten is vooral de geluidverstoring door de booster relevant;
de periode van aanleg en weer verwijderen van leiding en booster valt voor respectievelijk na de meest
kwetsbare periode waarin de nestjongen door ‘volwassen vogels’ worden gevoerd.

De zeehonden zijn vrijwel het hele jaar regelmatig op de rustplaatsen aanwezig. Deze worden verlaten
voor foerageertochten. De belangrijkste rustplaatsen zijn de randen van de Hinderplaat, waar deze
grenst aan actieve geulen, vooral bij de eind jaren ’90 ontstane kortsluitgeul in het midden van de Hin-
derplaat, en in minder mate aan het Bokkengat, dat langs de zuidoostpunt van de Hinderplaat loopt. In-
cidenteel maken ze nog gebruik van de noordpunt van de Hinderplaat en de Kleine Slufter, waar in de
jaren ’90 de belangrijkste rustplaatsen waren.

Figuur 6.4 Waarnemingen gewone zeehond (cirkels) 2003-2004 en 2004-2005 (lit.[17/18])

keuze tracé transportleiding
Op grond van het voorgaande is de tracékeuze van de persleiding en de locatie van de booster primair
bepaald door:
- vaste ligplaatsen (zie Figuur 6.4) van zeehonden bij de nieuwe middengeul en de Bokkengat en, in

minder mate, de noordpunt van Hinderplaat en de Kleine Slufter; deze dieren maken hiervan ge-
bruik in de periode dat gewerkt moet worden; de uitwijkmogelijkheden zijn waarschijnlijk beperkt;

- functie als broedgebied van de Kleine Slufter.
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Gezocht is naar een tracé dat effecten op de voor de Voordelta relevante soorten kan voorkomen. Door
de keuze van een tracé via het midden van het zuidelijk gedeelte van de Hinderplaat worden (Figuur
6.5, meest zuidelijke tracé), uitgaande van verstoringsafstanden van ca. 1.200 m (zie lit. [19] en lit.
[20]), alle rustplaatsen van zeehonden maximaal ontzien en is er ook geen sprake van verstoring van
broedvogels. Het effect van geluidemissie door de booster, waardoor een gebied van maximaal 80
hectare wordt verstoord, op (hier) in voorjaar en zomer foeragerende vogels (vooral meeuwen en
sterns) is gezien het totale oppervlak van het foerageergebied dat voor deze vogels in de noordelijke
Voordelta beschikbaar is (meer dan 10.000 ha) naar verwachting verwaarloosbaar.

Mogelijke tracés via de zuidwestkust van de Baggerslibberging (zoals in 2005) (zie Figuur 6.5, noorde-
lijke tracé) of via het midden van de Hinderplaat (ter hoogte van de Punt van Voorne) (zie Figuur 6.5,
middelste tracé) zouden leiden tot substantiële verstoring van broedvogels (Kleine Slufter) dan wel van
rustende zeehonden (bij de nieuwe kortsluitgeul).

In Tabel 6.1 staat het hierboven beschrevene samengevat met de bijbehorende kosten.

Tabel 6.1 Afweging mogelijke tracés transportleiding

                                                       aspect

leidingtracé

zeehonden broedgebied vogels kosten (miljoen EUR)

Tracé 1 (2005) 0 - 1.61

Tracé 2 (kort) - 0 1.88

Tracé 3 (optimaal) 0 0 2.06

Figuur 6.5 Mogelijke tracés transportleiding
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de aanlanding en tussenstations
De afstand van de aanlanding tot aan het verste punt van het werk bedraagt circa 3.000 meter. De af-
stand van de kust tot aan het koppelpunt van de hopper bedraagt circa 6.200 m. De maximale persaf-
stand bedraagt daarmee circa 9.200 meter, hetgeen te ver is voor de sleephopperzuiger om op eigen
kracht te verpompen.

De aanlanding bestaat uit een korte drijvende leiding (voorzien van een verankerde koppelboei) die ge-
koppeld is aan 2 zinkerleidingen. De eerste zinkerleiding overbrugt een afstand van circa 3.400 meter
tussen de walperslocatie en de Hinderplaat. Op de Hinderplaat wordt een walleiding aangebracht van
circa 400 m. Vervolgens wordt deze walleiding gekoppeld aan het 1e tussenstation. In deze rapportage
is er van uit gegaan dat er in de luwte van en aan de oostkant van de Hinderplaat een drijvend tussen-
station zal worden geïnstalleerd. Het relatief luwe golfklimaat aan de oostzijde van de Hinderplaat zal
onder normale omstandigheden te zware golfaanvallen op de koppeling en het tussenstation voorko-
men. Hierdoor wordt schade aan het tussenstation en de koppelingen voorkomen en het verlet tot een
minimum beperkt. Tussenstation 1 wordt gesitueerd direct ten oosten van de Hinderplaat en is buiten
het winterseizoen (maart tot oktober) in bedrijf (zie paragraaf 6.2 en de hierboven beschreven tracé-
keuze). Vervolgens wordt aan het tussenstation een tweede korte drijvende leiding en een tweede zin-
kerleiding (2.400 m) aangebracht tot aan de kust. Tenslotte wordt de zinkerleiding gekoppeld aan een
tweede tussenstation ter plaatse van de aanlanding (de Punt). De aannemer zal de definitieve locatie
van de tussenstations bepalen op basis van de specifieke vermogens van het baggermaterieel en tus-
senstations.

6.1.6. Strand en duin
Het zand ten behoeve van de strand– en duinsuppletie zal laagsgewijs worden aangebracht tot een
respectievelijke hoogte van NAP+4 m en NAP +10 m.

Het zand wordt hydraulisch op het strand aangevoerd. Om het zand uit het mengsel te laten bezinken
dient het mengsel over enige afstand over het stort te worden geleid alvorens het water afstroomt in
zee. Door middel van bulldozers worden kleine dijkjes, kaaien genaamd, geschoven aan de zeezijde
waartussen het zand zich zal ophogen. Wanneer de hoogte van de kaaien is bereikt wordt er een nieu-
we leiding aangelegd waarna het proces opnieuw begint. Afhankelijk van de hoogte van de kaaien
wordt bepaald in hoeveel slagen de suppletie wordt uitgevoerd. Om de continuïteit van het werk te
waarborgen en geen onnodig verlet te veroorzaken voor de sleephopperzuiger wordt gewerkt met een
dubbele leiding. Wanneer de ene leiding in gebruik is wordt de andere verlengt en gereed gemaakt
voor het aanbrengen van de volgende hoeveelheid zand.

In Tabel 6.2 is een overzicht gegeven van hoe het materieel dat op het strand zal worden ingezet.

Tabel 6.2 Materieel ten behoeve van de suppletie op het strand

Materieel type Functie

Bulldozer - het leiden van het mengsel
- het oprichten van kaaien
- verdichten van het zand (uitdrijven van water)

Laadschop - transport van leidingen naar het stortfront
- assistentie bij het aanleggen van leiding
- transport van overige zaken over grotere afstand (gasolie, ke-

ten, lichtsets etc.)
Hydraulische graafmachine - oprichten van de achterkaai

- assistentie bij het aanleggen van leiding
- kleine graafwerkzaamheden
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Figuur 6.6 Werkzaamheden op het strand

aanvoerroute materieel en materiaal
Het materieel en materiaal dat benodigd is op het strand veroorzaakt een verkeersstroom. Het aanvoe-
ren van het materiaal en materieel vindt voornamelijk in de eerste twee weken van de mobilisatie
plaats. Geschat wordt dat een totaal aan 120 vrachtbewegingen voor de aanvoer van de leidingen no-
dig zal zijn (zie onderstaand kader). Dit betekent ongeveer 12 tot 18 vrachtbewegingen per dag.

schatting vrachtbewegingen mobilisatie leiding:

- drijvende leiding 10 vrachtbewegingen

- zinker leiding 58 vrachtbewegingen

- walleiding 50 vrachtbewegingen

stort materieel:

- bulldozer 3 stuks

Er bestaan een aantal opties voor de route voor de aanvoer van materieel:
1. door het dorp Oostvoorne;
2. via De Europaweg (Maasvlakte) naar de Brielse Gatdam;
3. via de onderhoudsweg op de Haringvlietdam.

De eerste optie, de route door Oostvoorne, is voor de gemeente niet acceptabel.
De tweede optie, via de Europaweg naar de Brielse Gatdam, is niet gewenst vanuit de overweging van
natuurverstoring. Het aangrenzende zeegebied is in de winter en het vroege voorjaar verblijfplaats voor
diverse vogelsoorten. Het gebied heeft dan ook de status van Vogelrichtlijngebied. Bijkomend bezwaar
is dat vanuit natuuroverwegingen het voormalige autostrand (vanaf de zuidelijke oksel van de Brielse
gatdam over het Voornse strand tot km-paal 7) in 2005 reeds is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
In overleg met de gemeente Westvoorne en het waterschap is besloten de derde optie voor de aanvoer
van materieel te gebruiken. Vanaf de N57 is in de oksel van de Haringvlietdam een onderhoudsweg
aanwezig. Via deze weg kunnen de vrachtwagens het werkgebied vanuit het zuidoosten bereiken
(Figuur 6.7). De route dient voorzien te worden van rijplaten om het duin te beschermen. De Dienst-
kring Haringvliet is beheerder van de toegangsweg en dient over deze aanvoerroute geconsulteerd te
worden.
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Figuur 6.7 Onderhoudspad (links) en route vanaf N57 richting strand (rechts)

6.2. Werkschema / planning uitvoering
Gezien de totale doorlooptijd van de uitvoering is het niet mogelijk om alle effecten van de versterking
te ontzien bij de uitvoering van het project. Normaliter worden suppleties uitgevoerd tussen maart en
oktober. Overwegingen vanuit de passende beoordeling van de voordelta van de kust van Voorne zijn:
- uitvoering buiten maanden oktober t/m maart vanwege HGM CAT 330 B de drieteenstrandloper;
- zo min mogelijk hinder in de maanden juni en juli op de Hinderplaat / Ribben vanwege de zoogperi-

ode van de zeehond.

Verder wordt getracht om het broedseizoen (half maart tot half juli) en het badseizoen (half mei tot half
september) zo veel mogelijk te mijden. In een latere fase zal moeten blijken of deze planning accepta-
bel is voor alle vergunningaanvragen.
Het werken buiten de genoemde perioden is slechts mogelijk in overleg met de vergunningverstrekker,
waarbij een ontheffingsaanvraag voldoende gemotiveerd dient te worden.

In de planning is voorlopig ervan uitgegaan om zo vroeg mogelijk in het jaar te starten met de voorbe-
reiding van de werkzaamheden, zodat er wat marge ontstaat wanneer de werkzaamheden langer duren
dan verwacht. Er is voor gekozen om de werkzaamheden vervolgens te starten bij de Zuidwestkust. De
werkzaamheden bij de Zuidwestkust hebben een kleinere doorlooptijd en wanneer dit gereed is een
deel van de walpersleiding niet meer nodig (economische reden). Totaal duren de werkzaamheden bij
de Zuidwestkust circa 1,5 maand en wordt er circa 600.000 m3 aangebracht. Het badseizoen bij de
Zuidwestkust wordt hiermee volledig ontzien. Vervolgens zullen de werkzaamheden zich concentreren
bij De Punt van Voorne. De werkzaamheden bij de Punt hebben een doorlooptijd van circa 4 maanden.
Bij de Punt van Voorne wordt circa 1.800.000 m3 aangebracht. Door medio maart met de werkzaamhe-
den te starten, wordt voorkomen dat vestiging van vogels mogelijk is en dus gaan broeden. Zodoende
ontstaat er dus geen verstoring van broedende vogels. Het is niet wenselijk om het baggermaterieel stil
te leggen voor een bepaalde periode. De hinder tijdens de zoogperiode van de zeehond (op de Hinder-
plaat / Ribben) wordt zoveel mogelijk gemeden door het tussenstation (booster) direct achter de Hin-
derplaat te plaatsen (zie Figuur 6.8). Tevens dient de booster in de luwte te staan vanwege schade aan
de booster.

De werkzaamheden volgens deze planning zijn gereed voor 1 oktober.
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Figuur 6.8 Planning / werkschema uitvoering versterking Voorne
duur jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Overweging vanuit Passende Beoordeling Voordelta:

Drieteenstrandloper buiten oktober t/m maart

Zeehond buiten zoogperiode juni-juli op Hinderplaat

Broedseizoen Punt van Voorne

Badseizoen Zuidwest kust Voorne

Versterking Voorne

1. Installatie+mobilisatie 6 wk

2. Suppletie ZW kust 1,5 mnd

3. Suppletie de Punt 4 mnd

4. Demobilisatie 4 wk

6.3. Productie raming en planning
In deze rapportage is er van uit gegaan dat de versterkingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd
op basis van 168 uur per week. Voor regulier onderhoud aan de sleephopperzuiger, bevoorrading en
bunkeren is 23 uur per week verlet opgenomen. Verder is twee keer 5 uur verlet per week opgenomen
door de inzet van beide tussenstations en 10 uur per week verlet vanwege weersomstandigheden
waarbij de sleephopperzuiger niet kan koppelen aan de drijvende leiding in verband met zeegang. Der-
halve is gerekend met een operationele week van 125 uur.

Op basis van de inzet van een sleephopperzuiger met een beuninhoud van 5.000 m3 wordt de
2.400.000 m3 (inclusief verliezen als gevolg van wegspoeling en verwaaiing (uitgangspunt circa 20%))
aangebracht in een periode van ruim 5 maanden (exclusief de installatietijd van de zinkerleiding). De
weekproductie ligt derhalve rond de 110.000 m3/wk.

6.4. Veiligheid
Op een suppletiewerk bestaat het gevaar van drijfzand en ongelukken met het materieel. Machinisten
hebben op dergelijk groot materieel grote dode hoeken en verwachten bovendien weinig mensen in
hun directe omgeving.
De werkzaamheden zullen deels in het badseizoen worden uitgevoerd. In de planning van het werk is
er van uit gegaan dat de werkzaamheden ten noorden van raai 1180 tijdens het badseizoen worden
uitgevoerd en de werkzaamheden ten zuiden van raai 1180 ervoor.

Om te voorkomen dat onbevoegden zich op het suppletiewerk begeven dient het werk te worden afge-
zet. Ondanks de afzetting van het werk dient gecontroleerd te worden of onbevoegden zich op het werk
bevinden. Met behulp van borden dienen onbevoegden te worden gewaarschuwd voor de gevaren.



Witteveen+Bos
DDT123-6 Ontwerp-versterkingsplan kust van Voorne definitief 03 d.d. 6 november 2006

51

7. KOSTEN

De kosten die gemoeid zijn met de suppletie zijn onder te verdelen in drie onderdelen:
- mobilisatie en installatie;
- versterking de Punt;
- versterking Zuidwestkust.

