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1 Inleiding
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 Hondsbossche zeewering (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)
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Dit hoofdstuk beschrijft kort 
de belangrijkste aanleidin-
gen voor het opstellen van een 
Masterplan Kust en Erfgoed. 
Vervolgens worden het plan-
gebied en de opbouw van het 
rapport beschreven. Het eerste 

deel beschrijft op hoofdlijnen 
de cultuurhistorie van de kust 
en de belangrijkste opgaven die 
er spelen. Het tweede deel geeft 
concrete handvatten hoe cul-
tuurhistorie kan worden geïnte-
greerd in plannen en beleid. 
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1.1
Eigenheid en veiligheid

In de beleidsvisie ‘Kiezen voor karakter, Visie erfgoed 
en ruimte’ schetst het rijk haar visie op het borgen van 
onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. 
Een van de prioritaire opgaven in het gebiedsgerichte 
erfgoedbeleid van het rijk is: ‘Eigenheid en veilig-
heid: zee, kust en rivieren’. Deze opgave heeft prioriteit 
gekregen omdat het rijk als opdrachtgever en eigenaar 
wil zorgen voor goede omgang met cultuurhistorische 
waarden bij rijksprojecten en -programma’s voor beheer 
en versterking van het hoofdwatersysteem en de pri-
maire waterkeringen. 

Waterveiligheid

De komende decennia zal in het kustgebied een groot 
aantal maatregelen worden genomen om de veiligheid 
van ons land te verbeteren. In het Nationaal waterplan 
en het Deltaprogramma heeft het rijk voor de komende 
jaren de belangrijkste wateropgaven gedefinieerd, van-
uit het streven naar een veilig en aantrekkelijk Neder-
land. Doel van het deelprogramma Kust is te verkennen 
wat nodig is voor een toekomstbestendige kust, die 
het aangrenzende binnenland duurzaam en (kosten)
efficiënt verdedigt tegen overstromingen vanuit zee en 
die tevens ruimte biedt aan behoud en ontwikkeling 
van functies in het kustgebied. Doelstelling van het rijk 
is daarbij tevens om het culturele karakter van de kust-
strook te versterken en erfgoed goed te positioneren bij 
ruimtelijke belangenafwegingen.

Inspiratie vanuit cultuurhistorie en 
gebiedsidentiteiten

Omdat er op dit moment nog geen overkoepelende 
visie bestaat voor het omgaan met cultuurhistorie van 
het kustgebied, worden keuzen voor de omgang met het 
culturele erfgoed langs de kust vanuit andere beleidster-
reinen, zoals waterveiligheid, economie, recreatie en 
toerisme en infrastructuur, ad hoc gemaakt. Daardoor 
wordt niet altijd recht gedaan aan de waarden van dat 
erfgoed en blijven mogelijkheden en kansen onbenut. 

De kustprovincies en gemeenten aan de kust hebben 
nu en in de toekomst een gemeenschappelijke opgave 
om de beschikbare ruimte te benutten voor  watervei-

ligheid en daarbij zo goed mogelijk om te gaan met 
cultureel erfgoed. Dat kan op verschillende manieren:  
bescherming (behouden), benutting (herbestemming), 
doorontwikkeling (transformeren) en beleefbaar maken 
(bereikbaar). In een groot aantal gevallen kan door een 
integrale benadering de planvorming beter en sneller 
verlopen met een mooier en passender resultaat. 
Lokale en regionale landschappelijke en cultuurhis-
torische kenmerken kunnen leiden tot een (sterkere) 
regionale differentiatie in de maatregelen die worden 
genomen in het kader van de kustbescherming. Dat 
leidt tot een mooiere, interessantere kust, met uitge-
sproken streekeigen verschillen, en een gedifferentieerd 
en cultureel afwisselend vestigingsklimaat. 
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de vijf 
kustprovincies hebben daarom de opdracht gegeven 
om het Masterplan Kust en Erfgoed te maken. Een 
belangrijke ambitie van het Masterplan Kust en Erfgoed 
is om bij de grote opgaven voor de kust recht te doen 
aan de waarde van het culturele erfgoed, door optimaal 
kansen te benutten voor behoud van dat erfgoed, benut-
ting/herbestemming ervan, of het te transformeren en 
beleefbaar en bereikbaar te maken. Dit Masterplan Kust 
en Erfgoed vormt de basis om het erfgoed optimaal tot 
zijn recht te laten komen in de plannen voor de kust en 
bevat daartoe voor het gehele kustgebied van Nederland 
een langetermijnvisie op het omgaan met cultuurhisto-
rische waarden in relatie tot waterveiligheidsprojecten 
en andere majeure opgaven.

Plangebied

Het Masterplan Kust en Erfgoed richt zich primair 
op de kustzone: het kustfundament van de laagwater-
lijn tot de binnenduinrand (zee, kust, duinen) en de 
Waddenkust. Waar relevant wordt de relatie gelegd 
met het directe achterland. De globale geografische 
begrenzing van het Masterplan omvat vijf provincies 
en is aangegeven op de kaart hiernaast. Het gaat om de 
gehele kustlijn, dus ook die van de Waddeneilanden 
(aan alle zijden) en de kust van Groningen en Friesland 
maar niet over de Noordzee en de Waddenzee zelf. De 
Afsluitdijk en het gebied tussen de Afsluitdijk en Den 
Helder vallen buiten het plangebied, omdat daarvoor al 
afzonderlijke plannen in voorbereiding zijn.

Aanleiding
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De begrenzing van het plangebied
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Het Masterplan Kust en Erfgoed is in twee delen opge-
bouwd, in het eerste deel (A) worden de cultuurhistorie 
en opgaven voor de kust op hoofdlijnen beschreven. 
Het tweede deel (B) geeft handvatten vanuit de cultuur-
historie voor plannen en beleid. 

Over de cultuurhistorie van de kust is al veel geschre-
ven, en is al veel in kaart gebracht. Er bestond echter 
nog geen landsdekkend overzicht van de cultuurhistorie 
van de kust. Dat overzicht is nu gemaakt en opgeno-
men in hoofdstuk 2. Om een beeld te krijgen van de 
majeure ruimtelijke ontwikkelingen die de komende 
decennia gaan spelen rond de kust, zijn in hoofdstuk 3 
de belangrijkste veiligheidsopgaven en de belangrijkste 
ruimtelijk-economische opgaven in beeld gebracht. 
Hoofdstuk 4 bevat de langetermijnvisie op de cultuur-
historie van de kust, in het licht van de ontwikkelin-
gen die daar gaan spelen. Daaruit zijn per deelgebied 
samenhangende opgaven gedestilleerd, die uitmonden 
in een uitvoeringsagenda. 

1.2 Leeswijzer
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Deel A

Cultuurhistorie van de kust 
en opgaven op hoofdlijnen
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2Cultuurhistorie 
en erfgoed van 
de kust
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In dit hoofdstuk wordt de cul-
tuurhistorische koers voor de 
kust uitgestippeld. In de hierop 
volgende paragraaf wordt de 
cultuurhistorie in grote lijnen 
beschreven. Deze grote lijnen 
worden vervolgens uitgediept 

aan de hand van negen thema’s, 
van de vorming van de kust tot 
de wederopbouwperiode. Tot 
slot worden deze thema’s in 
onderling verband geplaatst op 
nationaal niveau. 

15Lauwersdam (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)



16

2.1
De Nederlandse kust heeft een dynamische geschie-
denis. Het is een veelvormige en contrastrijke kust. 
Verschillende typen landschappen komen bij elkaar en 
de mens heeft er sinds jaar en dag sporen nagelaten. 
Veel fysieke sporen markeren de kust nog altijd, van 
waterleidingduinen tot vuurtorens en van bunkers tot 
recreatiebungalows. Andere sporen zijn weer verdwe-
nen; die zijn in zee, onder het zand en nieuwe bebou-
wing terechtgekomen, of ze zijn gesloopt voor andere 
functies. De menselijke activiteit heeft ook talloze 
verhalen opgeleverd die zich hebben genesteld in het 
collectieve geheugen. Verhalen over gevaar, heroïek, 
tradities en vertier. Verhalen die de identiteit zijn gaan 
bepalen van de gemeenschappen die zich langs de kust 
hebben gevormd. Over die interactie van de mens en de 
natuur gaat dit hoofdstuk. Het laat de historische rijk-
dom van de kust zien.

De Nederlandse kust vertegenwoordigt een grote, en 
heel diverse, cultuurhistorische rijkdom. Daarbij gaat 
het niet alleen om het duinlandschap dat de primaire 
functie van zeewering heeft, maar ook om gebouwen 
en structuren die samenhangen met waterstaat, visserij, 
transport, handel, defensie, waterwinning, recreatie en 
wederopbouw. Al deze elementen bepalen met elkaar
de identiteit van het kustgebied maar zijn regionaal 
en lokaal heel verschillend. Op de ene plek heeft altijd 
maar één functie gespeeld, en op de andere gaat het om 
combinaties. In de loop der eeuwen is de verhouding 
tussen aspecten die de karakteristieken van de kust heb-
ben bepaald langzaam verschoven (zie schema op de 
pagina hiernaast ).

Vorming: landschap en ’kunstwerk’

De Nederlands kust heeft de primaire functie van 
zeewering: het beschermen van het achterland tegen de 
zee. Een karakteristiek gegeven is dat de zeewering bui-
tengewoon veelvormig is en zowel kan bestaan uit een 
landschap als uit een enkel waterstaatkundig element 
of ’kunstwerk’. Bij de zeewering als landschap gaat het 
om de duinen, bij de waterstaatselementen om dijken, 
dammen en sluizen.
Het duinlandschap is in zijn huidige vorm ontstaan na 
het jaar 1000, veelal op restanten van eerdere gevormde, 

maar  grotendeels weggespoelde duinen. De dijken 
dateren van wat later. Aangenomen wordt dat rond 
1200 grote delen van het noordelijk en zuidwestelijk 
kustgebied door dijken beschermd waren. Weer later, in 
de 14e eeuw, begon men de duinen vast te leggen met 
helmbeplanting. Maar ruim voor deze periode werden 
grote delen van het kustgebied al bewoond en benut, 
in de Steentijd, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse Tijd en 
vroege Middeleeuwen.

Kustverdediging, landbouw, handel en visserij

De Romeinen hebben de eerste militaire verdedigings-
werken aan de kust aangelegd, als onderdeel van de 
Limes, de verdedigingslinie langs de grens van het 
Romeinse Rijk. In Zuid-Holland verrees een fort bij de 
toenmalige Rijnmonding, nu de Oude Rijn. De beweeg-
lijkheid van de kustlijn is eraan af te lezen: het kustfort 
van de linie, de Brittenburg, is al eeuwen geleden door 
de zee verzwolgen.
De mens verliet veel woonplaatsen aan de kust in de 
eerste eeuwen na Christus toen de kustgebieden door 
overstromingen geteisterd werden en keerde pas later 
in de Middeleeuwen (ongeveer vanaf de 8e eeuw) terug. 
De duinen werden in gebruik genomen als jachtter-
rein, voor de houtkap (brandstof, bouwmateriaal), als 
weidegrond, enz. Het noordelijk kustgebied transfor-
meerde tot een uitgestrekt akkerbouwlandschap, waar 
ook steeds land op zee werd aangewonnen door nieuwe 
inpolderingen.
De kustbewoners stichtten langs de zee handelsplaatsen 
en vissersdorpen. Historisch belangrijke handelsha-
vens zijn vooral Harlingen en Vlissingen. Katwijk en 
Terschelling hebben een eeuwenoude vissersvloot, net 
als Scheveningen. Vanaf de late 19e eeuw stapten de 
bewoners van de meeste plaatsen langs de kust over van 
visserij naar toerisme. In IJmuiden en Scheveningen 
werden wel nieuwe vissershavens aangelegd om nieuwe 
scheepstypen te faciliteren. 

Forten en infrastructuur 

Eind 19e eeuw werden forten aangelegd op strategische 
plekken die te maken hadden met de nieuw gegraven 
verbindingen tussen belangrijke steden in het bin-
nenland en de zee: eerst het Noordhollandsch Kanaal,  

De grote lijn
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daarna het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg. 
Hier ontstonden nederzettingen die fungeerden als sa-
tellieten  van belangrijkere, verder landinwaarts gelegen 
steden. De satellieten ontwikkelden zich tot knooppun-
ten voor infrastructuur: met de trein kwamen de reizi-
gers naar de kopstations aan de kust, waar ze konden 
overstappen op de veerboot naar de Wadden of het bui-
tenland. Bij deze doorbrekingen van de kustlijn werden 
ook belangrijke waterwerken aangelegd en ontstonden 
havens, industrie en bedrijvigheid. De strategische 
ligging bleef onverminderd van belang. Ook binnen de 
Atlantikwall werden Den Helder, IJmuiden, Hoek van 
Holland en Vlissingen de belangrijke ‘Festungen’, ofwel 
militaire zwaartepunten van de Duitse kustverdediging.

Recreatie en waterwinning

Tot begin 19e eeuw werd de kust vooral geassocieerd 
met gevaar van overstroming, kustafslag of een nade-
rende vijand. Daarna wint het idee terrein dat zeelucht 
en zeewater ook gezond en aangenaam kunnen zijn. 
Badpaviljoens en kuuroorden verrezen, vooral bij die 
plaatsen die goed bereikbaar waren met het openbaar 

vervoer of via een goed begaanbare landweg. In de 
meeste badplaatsen werd een boulevard aangelegd pa-
rallel aan de kust, met daarlangs de voor de badgasten 
belangrijke gebouwen. Bij vissersdorpen en havenplaat-
sen werden ook recreatieve voorzieningen gemaakt 
voor de badgasten.
Inmiddels kwam ook de grootschalige waterwinning 
op. Aanvankelijk werd duinwater opgepompt en naar 
de steden vervoerd, naderhand  werd rivierwater naar 
de duinen geleid om daar gezuiverd te worden. Het 
gebruik van de duinen voor de watervoorziening hield 
een enorme ruimtereservering in. Daardoor bleef het 
duingebied grotendeels vrij van verstedelijking. 

Atlantikwall en Wederopbouw

De aanleg van de Atlantikwall vanaf 1942 heeft een 
ingrijpende breuk betekend in de geschiedenis van de 
Nederlandse kust. In plaats van een duingebied dat 
ook fungeerde als waterkering, productielandschap 
en recreatiegebied, kregen grote delen van de kust het 
aanzien van een vijandig verdedigingslandschap. Strand 
en duinen werden verboden terrein, kustbewoners en 

Vorming

Productie

Militaire
kustverdediging

Infrastructuur

Recreatie

Wederopbouw

Eerste vestiging De Romeinen Occupatie Capitulatie

10.000 BC 4.500 BC 1.8000 1940 1945 1965 2014

Tijdbalk kustontwikkeling - de verschillende thema’s hebben elk een eigen zwaartepunt 
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2.1
toeristen mochten er niet meer komen. Zones langs 
de kust werden ontruimd en vaak gesloopt voor de 
aanleg van bunkers, anti-tankgrachten en -muren of 
open schootsvelden. Grote delen van badplaatsen en 
boulevards werden met de grond gelijk gemaakt. Het 
kustgebied is hierdoor blijvend op een ingrijpende 
manier veranderd. 
De sloopzones werden na de oorlog opnieuw bebouwd, 
vaak met effi  ciëntere infrastructuur en grootschaliger 
om ook de verwachte toeristenstroom te kunnen huis-
vesten. Onderdelen van de Atlantikwall ter plaatse van 
havens en boulevards werden waar mogelijk gesloopt, 
maar sommige werken waren zo zwaar uitgevoerd dat 
opruimen ervan het opblazen van een hele nederzetting 
zou betekenen. Veel werken die niet direct in de weg 
lagen - in parken of duinen - werden met zand afgedekt. 
Tijdens de Koude Oorlog hergebruikte Defensie som-
mige Duitse werken of bouwde erop of ernaast. Bunkers 
vlakbij het strand werden soms ook als vakantiehuisje 
ingericht.
Binnen de badplaatsen was de wederopbouw tweeledig. 
Voor toeristen werd een nieuwe boulevard aangelegd, 
terwijl meer landinwaarts voor de bewoners een nieuwe 
woonplaats werd gebouwd. Het beeld van de kustplaat-
sen zoals dat nu nog bestaat is tijdens de wederopbouw 
gevormd. 

Regionale verschillen

In het kustgebied onderscheiden we drie deelgebieden:

Waddenkust: 
•	 de Waddenzee – na de afsluiting van de Zuider-

zee - als ondiepe dynamische binnenzee met de 
harde kustlijn van Groningen en Friesland aan 
de ene kant, en de zachte zandige kustlijn van de 
Waddeneilanden ertegenover. Vissersplaatsen in 
de luwte waar men uitvoer bij opkomend tij en de 
juiste windrichting.

Hollandse kust:
•	 een kust in een lange lijn, vol afwisseling van rust 

en reuring, in samenhang met de kamstructuur 
van de wegen achter de kust, die de haakse verbin-
dingen naar de kust vormen. Hier hebben recreatie 

en waterwinning het huidige gebruik van de kust 
bepaald.

Estuariumkust:
•	 vanwege de grote zeegaten en de daarin gelegde 

waterwerken is de zee hier het meest voelbaar. 
In dit deel van de kust zijn zee en land direct aan 
elkaar gekoppeld. Het verhaal van de voortdurende 
strijd tegen het water is hier het meest dichtbij.