In Tabel 7.1 zijn de eindbedragen weergegeven. In bijlage III zijn tevens de kosten opgenomen van de
alternatieven en het VKA van het PN/MER. De initiële kosten uit deze raming (zie bijlage III tabel 1.5 en
1.6) kunnen worden vergeleken met de totale basisraming van de suppletie van 2008 (zie onderstaan-
de tabel). In bijlage III wordt tevens ingegaan op de totale investeringskosten voor de gehele planperio-
de (50 jaar). In dit versterkingsplan is niet verder ingegaan op de totale investeringskosten voor de ge-
hele planperiode.

Tabel 7.1 Eindbedragen kostenraming

deel totaal basisraming

Mobilisatie en installatie 3.500.000

Versterking Punt: 11.000.000

Versterking Zuidwestkust 3.700.000

totaal 18.200.000
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8. PROCEDURES EN BESLUITEN

In dit hoofdstuk wordt het vervolg van de procedure kort geschetst, evenals de nog te nemen uitvoe-
ringsbesluiten ten behoeve van de versterkingswerken.

8.1. Vervolg procedure
De besluitvorming over het Versterkingsplan, de PN/MER en de uitvoeringsvergunningen vindt gebun-
deld plaats, met Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland als coördinerend bevoegd gezag.
Procedureel betekent dit het volgende:
- het waterschap dient vergunningaanvragen in bij betrokken bevoegde gezagen;
- het waterschap zendt zijn ontwerp Versterkingsplan, het MER en afschriften van vergunningaan-

vragen aan GS;
- betrokken bevoegde gezagen nemen - in afwijking van reguliere besluitvormingsprocedures – bin-

nen een door de PZH bepaalde termijn ontwerpbesluiten en dienen deze in bij GS;
- GS geven kennis van het ingediende ontwerp Versterkingsplan, het MER en de ontwerpvergunnin-

gen, waarop één gezamenlijke inspraakronde plaatsvindt;
- na verwerking van de inspraakreacties stelt het waterschap het Versterkingsplan vast en nemen de

bij het plan betrokken bevoegde gezagen besluiten over de betreffende vergunningaanvragen;
- het vastgestelde plan en de definitieve uitvoeringsbesluiten worden gezonden aan GS;
- GS nemen een goedkeuringsbesluit over het Versterkingsplan en maken dit besluit bekend, gelijk-

tijdig met de definitieve vergunningbesluiten;
- GS leggen alle documenten gelijktijdig voor beroep ter inzage.

8.2. Uitvoeringsbesluiten
Ten behoeve van de uitvoering van de versterkingswerken is het noodzakelijk een aantal vergunningen
en ontheffingen aan te vragen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de in de huidige procedure mee
te coördineren uitvoeringsvergunningen (Tabel 8.1) en vergunningen in het kader van de zandwinning
in de Noordzee (Tabel 8.2).

Tabel 8.1 In Wwk-procedure mee te coördineren uitvoeringsvergunningen.
activiteit vergunningplicht vergunning / ont-

heffing / toe-

stemming / mel-

ding

bevoegd gezag loket

Uitvoeren project in

beschermd natuur-

gebied

Verstoren beschermde inheem-

se planten- of diersoorten a.g.v.

zandtransport naar bestem-

ming, rijden op strand en geluid

van booster

(1) Ffw-ontheffing Ministerie van

LNV

DLG West Utrecht

(inhoudelijk voor-

overleg)

Dienst Regelingen

West Dordrecht

(procedureel voor-

overleg, schrijft

ontheffing)

Kwaliteit beschermde habitats

en soorten verslechteren of

verstoren

of

veroorzaken significante effec-

ten op soorten en habitats

waarvoor instandhoudingsdoel-

stellingen zijn geformuleerd in

Voornes Duin en in de Voor-

delta

(2) Nbw-vergunning GS provincie

Zuid-Holland

PZH Bureau Natuur
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activiteit vergunningplicht vergunning / ont-

heffing / toe-

stemming / mel-

ding

bevoegd gezag loket

Suppleren zand in

primaire waterkering

Suppleren zand in zee tot teen

van de duinen

(3) Wbr-vergunning Minister van

VenW

RWS Zuid-Holland /

Waterdistrict Ha-

ringvliet

Suppleren zand vanaf teen van

de duinen

(4) Keurvergunning DB waterschap

Hollandse Delta

Afdeling vergunnin-

gen

Handelen in afwij-

king van vigerend

bestemmings-

plan(nen) Westvoor-

ne

Kustverdediging is in strijd met

bestemmingen ‘Natuurgebied

N’ en ‘dagrecreatieve doelein-

den dR’ uit bestemmingsplan

Zeegebied 1999

(5) Vrijstellingen ex.

Art. 19 WRO

BenW gemeente

Westvoorne

Afdeling RO

Ophogen van grond is aanleg-

vergunning-plichtig volgens be-

stemming ‘Water met natuur-

waarden WN’ uit bestemmings-

plan Zeegebied 1999

(6) Aanlegvergun-

ning

BenW gemeente

Westvoorne

Afdeling RO

Ophogen van grond is aanleg-

vergunning-plichtig volgens be-

stemming ‘Natuur en Primair

waterkering’ uit bestemmings-

plan Landelijk gebied Rockanje

(7) Aanlegvergun-

ning

BenW gemeente

Westvoorne

Afdeling RO

vergunningen voor zandwinning in de Noordzee
De versterkingswerken voor de kust van Voorne zijn voor zand afhankelijk van een separaat voor alle
zwakke schakels lopend onderzoek naar zandwinningsmogelijkheden in de Noordzee. Voor dit onder-
zoek wordt momenteel een MER opgesteld. Na of volgend op het doorlopen van de m.e.r.-procedure
voor Zandwinning op de Noordzee, zal het waterschap nog onderstaande vergunningen moeten aan-
vragen.

Tabel 8.2 Overzicht  vergunningen voor zandwinning
Activiteit Vergunningplicht Vergunning / Ont-

heffing / toestem-

ming / melding

Bevoegd gezag Loket

Zand winnen op zee

buiten doorgetrokken

– 20 m NAP lijn

(10) Ow-vergunning Minister van VenW RWS Noordzee

Maken werk in een

Rijkswater-staatswerk

(territoriale zee)

(11) Wbr-vergunning Minister van VenW RWS Noordzee

Verstoren bescherm-

de inheemse planten-

of diersoorten

(12) Ffw-ontheffing Ministerie van LNV PM

Zand winnen op zee

Kwaliteit beschermde

habitats en soorten

verslechteren of ver-

storen in zee

(13) Nbw-vergunning Ministerie van LNV of

PZH

PM
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9. AFKORTINGEN

Afkorting Betekenis

BKL Basiskustlijn
DLG Dienst Landelijk Gebied
EHS Ecologische hoofdstructuur
Ffw Flora en Fauna wetgeving
GS Gedeputeerde Staten
GZH Groenservice Zuid-Holland
HR Hydraulische randvoorwaarden
LNV Landbouw, Natuur en Visserij
LZK Leidraad zandige kust
Nbw Natuurbeschermingswet
MKL Momentane kustlijn
MV2 Maasvlakte II
NAP Normaal Amsterdams Peil
PN/MER Projectnota / Milieueffectrapportage
PZH Provincie Zuid-Holland
RPL Rekenpeil
RVW Randvoorwaarden (hydraulische randvoorwaarden)
RWS Rijkswaterstaat
SMB Strategische Milieu Beoordeling
TAW Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
VenW Verkeer en Waterstaat
VKA Voorkeursalternatief
VTV Voorschrift Toetsen op Veiligheid
Wbr Wet beheer Rijkswaterstaatwerken
WRO Wet Ruimtelijke Ordening
Wwk Wet op de Waterkering
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10. BEGRIPPEN

begrip toelichting op begrip

Afslaglijn De (door modellen) berekende lijn in het duingebied tot waar het duin afslaat tijdens stormvloed.

Afslagzone Het gebied zeewaarts van de afslaglijn.

Archeologie Wetenschap die een bepaalde cultuur of samenlevingsvorm in een bepaalde periode in het verleden

tracht te doorgronden met behulp van bodemvondsten en andere (stoffelijke) overblijfselen.

Basiskustlijn (BKL) Kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg zal worden gehandhaafd. In het algemeen de positie van

de gemiddelde kustlijn op 1 januari 1990.

Beheer Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de functies van de waterkering

blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen.

Beschermingszone Een in de legger vastgelegde zone aan weerszijden van een waterkerende constructie waarin meer

ontwikkelingen zijn toegestaan dan in de kernzone.

Biotoop Plaats waar een dier of plant geheel in zijn omgeving ingepast is / homogeen groei- of woongebied /

Gebied met karakteristieke levensomstandigheden, gekenmerkt door een bepaalde flora en fauna.

Brak water Water dat noch zout, noch zoet is. Het zit tussen deze twee categorieën in.

Branding De plaats voor de kust waar de zee ondiep wordt en waar de golven steiler worden en vervolgens

overslaan.

Delta Een afzetting van sediment voor de monding van een rivier. De afzetting kan zo omvangrijk worden dat

een heel meer wordt opgevuld.

Duinvallei Primair: een laagte tussen een oude zeereep en een nieuwe zeereep; een oorspronkelijke strandvlakte

of vlak. Secundair: laagten die door winderosie zijn uitgeblazen tot het grondwaterniveau.

Duinvoet De overgang van strand naar duin. De positie van de duinvoet in een dwarsprofiel wordt door veel be-

heerders gedefinieerd met behulp van een in de tijd constante hoogtelijn (bijvoorbeeld NAP +3 m).

Erosie De verplaatsing van materiaal door een bewegend medium, zoals water, ijs en de wind. Deze met puin

beladen media hebben ook een afbrekende werking.

Estuarium Een trechtervormige riviermond (daar waar de rivier in de zee uitkomt) met een waterbeweging onder

invloed van het getij. De belangrijkste kenmerken van een estuarium zijn de mengeling van zoet en

zout water en het bestaan van hoog en laag water.

Fauna De dierenwereld (van een gebied).

Flora De plantenwereld (van een bepaalde regio).

Geomorfologie De wetenschap die de vormen aan het aardoppervlak en het ontstaan van die vormen bestudeert.

Getijde Het afwisselend rijzen (vloed) en dalen (eb) van het zeewater onder invloed van de door de zon en

maan uitgeoefende aantrekkingskracht. De snelheid waarmee de getijgolf vanuit zee de Schelde bin-

nenstroomt neemt toe (1930 - 32 km per uur, 1980 - 43 km per uur).

Geul Een moeilijk te repareren eindresultaat van bodemerosie.
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Grensprofiel Het profiel dat na duinafslag tijdens ontwerpomstandigheden nog minimaal als waterkering aanwezig

moet zijn.

Grondsoort Materiaal waaruit de ondergrond bestaat: zand en klei bijvoorbeeld.

Grondwater Het water in de ondergrond dat spleten, holten en poriën vult.

Grondwaterstroming De stroming van water door de poriën tussen de gronddeeltjes.

Habitat Leefgebied van dieren of planten.

Harde kustverdediging Kustverdediging waarbij de weerstand wordt verhoogd door het gebruik van harde materialen (steen,

basalt, betonblokken).

Initiële maatregel Maatregelen die direct bij aanleg worden gerealiseerd (veiligheid waarborgen), ter onderscheid van

maatregelen voor beheer en onderhoud (veiligheid onderhouden).

JARKUS Landelijk bestand met jaarlijkse diepte- en hoogtemetingen van de Nederlandse zandige kust.

Kernzone De belangrijkste zone in de legger van het waterschap is de kernzone. Deze zone bevat een hoeveel-

heid zand die op dit moment nodig is om een maatgevende storm te keren. Dit is de afslagzone + toe-

slagprofiel + grensprofiel.

Keur Verordening met strafbepaling van een waterschap.

Keurgebied Gebied waarop de keur van toepassing is.

Klei Door chemische verwering ontstane minerale deeltjes , met een korrelgrootte kleiner dan 0,002 mm.

Kreekrug Lage wal, die zijn ontstaan dankt aan de in en langs de bedding van een kreek optredende relatief

sterke sedimentatie en/of ontstond doordat bij de vorming van de kreek ter weerszijden daarvan veen-

massa's voor de erosie gespaard bleven en vervolgens door ontwatering of bedekking (of moernering)

gingen inklinken.

Kritiek grensprofiel Grensprofiel dat aan de landwaartse zijde van het duin is gesitueerd. Als het kritiek grensprofiel door-

breekt, is het duin als totaal bezweken.

Kustlijn Grens tussen land en zee; meestal de gemiddelde laagwaterlijn.

Kwelder of Schor Buitendijks gebied langs de zeekust dat alleen nog bij zeer hoge vloed wordt overstroomd. In Zuidwest-

Nederland is de term ‘schor’ gebruikelijk.

Kwelderwal Een zandige rug op een kwelder, ontstaan tijdens stormvloed.

Legger Document waarin is omschreven waaraan de (primaire) waterkering moet voldoen naar richting, vorm,

afmeting en constructie en waarin de keurbegrenzingen worden weergegeven.

MKL Gemiddelde positie van het strand en een deel van de ondiepe vooroever in een bepaald jaar, conform

de rekenmethode van de nota 'De Basiskustlijn' [Min Verkeer en Waterstaat (1991)].

Ontwerpafslagzone Het gedeelte van het duingebied dat tijdens ontwerpomstandigheden zal afslaan.
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Ontwerppeil Extreme hoogwaterstand met een voorgeschreven overschrijdingsfrequentie. Deze frequentie varieert

langs de Nederlandse kust tussen 1/2000 per jaar en 1/10.000 per jaar.

Ontwerpstormvloed Zeer zware stormvloed waarbij een juist veilig dwarsprofiel van een duinenkust net niet doorbreekt. De

toelaatbare bezwijkkans van een duinenkust met een primaire waterkeringsfunctie is gelijk aan 1/10

maal de gemiddelde jaarlijkse overschrijding.

Plaat Een bij normale eb, onbegroeide, droogvallende op- of aanwas die aan de oppervlakte zandig is.

Polder Overwegend omdijkte stukken land, gewonnen op de zee/rivier meestal nadat deze door opslibbing

een hoger gelegen schor had gevormd.

Primaire waterkering Waterkering die volgens de Wet op de waterkering bescherming biedt tegen hoogwater van zee, IJs-

selmeer of grote rivier.

Provinciaal Overlegorgaan

voor de Kust (POK)

Samenwerkingsverband tussen provincie, waterschap en Rijk met als hoofddoel erosiebestrijding.

Regressie Een landwaartse verschuiving van de kustlijn.

Sedimentatie Het door bewegend ijs, stromend water of de wind achterlaten van het door deze transporterende me-

dia meegenomen los materiaal. Sedimentatie treedt op als de genoemde media niet meer in staat zijn

het materiaal verder te vervoeren, wat bijvoorbeeld weer het geval is als hun snelheid vermindert of ze

grotere hoeveelheden puin krijgen te verwerken.

Silt Sedimentdeeltjes tussen 2 en 63 micron in doorsnee.

Slikken Onbegroeide op- of aanwas van een kustgebied, die bij eb normaal droogvalt en aan de oppervlakte uit

enigszins kleiig materiaal bestaat.