Contrasten

Het kustgebied is vol contrasten; er is een luw, leeg en 
open landschap tegenover dynamische, drukke gebie-
den.
Binnen dat contrastrijke landschap springen Den 
Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen als 
dynamische zwaartepunten het meest in het oog. 
Het zijn belangrijke kustplaatsen waar een aantal 
cultuurhistorische functies overlapt. Ze hadden (en 
hebben) een knooppuntfunctie omdat op deze locaties 
een doorbraak door de kustlijn (via een kanaal of rivier) 
is gecombineerd met de aanleg van een spoorlijn die 
verbonden is met een belangrijke stad in het achterland, 
een (vissers)haven en bedrijvigheid. Dit zijn kust-
plaatsen die van origine verbonden zijn met industrie, 
nijverheid en defensie. Het zijn van oorsprong geen 
badplaatsen, met de bijbehorende ontspannen sfeer die 
hoort bij vrije tijd en vertier. Het karakter hier is eerder 
ruig en robuust, industrieel en functioneel. Hier liggen 
ook de belangrijkste onderdelen van de Atlantikwall en 
eerdere forten, die vaak goed toegankelijk zijn. Dit ka-
rakter trekt recreatie aan die te maken heeft  met sport, 
beweging, uitdaging, avontuur, zelf ontdekken, indruk-
wekkende waterwerken, zeeschepen en industrieland-
schap. Interessant is hier de ‘stapeling’ van het militaire 
erfgoed. Er staan forten uit de 19e eeuw of eerder, die 
binnen de Atlantikwall werden opgenomen, en soms 
tijdens de Koude Oorlog weer werden hergebruikt.
Tussen de zwaartepunten liggen de kleinere (bad)plaat-
sen en de stille stukken duingebied en strand. Hier heeft  
de natuur de overhand, vaak dankzij de aanwezigheid 
van (niet of minder toegankelijke) waterwingebieden, 
met bijbehorende bebouwing (pompgebouwen e.d.). Er 
liggen ook restanten van agrarische duinontginningen, 
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kleinschalige zandwinning enz. Karakteristiek zijn de 
grootschalige Atlantikwall-structuren als antitank-      
muren en -grachten en allerhande complexen die 
zeer tot de verbeelding spreken. Die kunnen een veel 
grotere rol spelen binnen recreatie dan ze nu al doen. 
Temeer omdat bij de aanleg de mogelijkheden van het 
landschap zoveel mogelijk werden benut. Zo kwamen 
op duintoppen uitkijkposten en geschutsbatterijen, 
vanwaar ook nu een prachtig uitzicht is.
Op de strandwallen is parallel aan de kust de door-
gaande weg (Herenweg) aangelegd. Hierlangs liggen 
landgoederen en buitenplaatsen, de recreatie van de 
gegoede burgerij. Vandaar lopen wegen, vaarten en af 
en toe een spoorlijn naar een plaats aan de kust. Deze 
‘kamstructuur’ van wegen geeft langs de Hollandse kust 
toegang tot de kustplaatsen.

 

De ontwikkeling van de Nederlandse kust  (bron: Atelier Kustkwaliteit)

AFSLAGKUST STARRE KUST DYNAMISCHE KUST

afslagkust

zwakke schakels 
[ 2003-2015]

Hondsbossche zeewering
[ 1880]

basiskustlijn
[ 1990]

De Kerf
[ 1997]

dynamisch kustbeheer
[ 1995]

Deltawerken
[ 1966]

zandmotor
[ 2011]

zwakke schakels
[2003-2015]

vasthouden BKL, 1990 dynamisch kustbeheergrootschalige maatregelen, kustlijnverkorting
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2.2
Water, wind, zand, mens: de 
vorming van de Nederlandse kust
De Nederlandse kust is duizenden jaren lang door 
natuurkrachten gevormd. In het door wind en water 
gedreven proces van afwisselend sedimentatie en erosie 
greep de mens pas vanaf de Middeleeuwen actief en 
structureel in. Sindsdien probeerde hij de kust naar 
zijn hand te zetten en het zeewater buiten de deur te 
houden, vooral door dijken aan te leggen en de duinen 
als zeewering te beheren. Toch bleef de kust op veel 
plaatsen afslaan en trok de kustlijn zich terug. Inmid-
dels wordt in het kustbeheer gezocht naar een even-
wicht, waarin zowel natuurlijke kustvormende krachten 
een rol spelen als ’harde’ zeeweringen.
De kust is ruimtelijk opgebouwd uit verschillende 
componenten: enerzijds de duinen, anderzijds de 
’kunstwerken’: dijken, dammen, sluizen. De duinen aan 
de kust van Zeeland, Zuid- en Noord-Holland en op de 
Waddeneilanden manifesteren zich als een min of meer 
natuurlijk, onbewoond en geaccidenteerd landschap. 
De dijken langs met name de Friese en Groningse kust 
begrenzen een open, vlak en bewoond agrarisch gebied.

Van de laatste ijstijd tot het begin van de jaartelling

Het huidige Nederlandse kustlandschap, van Cadzand-
Bad in het zuidwesten tot Nieuw-Statenzijl in het 
noordoosten, kent een lange ontwikkelingsgeschiedenis. 
De wording begon na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar 
geleden. Zeespiegelrijzing, sedimentatie en erosie waren 
gedurende een lange periode de vormende krachten in 
het gebied. 
Tot ongeveer 6.500 jaar geleden steeg de zeespiegel 
door het smelten van het landijs dat in de ijstijd was 
gevormd. De Noordzee ontstond in een laagvlakte, die 
in tweeën werd gedeeld door een landbrug tussen En-
geland en Nederland. Nadat de zee deze landbrug had 

De rijkdom van de kust

opgeruimd en de Noordzee ongeveer zijn huidige vorm 
had gekregen, kwam grootschalig zandtransport langs 
de kust op gang, onder invloed van de getijdenbewe-
ging. Deze zandmigratie, de ’kustdrift’, volgde langs de 
Zeeuwse, Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kustlijn 
een noordelijke richting. Langs de Noord-Nederlandse 
kust was de kustdrift oostelijk gericht. 
Na verloop van tijd leidde de kustdrift tot de vorming 
van strandwallen. Deze langgerekte zandbanken van 
enkele honderden meters tot enkele kilometers breed 
werden gevormd ter hoogte van de huidige West-Ne-
derlands kuststrook, in de periode van 5000 tot enkele 
eeuwen voor Christus. De noord-zuid gesitueerde 
strandwallen ontstonden in min of meer parallelle 
series naast elkaar, met daar tussen lagere strandvlaktes. 
De zee bouwde de kust uit in westelijke richting; de 
meest westelijke reeksen strandwallen werden gevormd 
ten westen van de huidige kustlijn.
Op de strandwallen ontwikkelden zich de oude duinen, 
met een maximale hoogte van zo’n tien meter. Deze 
duinen belemmerden de afwatering van het achter-
liggende gebied naar zee. Achter de kust vernatte en 
verzoette daardoor het milieu, en kwam op grote schaal 
veenvorming op gang, op basis van afgestorven planten-
delen. 
De veenvorming duurde enkele duizenden jaren en 
resulteerde aan het begin van de jaartelling in Zuid-
west- en West-Nederland in een uitgestrekt veenland-
schap achter de kust. In Noord-Nederland ontstonden 
parallelle reeksen kwelderwallen, vergelijkbaar met de 
strandwallen, maar opgebouwd uit veel meer klei en 
veel minder zand. De kwelderwallen lagen op een halve 
tot anderhalve meter boven NAP, ongeveer een meter 
hoger dan de tussenliggende gebieden, de kwelder-
bekkens. Ook achter de kwelderwallen groeide een 
veenlandschap aan [kwelder: Noord-Nederlands voor 
schor].In deze periode lag de kustlijn westelijker en 
noordelijker dan nu. De kust was grotendeels gesloten, 
op slechts enkele plaatsen onderbroken door riviermon-
dingen en zeegaten. De Zuid-Hollandse en de Zeeuwse 
eilanden bestonden nog niet; de Waddeneilanden waren 
verbonden met het vasteland. De kwelderwallen werden 
onderbroken door getijdebekkens, zoals de Middelzee 
en de Marneslenk.

”Alle gebouwen op het Waddeneiland Rottumeroog worden de 
komende week ontmanteld en weggehaald. Reden is de afgelo-
pen ’Sinterklaasstorm’, waardoor het duinmassief aan de noord-
westkant van het eiland nagenoeg volledig is verdwenen. Sinds-
dien staat het vogelwachtershuis aan de rand van de Noordzee, 
schrijft Staatsbosbeheer.”
NRC Handelsblad, 17 februari 2014
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Dynamische eeuwen

Zo’n 2000 jaar geleden nam als gevolg van klimaatver-
andering de zee-activiteit sterk toe. De uitbouw van de 
kust sloeg daardoor om in kustafslag. In de eerste eeu-
wen na het begin van de jaartelling veranderde het kust-
gebied ingrijpend. De kustlijn verschoof door erosie van 
strandwallen en het doorbreken van de oude duinen 
naar het oosten. Ten noorden van Alkmaar spoelden de 
strandwallen en oude duinen vrijwel helemaal weg, het 
veenlandschap werd een wadvlakte met Callantsoog en 
Huisduinen als overblijvende eilandjes. Op Schouwen 

bleef een slechts een restant van de strandwal met oude 
duinen over. Op de Waddeneilanden hielden de kernen 
van de oude duinen stand, op Texel resteerde een (in de 
ijstijden al gevormde) keileembult, die de kern van het 
ontstane eiland vormde.
Oude zeegaten en riviermondingen, zoals het Oer-IJ 
bij Castricum, slibden dicht en nieuwe ontstonden. 
Deze drongen ver het achterland in en sloegen grote 
stukken van het veenlandschap weg. In Zuidwest-
Nederland ontstond een landschap van slikken (door 
de zee gevormde, regelmatig overstroomde gronden), 
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schorren (idem, maar begroeid en zelden overstroomd), 
zeearmen en geulen. Door sedimentatie werd een nieuw 
zeekleilandschap gevormd.
In vrijwel het gehele strandwallengebied, van Schouwen 
tot en met Texel, werd vanaf de late Steentijd (2850 - 
2000 voor Chr.) gewoond (Vlaardingen cultuur). Door 
de veranderingen in het landschap werden deze gebie-
den soms echter weer verlaten. Onder andere de be-
woningscentra in het zuidwestelijk kustgebied werden 
getroff en: zo verdwenen bij Domburg en Colijnsplaat 
door kustafslag Romeinse (Nehalennia)tempels in zee.
Ook de kwelderwallen in Friesland en Groningen, vanaf 
de 5e eeuw voor Christus hoog en droog genoeg om te 
kunnen worden bewoond, raakten gedeeltelijk ontvolkt.
De westelijke Waddenzee en de Zuiderzee ontston-
den door afslag van enorme oppervlakten veen. De 
Waddeneilanden bleven als restanten ’oud’ land langs 
de eerdere kustlijn over; het vasteland van Groningen 
en Friesland kreeg een nieuwe, zuidelijker kustlijn. 
Ook hier vond op grote schaal sedimentatie van 
zeeklei plaats. De hieruit ontstane kweldergebieden in 
Friesland, langs de Middelzee, werden in de 12e  eeuw 
bedijkt. Dat gebeurde ook in Groningen. Een groot 
deel van het kustgebied was al omstreeks 1200 door 
zeewerende dijken beschermd. Dat daarmee de water-
overlast niet was afgelopen laat het Dollardgebied zien: 
de Dollard is pas in de late Middeleeuwen gevormd 
door stormvloeden en overstromingen van bestaand 
land. De oostelijke Dollardboezem ontstond in de eerste 
helft  van de 15e eeuw. Al in 1454 bouwden de inwoners 
van het gebied een nooddijk van de Punt van Reide 
tot aan Finsterwolde. De westelijke Dollardboezem is 
vermoedelijk na 1460 ontstaan. De zeearm bereikte zijn 
grootste oppervlakte rond 1520.
In de Middeleeuwen zijn door kustafslag veel dorpen 
in zee verdwenen. West-Vlieland verdween bijvoor-
beeld geheel in zee en het dorp Egmond brokkelde 
aan de zeekant af, om aan de landkant weer te worden 
aangebouwd. In Zeeland werden vanaf de 15e eeuw de 
kustplaatsen ernstig bedreigd en vele verdwenen in de 
golven.

Jonge duinen en verstuiving

Er verdwenen niet alleen duinen, er ontstonden tussen 
ongeveer 1000 en 1800 ook nieuwe, de zogenoemde 
jonge duinen. Deze konden gedeeltelijk op de (restanten 
van de) oude duinen ontstaan doordat de zee grote hoe-
veelheden zand aanvoerde. Kenmerkend voor de jonge 
duinen is het sterk wisselende reliëf, met plaatselijk een 
grote hoogte, tot 30 à 50 meter. Ook zijn ze kalkrijker 
dan de oude duinen. Van de oude duinen is aan de op-
pervlakte weinig overgebleven, al zijn op enkele locaties 
wel nog wel resten aanwezig, onder meer op Walcheren 
en Schouwen.
Bij de vorming van de jonge duinen woei het zand 
bij de overheersende westenwinden vanaf het strand 
het duingebied in. Daardoor breidden de duinen zich 
op veel plekken landinwaarts uit. De breedte van de 
duinstrook is zeer wisselend: van minder dan honderd 
meter, zoals bij Ter Heijde in Zuid-Holland en plaat-
selijk op Walcheren, tot vier kilometer breed, zoals bij 
Bergen en Schoorl. Bij de smalste delen gaat het vaak 
in aanzet om een zand- of stuifdijk, die vanaf het begin 
van de 17e eeuw werden aangelegd op een plek waar de 
natuurlijke duinen ernstig waren verzwakt. De verschil-
len in breedte zijn enerzijds veroorzaakt door de erosie 
(afslag) aan de zeekant en anderzijds door de hoeveel-
heid zand die bij westenwind landinwaarts ging verstui-
ven. Deze verhouding kon per locatie verschillend zijn, 
mede onder invloed van plaatselijke stromingen en de 
mate waarin zand voor de kust lag.
De ’wandelende’ duinen vormden een bedreiging voor 
kustdorpen, die door het oprukkend zand werden ’ver-
stikt’. Voorbeelden van overstoven nederzettingen zijn 
Seven Huijsen en Drie Huijsen bij Bergen. Zij kwamen 
voor op de kaart van Joan Blaeu uit 1660, maar zijn 
later verdwenen.
Veel recenter hebben ruimtelijke ingrepen geleid tot 
plaatselijke zeewaartse kustuitbreiding. Na aanleg van 
de Deltawerken begon een proces van aanzanding tegen 
de afsluitdammen. Door verlenging van de zuidpier 
in IJmuiden, in de jaren zestig van de 20e eeuw, begon 
daar sedimentatie op gang te komen en schoof het 
strand een kilometer zeewaarts op. Ook de aanleg van 
het haven- en industrieterrein van Maasvlakte 1 heeft  

2.2
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een zeewaartse uitbreiding van de kustlijn van circa vijf 
kilometer tot gevolg gehad. Met Maasvlakte 2 zal de 
kustlijn nog een paar kilometer verder opschuiven.

De afslagkust tot in de 21e eeuw

Vanaf de Middeleeuwen hebben de bewoners van de 
kustgebieden geprobeerd het morfologische proces van 
kustafslag tegen te gaan, in hoofdzaak door de duinen te 
beheren als zeewering en door dijken aan te leggen. 
Op sommige plaatsen heeft het vastleggen succes gehad, 
elders niet of veel minder. De kust is voor de hele peri-
ode vanaf het begin van de jaartelling te typeren als een 
‘afslagkust’, met een gemiddelde jaarlijkse verschuiving 
landinwaarts van 0.5 - 1.5m. De kustlijn ligt nu vrijwel 
overal meer oostelijk dan rond het jaar 800. Van aan-
groei direct aan de kust was veel minder sprake, maar 
dit gebeurde wel relatief grootschalig aan de kust van 
Noord-Nederland, langs de Waddenzee, de Middelzee 
en de Dollard. In Zuidwest-Nederland groeide het land 
niet direct aan de Noordzeekust, maar langs de Ooster- 
en Westerschelde, waar luwere omstandigheden waren. 
Bij de Waddeneilanden zijn zowel aanwas als afslag dui-
delijk te zien. De eilanden zijn verplaatst in oostelijke 
richting onder invloed van de overheersende westen-
winden en de oostwaartse richting van de getijstroom.

De Nederlandse kust is een samenhangend systeem 
waarbij het kustsysteem voortdurend zoekt naar een ba-
lans tussen sedimentatie en erosie op zowel de lange als 
korte tijdschaal. Aan de ene kant is de mens voortdu-
rend bezig om de voor hem nadelige gevolgen van dat 
systeem (erosie) tegen te gaan, aan de andere kant heeft 
de mens in de afgelopen eeuw de balans in het systeem 
ook behoorlijk beïnvloed. De verkorting van de kustlijn 
door grootschalige werken als de Afsluitdijk en de Del-
tawerken in de Zuidwestelijke Delta hebben, naast het 
versterken van de veiligheid, ook grote invloed gehad 
op het natuurlijke evenwicht in het systeem. Zowel de 
grote ‘zandhonger’ van de Waddenzee en de Ooster-
schelde, de aanwezigheid van een diepe erosiegeul voor 
de kust van Den Helder, als de versterkte erosie in de 
Westerschelde, zijn directe gevolgen van de Afsluitdijk 
en de Deltawerken. 