Steltlopers Vogelsoort die voedselgebieden vindt op slikken, platen en schorren. Met hun lange poten (stelten)

kunnen de vogels langer op de zandplaten blijven als het hoogwater wordt. Daarna zullen ze een

hoogwatervluchtplaats (vaak karrenvelden en inlagen) zoeken om te overtijen.

Stroomafwaarts Richting van bron naar monding.

Stroomopwaarts Richting van monding naar bron.

Verzilting Het proces waarbij zout zich concentreert in de bovenste laag van de bodem. Veelal ontstaat verzilting

doordat bij een toevoer van water in een warm gebied het water verdampt waarbij de in het water op-

geloste stoffen achterblijven.

Wad Uit zandig materiaal bestaande onbegroeide opwas in het waddengebied die bij eb droogvalt.

Waterkeringszone Zone in het duingebied (en eventueel landwaarts daarvan) die als waterkering wordt aangemerkt en

door de waterkeringbeheerder wordt beheerd (ook wel beheersgebied; keurzone).

Waterscheiding De grens tussen twee stroomgebieden.

Zand Minerale deeltjes met een korrelgrootte van 0,05 - 2 mm. Ook wel: 63 tot 2000 micron, afhankelijk van

de gehanteerde indeling.

Zeereep Een direct aan de kust liggende zeewerende duinenrij.
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Zeespiegelstijging Relatieve zeespiegelstijging is het gecombineerde effect van stijging van de zeespiegel en daling van

het land.

Zoutgradiënt Ontstaat door vermenging van zoet en zout water.
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1 Inleiding 
 
 
Dit rapport is opgesteld in het kader van de “Planstudie Versterking Kust van Voorne” 
dat in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta wordt uitgevoerd. 
 
Onlangs is een besluit genomen over het uit te nader werken voorkeursalternatief. Het 
voorkeursalternatief bestaat uit het aanbrengen van een slijtlaag aan zeezijde die de 
erosie over een periode van twintig jaar zal kunnen opvangen. 
 
- Voor “De Punt van Voorne” is gekozen voor een zeewaartse duinsuppletie.   
- Voor de Zuidwestkust is gekozen voor een zeewaartse strandsuppletie met een 

plateauniveau van NAP+4m 
 
In dit rapport zijn de aan te brengen zandhoeveelheden per raai aangegeven en is een 
onderbouwing van de berekende zandhoeveelheden gegeven. 
 
In een volgende fase kunnen de afgeleide zandhoeveelheden worden gebruikt bij een 
nadere uitwerking van het bestek. 
 
Leeswijzer 
 
- In hoofdstuk 2 (“Samenvatting en conclusie”) is een samenvatting gegeven van de 

benodigde zandhoeveelheden per raai opdat naar verwachting een erosie van 
twintig jaar kan worden opgevangen. 

 
- Een toelichting op de berekeningen die ten grondslag liggen aan de berekende 

zandhoeveelheden is te vinden in hoofdstuk 3 (”Toelichting op de berekeningen”). 
 
- De hoofd tabbellen met de details van de berekeningen zijn gepresenteerd in   

hoofdstuk 4 (“Presentatie van de hoofdresultaten”). 
 
- Tenslotte is in hoofdstuk 5 (“Figuren van de trendberekeningen”) voor elke raai een 

figuur gepresenteerd met de trendberekening voor de zandvolumes in de 
beschouwde zones. 
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2 Samenvatting en conclusie 
 
In dit hoofdstuk is een samenvatting en conclusie gegeven op hoofdlijnen 
 
De benodigde zandhoeveelheid per raai, uitgedrukt in een hoeveelheid per strekkende 
meter kust, opdat naar verwachting een erosie gedurende een periode van twintig jaar 
zal kunnen worden opgevangen is te zien in de figuur 2-1. 
 

figuur 2-1 – zandhoeveelheden per raai 

 
Details van de berekening zijn te vinden in de tabellen van hoofdstuk 4. 
 
Ofschoon de berekening voor “De Punt van Voorne” is uitgevoerd door onderscheid te 
maken in een zone boven en onder het niveau van NAP +4m is het niet noodzakelijk dit 
onderscheid bij de uitvoering van de werken ook strikt aan te houden. Volstaan kan 
worden met de berekende “totale zandhoeveelheid” 
 
Voor de berekening van de totaal benodigde zandhoeveelheid zoals gemeten in de 
beun van het schip moet nog rekening worden gehouden met 20% meer zand vanwege 
initiële verliezen. Bovendien moet rekening worden gehouden met een gekromde kust 
bij “De Punt van Voorne”. 
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3 Toelichting op de berekeningen 
 
 
Het voorkeursalternatief bestaat uit het aanbrengen van een slijtlaag aan zeezijde die 
de erosie over een periode van twintig jaar zal kunnen opvangen. 
 
Voor “De Punt van Voorne” is gekozen voor een zeewaartse duinsuppletie.   
 
Voor de Zuidwestkust is gekozen voor een zeewaartse strandsuppletie met een 
plateauniveau van NAP+4m, het huidige duinmassief blijft daarbij op haar plaats. 
 
De berekening van de benodigde hoeveelheid zand per raai is in het hiernavolgende 
stap voor stap aan de hand van voorbeelden toegelicht. In het volgende hoofdstukken 
zijn de resultaten per raai in tabellen en figuren gedetailleerd weergegeven . 
 
3.1 De Punt van Voorne 
 
De trend voor het jaarlijkse zandverlies 
De benodigde hoeveelheid zand per raai is berekend uitgaande van een geschatte 
erosie (zandverlies) gedurende een periode van 20 jaar. Deze hoeveelheid hangt weer 
af van een gemiddelde jaarlijkse trend voor het zandverlies zoals die in het verleden is 
opgetreden. De 1e stap is daarom geweest: het bepalen van de jaarlijkse trend voor het 
zandverlies in het verleden. 
 
De trendberekening is uitgevoerd uitgaande van het zandvolume dat zich in een 
bepaalde rekenschijf bevindt. In figuur 3-1 is de rekenschijf toegelicht voor het kustvak 
“De Punt van Voorne”.  
 

figuur 3-1 – schijfgrenzen voor de zandvolume berekeningen, De Punt van Voorne 

 
Onderscheid is gemaakt in de volgende twee zones: 
- Een zone boven NAP +4m, welke representatief wordt geacht voor het deel boven 

de duinvoet (de erosie van het duinfront) 
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- Een zone vanaf NAP -2m tot NAP +4m, representatief voor de erosie van het strand 
en voorland. 

 
Toelichting (zie figuur 3-1) : 
De hoeveelheid zand is berekend die omsloten is door twee horizontale en twee 
verticale grenzen. De horizontale grenzen zijn daarbij:  
- Voor het stranddeel: NAP +2m en NAP +4m 
- Voor het duindeel: NAP +4m en een fictieve grens hoger dan de duintop 
 
De verticale grenzen zijn per raai als volgt bepaald.  
- Van de profielopnamen 1987 t/m 2004 is het snijpunt Sj bepaald van het niveau van 

NAP +3m met de profielopname van elk jaar.  
- Vervolgens is maatgevend gesteld: het meest landwaartse snijpunt van de 

snijpunten Si., dit geeft het snijpunt S. 
- Vanaf het snijpunt S is een verticale grens gekozen aan landzijde die 50m verder 

landinwaarts ligt. 
- Aan zeezijde is gekozen voor een zeewaartse verticale grens die 600m zeewaarts 

ligt van de landwaartse verticale grens. 
 
Door uit te gaan van bovenstaande procedure is het beste aangesloten bij de 
problematiek van de erosie in het geval van De Punt van Voorne. Uit de 
voorbeschouwingen (een zoals ook te zien is in figuur 3-1), erosie treedt op in de zone 
boven NAP +2m. 
 
De zandhoeveelheden voor de twee voornoemde zones zijn berekend voor de periode 
1987 t.m 2005. In de volgende twee figuren is ter toelichting het resultaat weergegeven 
voor de raai 1002 bij “De Punt van Voorne”. 
 
 

figuur 3-2 – raai 1002, trendberekening, zone onder NAP +4m 

Voor de zone onder NAP +4m is een regressieberekening uitgevoerd voor de periode 
1987 t/m 2004. Het resultaat is een jaarlijkse erosie trend van 48,29 (m3/m/jaar). Over 
een periode van 20 jaar is het zandverlies dan: 20 x 48,29 = 966 m3/m. 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1002

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -2.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -538.70 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 48.97 [m3/m], Trend= -48.29 [m3/m/jr]
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figuur 3-3 – raai 1002, trendberekening, zone boven NAP +4m 

Voor de zone boven NAP +4m is per raai steeds gekeken naar het moment waarop de 
erosie van het duinfront is ingezet. Voor de raai 1002 is dat geweest: vanaf het jaar 
1995 (zie figuur 3-3). Vervolgens is een regressieberekening uitgevoerd t/m het jaar 
2004. Het resultaat is in dit geval (raai 1002) een erosie trend van 40,90 (m3/m/jaar). 
Over een periode van 20 jaar is het zandverlies dan: 20 x 40,90 = 818 (m3/m). 
 
Het totale zandverlies in 20 jaar voor de twee zones samen is dan bij raai 1002:  
een zandverlies van 966 + 818 = 1784 (m3/m) 
 
Het aanbrengen van de zandhoeveelheden in profiel 
 
Mogelijkheid 1 
Er is bij de berekeningen onderscheid gemaakt in twee zones:  
- Een zone boven NAP+4m. Bij een versterking tot het nieuwe duintop plateauniveau 

van NAP +10m, is de schijfhoogte 10 – 4 = 6m dik. Een zandhoeveelheid van 818 
(m3/m) kan daarom worden gerealiseerd dor een profielverschuiving toe te passen 
van: 818 / 6 = 137 (m) 

- Een zone van NAP -2m tot NAP +4m, dat is een schijfhoogte van ook 6 (m). Een 
zandhoeveelheid van 818 (m3/m) kan daarom worden gerealiseerd door een 
profielverschuiving toe te passen van: 966 / 6 = 161 (m) 

Bij deze mogelijkheid wordt dan bewust een andere profielverschuiving toegepast 
boven en onder het niveau van NAP +4m. 
 
Mogelijkheid 2 
De totale zandhoeveelheid is 1784 over een totale schijfhoogte van 10 –(-2) = 12m. De 
gemiddelde profielverschuiving is dan: 1784 / 12 = 149 (m). Het profiel anno 2005 zou 
dan 149 (m) zeewaarts moeten worden verlegd tot de zone van NAP -2m. 
Het motto hier is dat een strikte scheiding in boven en onder NAP +4m niet nodig is 
omdat het om de totale zandhoeveelheid gaat die de natuur vraagt. 
 
Andere mogelijkheden. 
Andere mogelijkheden zijn uiteraard eveneens mogelijk waarbij de totale 
zandhoeveelheid in profiel wordt gebracht. Uiteindelijk zijn de mogelijkheden in praktijk 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1002

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -538.70 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1995 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 17.90 [m3/m], Trend= -40.90 [m3/m/jr]
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waarschijnlijk het meest van belang, zo is het niet mogelijk om een bepaald profiel 
onder water aan te brengen (zone onder NAP?). De benodigde hoeveelheid kan dan 
meer in de hogere zones worden aangebracht en de natuur zal dit vanzelf initieel 
herverdelen tot een natuurlijk profiel dat past bij de condities ter plekke. 
 
Verwachtingswaarde voor de benodigde zandhoeveelheid 
In de hiervoor gegeven toelichting is toegelicht dat gerekend is op een erosie na het 
uitvoeren van de werken die overeenkomt met de afgeleide (langdurige) trend berekend 
op basis van het verleden. Er is dus geen rekening gehouden met een eventueel in 
praktijk optredende grotere erosie dan volgens de verwachtingswaarde. Het betekent 
dat gerekend is op een verwachte levensduur van 20 jaar. In praktijk zou de levensduur 
ook wel 17 of 23 jaar kunnen zijn. Gezien het feit dat de gekozen oplossing flexibel van 
aard is hoeft dit geen probleem zijn. 
 
Een correctie voor raaien die scheef op de kust staan. 
Bij De Punt zijn een aantal raaien waarvan de raaioriëntatie niet loodrecht op de kust is. 
Een aantal van deze raaien zijn zogenaamde sterraaien. 
 

figuur 3-4 – scheve raaien op de kust en sterraaien 

Voor de scheve raaien en de sterraaien is een correctie toegepast op de berekeningen. 
Daartoe is de hoek met de normaal op de kust afgelezen uit figuur 3-4. 
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3.2 De Zuidwestkust 
 
Voor de Zuiwestkust is gekozen voor een iets hogere onderste horizontale schijf bij de 
berekening van de zandvolumina. 
 

figuur 3-5 – schijfgrenzen voor de zandvolume berekeningen, Zuidwestkust 

 
In figuur 3-5 is te zien dat voor de raai 1200 de erosie boven het niveau van NAP -1m 
optreedt, in de zone daaronder (de rand van het Rak van Scheelhoek) breidt de 
voormalige geulrand zich zeewaarts uit (zandaanwas). De interesse gaat uit naar enkel 
het erosie deel, derhalve is gekozen voor een horizontale ondergrens van NAP -1 (m). 
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figuur 3-6 – raai 1200, trendberekening, zone onder NAP +4m 

In figuur 3-6 is het resultaat van de regressieberekening te zien voor raai 1200. 
 
Een toeslagfactor voor de Zuidwestkust 
Voor “De Punt van Voorne” is uitgegaan van de berekende erosie trend van de erosie. 
Voor de Zuidwestkust is de berekende erosie trend vermenigvuldigd met een 
toeslagfactor. 
De reden om een toeslagfactor te hanteren is geweest: 
- In tegenstelling tot “De Punt” zijn bij de Zuidwestkust geen grote suppleties 

uitgevoerd. Het is daarom meer onzeker om conclusies te trekken op basis van 
enkel het verleden. 

- Onzekerheid bestaat over de gevolgen van het “kierbesluit” voor het Haringvliet 
voor wat betreft een verhoogde erosie van het stranddeel. 

- De omvang van de suppleties zijn zodanig dat waarschijnlijk een deel van het 
suppletiezand in de buurt of verder dan de voormalige geulrand ven het Rak van 
Scheelhoek terecht komt, een hogere erosie is dan waarschijnlijk, ofwel: initieel als 
verloren te beschouwen hoeveelheid zand. 

- Uit een voorbeschouwing is gebleken dat de benodigde hoeveelheid zand reuze 
“meevalt”, financieel gezien is het dan gunstig om “voor de zekerheid iets meer te 
suppleren”.  

- Ter plekke is het gunstig om iets meer te suppleren vanwege de recreatieve 
belangen. 

 
Voor de toeslagfactor is gevoelsmatig een waarde aangehouden van 1,5 
 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1200

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -135.53 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 20.67 [m3/m], Trend= -13.54 [m3/m/jr]
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4 Presentatie van de hoofdresultaten 
 
De berekeningen zijn in dit hoofdstuk in tabellen gepresenteerd. In de volgende tabel is 
een toelichting gegeven op de kolommen in de tabellen. 
 
kolom naam toelichting 

 raai Het raainummer 
[0] hoek De hoek in graden t.o.v. de normaal op de kust 
[1] trend De (ongecorrigeerde) berekende trend voor de erosie in 

(m3/m/jaar) 
[2] factor Een toeslagfactor 
[3] trend De trend voor de erosie in (m3/m/jaar), gecorrigeerd voor 

scheve raaien op de kust en rekening houdend met de 
toeslagfactor 

[4] hoogte De schijfhoogte in (m).  
Voor de schijf boven NAP +4m (De Punt) is dat: 
NAP +4m t/m NAP +10m = 6m 
Voor de schijf onder NAP +$m is dat: 
De Punt: NAP -2m t/m NAP +4m = 6m 
ZW-kust: NAP -1m t/m NAP +4m = 5m 

[5] Dx Een profielverschuiving in (m/jr) volgend uit: 
Dx = trend(kolom[3]) / hoogte(kolom[4]) 

[6] Periode De periode van 20 jaar waarvoor de erosie gecompenseerd 
moet worden 

[7] Erosie De erosie in (m3/m) in een periode van 20 jaar, volgend uit: 
Trend(kolom[3]) x Periode(kolom[6]) 

[8] Dx Een profielverschuiving in (m) volgend uit: 
Dx = kolom97] / kolom[4] 

tabel 4-1 - toelichting op de kolommen in de tabellen 

De sterraaien bij De Punt zijn in de kleur oranje in de tabellen opgenomen 
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tabel 4-2 – zandhoeveelheden voor de zone onder NAP +4m 

 

tabel 4-3 – zandhoeveelheden voor de zone boven NAP +4m, De Punt 

zone 1: onder NAP +4m
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

raai hoek trend factor trend hoogte Dx periode erosie Dx
graden (m3/m/jr) (m3/m/jr) (m) (m/jr) (jaren) (m3/m) (m)

De Punt (zone NAP -2m t/m NAP +4m)
900 0 -1.36 1.00 -1.36 6 0.23 20 27 5
920 0 -20.62 1.00 -20.62 6 3.44 20 412 69
940 20 -40.73 1.00 -38.27 6 6.38 20 765 128
960 40 -52.56 1.00 -40.26 6 6.71 20 805 134

1000 30 -48.34 1.00 -41.86 6 6.98 20 837 140
1001 15 -45.22 1.00 -43.68 6 7.28 20 874 146
1002 0 -48.29 1.00 -48.29 6 8.05 20 966 161
1003 15 -48.49 1.00 -46.84 6 7.81 20 937 156
1004 30 -47.66 1.00 -41.27 6 6.88 20 825 138
1040 40 -49.40 1.00 -37.84 6 6.31 20 757 126
1060 0 -40.15 1.00 -40.15 6 6.69 20 803 134
1080 -25.44 1.00 -25.44 6 4.24 20 509 85

ZW kust (zone NAP -1m t/m NAP +4m)
1100 0 -13.56 1.50 -20.34 5 4.07 20 407 81
1120 0 -9.33 1.50 -14.00 5 2.80 20 280 56
1140 0 -9.75 1.50 -14.63 5 2.93 20 293 59
1160 0 -13.55 1.50 -20.33 5 4.07 20 407 81
1180 0 -13.28 1.50 -19.92 5 3.98 20 398 80
1200 0 -13.54 1.50 -20.31 5 4.06 20 406 81
1220 0 -14.09 1.50 -21.14 5 4.23 20 423 85
1240 0 -12.80 1.50 -19.20 5 3.84 20 384 77
1260 0 -10.75 1.50 -16.13 5 3.23 20 323 65
1280 0 -8.80 1.50 -13.20 5 2.64 20 264 53
1300 0 -7.00 1.50 -10.50 5 2.10 20 210 42
1320 0 -8.54 1.50 -12.81 5 2.56 20 256 51
1340 0 -10.47 1.50 -15.71 5 3.14 20 314 63
1360 0 -7.03 1.30 -9.14 5 1.83 20 183 37
1380 0 -6.57 1.30 -8.54 5 1.71 20 171 34
1400 0 -4.05 1.30 -5.27 5 1.05 20 105 21
1420 0 -4.05 1.30 -5.27 5 1.05 20 105 21
1440 0 -7.56 1.30 -9.83 5 1.97 20 197 39
1460 0 -7.74 1.30 -10.06 5 2.01 20 201 40
1480 0 -4.40 1.30 -5.72 5 1.14 20 114 23
1500 0 -5.18 1.30 -6.73 5 1.35 20 135 27

zone 2: boven NAP +4m 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

raai trend factor trend hoogte Dx periode erosie Dx
(m3/m/jr) (m3/m/jr) (m) (m/jr) (jaren) (m3/m) (m)

De Punt
900 0 1.00 6 20 0
920 0 -3.43 1.00 -3.43 6 0.57 20 69 11
940 20 -15.13 1.00 -14.22 6 2.37 20 284 47
960 40 -38.12 1.00 -29.20 6 4.87 20 584 97

1000 30 -35.13 1.00 -30.42 6 5.07 20 608 101
1001 15 -40.50 1.00 -39.12 6 6.52 20 782 130
1002 0 -40.90 1.00 -40.90 6 6.82 20 818 136
1003 15 -37.84 1.00 -36.55 6 6.09 20 731 122
1004 30 -42.21 1.00 -36.55 6 6.09 20 731 122
1040 40 -50.88 1.00 -38.98 6 6.50 20 780 130
1060 0 -32.92 1.00 -32.92 6 5.49 20 658 110
1080 0 -7.10 1.00 -7.10 6 1.18 20 142 24
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tabel 4-4 – totale zandhoeveelheden, De Punt 

 
De resultaten van de berekening zijn in de volgende figuur weergegeven. 
 

figuur 4-1 – de benodigde zandhoeveelheid per raai 

 
In de figuur is per raai de benodigde hoeveelheid zand aangegeven in kubieke meters 
per strekkende meter kust opdat naar verwachting de erosie voor een periode van 20 
jaar zal kunnen worden gecompenseerd. 
 
Initieel zandverlies 
De benodigde hoeveelheid zand zoals gemeten in het beun van het schip dient groter te 
zijn dan de hiervoor aangegeven hoeveelheid zand vanwege initiële verliezen, mors en 
het verdwijnen van de fijnere zandfracties. In praktijk word voor deze initiële verliezen 
een waarde aangehouden van circa 20% van de aan te brengen hoeveelheid. 

totaal zone 1 + zone 2
zone 1 zone 2 totaal schijf

raai erosie erosie erosie hoogte Dx
(m3/m) (m3/m) (m3/m) (m) (m)

De Punt
900 27 0 27 12 2
920 412 69 481 12 40
940 765 284 1050 12 87
960 805 584 1389 12 116

1000 837 608 1446 12 120
1001 874 782 1656 12 138
1002 966 818 1784 12 149
1003 937 731 1668 12 139
1004 825 731 1557 12 130
1040 757 780 1536 12 128
1060 803 658 1461 12 122
1080 509 142 651 12 54
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5 Figuren van de trendberekeningen  
 
5.1 Zandvolume berekeningen zone onder NAP +4m, De Punt 
 
 

figuur 5-1 – raai 900, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

figuur 5-2 – raai 920, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 
 
 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 900

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -2.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -197.54 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 34.59 [m3/m], Trend= -1.36 [m3/m/jr]
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Standaard deviatie: 35.23 [m3/m], Trend= -20.62 [m3/m/jr]
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figuur 5-3 – raai 940, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 
 

figuur 5-4 – raai 960, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 
 
 
 
 
 
 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 940

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -2.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -284.85 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 49.01 [m3/m], Trend= -40.73 [m3/m/jr]
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Standaard deviatie: 47.71 [m3/m], Trend= -52.56 [m3/m/jr]
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figuur 5-5 – raai 1000, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 
 

figuur 5-6 – raai 1001, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 
 
 
 
 
 
 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1000

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -2.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -393.93 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 41.95 [m3/m], Trend= -48.34 [m3/m/jr]
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Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 39.81 [m3/m], Trend= -45.22 [m3/m/jr]
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figuur 5-7 – raai 1002, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 
 

figuur 5-8 – raai 1003, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 
 
 
 
 
 
 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1002

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -2.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -538.70 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 48.97 [m3/m], Trend= -48.29 [m3/m/jr]
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Voorne, Raai: 1003

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -2.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -520.13 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 41.91 [m3/m], Trend= -48.49 [m3/m/jr]
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figuur 5-9 – raai 1004, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

figuur 5-10 – raai 1040, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1004

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -2.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -478.49 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 37.62 [m3/m], Trend= -47.66 [m3/m/jr]
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Voorne, Raai: 1040

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -2.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -378.00 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 33.69 [m3/m], Trend= -49.40 [m3/m/jr]
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figuur 5-11 – raai 1060, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

figuur 5-12 – raai 1080, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 
 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1060

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -2.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -350.28 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 22.44 [m3/m], Trend= -40.15 [m3/m/jr]
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Voorne, Raai: 1080

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -2.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -182.14 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 25.84 [m3/m], Trend= -25.44 [m3/m/jr]
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5.2 Zandvolume berekeningen zone onder NAP +4m, Zuidwestkust 
 
 

figuur 5-13 – raai 1100, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

figuur 5-14 – raai 1120, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 
 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1100

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -180.67 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 18.73 [m3/m], Trend= -13.56 [m3/m/jr]
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Voorne, Raai: 1120

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -181.56 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 18.62 [m3/m], Trend= -9.33 [m3/m/jr]
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figuur 5-15 – raai 1140, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

figuur 5-16 – raai 1160, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1140

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -165.26 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 28.59 [m3/m], Trend= -9.75 [m3/m/jr]
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Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1160

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -155.97 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 28.20 [m3/m], Trend= -13.55 [m3/m/jr]
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figuur 5-17 – raai 1180, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

figuur 5-18 – raai 1200, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1180

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -142.83 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 17.21 [m3/m], Trend= -13.28 [m3/m/jr]
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Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1200

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -135.53 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 20.67 [m3/m], Trend= -13.54 [m3/m/jr]
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figuur 5-19 – raai 1220, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

figuur 5-20 – raai 1240, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1220

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -125.18 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 17.73 [m3/m], Trend= -14.09 [m3/m/jr]
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Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1240

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -128.51 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 10.93 [m3/m], Trend= -12.80 [m3/m/jr]
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figuur 5-21 – raai 1260, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

figuur 5-22 – raai 1280, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1260

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -111.24 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 14.81 [m3/m], Trend= -10.75 [m3/m/jr]
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Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1280

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -106.34 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 36.84 [m3/m], Trend= -8.80 [m3/m/jr]

berekend Regressielijn
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figuur 5-23 – raai 1300, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

figuur 5-24 – raai 1320, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1300

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -102.00 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 36.04 [m3/m], Trend= -7.00 [m3/m/jr]

berekend Regressielijn
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Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1320

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -106.43 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 27.48 [m3/m], Trend= -8.54 [m3/m/jr]

berekend Regressielijn
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figuur 5-25 – raai 1340, trendberekening, zone onder NAP +4m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1340

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; -1.00 [m] N.A.P. en 4.00 [m] N.A.P ; Xrel= -107.67 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1987 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2025
Standaard deviatie: 23.08 [m3/m], Trend= -10.47 [m3/m/jr]
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5.3 Zandvolume berekeningen zone boven NAP +4m 
 

figuur 5-26 – raai 920, trendberekening, zone boven NAP +4m 

 

figuur 5-27 – raai 940, trendberekening, zone boven NAP +4m 

 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 920

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -230.56 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1995 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 15.01 [m3/m], Trend= -3.43 [m3/m/jr]
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Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 940

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -284.85 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1995 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 12.69 [m3/m], Trend= -15.13 [m3/m/jr]
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figuur 5-28 – raai 960, trendberekening, zone boven NAP +4m 

 

figuur 5-29 – raai 1000, trendberekening, zone boven NAP +4m 

 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 960

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -373.30 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1995 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 18.19 [m3/m], Trend= -38.12 [m3/m/jr]
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Voorne, Raai: 1000

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -393.93 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1995 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 14.34 [m3/m], Trend= -35.13 [m3/m/jr]

berekend Regressielijn

Tijd in jaren
20202015201020052000199519901985198019751970

Vo
lu

m
ev

er
sc

hi
l i

n 
[m

3/
m

]

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100



 
Ontwerp Versterking Duinenkust Voorne  Koster Engineering 

 

26 juni 2006 30

 

figuur 5-30 – raai 1001, trendberekening, zone boven NAP +4m 

 

figuur 5-31 – raai 1002, trendberekening, zone boven NAP +4m 

 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1001

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -448.33 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1995 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 20.25 [m3/m], Trend= -40.50 [m3/m/jr]

berekend Regressielijn

Tijd in jaren
2020201520102005200019951990198519801975

Vo
lu

m
ev

er
sc

hi
l i

n 
[m

3/
m

]

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1002

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -538.70 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1995 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 17.90 [m3/m], Trend= -40.90 [m3/m/jr]
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figuur 5-32 – raai 1003, trendberekening, zone boven NAP +4m 

 

figuur 5-33 – raai 1004, trendberekening, zone boven NAP +4m 

 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1003

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -520.13 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1995 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 17.05 [m3/m], Trend= -37.84 [m3/m/jr]
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Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1004

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -478.49 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1995 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 23.47 [m3/m], Trend= -42.21 [m3/m/jr]
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figuur 5-34 – raai 1040, trendberekening, zone boven NAP +4m 

 

figuur 5-35 – raai 1080, trendberekening, zone boven NAP +4m 

 
 
 

Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1040

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -378.00 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-1997 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 27.94 [m3/m], Trend= -50.88 [m3/m/jr]

berekend Regressielijn
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Volume als functie van de tijd
Voorne, Raai: 1080

Schijfgrenzen: -50.00 [m] en 600.00 [m] ; 4.00 [m] N.A.P. en 100.00 [m] N.A.P ; Xrel= -182.14 [m] 

Resultaat van regressieberekening vanaf datum: 01-01-2000 tm datum: 31-12-2004, extrapolatie t/m datum: 01-01-2024
Standaard deviatie: 4.74 [m3/m], Trend= -7.01 [m3/m/jr]
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1. VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN
(bron: hdst 7. Projectnota/MER Planstudie Kust van Voorne, sept. 2006, Witteveen+Bos)

1.1.  Samenvatting en mitigerende maatregelen

1.1.1. Punt van Voorne

landwaartse oplossing met termijn gefaseerde aanleg: 20 jaar
Het landwaartse alternatief speelt het meest in op de onzekerheden in de morfologische ontwikkeling
en in de duinfronterosie, omdat verwacht wordt dat de erosiesnelheid (landwaarts en in de tijd gezien)
gaat afnemen. Hierdoor is mogelijk minder onderhoud nodig. Tevens is de oplossing relatief kostenef-
fectief, omdat het reeds aanwezige zand wordt gebruikt als ‘slijtlaag’. Echter, dit alternatief leidt tot sig-
nificante effecten op de strikt beschermde natuur. Deze effecten, met name die door grondwater-
standsveranderingen en ruimtebeslag op de Schapenwei, kunnen door grote aanpassingen (zeewaart-
se suppletie en meer consoliderend tracé waterkering) deels worden weggenomen. Echter, het verlies
aan waardevolle natuur door de erosie niet. Er is tevens sprake van aantasting van het landschap ter
plekke van de landwaartse duinregel en door erosie van het aardkundig waardevolle duingebied. Er is
hinder voor de recreant tijdens de aanleg. Ook is er een, gemiddeld over de tijd, wat meer beperkte
strandbreedte, ten opzichte van de referentiesituatie waarin het strand iedere 7 jaar wordt gesuppleerd.