In de menselijke beheersing van het natuurlijk systeem, 
en daarin vooral het tegengaan van erosie, is de vast-
stelling van de Basiskustlijn in 1990 een belangrijke 
mijlpaal. In dat jaar stelde de minister van Verkeer en 
Waterstaat de kustlijn vast, die voor de toekomst in 
stand diende te worden gehouden. Om dat voor elkaar 
te krijgen, moest - om de continue afslag te compen-
seren - bij delen van de kust regelmatig zandsuppletie, 
ofwel zandopspuiting, op het strand en de aangrenzen-
de onderwateroevers plaatsvinden. Deze maatregelen 
waren, net als het aanleggen van dammen en dijken en 
het vastleggen van de duinen, bedoeld om de kustlijn te 
fixeren en op die manier het achterliggende land tegen 
de zee te verdedigen. 
In de jaren na 1990 veranderde het denken over de 
manier waarop zandsuppletie moest plaatsvinden: 
van strijd tegen de natuur naar het benutten van de 
natuurkrachten. Er ontstonden ideeën om natuurlijke 
processen in te zetten die tot nieuwe kustvorming zou-
den leiden. In die lijn, richt het beheer van de Neder-
landse kust zich sinds 2001 op het onderhouden van het 
kustfundament, ’het gehele zandgebied, nat én droog, 
dat als geheel van belang is als drager van functies in het 
kustgebied’ (Nota Ruimte, 2006). De zeewaartse grens 
van het kustfundament bestaat uit de doorgaande NAP 
-20 meter lijn. Aan de landzijde omvat het kustfunda-
ment alle duingebieden met alle daarop gelegen harde 
zeeweringen. Het kustfundament moet gaan meegroei-
en met de stijgende zeespiegel. Grote hoeveelheden 
zand worden daartoe opgespoten voor de kust in zee 
en op het strand. Wind en water, natuurkrachten dus, 
moeten het zand verspreiden waardoor het kustfunda-
ment hoger komt te liggen.
Illustratief voor het veranderende denken is de Zand-
motor, een in 2011 opgespoten, haakvormig schierei-
land voor de kust van Ter Heijde. Hiermee onderzoeken 
Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland of en hoe 
wind en water het zand verspreiden. Het schiereiland 
steekt één kilometer ver in zee en is aan het strand 
twee kilometer breed. Het zand is tien kilometer ver 
uit de kust uit zee vandaan gehaald. Inmiddels blijkt 
dat de Zandmotor aan de verwachtingen voldoet: ruim 
2,5 miljoen kubieke meter is sinds 2011 door wind en 
golven verplaatst langs de kustlijn.
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Droge voeten: de kust als 
waterkering
In de Middeleeuwen begonnen de bewoners van de 
’lage landen bij de zee’ hun woongebieden structureel te 
beschermen tegen de zee. Men legde dijken aan en ging 
de duinen beheren als zeewering. Het succes van die 
maatregelen was eeuwenlang niet alleen afh ankelijk van 
de ’woede van de Bataafse zee’, maar ook van de vraag 
of het waterstaatsbelang prevaleerde boven andere 
belangen.
De historische ontwikkeling heeft  geleid tot een kustlijn 
van 350 kilometer lang tussen Cadzand en Nieuw-Sta-
tenzijl, die bestaat uit 250 kilometer duinen en voor het 
overige uit dijken en andere waterkerende constructies. 
De waterkerende duinen doen zich voor als een aaneen-
gesloten ‘dijklichaam’, met een gelijkmatige hoogte, zo-
veel mogelijk in een rechte lijn en met eenzelfde vegeta-
tie van helmgras. De dijken in Noord-Nederland liggen 
in parallelle series achter elkaar. De jongste liggen aan 
zee, de oudere (vroeger ook zeedijken) liggen erachter. 
Daardoor is de ontstaansgeschiedenis van het gebied 
goed afl eesbaar. In het zuidwestelijk kustgebied komen 
enkele dijken voor, zoals de Westkapelse Zeedijk. In het 
achterland komt de landschappelijke opbouw overeen 
met die in het noorden.

Huisterpen en dorpsterpen

De vorming van de Nederlandse kust beslaat een lange 
periode (vanaf 10.000 jaar geleden, zie het vorige thema 
‘kustvorming’), waarin de mens ongeveer de helft  van 
de tijd als bewoner een rol speelt. De eerste bewoners, 
rond 3500 voor Christus, gebruikten delen van het kust-
gebied om agrarische nederzettingen te stichten. Van 
verdere inrichting van het landschap was nog weinig 
sprake, laat staan van maatregelen om de zee buiten 
de deur te houden. Vanaf 600 voor Christus raakte het 
noordelijk zeekleigebied min of meer geheel bewoond. 
Mensen vestigden zich permanent op hooggelegen ter-
reinen in het kwelderlandschap, de kwelderwallen. In 
Zuidwest-Nederland werden de vergelijkbare kreekrug-

2.2
”De strijd tegen het water, die in deze lage landen van oudsher is 
gevoerd, leidt in onze eeuw snel naar zijn climax.” 
H.J. Stuvel, Het Deltaplan, 1962.

gen in gebruik genomen. Om het hele jaar droge voeten 
te houden, werden de woonplaatsen geleidelijk aan 
opgehoogd met huisvuil, mest en zoden. Daardoor 
ontstonden verhoogde woonplaatsen, de huisterpen, 
die aan elkaar konden groeien tot dorpsterpen. Dit ge-
beurde in Noord-, West- en Zuidwest-Nederland, maar 
het meest grootschalig in Friesland en Groningen. Ook 
aan de Duitse en Deense Waddenkust werden terpen 
opgeworpen.
In veel gevallen zijn de patronen van kwelderwallen en 
oeverwallen afl eesbaar aan de ligging van de terpen. 
Voorbeelden zijn de terpenrij Schalzum, Peins, Slap-
peterp, de rij Dongjum, Boer, Ried, Berlikum en de rij 
Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum 
en Minnertsga. Veel dorpsnamen in het terpengebied 
eindigen op ’-um’, dat wil zeggen ’heem’ (woning, 
woonplaats). Nederzettingen met dit bestanddeel in de 
naam zijn gevormd tussen de 5e en de 10e eeuw. Tot 
de aanleg van de doorgaande dijken omstreeks 1200 
waren de dorps- of huisterpen de enige bewoningsvorm 
die droog bleef bij hoog water. Weliswaar zijn er dijken 
bekend uit de Romeinse tijd en keerkaden uit de Mid-
deleeuwen, maar deze vormden nog geen structurele 
gebiedsbescherming.

Een verstuivende zeewering

In de Middeleeuwen waren aanzienlijke delen van het 
huidige Nederland bewoond en in agrarisch gebruik. 
De bewoners van het kustgebied begonnen in te zien 
dat de duinen een cruciale rol speelden als zeewering 
voor het achterliggende land met zijn dorpen, steden, 
akkers en weiden. De sterkte van de zeewering hing 
niet alleen af van de aanwezigheid van voldoende hoge 
en brede duinen; ook moesten de duinen op hun plek 
blijven om bressen in de zeewering te voorkomen. 
Verstuiving moest dus worden tegengegaan. Een van de 
oudste en meest gebruikte manieren om dat te doen was 
de aanplant van helmgras; dit werd al in de 14e eeuw 
toegepast. Zo vaardigden Jacoba van Beijeren in 1418 
en Maximiliaan van Oostenrijk in 1478 decreten uit om 
helm aan te planten tegen verstuiving.
De duinen functioneerden echter niet alleen als wa-
terkering maar ook, al dan niet legaal, als jachtterrein, 
weidegrond, zandwinlocatie, voor de konijnenteelt, 
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het steken van plaggen, de winning van brandhout, 
et cetera. Daaruit kwamen voortdurend confl icten 
voort omtrent de instandhouding en herstel van de 
helmbeplanting versus het vertrappen of opeten van de 
vegetatie door vee en wild. De verstuiving die het gevolg 
was van overbeweiding en dergelijke, verzwakte niet 
alleen de zeewering, maar bedreigde ook aangrenzende 
landerijen tot en met hele dorpen.

Stuifdijken en strekdammen

Een succesvolle tactiek om meer en bredere duinen te 
krijgen was de aanleg van stuifdijken. Evenwijdig aan 
de kustlijn werden lange rijen palen- of rietschermen 
geplaatst, waartegen zand opstoof, dat door de zee werd 
aangevoerd. Hieruit vormden zich nieuwe duinen. Op 
deze manier werd bijvoorbeeld in 1610 de zanddijk 
tussen Callantsoog en Huisduinen aangelegd, op besluit 
van de Staten van Holland en West-Friesland. Aan de 
Noordzeezijde stoof de nieuwe dijk aan en ontstond er 
geleidelijk een duinenrij. De dijk is inmiddels op veel 
plaatsen volledig overstoven en daardoor niet meer als 
zodanig te herkennen. Door de duinvorming kwam 
in de kop van Noord-Holland weer een smalle, maar 
gesloten kustlijn tot stand, nadat het gebied eeuwenlang 
voornamelijk een wadvlakte was geweest. Op Texel 
werden de twee eilanddelen, Texel en Eierland, in 1630 
door een stuifdijk met elkaar verbonden. Ook werden 
min of meer complete dijklichamen aangelegd, die door 
het opstuivend zand uiteindelijk een ‘duinachtig’ ka-
rakter kregen, bijvoorbeeld langs delen van de kust van 
Zeeuws-Vlaanderen. Nog in de periode voor de Tweede 
Wereldoorlog werden op elk van de Waddeneilanden 
één of meerdere stuifdijken aangelegd om de eilanden 
‘bijeen te houden’. Men was bang dat ze anders door 
afslag in afzonderlijke delen uiteen zouden vallen. Zo is 
op Terschelling de Boschplaat met een stuifdijk stevig 
op de rest van het eiland aangesloten (1931 – 1937).
Om de zeewering op peil te houden, moest ook het 
permanente probleem van kustafslag het hoofd worden 
geboden. Dit gebeurde vanaf de 16e eeuw door de aan-
leg van golfb rekers dwars op de kustlijn: strekdammen 
(steen), strandhoofden (idem) en paalhoofden (hout, 
steen). Een voorbeeld zijn de Delfl andse hoofden, in de 
17e eeuw bij Ter Heijde als houten hoofden aangelegd 
en eind 18e eeuw vervangen door stenen exemplaren.