andere termijnen hernieuwde aanleg
Het intensiveren van de termijn van hernieuwde aanleg tot eens per 7 jaar heeft voordelen voor natuur
(geen verdroging), landschap (minder verlies) en recreatie (beter strand) ten opzichte van het land-
waartse basisalternatief. Er is echter nog steeds sprake van significant negatieve effecten op strikt be-
schermde natuur. De oplossing zonder hernieuwde aanleg in de planperiode (levensduur 50 jaar) is
goedkoper, maar minder flexibel en is negatiever voor recreatie (minder wandelgelegenheid) en land-
schap (meer verlies en harde duinvoetverdediging).
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zeewaartse oplossing (duin) met termijn gefaseerde aanleg: 20 jaar
De zeewaartse oplossing biedt de beste kansen om geen significante effecten te genereren op strikt
beschermde natuurwaarden (Natuurbeschermingswet) en is zelfs positief voor de diversiteit van soor-
ten, maar – net als landwaarts – negatief voor de diversiteit aan ecosystemen, omdat in het MER het
verlies aan ‘geulen en ondiepten’ in zee even zwaar is gewogen als verlies aan duinhabitats (beiden
beschermd). In de totale afweging wordt echter het meeste gewicht toegekend aan de Natuurbescher-
mingswet (wel/niet significant effect). De oplossing heeft geen effecten op landschap en is positief voor
het aspect (grond)water: grotere zoetwaterbel en extra voeding duinrellen. De effecten op recreatie zijn
gelijk aan landwaarts. Het geen-spijt gehalte van dit alternatief is minder dan landwaarts, maar de op-
lossing is wel robuust en het (rest)profiel is veilig bij de hydraulische condities over 100 en zelfs 200
jaar, omdat de zandreserve behouden blijft. Er is een beperkt effect op de kustmorfologie.

andere termijnen hernieuwde aanleg
De oplossing zonder hernieuwde aanleg (levensduur 50 jaar) heeft vooral nadelen, te weten voor re-
creatie en landschap bij aanleg en voor de morfologie (minder flexibel en meer ‘spijt’). Tevens is de
oplossing duur en verdwijnt er nog meer natuur. Er is ook een oplossing met dwarsdammen van steen
onderzocht, deze voldoet niet aan het gestelde doel (substantieel besparen op zand en dus kosten).

1.1.2. Zuidwestkust Voorne

consolideren met termijn van gefaseerde aanleg: 10 jaar
Net als de landwaartse oplossingen bij de Punt speelt consolideren bij de zuidwestkust het meest in op
de onzekerheden in de morfologische ontwikkeling en duinerosie. Tevens is de oplossing redelijk kos-
teneffectief, omdat het reeds aanwezige zand wordt gebruikt als ‘slijtlaag’, echter de frequente herizen
aanleg maakt het verschil met zeewaarts klein. Dit alternatief leidt tot significante effecten op natuur en
aantasting van landschappelijk waardevol duingebied. Tevens komen de strandpaviljoens na verloop
van tijd midden op het strand te liggen en moeten de strandpleinen worden aangepast.

zeewaartse oplossing (strand) met termijn gefaseerde aanleg: 20 jaar
De zeewaartse oplossing biedt de beste kansen om geen significant effecten te genereren op strikt be-
schermde natuurwaarden. De zeewaartse oplossingen zijn meer robuust en hebben meer reserve vei-
ligheid (zie boven), maar zijn wat minder gunstig voor de kustmorfologie. Het hoge strand heeft voor-
delen voor recreatie (strand en behoud strandpleinen en –paviljoens), landschap (overgang duin-
strand) en is positief voor het aspect (grond)water: grotere zoetwaterbel en extra voeding duinrellen.
Het hoge strand oogt minder natuurlijk (landschap).

andere varianten
Een suppletie in de vorm van een duin heeft nauwelijks extra voordelen (duin oogt natuurlijker), maar
wel veel belangrijke nadelen voor recreatie (verplaatsen strandpleinen en –paviljoens, minder strand)
en kosten (duurder). Afhankelijk van de breedte van het strand zijn er meer (breed) of minder (basis)
problemen in relatie tot het Rak van Scheelhoek (kustmorfologie). Een breed strand is wel gunstig voor
strandrecreatie.

De variant strandsuppletie met extra zand op de overgang strand - duinvoet om te verstuiven, levert
voordelen op voor landschap (overgang strand-duinvoet), morfologie (natuurlijk proces) en natuur.

1.1.3. Verzachtende maatregelen / optimalisaties
Onderstaand worden themagewijs de mitigerende maatregelen en optimalisatiemaatregelen genoemd,
die onderdeel kunnen zijn van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief en/of het Voorkeursalternatief.
Doel van deze maatregelen is om de voornoemde effecten van de alternatieven te beperken, en de vei-
ligheid en ruimtelijke kwaliteit te vergroten.

morfologie en veiligheid
Er zijn enige handreikingen vanuit veiligheid, respectievelijk morfologie te maken:
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veiligheid
- bij raai 940 is in 2005 niet gesuppleerd, waardoor deze anno 2006 met de hydraulische randvoor-

waarden van +50 jaar (HR+50) onveilig wordt. Als hier (bij zeewaarts) een vergelijkbaar profiel als
bij raai 1002 wordt aangebracht is het restprofiel na erosie nog 5 á 10 jaar veilig en meer duur-
zaam;

- de landwaartse duinregel kan bij aanleg direct op HR+100 worden gedimensioneerd. De suppletie
is dan circa NAP +9,3m hoog. Hierdoor neemt het ruimtebeslag aan de voet toe met circa 5,5 m;

- indien in de consoliderende oplossing ter hoogte van raai 1280 de suppletie uit 2005 iets wordt ver-
groot (naar NAP +4m en 10 meter breder) is deze raai ook voor HR+100 veilig na 10 jaar erosie;

morfologie
- anticiperen op de onzekerheden in de morfologische ontwikkeling zou kunnen betekenen:

⋅ dat in de consoliderende oplossing de BKL-suppletie aan de zuidwestkust wordt verhoogd tot
NAP +4m, waarmee mogelijk 10 jaar lang ook duinfronterosie wordt voorkomen;

⋅ idem voor de landwaartse oplossingen bij de Punt, omdat hiermee weliswaar duinfronterosie
niet geheel stopt, maar wel aanzienlijk zal worden vertraagd omdat de meest voorkomende
stormen (frequentie van voorkomen < 20 jaar) hiermee het duinfront niet bereiken;

⋅ deze ophoging van de BKL-suppletie tot NAP +4m (in plaats van +3 m) zou, zowel aan de Punt
als aan de zuidwestkust, standaard onderdeel van de alternatieven kunnen zijn: ook in toekom-
stige BKL-suppleties zou de aanleg tot NAP +4m mogelijk langer de duinfronterosie kunnen
vertragen of voorkomen en daarmee de levensduur van het alternatief kunnen verhogen;

- het geen-spijt gehalte van de landwaartse oplossing met levensduur 50 jaar kan worden vergroot
door de duinvoetverdediging niet in 2007 maar later aan te brengen indien duidelijk is dat deze ook
daadwerkelijk nodig zal zijn ten gevolge van waargenomen ontwikkeling van het duinfront;

- de consoliderende oplossing kan op twee manieren worden aangescherpt:
⋅ langer erosie toestaan: minder onderhoud, maar ook minder reserve;
⋅ niet alleen duinfront herstellen na 10 jaar maar ook zeewaarts uitbouwen totdat levensduur van

20 jaar ontstaat: combinatie van voor- én nadelen consolideren en zeewaarts.

Door de voortgaande duinfronterosie ontstaat voortdurend een steil duinfront. De beheerder zal dit
steile front minder steil maken om instorting te voorkomen, hetgeen extra ‘erosie’ geeft. In dit kader is
het aantrekkelijk om het strand (conform de suppletie 2005) hoger aan te leggen, namelijk als een hoog
strand op NAP +4m (in plaats van +3 m), zodat de voortdurende duinafslag bij gemiddelde hoogwaters
en stormen niet voorkomt.

De effecten van zandwinning bij Rockanje (aantasting reserve: in kernzone) kunnen worden voorkomen
door zand te winnen bij de duinregel 1926.

natuur
De belangrijkste mitigerende maatregelen zijn:
- uitvoeren van werkzaamheden buiten het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli), waardoor effecten

van verstoring door geluidhinder kunnen worden vermeden;
- verhogen van frequentie van suppleties bij zeewaartse alternatieven tot bijvoorbeeld 7 of 10 jaar,

waardoor het ruimteverlies door de slijtlaag wordt beperkt. Deze gedachte komt voort uit het feit dat
het ruimtebeslag van de maatregel (en het gevolgeffect grondwaterstandverandering) dominant is
in de effecten op habitats en soorten. Vaker terugkomen betekent enerzijds vaker geluidhinder, an-
derzijds duren de werkzaamheden dan wat minder lang vanwege de beperktere omvang van de
maatregel. In dat geval is het meest kwetsbare broedseizoen goed te mijden. Waar het optimum ligt
tussen het effect van minder ruimtebeslag en het effect van meer geluidhinder valt niet exact te be-
palen: een keus voor bijvoorbeeld 10 jaar ligt voor de hand;

- optimaliseren van zeewaartse alternatieven door beperking van ruimtebeslag: indien mogelijk meer
zandvolume in hoogte van het profiel in plaats van in de breedte. Dit heeft echter weer ongunstige
landschappelijke effecten, en draagt naar verwachting minder bij aan de bestrijding van de erosie;
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- aanpassen/optimaliseren van de verzwaring van de duinregel 1926 (landwaartse alternatieven de
Punt) waardoor effecten op de Schapenwei kunnen worden vermeden, hetgeen betekent dat voor
raai 940 de duinregel wordt verlaten en wordt aangesloten direct achter de duinregel 1987.

mitigatiemogelijkheden significante effecten landwaarts/de Punt
De landwaartse alternatieven voor De Punt blijken significant negatieve effecten te hebben op soorten en habitats waarvoor een in-
standhoudingsdoelstellling geldt in het kader van de Natuurbeschermingswet. Deze effecten worden verwacht via een drietal effectme-
chanismen. Ten aanzien van enkele hiervan zijn mitigerende maatregelen denkbaar. 1) Zo lijkt het mogelijk de noodzakelijke verzwaring
aan de noordzijde van de duinregel 1926 enigszins in westelijke richting te verschuiven waardoor de zuidwestpunt van een belangrijke
natte duinvallei (Schapenwei), waar nauwe korfslak en groenknolorchis voorkomen, kan worden ontzien. 2) Ook is het mogelijk het
grondwaterstandverlagend effect van afslag te voorkomen door regelmatig (iedere 7 jaar) strandsuppleties uit te voeren; als het strand
hoog genoeg blijft is geen sprake meer van versnelde afvoer van grondwater naar zee. Een dergelijke strandsuppletie past echter nau-
welijks in de leidende gedachte achter de landwaartse alternatieven: het (natuurlijk) laten ontstaan van een morfologisch evenwicht rond
De Punt (waardoor minder onderhoud nodig is); ook zullen de kosten substantieel toenemen. Een andere mogelijkheid is het aanpas-
sen van de maatregelen om de Schapenwei te ontwateren (stopzetten drainage, afvoer water). De effectiviteit van deze maatregel is op
voorhand niet in te schatten - omdat niet bekend is hoeveel water op dit moment gemiddeld wordt afgevoerd - en naar verwachting on-
voldoende. 3) Het derde effectmechanisme, het verdwijnen van beschermde habitattypen (helmvegetaties en duindoornstruwelen) door
afslag van het buitenduin, wordt hiermee nog niet tegengegaan, omdat het duinfront nog wel verder zal teruglopen. Ook dit effect kan
worden voorkomen door ook het duinfront te beschermen met (hoge) suppleties. Bij deze meest vergaande vorm van mitigatie is echter
het oorspronkelijk concept – landwaartse maatregelen – feitelijk geheel verlaten en is het alternatief veranderd in een zeewaartse op-
lossing. Daarmee kan significantie niet geheel worden opgeheven voor de landwaartse alternatieven bij de Punt.

recreatie
De optimaliseringmogelijkheden in de aanlegfase zijn:
- bij de zuidwestkust rekening houden met het badseizoen (niet werken in mei - september);
- het opspuiten van de stranden langs de zuidwestkust zodanig uitvoeren dat de meest intensief ge-

bruikte badstranden (Eerste en Tweede Slag) het eerste worden aangelegd en daarmee in het bad-
seizoen gereed zijn.

De optimaliseringmogelijkheden voor recreatie in de gebruiksfase zijn:
- aanbrengen van een breed strand bij alternatieven met smal of redelijk strand aan de zuidwestkust;
- minimale strandbreedte toevoegen als formele “reden” om tot hernieuwde aanleg van de verster-

kingsmaatregel over te gaan;
- door middel van onderhoudsmaatregelen het strand vanuit de duinen toegankelijk houden bij de

Punt en paal 11, dit zal bij de Punt beter mogelijk zijn bij de zeewaartse oplossingen omdat de klif-
kust daar naar verwachting minder steil zal zijn (minder kleimateriaal in overgang duin/strand); hier-
bij kan gedacht worden aan het afvlakken van de klifkust, dit betekent bovendien dat dit ten goede
komt aan de veiligheid van recreanten;

- nieuwe mogelijkheden voor wandelaars en ruiters realiseren bij zeewaartse oplossingen bij de
Punt, indien dit toelaatbaar is in de kernzone van de kustverdediging.

landschap en cultuurhistorie
Vanuit landschap en cultuurhistorie zijn er zeer beperkt optimaliseringmogelijkheden aan de orde (en-
kele mogelijkheden zijn al onderdeel van de alternatieven of varianten, zoals de gevarieerde overgang
door primaire duintjes). Wel is van belang dat de suppletie, met name het duin op natuurlijke wijze
wordt afgewerkt (geen horizontaal plateau, maar natuurlijke duinvormen). Dit geldt ook voor het hoge
strand (geen horizontaal plateau, maar een natuurlijke helling).
Bij de zandwinning voor de ophoging van de duinregel is het in alle gevallen belangrijk dat zoveel mo-
gelijk wordt aangesloten op het oorspronkelijke reliëf, in geval van graafwerkzaamheden is het zaak om
uit te gaan van kleinschalige zorgvuldige winningen passend binnen het reliëf van de paraboolduinen.

geohydrologie
De negatieve effecten die kunnen optreden hangen samen met verdroging bij de landwaartse alterna-
tieven aan de Punt. De verdroging uit zich in dalende grondwaterstanden rondom de Punt en een af-
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nemende grondwaterafvoer naar de Schapenwei. Dit laatste is ongunstig, omdat de Schapenwei een
zeer goede waterkwaliteit heeft. Het wegvallen van deze kwalitatief hoogwaardige waterbron is vrijwel
niet te compenseren of mitigeren. Door een wijziging in het peilbeheer kan mogelijk het toestromende
grondwater langer worden vastgehouden. Dit komt er echter op neer dat de problemen worden afge-
wenteld op stroomafwaarts gelegen delen. Daarnaast neemt het risico toe dat de waterkwaliteit ver-
slechtert doordat de verblijftijd vergroot wordt.