2.2

De Halligen in de Duitse Waddenzee, terpen zonder dijkbescherming 
(bron: www.commons.wikimedia.org)

Aanplanten van helmgras in de duinen (bron: www.geheugenvannederland.nl/)

Polder Breebaart, een zee-inlaat tussen de Dollarddijk en een oude slaperdijk
(bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)
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Dijken in Noord- en Zuidwest-Nederland

Uiteraard werden langs de kust dijken aangelegd: vooral 
in de gebieden zonder duinen, maar incidenteel ook 
waar wel duinen aanwezig zijn of ter hoogte van een 
bres in de duinen. In het deltagebied van Zuidwest-
Nederland, hoofdzakelijk bestaand uit schorren en 
overslibde veengebieden, werden in de 12e eeuw door-
gaande dijken opgeworpen. Deze werden niet direct 
langs het water aangelegd, maar meer landinwaarts, aan 
de rand van de kreekruggen. Op deze hoger gelegen 
gebieden lagen de dorpen en het akkerland, die tegen 
het buitenwater moesten worden beschermd.
Ook in de noordelijke kweldergebieden kwamen in deze 
periode doorgaande dijken tot stand, gevormd door 
aaneenschakeling van eerdere dijken, die afzonderlijke 
dorpsgebieden omringden. Een groot deel van het 
noordelijke kustgebied was rond 1200 door zeewerende 
dijken beschermd. In enkele gebieden, zoals ten zuiden 
van de Lauwerszee, duurde het tot ver in de 13e eeuw 
voordat het zover was.
De dijken in Noord en Zuidwest-Nederland bescherm-
den bestaand land tegen de zee en zijn daarmee te type-
ren als defensieve bedijkingen. In de loop van de Late 
Middeleeuwen begon men ook dijken aan te leggen 
om land aan te winnen, door het bedijken van op- en 
aanwassen. Een aanwas is een strook aangeslibd ’nieuw’ 
land tegen al eerder bedijkt land, een opwas is een 
door opslibbing ontstaan eiland in een rivier of grotere 
kreek. Deze bedijkingen zijn te typeren als offensief, 
als landaanwinning, in plaats van de bescherming van 
het bestaande land. De eerste landaanwinningsprojec-
ten langs de kust van Friesland en Groningen vonden 
reeds in de 13e en 14e eeuw plaats. Dit waren de eerste 
inpolderingen van de Lauwerszee, de Middelzee en de 
Fivelboezem en de aanwinning van gronden langs de 
Groningse waddenkust. In de 16e eeuw werd het Bildt 
ingepolderd, evenals delen van de Dollard. In Zuidwest-
Nederland werden grote oppervlakten ‘Nieuwlandpol-
ders’ bedijkt tegen de oudere gebieden.

Slaperdijken en inlaagdijken

Dat ook in duingebieden incidenteel dijken zijn aange-
legd, laat de waterkering ter hoogte van het Westland 
zien. Daar werd in 1606 achter de smalle duinenrij een 

inlaagdijk gelegd. Deze moest het zeewater keren als 
de duinen het bij een sterke storm zouden begeven. 
Een inlaagdijk is een nieuw aangelegde dijk achter een 
zwakke plek in de bestaande zeewering. Aan weerszij-
den van die plek sluit de inlaagdijk aan op de zeewering 
(duinen, zeedijk); het omsloten, vaak lager gelegen 
gebied, wordt inlaag genoemd.
Het meest spectaculaire voorbeeld van een ’verbin-
dingsdijk’ tussen duingebieden is de Hondsbossche 
Zeewering: een van oorsprong middeleeuwse zeedijk, 
aangelegd op de plaats waar duinen geleidelijk waren 
verdwenen. Om de dijk beter te beschermen maakte 
men begin 16e eeuw paalhoofden aan de zeekant en een 
inlaagdijk aan de achterkant. Door de paalhoofden bleef 
de dijk redelijk op zijn plaats, maar ten noorden en zui-
den ervan schoof de kust verder in oostelijke richting.
Inlaagdijken werden ook in Zuid-Holland, Zeeland, 
Friesland en Groningen aangelegd. Voor de Wadden-
kust van de twee laatstgenoemde provincies zijn echter 
niet zozeer inlaagdijken, maar slaperdijken karakteris-
tiek, vanwege de opeenvolgende inpolderingen aan 
de kust. Een slaperdijk is een ’oude’ zeedijk die niet 
meer buitenwaterkerend is. Er is een nieuwe dijk voor 
gebouwd als gevolg van landaanwinning, maar de oude 
dijk wordt als secundaire waterkering gehandhaafd. Op 
den duur kunnen achter een zeedijk meerdere voorma-
lige zeedijken en slaperdijken liggen. Een voorbeeld is 
de Dollard, met aan de wadkant de zeedijk van de Carel 
Coenraadpolder en evenwijdig daarachter polderdijken 
die ooit buitenwaterkerend zijn geweest en daarna als 
slaperdijk bleven liggen.

Dijkbekleding

Veel dijken werden onderaan het buitentalud versterkt 
met palenrijen. Deze werden vanaf circa 1730 ernstig 
aangetast door de paalworm. Als reactie daarop begon 
men de buitenglooiingen te versterken met steen. 
In West- en Noord-Nederland werd veelal steen uit 
Scandinavië gebruikt (Noordse steen), in Zuidwest-
Nederland vooral Doornikse of Vilvoordse steen uit 
België. Pas in de loop van de 19e eeuw, toen dankzij 
de stoomkracht grote hoeveelheden steen konden 
worden aangevoerd en geplaatst, werd steenbekleding 
grootschalig toegepast. Toen kwam ook het gebruik van 
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basalt op, veelal afk omstig uit Duitsland. Voorbeelden 
zijn de genoemde Hondsbossche Zeewering in 1880, 
delen van de dijk langs Zeeuwsch-Vlaanderen, de 
Westkapelse Zeedijk (van oorsprong uit de 15e eeuw) 
en het Flaauwe Werk op Goeree, waarvan het huidige 
tracé 18e-eeuws is.
In de 20e eeuw kwamen daar verschillende typen 
betonnen glooiingen bij. In Zuidwest-Nederland zijn 
begin 20e eeuw op veel plaatsen Muraltmuren (ge-
noemd naar uitvinder R.R.L. de Muralt) toegepast als 
dijkverhoging. De muurtjes bestaan uit drie of vier 
horizontale betonnen platen, van ongeveer een meter 
hoog, tussen betonnen staanders. Met de Deltawerken 
zijn verschillende typen golfremmende betonelementen 
toegepast, die inmiddels alweer vervangen zijn door 
Hydroblocks (beton) en Basalton (betonzuilen met een 
vergelijkbare vorm als basalt,maar machinaal te zetten). 
Min of meer gelijktijdig met de buitentaluds werd vanaf 
de tweede helft  van de 19e eeuw ook op grote schaal het 
aantal stenen strandhoofden uitgebreid.

Van Noordzeekanaal tot Afsluitdijk

Met de Franse tijd begon de ’eenwording’ van Neder-
land, de transformatie van een verzameling gewesten 
naar een natiestaat onder één bestuur. Een gevolg 
hiervan was dat de capaciteit en de durf ontstonden 
om grote waterstaatkundige werken aan te pakken, 
zowel aan de rivieren als aan de kust. Illustratief zijn de 
aanleg van de Nieuwe Waterweg (1872), als verbetering 
van de Rijn- en Maasmonding en vooral bedoeld om 
de capaciteit van de Rotterdamse haven te vergroten, 
en het graven van het Noordzeekanaal (1878) om de 
Amsterdamse haven eff ectief te verbinden met de 
Noordzee. De aanleg van beide kanalen ging gepaard 
met een doorbreking van de duinenrij, respectievelijk 
bij Hoek van Holland en bij IJmuiden. Het Noordzeeka-
naal verving het Noordhollandsch Kanaal van Amster-
dam naar Den Helder, dat in 1824 gereed kwam. Toen 
durfde men het nog niet aan een kortere verbinding aan 
te leggen die doorgraving van de duinen en daarmee 
van de zeewering zou betekenen.
In de 20e eeuw ging de rijksoverheid door met grote 
waterstaatswerken. Het parlement besloot in 1918 de 
Zuiderzee af te sluiten en gedeeltelijk in te polderen, 
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De Brouwersdam, één van de Deltawerken

De zeedijk aan de Waddenzee

De nieuwe kustverbreding de Zandmotor voor de kust bij Monster
(alle afb eeldingen, bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)
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volgens plan van ir. C. Lely. De stormvloed van 1916 
had in de gebieden rond de Zuiderzee veel slachtoffers 
geëist en grote schade aangericht; men wilde voor eens 
en voor altijd aan dergelijke rampen een eind maken. 
Bovendien moest nieuw land worden aangewonnen, 
omdat tijdens de Eerste Wereldoorlog was gebleken 
dat Nederland te veel afhankelijk was van buitenlandse 
voedselimport. In 1932 was de Afsluitdijk voltooid. De 
eerste grote polder die in het kader van de Zuiderzee-
werken werd drooggelegd, was de Wieringermeerpol-
der (1930), 20.000 hectare groot. 

Deltawerken

De kustlijn van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden 
en schiereilanden was kwetsbaar door de grote lengte. 
De Watersnoodramp van 1953 had dan ook dramati-
sche gevolgen in Zuidwest-Nederland. Bovendien was 
het dijkonderhoud in de periode na de Tweede Wereld-
oorlog onvoldoende geweest. Hoewel het Deltaplan al 
vóór 1953 door ir. J. van Veen was bedacht, gaf de ramp 
de doorslag om de kustlijn van zo’n 700 kilometer tot 
circa 80 kilometer terug te brengen, in hoofdzaak door 
het aanleggen van gesloten en doorlaatbare dammen 
tussen de eilanden. Alleen de Westerschelde en de 
Nieuwe Waterweg moesten open blijven om de bereik-
baarheid van de havens van Antwerpen en Rotterdam 
te blijven garanderen. Het Deltaplan voorzag in de af-
sluiting van de zeegaten het Haringvliet, het Brouwers-

havense Gat, de Oosterschelde en het Veerse Gat. Meer 
naar het oosten werden het Volkerak, de Grevelingen 
en het Veerse Gat afgesloten. De afsluitdammen werden 
voorzien van scheepvaart- en afwateringssluizen, op de 
korte Veerse Gatdam na. 
De afsluitdammen maakten het deltagebied ook veel 
beter bereikbaar. Niet langer waren veerdiensten nodig 
of moest een omweg via Brabant genomen worden. De 
ontsluiting via de wegen op de dammen had een grote 
economische impact op het gebied, niet in de laatste 
plaats dankzij de betere bereikbaarheid voor de recre-
ant.
Begin jaren zeventig drong het besef door dat de 
Deltawerken weliswaar de veiligheid vergrootten, maar 
te zeer ten koste gingen van het milieu. De ecologische 
rijkdom van de getijdenatuur verdween geheel door de 
afsluiting van de zeearmen. Daarom werd in 1979 be-
sloten de Oosterscheldekering doorlaatbaar te maken, 
zodat het getij gedeeltelijk bleef bestaan.
Als gevolg van de Deltawerken wordt de kust in Zuid-
west-Nederland nu gekenmerkt door een afwisseling 
van natuurlijke en kunstmatige waterkeringen, waarbij 
het merendeel van de kunstmatige keringen is gebouwd 
als onderdeel van de Deltawerken. 

Bedijkingen langs de kust van Friesland en Groningen 
(op basis van: Dollard: portret van een landschap, Abrahamse et al, 1974; natuurgidsencursuswesterkwartier.
blogspot.nl en commons.wikimedia.org/wiki/File:Dollart-Geschichte.svg)
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De kust als productielandschap 
Vanaf het moment dat de mens het kustgebied be-
woonde, exploiteerde hij het als een multifunctioneel 
productielandschap. In de loop der eeuwen werd er 
in het zuidwestelijk en westelijk duingebied en op de 
Waddeneilanden vee geweid, gejaagd en zand gewon-
nen. In Zeeland en Friesland haalde men vlak achter de 
kustlijn zout uit veen, in Groningen en Friesland werd 
klei gegraven voor stenen, dakpannen en aardewerk. Al 
voor de middeleeuwse bedijkingen nam men in Noord-
Nederland het kustgebied in agrarisch gebruik.
Van veel historische productieactiviteiten zijn weinig 
sporen overgebleven: een beperkt aantal duinontgin-
ningen is nog herkenbaar, kleinschalig reliëf wijst op af-
tichelen (klei graven) en andere vormen van vergraving; 
eendenkooien komen alleen op de Waddeneilanden 
nog in een wat groter aantal voor. 
Waar de zeewering in Noord-Nederland uit dijken 
bestaat, is het gebied daarachter al eeuwen agrarisch. 
Een open polderlandschap is in deze situaties domi-
nant. Buitendijks is natuur de hoofdfunctie. In het 
huidige westelijke kustgebied wordt in de duinen vooral 
natuur en water ‘geproduceerd’, meestal in onderlinge 
samenhang.

Boeren langs de kust

Bossen en meertjes in het kustgebied waren al vroeg 
aantrekkelijk voor rondtrekkende jagers en vissers, 
getuige archeologische sporen van zo’n 6000 jaar gele-
den. Rond 3500 voor Christus begonnen de hogere en 
drogere gebiedsdelen in Zuidwest- en West-Nederland 
en op Texel continu bewoond en agrarisch gebruikt te 
worden. De rest van Noord Nederland volgde wat later; 
het Waddenmilieu was waarschijnlijk nog te dynamisch 
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om als vestigingsplaats in aanmerking te komen. Vanaf 
600 voor Christus raakte het noordelijk zeekleigebied 
grotendeels geheel bewoond. Het landschap bestond 
uit een uitgestrekt kweldergebied, dat regelmatig werd 
overstroomd door de zee. Men vestigde zich op de 
natuurlijke hoogten langs de kust en langs de kreken, 
de kwelderwallen. In Zuidwest-Nederland werd in 
dezelfde tijd vooral op de vergelijkbare, ook wat hoger 
liggende kreekruggen gewoond en geboerd. Op de In-
dicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is het 
bewoningspatroon min of meer afl eesbaar aan de hoge 
trefk ans op archeologische sporen langs grote delen van 
de kust. 
De bewoningsperiode op de hogere en drogere gebieds-
delen duurde in het westelijk en zuidwestelijk kustge-
bied tot enkele eeuwen na het begin van de jaartelling. 
Door het toenemen van de zee-invloed (overstromin-
gen, vernatting) werd het steeds moeilijker nederzettin-
gen en bijbehorend agrarisch land in stand te houden. 
Het aantal bewoningsplekken daalde hierdoor sterk. 
Langs de binnenduinrand, buiten het bereik van de zee, 
bleef een groter aantal locaties bewoond, onder andere 
bij Heemskerk en Velsen. Wat later in de Middeleeuwen 
keerde de mens terug op en rond de strandwallen in het 
westelijk kustgebied. Opnieuw werden dorpen gesticht 
en werd land in agrarisch gebruik genomen. Vanaf de 
8e eeuw ontstonden problemen: door de vorming van 
de jonge duinen raakten dorpen en akkers overstoven. 
In feite lag het zwaartepunt van de bewoning in het 
westelijke kustgebied meer landinwaarts: op de strand-
wallen ten oosten van de jonge duinen, een zone met 
een maximale breedte van zo’n tien kilometer. Daar ont-
wikkelden zich de grotere dorpen en enkele steden.

Akkerland, veen- en kleiwinning

In het kustgebied van Friesland en Groningen, voor een 
aanzienlijk deel terpengebied, was agrarisch bodem-
gebruik vanaf de ontginningsperiode (na circa 600 
voor Christus) dominant. De bewoners van de terpen 
(vanaf de 4e eeuw voor Christus) waren van meet af aan 
boeren, terwijl het later door bedijking aangewonnen 
land eveneens geheel in agrarisch gebruik kwam. Dit 
betekent dat het kustgebied van Friesland en Groningen 
een grote continuïteit in gebruik en bewoning kent.

”Reeds in juni 1853 wierp een tijdelijk bij de Willemspoort 
opgerichte fontein een breeden helderen straal duinwater in de 
hoogte en toen de winter van 1853 op ’54 vroeg inviel, haastte 
zich de Maatschappij er een toestel te plaatsen, waar men voor 
een cent per emmer water kon krijgen. En na korten tijd brach-
ten de leidingen het water in de huizen. Sedertdien is Amster-
dam een der gezondste steden ter wereld.” 
Jac. P. Th ijsse, Onze Duinen, 1946
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In kustgebieden in Noord- en Zuidwest-Nederland, met 
een dun kleidek en daaronder zouthoudend veen, vond 
vanaf de Middeleeuwen moernering en selnering plaats 
(ook al door de Romeinen toegepast). Bij moernering 
werd het veen, de zogenaamde moer, van onder de 
klei weggegraven, gedroogd en in turven gesneden. 
Deze dienden vervolgens als brandstof. Bij selnering of 
zelnering verbrandde men het gedroogde veen in ovens 
en vermengde de as in zoutketen (eenvoudige lood-
sen) met water. Na inkoken bleef zout over. In de 13e 
eeuw ontwikkelde de zelnering zich tot een bloeiende 
bedrijfstak, maar het leidde ook tot landverlies. De gra-
verij ondermijnde nogal eens het voorland van dijken 
en vergrootte daarmee het risico van een dijkdoorbraak. 
Met wisselend succes probeerden de overheden zowel 
moernering als zelnering tegen te gaan. De zelnering 
stopte pas toen vanaf de 15e eeuw veel en goedkoop 
buitenlands zeezout op de markt kwam.
In Noord-Nederland is op veel plaatsen potklei gewon-
nen, een smeltwaterafzetting uit de voorlaatste ijstijd, 
het Saalien. De klei bleek zeer geschikt voor de fabri-
cage van aardewerk, baksteen en dakpannen. Daarnaast 
werd tot in de 20e eeuw in de provincie Groningen 
lokaal een typisch rode baksteen geproduceerd, op 
basis van oude zeeklei. Ook in Zeeland is met zoute klei 
steen gebakken. In sommige historische gebouwen is 
dit zichtbaar aan bakstenen met sporen van zoutglazuur 
aan de buitenkant.