Bij de zeewaartse alternatieven kan gebruik worden gemaakt van (extra) water van de zoetwaterbel. De
totale invloed van de versterking op de afvoer van de duinrellen is gering. Het kustversterkingsproject
rechtvaardigt geen herziening van de drainage van de duinen.

Een mogelijke uitzondering vormt de afwatering van de Schapenwei. In de huidige situatie watert de
Schapenwei via een pomp af op het Breede Water. Met zeewaartse kustversterking is het denkbaar dat
het duinmeer Breede Water sneller overstort op de duinrel Breede water. Omdat het water van het
Breede water sterk verontreinigd is, wordt daarmee ook de duinrel verontreinigd. Onderzoek toont
echter aan dat de afvoer van het Breede Water niet significant toeneemt na uitvoering van verster-
kingsmaatregelen. Daarom is er geen mitigerende maatregel nodig om overstort van het Breede water
te voorkomen. Wel blijft het aantrekkelijk om het kwalitief goede water van de Schapenwei beter te be-
nutten. Dit is mogelijk door een leiding met pomp aan te leggen die het water van de Schapenwei
rechtstreeks naar duinrel Breede Water leidt. Hierdoor neemt de gemiddelde afvoer van de duinrel toe
met circa 35%.

Per duinrel zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om (extra) water te gebruiken:
- duinrel Breede Water: hiervoor is reeds het project Middelweg van start gegaan;
- duinrel Waterbosch; bij eerdere inventarisatie bleek deze geen kansrijke ontwikkelingsmogelijkhe-

den te hebben;
- duinrel Rockanje: dit is een kleine duinrel; hoewel de duinrel meer gaat afvoeren is de afvoer in ab-

solute zin zo gering dat hier weinig ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
Voor de overige duinrellen neemt de afvoer niet toe ten gevolge van de kustversterkingsmaatregelen.

Een aantrekkelijke maatregel om extra zoet water te benutten bestaat daarmee uit de aanleg van pomp
met een pijpleiding van circa 300 meter die de Schapenwei rechtstreeks draineert op de duinrel Breede
Water.

kosten
Er zijn enkele goede mogelijkheden binnen de alternatieven om te komen tot kostenreducties:
- de belangrijkste (generieke) mogelijkheid tot kostenreductie is de suppletie aan de Punt en zuid-

westkust in samenhang te bezien en in één keer aan te leggen. Dit zal in de praktijk ook zeer waar-
schijnlijk gebeuren. Dit zal de mogelijk de aanlegduur per suppletieperiode verlengen;

- het herstel van het duinprofiel bij de consolidatie aan de zuidwestkust behoeft niet persé (volledig)
als duin op NAP +10m te worden uitgevoerd maar moet minimaal op NAP +4m worden uitgevoerd
om de erosie (van het achterliggende duinfront) effectief op te vangen;

- het herstel van het duinfront bij de Punt landwaarts (basis 20 jaar) kan mogelijk (deels) achterwege
blijven als blijkt dat, onder invloed van de morfologische ontwikkelingen, de duinfronterosie sterk is
afgenomen of zelfs is gestopt. Eventueel kan herstel ook nog worden uitgesteld – om te bezien of
erosie geheel uitdooft - totdat de erosie de duinvoet nadert van de landwaartse duinregel: immers
dan is een duinvoetverdediging nodig en is het alternatief ‘onderhoudsvrij’ aan de orde;

- bij de Punt kan de duinsuppletie (tegen erosie bij zeer hoge golven) mogelijk geleidelijk overgaan in
een strandsuppletie (bij hoge golven tot + 4 m), hetgeen zand bespaart;

- aan de zuidwestkust kan de strandsuppletie in plaats van een plateau (hoog strand) geleidelijker
overgaan in het ´gewone´ droge strand, hetgeen zand bespaart.

De laatste twee opties versterken de indruk dat dit de meest kosteneffectieve maatregelen zijn:
- Punt: landwaarts met beperkt onderhoud (tussen 30 á 40 jaar);
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- zuidwestkust: consolidatie met herstel van duin als laag plateau (strand).

1.2. Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
Op basis van de voorgaande vergelijking van alternatieven en de mitigerende maatregelen wordt een
Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) bepaald, te weten het alternatief dat de beste voorwaarden
combineert voor het milieu (meeste milieuvoordelen en/of minste milieunadelen). Bij het samenstellen
van het meest milieuvriendelijk alternatief is primair gekeken naar milieueffecten van:
- (primair) natuur;
- landschap en cultuurhistorie;
- geohydrologie;
- morfologie.
Recreatie en kosten zijn als thema niet meegenomen bij het samenstellen van het MMA, omdat dit
meer sociale en/of economische thema’s zijn in plaats van milieuthema’s. Echter, bij het voorkeursal-
ternatief spelen deze natuurlijk wel een belangrijke rol.

De afweging voor het MMA is gebaseerd op de effectvergelijkingstabellen (zie tabellen 1.7 en 1.8).
Echter, hier is niet direct sprake van een optelsom van plussen en minnen, maar van een zekere mate
van gewogen beoordeling, resulterend in een overall-beeld. Van belang in de afweging – waaronder die
van de onderhoudsfrequentie – is tevens de kans dat significante effecten op de Natura-2000 gebieden
kunnen worden voorkomen.

natuur
Op grond van effecten op natuurwaarden is duidelijk dat voor zowel De Punt als de zuidwestkust zee-
waartse alternatieven de voorkeur hebben boven landwaartse (en consoliderende), omdat de land-
waartse alternatieven en het consoliderende alternatief naar verwachting tot significante effecten leiden
in relatie tot de instandhoudingdoelstellingen. Binnen de zeewaartse alternatieven zijn de effecten het
geringst bij toepassen van een slijtlaag met een beperkt ruimtebeslag (hogere frequentie gefaseerde
aanleg).

Vanuit natuur zou het MMA moeten bestaan uit zeewaarts/basis voor de Punt en zeewaarts/basis voor
de zuidwestkust. Voor de zuidwestkust is daarbij het onderscheid tussen een duinsuppletie of een
strandsuppletie in termen van gevolgen voor natuur relatief beperkt. Indien bij de zuidwestkust voor een
strandsuppletie zou worden gekozen, is de variant met primaire duintjes het meest milieuvriendelijk
(ondanks de verwachte tijdelijkheid daarvan). Verdere optimalisatie van dit MMA is mogelijk door uit te
gaan van frequenter onderhoud van de slijtlaag, bijvoorbeeld eens per 10 jaar, en door uit gaan van
een hoger profiel.

landschap en cultuurhistorie
Bij de Punt gaat vanuit landschap en cultuurhistorie de voorkeur uit naar de zeewaartse basisoplossing
met 20 jaar. Landwaartse oplossingen leiden tot aantasting van aardkundig waardevol duingebied.
Vanuit landschap bestaat er verder een sterke voorkeur voor een oplossing met zachte materialen
(zand) en geen zichtbare harde materialen. Wellicht dat er bij de zeewaartse oplossingen een minder
sterke klifkust ontstaat door afkalving dan bij de landwaartse (minder kleimateriaal in overgang
duin/strand), in dat geval gaat de voorkeur ook uit naar de zeewaartse oplossingen. Langs de zuid-
westkust gaat de voorkeur eenduidig uit naar de variant met primaire duintjes van het alternatief
‘strandsuppletie’ omdat in dit alternatief de landschappelijke verschijningsvorm wordt verbeterd.

geohydrologie
Vanuit het thema geohydrologie scoren de zeewaartse alternatieven het best. Het onderlinge verschil
tussen de zeewaartse alternatieven is in verhouding tot de referentiesituatie dermate klein, dat geen
onderscheid gemaakt kan worden tussen de alternatieven.
Een aantrekkelijke maatregel om extra zoet water bij zeewaartse maatregelen te benutten bestaat uit
de aanleg van pomp met een pijpleiding van circa 300 m die de Schapenwei rechtstreeks draineert op
de duinrel Breede Water.
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morfologie
Het aspect morfologie en veiligheid leent zich minder voor aanwijzing van een meest milieuvriendelijk
alternatief (geen milieuthema). De thema’s die anticiperen op onzekerheden in morfologische proces-
sen (geen spijt) en duurzaamheid zijn nog het meest milieugeoriënteerd. Op basis van de beoordeling
in tabellen 1.7 en 1.8 (relatief), kan dan een MMA worden vastgesteld voor de genoemde beoorde-
lingscriteria.

Voor de Punt levert dit een tegengesteld beeld op, maar indien de landwaartse duinregel op HR+100
wordt gedimensioneerd is er een voorkeur voor de landwaartse oplossing met basis onderhoud (20
jaar). Voor de zuidwestkust levert dit ook geen eenduidig beeld op, waarbij toch de consoliderende
maatregel de voorkeur geniet, zeker indien ter hoogte van raai 1280 de suppletie uit 2005 iets wordt
vergroot (10 meter breder), zodat deze raai ook voor HR+100 veilig is na 10 jaar erosie.

Verder anticiperen op de onzekerheden in de morfologische ontwikkeling zou kunnen betekenen:
- dat in de consoliderende oplossing de BKL-suppletie aan de zuidwestkust wordt verhoogd tot NAP

+4m, waarmee mogelijk 10 jaar lang ook duinfronterosie wordt voorkomen;
- idem voor de landwaartse oplossingen bij de Punt, omdat hiermee weliswaar duinfronterosie niet

geheel stopt, maar wel aanzienlijk zal worden vertraagd omdat de meest voorkomende stormen
(frequentie van voorkomen < 20 jaar) hiermee het duinfront niet bereiken.

samenstellen MMA
Voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief is natuur als zeer belangrijk milieuthema bij de kust van
Voorne als uitgangspunt genomen. Het blijkt dat de overige belangrijke milieuthema's grotendeels aan-
sluiten op de conclusie die vanuit natuur voor het MMA volgt. Dit geldt echter niet volledig voor het
thema morfologie. Bij de Punt ligt - in tegenstelling tot natuur - de voorkeur vanuit morfologie bij de
landwaartse alternatieven. Bij de zuidwestkust is dit ook zo maar is het verschil kleiner: daar scoort de
variant met primaire duintjes voor morfologie wel bijna even goed als het consoliderende alternatief.
Het thema morfologie is voor het MMA van ondergeschikter belang dan het thema natuur geacht, dit
gezien het grote belang van het gebied als natuurgebied. Echter, wel is van belang de effecten op
morfologie beperkte te houden:
- van de zeewaartse oplossingen bij de Punt is die met een fasering per 20 jaar het minst ongunstig

op dit aspect;
- van de zeewaartse oplossing bij de zuidwestkust is dit de variant strand met primaire duintjes.
Door echter om de 10 jaar te voorzien in hernieuwde aanleg nemen de effecten op de morfologie ver-
der af (met uitsluiting van het criterium trendbreukdetectie: zie verderop tabellen).

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief is daarmee in de basis een:
- zeewaartse duinsuppletie bij de Punt met hoge frequentie van gefaseerde aanleg (circa 10 jaar);
- zeewaartse strandsuppletie bij de zuidwestkust met een gefaseerde aanleg (per 10 jaar).

landwaarts mma niet uitgewerkt
In de Richtlijnen voor het MER wordt niet uitgesloten dat zowel een zeewaartse als een landwaartse kustversterking een meest milieu-
vriendelijke alternatief opleveren. Vanuit de effectvergelijking blijkt dan dat voor de landwaartse alternatieven het MMA bij de Punt zou
bestaan uit het landwaartse alternatief met een (hernieuwde) aanleg om de 7 jaar (en bij de Zuidwestkust uit het consoliderende alter-
natief). Het intensiveren van de termijn van hernieuwde aanleg tot eens per 7 jaar heeft voordelen voor natuur (geen verdroging), land-
schap (minder verlies) en recreatie (beter strand) ten opzichte van de andere landwaartse alternatieven. Er is echter in dit PN/MER ge-
kozen voor het alleen uitwerken van het zeewaartse MMA, omdat:
- er in het landwaartse alternatief (7 jaar) nog steeds sprake van significant negatieve effecten op strikt beschermde natuur, en er

dan – zoals hier mogelijk - gekozen moet worden voor een alternatief zonder significante effecten;
- de zeewaartse duinsuppletie bij de Punt met een hoge frequentie van gefaseerde aanleg (circa 10 jaar) het werkelijke MMA is: de

milieueffecten zijn hier het geringst.
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Punt
Bij de Punt is de zeewaartse basisoplossing met een gefaseerde aanleg van eens in de 20 jaar het
vertrekpunt. Belangrijk punt vanuit natuur is hierbij het voorkomen van de kans dat er mogelijk sprake is
van significante effecten. Daarom wordt een fasering voorgesteld van eens per 10 jaar om hiermee het
ruimtebeslag te beperken en daarmee het effect op het grondwater, wat weer tot gevolg heeft dat
eventuele gevolgen van grondwaterstandsstijgingen op flora in de Schapenwei het kleinst is. Deze fre-
quentie werkt overigens ook gunstig door in de gemiddeld beschikbare strandbreedte.

Een maatregel om extra zoet water (in MMA beperkt) te benutten bestaat uit de aanleg van pomp met
een pijpleiding van circa 300 m die de Schapenwei rechtstreeks draineert op de duinrel Breede Water.

Zuidwestkust
Bij de zuidwestkust is de zeewaartse strandsuppletie (hoog strand), in combinatie met de aanleg van
primaire duintjes het uitgangspunt. Omdat per 10 jaar hernieuwde aanleg plaatsvindt is de strand-
breedte bij aanleg meer beperkt en is er frequenter overlast, maar eens per 10 jaar is er wel hernieuw-
de aanleg en de uitvoeringsduur is kort.

De onderdelen van het MMA – bij de Punt en de zuidwestkust – sluiten logisch op elkaar aan en zijn
daarmee goed te combineren tot een integraal Meest Milieuvriendelijk Alternatief.

De werkzaamheden worden in het MMA uitgevoerd buiten het broedseizoen, waardoor effecten van
verstoring door geluidhinder kunnen worden vermeden. Gezien de gefaseerde aanleg per 10 jaar is de
uitvoeringsduur op zich korter, maar wel zodanig dat verstoring kan optreden voor de badrecreant. Dit
zou er toe kunnen leiden dat de uitvoering voor de Punt en de zuidwestkust niet kan worden gecombi-
neerd, waarbij de gewenste kostenbesparing van de baan zou zijn.

kosten
Onderstaand zijn de kosten van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief op hoofdlijnen weergegeven. De
referentiesituatie betreft (alleen) het onderhouden van de Basis Kust Lijn:

Tabel 1.1. Overzicht kosten meest milieuvriendelijk alternatief Punt1

De Punt initiële kosten 2007 totale investeringskosten investeringskosten
netto contante waarde 2005

referentie (autonoom) 0 27,47 11,03
zeewaarts, 10 jaar 4,31 38,58 17,24

1. bedragen in miljoen EUR, inclusief BTW/OB, prijspeil 2005

Tabel 1.2. Overzicht kosten meest milieuvriendelijk alternatief zuidwestkust1

Zuidwest Kust initiële kosten 2007 totale investeringskosten investeringskosten
netto contante waarde 2005

referentie (autonoom) 0 11,26 4,29
zeewaarts, 10 jaar 2,94 23,15 10,54

1. bedragen in miljoen EUR, inclusief BTW/OB, prijspeil 2005

1.3. Voorkeursalternatief
In overleg met betrokken overheden en de werkgroep met belanghebbenden is een voorkeursalterna-
tief vastgesteld, dat tevens op een informatieavond is getoetst op lokaal draagvlak. Hieruit is het vol-
gende voorkeursalternatief (VKA) gekomen:
- Punt: zeewaartse duinsuppletie met gefaseerde (hernieuwde) aanleg van 20 jaar;
- zuidwestkust: strandsuppletie met gefaseerde (hernieuwde) aanleg van 20 jaar.

Deze voorkeurskeuze combineert de belangen het beste en past binnen de natuurwetgeving. Feitelijk
lijkt deze oplossing bij de Punt op herstel van de situatie na 1987 en voor de zuidwestkust, waar de
erosieproblemen geringer zijn, op een forsere uitvoering van de suppletie van 2005.
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De onderdelen - bij de Punt en de zuidwestkust - sluiten logisch op elkaar aan en zijn daarmee goed te
combineren tot een integraal Voorkeursalternatief.

Mitigatiemaatregelen en optimalisatiemaatregelen binnen het Voorkeursalternatief worden nader ge-
detailleerd in het Versterkingsplan. In het Voorkeursalternatief wordt rekening gehouden met:
- het extra suppleren bij enkele meest kritische raaien;
- het monitoren van grondwaterstanden in de Schapenwei met extra peilbuizen en het daarop even-

tueel aanpassen van het waterbeheer (meer drainage, graven van enkele greppeltjes) om eventu-
ele ongunstige effecten op natuurwaarden, zoals de groenknolorchis, als gevolg van grondwater-
standsstijgingen te voorkomen;

- het monitoren van het gedrag van de suppleties: hoe ontwikkelt zich de erosie van het kustprofiel,
ook bij de strandpleinen;

- het natuur- en landschapsvriendelijk afwerken van de versterking, zoals:
⋅ bij de duinversterking geen horizontaal plateau, maar natuurlijke duinvormen;
⋅ bij het hoge strand geen horizontaal plateau, maar een lichte helling;
⋅ het selectief inplanten van de versterking om natuurlijke verstuiving te stimuleren. Monitoring

wordt uitgevoerd om te voorkomen dat dit tot ongewenst zandverlies leidt;
- uitvoeren van werkzaamheden voor of buiten het broedseizoen, waardoor effecten van verstoring

op soorten door geluidhinder en ruimtebeslag kunnen worden vermeden;
- bij de zuidwestkust rekening houden met het badseizoen (niet werken in mei - september). Het op-

spuiten van de stranden langs de zuidwestkust wordt zodanig uitgevoerd dat de meest intensief ge-
bruikte badstranden (Eerste en Tweede Slag) het eerste worden aangelegd en daarmee in het bad-
seizoen gereed zijn;

- het toevoegen van een minimale strandbreedte als formele ‘reden’ om tot herstel of hernieuwde
aanleg van de versterkingsmaatregel over te gaan;

- een optimaal tracé voor de pers- en zinkerleidingen voor aanvoer van zeezand door de Voordelta
en ligging van de booster, gericht op de minste hinder voor zeevogels en zeehonden tegen accep-
tabele kosten.

Bij de zuidwestkust moet in de nadere uitwerking worden gezocht naar een optimum tussen extra
strandbreedte en de ligging ten opzichte van het Rak van Scheelhoek, dat mogelijk op lange termijn
weer actief kan worden. Bij de Punt kan onderzocht worden hoe de duinsuppletie geoptimaliseerd kan
worden met het oog op de strandbreedte.

MMA versus VKA
In het VKA is op enkele onderdelen afgeweken van het meest milieuvriendelijk alternatief:
- fasering (hernieuwde aanleg na 20 in plaats van 10 jaar);
- (geen) primaire duintjes.
De mogelijke benutting van het extra zoetwater op de duinrel Breede Water wordt losgekoppeld van de
versterking.

Fasering
De hoofdredenen om voor een onderhoudstermijn van 20 jaar te kiezen zijn als volgt: 20 jaar biedt de
mogelijkheid om flexibel te reageren op onzekere morfologische ontwikkelingen, met name op de rela-
tief hoge erosiesnelheid van het duinfront (no regret). Een periode van 10 jaar wordt als te kort ervaren,
vooral omdat de invloed van ‘onvoorziene gebeurtenissen’ dan belangrijk wordt. Vanuit veiligheid is een
korte periode niet aanvaardbaar en wenselijk, immers met een paar stormachtige seizoenen kan de
“slijtlaag” eerder weg zijn dan de gemiddelde periode van 10 jaar. Tevens nemen de kosten toe. Met
name aan de zuidwestkust is met een hernieuwde aanleg per 20 jaar ook de (aanvang)breedte van het
strand veel beter. Het effect op natuur bij een levensduur van 20 jaar is zodanig dat er geen significante
effecten optreden, zodat een beperkter ruimtebeslag van de gefaseerde maatregel (zoals die bij 10
jaar) niet noodzakelijk is.
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Keuze voor een periode 50 jaar in plaats van 20 jaar is voor de zuidwestkust niet mogelijk omdat de
versterking dan tot in het Rak van Scheelhoek reikt; voor de Punt heeft deze optie belangrijke nadelen:
- a) een nog verder de zee instekende Punt zal meer te lijden hebben onder erosie;
- b) ruimtebeslag op Voordelta (eveneens beschermd);
- c) lange uitvoeringsduur met overlast voor recreatie;
- d) hoge kosten.

Primaire duintjes
Er is niet gekozen voor het actief aanleggen van primaire duintjes aan de zuidwestkust, omdat hier
wordt gekozen voor het ruimte geven aan badrecreatie. De verwachting is dat het actief aanbrengen
van een zanddepot ten koste gaat van badrecreatie. Wel zal er in de afwerking van de strandsuppletie
aandacht worden gegeven aan (het laten ontstaan van) natuurlijke accenten door een selectieve in-
plant. Het accent op natuur wordt voornamelijk gegeven aan de Punt.

Benutten extra zoet water
Deze maatregel valt buiten de financiering van de kustversterking en maakt daarmee geen onderdeel
uit van het besluit over de versterking van de kust van Voorne.

Effectvergelijking MMA en VKA
In de onderstaande tabellen is de score voor het VKA (t.o.v. de referentiesituatie) opgenomen en is in
de kolom er naast aangegeven waar het MMA beter (+) of slechter (-) scoort dan het VKA. Dit is geen
absolute beoordeling, maar een kwalitatief richtinggevende: het MMA is op deze punten vergelijkbaar,
beter of slechter dan het VKA.
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Tabel 1.3. Effectvergelijking Punt van Voorne
VKA MMAcriterium referentie-

situatie score t.o.v. referen-
tiesituatie

beter (+) of slechter
(-) t.o.v. het VKA

Veiligheid en morfologie
Trendbreukdetectie i.r.t. geplande hernieuwde aanleg 0 + -
Reserve veiligheid 0 0 0
Flexibiliteit (anticiperen op trendbreuk) 0 + +
Geen-spijtgehalte (i.r.t. morfologische processen) 0 - +
Kustmorfologie 0 - +
Veiligheid bij aanleg n.v.t. + -
Beheer en onderhoud (anders dan gepland onder-
houd)

n.v.t. ++ 0

Robuustheid: duurzaamheid voor 100 en 200 jaar n.v.t. + 0
Natuur

diversiteit ecosystemen 0 -- +
diversiteit soorten 0 + 0

MER

natuurlijkheid Voordelta 0 0 0
Nbwet instandhoudingdoelen 0 - 0
Ffw beschermde soorten tabel 2/3 0 0 0
Recreatie
aanlegfase
gebruik strand 0 0/- +
toegankelijkheid strand 0 0 +
wandelmogelijkheden 0 0 0
gebruiksfase
gebruik strand 0 0/- 0 (+/-)
toegankelijkheid strand 0 0 0
wandelmogelijkheden 0 0 0
intensieve recreatie noordwestkust 0 0 0
Landschap en cultuurhistorie
aanlegfase
natuurlijk karakter 0  0 0
overgang duin / strand 0 0 0
gebruiksfase
natuurlijk karakter 0 0 0
overgang duin / strand 0 0 0
cultuurhistorisch waardevolle duinvormen 0 0 0
archeologische vindplaatsen 0 0
Geohydrologie
grootte zoetwaterlens 0 + 0/-
watervoerendheid duinrellen 0 + 0/-
vernatting of verdroging landbouw 0 0 0
ontwatering bebouwde omgeving 0 0 0
Complexiteit procedures
inpasbaarheid in natuurbeschermingsregimes 0 - 0
inpasbaarheid in vigerend ruimtelijk regime 0 0 0
hinder voor grondeigenaren of exploitanten 0 0 0
Kosten
investeringskosten 0 - -
initiële kosten 0 - +
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Tabel 1.4. Effectvergelijking zuidwestkust
VKA MMAcriterium referentie-

situatie score t.o.v. referen-
tie-situatie

beter (+) of slechter
(-) t.o.v. VKA

Veiligheid en morfologie
Trendbreukdetectie i.r.t. geplande hernieuwde aanleg 0 + -
Reserve veiligheid 0 + 0
Flexibiliteit (anticiperen op trendbreuk) 0 + +
Geen-spijtgehalte (i.r.t. morfologische processen) 0 0 +
Kustmorfologie 0 -- +
Veiligheid bij aanleg n.v.t. 0/+ -
Beheer en onderhoud (anders dan gepland onder-
houd)

n.v.t. ++ 0

Robuustheid: duurzaamheid voor 100 en 200 jaar n.v.t. ++ 0
Natuur

diversiteit ecosystemen 0 − − +
diversiteit soorten 0 + 0

MER

natuurlijkheid Voordelta 0 0 0
Nbwet instandhoudingdoelen 0 0 0
Ffw beschermde soorten tabel 2/3 0 0 0
Recreatie
aanlegfase
gebruik strand 0 - +
strandtenten en strandpleinen 0 0/- 0
gebruiksfase
gebruik strand 0 ++ 0 (+/-)
strandtenten en strandpleinen 0 0 0
Landschap en cultuurhistorie
aanlegfase
natuurlijk karakter 0 0 0
overgang duin / strand 0 0 0
gebruiksfase
natuurlijk karakter 0 0/- +
overgang duin / strand 0 + +
cultuurhistorisch waardevolle duinvormen 0 0 0
archeologische vindplaatsen 0 0 0
Geohydrologie
grootte zoetwaterlens 0 + 0/-
watervoerendheid duinrellen 0 + 0/-
vernatting of verdroging landbouw 0 0 0
ontwatering bebouwde omgeving 0 0 0
Complexiteit procedures
inpasbaarheid in natuurbeschermingsregimes 0 - 0
inpasbaarheid in vigerend ruimtelijk regime 0 0 0
hinder voor grondeigenaren of exploitanten 0 + 0
Kosten
investeringskosten 0 - -
initiële kosten 0 - +
ruimtelijke kwaliteit n.v.t. n.v.t. -

Toelichting op de tabellen: de natuurwinst van het MMA, gebaseerd op ‘om de tien jaar herhaalde sup-
pleties’, ten opzichte van het VKA is vooral gelegen in het voorzorgbeginsel: het geringere ruimtebeslag
in de Voordelta en het geheel wegvallen van eventuele landwaartse grondwaterstandseffecten. Nadeel
is wel de hogere verstoringsfrequentie. Echter, deze zaken zijn echter nauwelijks tot uiting te brengen
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in de effectvergelijking omdat het MMA slechts op enkele onderdelen afwijkt van het VKA, hetgeen al-
leen voor ‘diversiteit ecosystemen’ tot een relatief betere score leidt (voor het MMA t.o.v. VKA)1.

Het MMA scoort op een aantal punten meer negatief ten opzichte van het VKA, hetgeen goed verklaar-
baar is en hetgeen opweegt tegen de voordelen van het MMA:
- trendbreukdetectie: fasering van 10 jaar biedt minder tijd om dit te detecteren;
- veiligheid bij aanleg: er is minder extra zand voor het kritische profiel aanwezig bij aanleg;
- grootte zoetwaterlens/watervoerendheid duinrellen: een kleinere suppletie beperkt dit positieve ef-

fect;
- investeringskosten: nemen toe doordat vaker het materieel moet worden ingezet.

Kortom, de afwijking ten opzichte van het MMA is goed te motiveren vanuit enerzijds kosten en ander-
zijds de wens bij alle zwakke schakels een robuuste oplossing voor de komende 50 jaar (of meer) te
realiseren. Aangezien bij Voorne - gezien de onzekerheden - flexibiliteit boven robuustheid gaat is 20
jaar dan een goed compromis.

overige overwegingen voor het VKA
Belangrijke overwegingen om te komen tot een Voorkeursalternatief (VKA) zijn – naast het milieuaspect
- de doelstellingen van het project, te weten veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast moet dit wor-
den gerealiseerd tegen aanvaardbare (maatschappelijke kosten). Bedacht moet worden dat alle alter-
natieven de veiligheid voor de komende 50 jaar garanderen, maar dat vooral de manier waarop met
onzekerheden in de morfologie en erosie wordt omgegaan verschilt. Bij de keuze voor het voorkeur-
salternatief speelden vooral een rol:
- veiligheid: robuustheid (reserve / geen spijt);
- kosten: onderhoud(kosten en -termijn);
- ruimtelijke kwaliteit: het MMA en met name het voorkomen van significante effecten op beschermde

natuur;
- ruimtelijke kwaliteit: recreatie: (strandpleinen/-paviljoens en strandbreedte).

De conclusies vanuit morfologie/veiligheid en kosten leiden beide tot een vergelijkbare voorkeur:
- Punt: landwaartse versterking met levensduur van 20 jaar;
- zuidwestkust: consolideren.
Deze onderdelen - bij de Punt en de zuidwestkust - sluiten logisch op elkaar aan en zijn daarmee goed
te combineren tot één integraal alternatief.

Vanuit milieu c.q. ruimtelijke kwaliteit, in de prioriteitsvolgorde natuur, recreatie en landschap en
(grond)water, zijn de conclusies heel anders dan vanuit veiligheid en kosten:
- Punt: zeewaartse suppletie met gefaseerde (hernieuwde) aanleg;
- zuidwestkust: strandsuppletie met primaire duintjes en gefaseerde (hernieuwde) aanleg.
Ook deze onderdelen - bij de Punt en de zuidwestkust - sluiten logisch op elkaar aan en zijn daarmee
goed te combineren tot een integraal alternatief.

In de keuze voor het voorkeursalternatief speelde het natuurbelang een grote rol. Het plangebied is
strikt beschermd op grond van Europese regels voor natuurbescherming, welke zijn vertaald naar de
Nederlandse wetgeving (Natuurbeschermingswet). Deze wetgeving impliceert feitelijk dat moet worden
gekozen voor alternatieven die de minste, of bij voorkeur geen significante, effecten hebben op be-
staande natuurwaarden. Het gaat dan om een zeewaartse oplossing met een gefaseerde aanleg (20
jaar).

Daarnaast speelt in de afweging voor de zuidwestkust ook nadrukkelijk de badrecreatie een rol, welke
het meest gediend is bij een (zeewaarts) hoog strand (behoud).
                                                 
1  N.b. op basis van de in deze PN/MER gehanteerde beoordelingscategorieën zouden de verschillen tussen het MMA en VKA zeker te 

gering zijn voor een andere beoordeling. Dit blijkt ook uit de nadere beschouwing in het themadocument Natuur (zie daarin tabel 41).
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Tevens is van belang dat er vanuit veiligheid (bij aanleg) wel de wens bestaat een maatregel te nemen
met een levensduur van 50 jaar, maar dat gezien de grote onzekerheden ten aanzien van de morfolo-
gische ontwikkeling een termijn van 20 jaar realistischer is, mede gezien de voorspelhorizon van de
morfologische modellen.

Indien de keuze voor zeewaarts op voorgaande gronden is genomen is de keuze ook vanuit kosten en
veiligheid ook  goed te motiveren op basis van de scores op deze (sub)thema’s (zeker voor de zuid-
westkust).

ruimtelijke kwaliteit
Het voorkeursalternatief zet sterk in op behoud van de bestaande natuur-, recreatieve en ook land-
schappelijke waarden, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt. Dit wordt ook sterk ingegeven
vanuit de Natuurbeschermingswet(geving). Het niet verder laten eroderen van het Voornes duin levert
kortom zowel een veilige kust als een goede ruimtelijke kwaliteit. Omdat veiligheid en ruimtelijke kwali-
teit hand in hand gaan levert dit feitelijk geen extra kosten op. In het ontwerp van het hoge strand is ook
– zij het zeer beperkt – enige extra ruimtelijke kwaliteit verdisconteert, te weten de suppletie is circa 16
meter breder dan nodig om een goed strand te houden gedurende de gehele onderhoudstermijn. De
extra kosten hiervan zijn beperkt (circa EUR 900.000,--). Mogelijk moet deze extra breedte echter toch
achterwege blijven gezien de ligging nabij het Rak van Scheelhoek (zie boven).

Aangezien de effecten op de natuur van het voorkeursalternatief vallen binnen de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS), geldt hiervoor in principe een compensatieverplichting op grond van het provinciaal
beleid. De compensatieplichtige effecten van het Voorkeursalternatief zijn in dit geval bepaald ten op-
zichte van de autonome ontwikkeling. Effecten die al binnen de compensatieopgave Natuurbescher-
mingswet 1998 (en/of Flora-en faunawet) vallen blijven hier buiten beschouwing. De aanvullende be-
paalde compensatieopgave voor de EHS is voor de Punt circa 31 hectare en voor de zuidwestkust cir-
ca 35 hectare van habitattype 1110 (ondiep kustwater). De effecten binnen de EHS zijn echter het ge-
volg van maatregelen voor het beschermen van de strikt beschermde natuur van het Voornes Duin –
op grond van de Natuurbeschermingswet - tegen (autonome) erosie. In dit licht is toepassing van het
compensatiebeginsel niet opportuun, zoals ook door provincie Zuid-Holland (bureau Natuur) aangege-
ven.

verwijderen duindoorn/toplaag
Een belangrijke ontwikkeling in de duinen van Voorne is het jarenlange dichtgroeien van open vegetaties (zoals droge duingraslanden
en helmvegetaties) met struwelen en bossen (zoals duindoornstruwelen). Zowel Zuid-Hollands Landschap als Natuurmonumenten zijn
voornemens om de ‘verhouting’ en de struweelontwikkeling tegen te gaan en deels terug te draaien door beheersmaatregelen en herin-
richtingsprojecten; het oppervlak van habitats met open vegetaties zal hierdoor worden uitgebreid en de hier voorkomende soorten
wordt een impuls te gegeven. Deze omvorming is ook in lijn met de instandhoudingsdoelstellingen vanuit de Natuurbeschermingswet.

Vanuit de werkgroep is de vraag gekomen of bij de afwerking van de duintop bij de Punt van Voorne ook een deel van het bestaande
duin (1987) betrokken kan worden (verwijderen duindoorn/toplaag). Het idee is om de bovenste toplaag van circa 1 meter af te schra-
pen en te verwerken in de verzwaring, en de toplaag te vervangen door zilt zand, wat deels wordt vastgelegd met helm. Koppeling van
de uitvoering hiervan met de versterking van de Zwakke Schakel kent duidelijke voordelen: zowel qua uitvoering, beperking van hinder
als kostenbesparing.

Vooralsnog is afgesproken om het idee in het Versterkingsplan kleinschalig te verwerken, in de afwerking van de verzwaring: dat wil
zeggen dat her en der enige omvorming zal worden uitgevoerd, ook om de aanblik (rechte lijn) meer variatie te geven. Het nut van het
idee voor (grootschaliger) omvorming wordt echter gezien, evenals de voordelen van gelijktijdige uitvoering. De mogelijkheden hiervoor
zullen dan ook worden bekeken. Een belangrijke randvoorwaarde voor waterschap Hollandse Delta is hierbij de beheerkwestie.

kosten van het VKA
Onderstaand zijn de kosten van het Voorkeursalternatief op hoofdlijnen weergegeven. De referentiesi-
tuatie betreft (alleen) het onderhouden van de Basis Kust Lijn:
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Tabel 1.5. Overzicht kosten voorkeursalternatief Punt1

De Punt initiële kosten 2007 totale investeringskosten investeringskosten
netto contante waarde 2005

referentie (autonoom) 0 27,47 11,03
zeewaarts, 20 jaar 11,55 35,96 19,03

1. bedragen in miljoen EUR, inclusief BTW/OB, prijspeil 2005

Tabel 1.6. Overzicht kosten voorkeursalternatief zuidwestkust1

Zuidwest Kust initiële kosten 2007 totale investeringskosten investeringskosten
netto contante waarde 2005

referentie (autonoom) 0 11,26 4,29
zeewaarts, 20 jaar 6,70 19,43 17,74

1. bedragen in miljoen EUR, inclusief BTW/OB, prijspeil 2005

Er is echter nog sprake van een mogelijke kostenreductie (EUR 1.500.000,--) als de suppletie aan de
Punt en zuidwestkust in samenhang worden bezien, immers ze kunnen in één keer worden aangelegd.
Dit zal in de praktijk ook zeer waarschijnlijk gebeuren. Dit zal de mogelijk de aanlegduur per suppletie-
periode verlengen. Ten aanzien van het geplande onderhoud over 20 jaar moeten goede afspraken
met het Rijk worden gemaakt, met betrekking tot financiering en leveringszekerheid.



Tabel 7.1. Effectvergelijking Punt van Voorne
landwaarts zeewaartscriterium referen-

tiesitua-
tie

Landwaartse
duinregel (20 jr)

Geen onder-
houd (50 jr)

Intensief on-
derhoud (7jr)

Duinsuppletie
(20 jr)

Geen onder-
houd (50 jr)

Dwarsdammen

Morfologie en veiligheid
Morfologie
Trendbreukdetectie i.r.t. geplande hernieuwde aanleg 0 + ++ 0 + ++ +
Reserve veiligheid 0 ++ + ++ 0 0 0
Flexibiliteit (anticiperen op trendbreuk) n.v.t. + - ++ + 0 -
Geen-spijtgehalte (i.r.t. morfologische processen) 0 + + 0 - -- --
Kustmorfologie 0 0 0 0 - - --
Veiligheid
Veiligheid bij aanleg n.v.t. +/++ ++ +/++ + ++ +
Beheer en onderhoud n.v.t. ++ + ++ ++ ++ +
Robuustheid: duurzaamheid voor 100 en 200 jaar n.v.t. - - - + + +
Natuur

diversiteit ecosystemen 0 -- + - -- -- --
diversiteit soorten 0 -- -- - + + +

MER

natuurlijkheid Voordelta 0 0 0 0 0 0 0
Nbwet instandhoudingdoelen 0 -- -- -- - - -
Ffw beschermde soorten tabel 2/3 0 -- -- - 0 0 0
Recreatie
aanlegfase en onderhoud
gebruik strand 0 0/- 0/+ 0 0/- -- 0/-
toegankelijkheid strand 0 0 0 0 0 0 0
wandelmogelijkheden 0 0 nvt 0 0 0 0
gebruiksfase
gebruik strand 0 0/- - 0 0/- - -
toegankelijkheid strand 0 0 0 0 0 0 0
wandelmogelijkheden 0 0 - 0 0 0 0
intensieve recreatie noordwestkust 0 0 0 0 0 0 0
Landschap en cultuurhistorie
aanlegfase en onderhoud
natuurlijk karakter 0 - - - 0 - 0
overgang duin / strand 0 0 0 0 0 0 0
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landwaarts zeewaartscriterium referentie-
situatie Landwaartse

duinregel (20 jr)
Geen onder-
houd (50 jr)

Intensief on-
derhoud (7jr)

Duinsuppletie
(20 jr)

Geen onder-
houd (50 jr)

Dwarsdammen

gebruiksfase
natuurlijk karakter 0 0/- - 0/- 0 0 - -
overgang duin / strand 0 0 0 0 0 0 0
cultuurhistorisch waardevolle duinvormen 0 0 - 0/+ + ++ +
archeologische vindplaatsen 0 0 0 0 0 0 0
Geohydrologie
grootte zoetwaterlens 0 - - 0 + + +
watervoerendheid duinrellen 0 - - 0 + + +
vernatting of verdroging landbouw 0 0 0 0 0 0 0
ontwatering bebouwde omgeving 0 0 0 0 0 0 0
Complexiteit procedures
inpasbaarheid in natuurbeschermingsregimes 0 -- -- -- - - -
inpasbaarheid in vigerend ruimtelijk regime 0 -- -- -- 0 0 0
hinder voor grondeigenaren of exploitanten 0 - -- 0 0 0 0
Kosten
investeringskosten 0 0 + - - -- -
initiële kosten 0 0/- - 0/- - -- -
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Tabel 7.2. Effectvergelijking Zuidwestkust
zeewaarts consolideren variantencriterium referentie-

situatie Duinsuppletie
(20 jr)

Strandsuppletie
(20 jr)

Intensief onderhoud
(10 jr)

Duin met Breed
strand

Strand met pri-
maire duintjes

Morfologie en veiligheid
Morfologie
Trendbreukdetectie i.r.t. geplande hernieuwde aanleg 0 + + 0 + +
Reserve veiligheid 0 + + 0 + +
Flexibiliteit (anticiperen op trendbreuk) n.v.t. + + ++ + +
Geen-spijtgehalte (i.r.t. morfologische processen) 0 - 0 + -- 0/+
Kustmorfologie 0 -- -- 0 -- --
Veiligheid
Veiligheid bij aanleg n.v.t. + 0/+ 0 + 0/+
Beheer en onderhoud n.v.t. ++ ++ + ++ ++
Robuustheid: duurzaamheid voor 100 en 200 jaar n.v.t. ++ ++ 0/- ++ ++
Natuur

diversiteit ecosystemen 0 -- -- -- -- --
diversiteit soorten 0 + + + + +

MER

natuurlijkheid Voordelta 0 0 0 0 0 0
Nbwet instandhoudingdoelen 0 0 0 -- 0 0
Ffw beschermde soorten tabel 2/3 0 0 0 0 0 0
Recreatie
aanlegfase en onderhoud
gebruik strand 0 - - 0 -- -
strandtenten en strandpleinen 0 -- 0/- - -- 0/-
gebruiksfase
gebruik strand 0 0 ++ 0 ++ ++
strandtenten en strandpleinen 0 -- 0 - - 0
Landschap en cultuurhistorie
aanlegfase en onderhoud
natuurlijk karakter 0 0 0 0 0 0
overgang duin / strand 0 0 0 0 0 0
gebruiksfase
natuurlijk karakter 0 0 0/- 0 0 0/+
overgang duin / strand 0 0 + 0 0 ++
cultuurhistorisch waardevolle duinvormen 0 + 0/+ 0 + 0/+
archeologische vindplaatsen 0 0 0 0 0 0
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zeewaarts consolideren variantencriterium referentie-
situatie Duinsuppletie

(20 jr)
Strandsuppletie

(20 jr)
Intensief onderhoud

(10 jr)
Duin met Breed

strand
Strand met pri-
maire duintjes

Geohydrologie
grootte zoetwaterlens 0 + + 0 + +
watervoerendheid duinrellen 0 + + 0 + +
vernatting of verdroging landbouw 0 0 0 0 0 0
ontwatering bebouwde omgeving 0 0 0 0 0 0
Complexiteit procedures
inpasbaarheid in natuurbeschermingsregimes 0 - - - - -
inpasbaarheid in vigerend ruimtelijk regime 0 0 0 - 0 0
hinder voor grondeigenaren of exploitanten 0 -- + 0 -- +
Kosten
investeringskosten 0 -- - - -- -
initiële kosten 0 -- - 0/- -- -
ruimtelijke kwaliteit 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. -- -
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BIJLAGE IV Uitgangspunten veiligheidsberekeningen



Uitgangspunten veiligheidsberekeningen [lit. 9]

randvoorwaarden kust 2
e
 fase aanleg; ontwerpaspecten beheersprofiel; met name zaak beheerder     3)

ontwerp 50 jaar robuustheid 50 jaar robuustheid 100 jaar duurzaamheid;  200 jaar

1.1. Berekening I

recept + aanvulling

1.2. Berekening II

onzekerheden

1.3. Berekening III

uitbreidbaarheid

1.4. Berekening IV

ruimtelijke reservering

Basis uitgangspunt Toetspeil + LZK  midden scenario Toetspeil + LZK

maximum scenario

Toetspeil +  LZK maximum sce-

nario

Toetspeil + LZK

maximum scenario

Zeespiegelstijging 30 cm 45 cm 85 cm 170 cm

Buistoten en bui-oscillaties 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Toename windsnel- heid; extra golf-

hoogte 0 5% 5% 5%

Toename windsnelheid;v extra golfpe-

riode

0 2,5% 2,5% 2,5%

Toename windsnel- heid; extra opzet

0 40 cm 40 cm 40 cm

Stormduur diverse            1) diverse            1) diverse             1) diverse                 1)

Lengte-effect dijkringtoeslag per locatie bepalen per locatie bepalen per locatie bepalen per locatie bepalen