Het duingebied, een multifunctioneel 
productielandschap

Al bleef het eigenlijke duingebied grotendeels onbe-
woond, dat betekende niet dat het niet werd gebruikt of 
geëxploiteerd. Integendeel, de duinen functioneerden 
vanaf de Middeleeuwen als zeewering en waren van 
meet af aan een rijk geschakeerd en multifunctioneel 
productielandschap. De duinen fungeerden als jachtter-
rein, voor de konijnenteelt, als weidegrond en zandwin-
locatie, voor het steken van plaggen, voor de winning 
van brandhout, en zo voort. In de huidige situatie zijn 
de belangrijkste ’productieve’ functies waterwinning en 
- de laatste decennia heel belangrijk - natuurgebied.

Jacht, konijnen

In de Middeleeuwen waren de Noord- en Zuid-Hol-
landse binnenduinen vrijwel aaneengesloten bebost van 
Alkmaar tot Naaldwijk. De bossen waren als jachtter-
rein in bezit van het grafelijk huis. Floris V bezat een 
jachtslot bij Vogelenzang; Huis Teylingen fungeerde 
als uitvalsbasis van waaruit op wild werd gejaagd in de 
brede duinstrook bij Noordwijk. Ook de Ridderzaal te ‘s 
Gravenhage en het huidige stadhuis van Haarlem waren 
oorspronkelijk grafelijke jachtsloten.
Een hoge vlucht nam de jacht op konijnen, die in de 13e 
eeuw vanuit Zuid-Europa waren geïntroduceerd. In het 
Hollandse duingebied werd het dier sinds het midden 
van de 14e eeuw uitgezet in warandes (besloten jacht-
terreinen). De jacht was profi jtelijk (vlees, bont), maar 
toen de konijnen zich buiten de warandes verspreidden, 
raakten de duinen ondergraven en werd het vegetatie-
dek aangetast. Waar de vegetatie geheel verdween, ver-
stoven de duinen, waardoor hun functie als zeewering 
in gevaar kwam. In het huidige duingebied zijn van de 
jacht en de konijnenteelt nauwelijks sporen bewaard 
gebleven.

Beweiding

Het gebruik als weidegrond kwam overal in de Neder-
landse duinen voor. Op de Waddeneilanden was het 
zelfs algemeen gebruik om van september tot Pasen vee 
in de duinen te weiden. Een te intensieve beweiding had 
een negatief eff ect op de vegetatie, zowel als gevolg van 
vraat als van vertrapping. Net als bij de konijnenteelt 

2.2

Schurvelingen bij Ouddorp (bron: Strootman Landschapsarchitecten)
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was verstuiving van de duinen het gevolg. Ook gronden 
aan de binnenduinranden werden beweid, zoals tussen 
Bakkum en Egmond aan den Hoef, de Westduinen en 
Middenduinen op Goeree en de vroongronden (vroon 
= oorspronkelijk vrij van dijk- of polderlasten) op 
Schouwen en Walcheren. Door de beweiding kregen 
de terreinen een vlak en open karakter, dat nu nog zeer 
herkenbaar is.

Houtkap en bebossing

Onder invloed van de Romeinen (27 voor Christus - 
450 na Christus) zijn grote delen van het kustgebied 
door houtkap en akkerbouw ontbost geraakt. In de 
periode daarna, toen er weinig bewoning was, kon het 
bos zich herstellen. Daardoor lagen op de strandwallen 
tussen Alkmaar en Naaldwijk rond 800 weer uitgestrek-
te bossen. Toen de mens zich vanaf de 8e eeuw opnieuw 
op en bij de strandwallen vestigde, verdween het bos 
weer geleidelijk, vooral als gevolg van houtkap voor 
bouwmateriaal en brandstof en beweiding. In de 11e en 
12e eeuw raakten grote delen van de duinen ontbost. 
Het duinlandschap was tot diep in de 19e eeuw of nog 
later daardoor overwegend boomloos. De Waddenei-
landen waren zelfs bijna volledig boomloos. Bewoners 
haalden, na het verdwijnen van de bomen, struiken en 
zelfs helmgras uit de duinen om als brandstof te dienen.
Vanaf eind 18e eeuw begon men, onder andere op de 
Schapenduinen bij Schoorl, duinen te bebossen, zowel 
om verstuiving tegen te gaan als om hout te produceren. 
Eind 19e eeuw kwam grootschalige bebossing op gang 
toen er veel meer kennis was ontwikkeld over de boom-
teelt op arme grond. Vooral beplanting met Corsicaanse 
en Oostenrijkse den bleek succesvol te zijn. De grootste 
oppervlakten, bij elkaar duizenden hectaren, werden 
tussen 1900 en 1950 aangeplant, veelal door Staatsbos-
beheer (opgericht in 1899). Houtproductie was daarbij 
een belangrijke doelstelling, naast het vastleggen van 
de duinen. Sommige delen van het duingebied raakten 
door de aanplant voor meer dan de helft bebost.

Duinontginningen en eendenkooien

Ontginningen voor akker- en tuinbouw werden 
vooral in West- en Zuidwest-Nederland uitgevoerd, 
merendeels na 1800 en in de vorm van kleinschalige 

complexen: ’landjes’. Het maaiveld werd geëgaliseerd 
en soms afgegraven om dichter bij het grondwater te 
komen. De vrijgekomen grond werd gebruikt om wal-
letjes rond de akker te leggen. De afgelopen decennia 
zijn (restanten van) duinontginningen verdwenen als 
gevolg van natuurontwikkeling. Herkenbare complexen 
resteren onder andere nog bij Egmond en bij Meijendel. 
Ook werden al eerder akkertjes aangelegd: op Schou-
wen ontstonden in de Middeleeuwen elzenmeten: 
hakhoutsingels die de erfscheiding vormden van kleine 
percelen akker- of weiland. Op Goeree werden deze 
akkertjes haaimeten (betekenis: in cultuur gebracht 
stuk binnenduin, afwisselend als bouw- en weiland 
gebruikt) genoemd, de walletjes schurvelingen. De hui-
dige vorm van de schurvelingen ontstond tussen 1880 
en 1940, toen de perceeltjes werden uitgediept en met 
de vrijkomende grond de bestaande walletjes werden 
opgehoogd.
Langs de binnenduinrand en in de duinen langs de 
gehele kust ligt nog altijd een aantal eendenkooien, 
waarvan de meeste uit de 19e eeuw dateren. Het 
grootste aantal ligt op de Waddeneilanden en dan in het 
bijzonder op Terschelling, waar zeven kooien aanwezig 
zijn. In de eendenkooien werden wilde eenden gevan-
gen voor het vlees en vanwege de veren die werden 
gebruikt als vulmateriaal.
Ook langs de Waddenkust van Friesland en Groningen 
komen eendenkooien voor.

Aardappelteelt in de duinen bij Scheveningen (bron: Cultuursporen in het duin, p.16)
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Zand

Sinds de Middeleeuwen werd duinzand gewonnen, 
vooral voor ophoging bij stadsuitbreiding. Vanaf 
midden 17e eeuw werd de zandwinning in Noord-
Holland-Zuid en Zuid-Holland-Noord (het gebied 
tussen Overveen-Bennebroek en Katwijk) grootschalig 
aangepakt. De breedte van de strook jonge duinen en de 
oudere strandwallen ten oosten daarvan, nam daardoor 
af. Het ging, behalve om ophoogzand, ook om uitbrei-
ding van landbouwgrond, vooral voor de bollenteelt. 
Het 17e-eeuwse landgoed Elswout (Overveen) dankt 
zijn ontstaan aan de zandwinning. De eerste eigenaar 
had het terrein gekocht om het af te zanden (voor de 
aanleg van de Amsterdamse grachtengordel) en stichtte 
er vervolgens een buitenplaats met park. Voor de afvoer 
van het zand werd begin 18e eeuw een stelsel van 
zanderijvaarten gegraven. Eind 19e eeuw was het gebied 
rond Lisse en Hillegom volledig afgezand, waardoor 
het van karakter veranderde. Er was geen reliëfverschil 
meer ten opzichte van de omgeving. Een nieuw, vlak 
agrarisch landschap was in de plaats gekomen van het 
eerdere duinlandschap. 

Water

De grondwaterstand in de duinen ligt boven het zeeni-
veau. Daardoor verdringt het zoete water in de bodem 
het zoute en ontstaat een zoetwaterbel. Het zoete water 
drijft  als het ware op het zoute, vanwege een lager soor-
telijk gewicht. Aan de randen van de duinen stroomt 

zoetwater weg via duinrellen (beken). Dit water - zoet, 
voedselarm en helder - werd van begin af aan door de 
kustbevolking gebruikt als drinkwater. Een aantal van 
de merendeels oost-west gerichte duinrellen is nog 
steeds aanwezig. De grootste dichtheid ligt bij Groet en 
Schoorl.
Lange tijd zijn de duinen veel natter geweest dan 
nu. Voor circa 1850 stonden ’s winters uitgestrekte 
delen, vooral de lage valleien, onder water. Omdat het 
regenwater door het duinzand gefi lterd werd, was de 
zoetwaterbel een permanente, grote voorraad schoon 
en zuiver water. Deze watervoorraad werd al in de 18e 
eeuw op kleine schaal geëxploiteerd als drinkwater voor 
de steden. Het water werd in putten gewonnen en met 
schuiten vervoerd. In de 19e eeuw kwam grootscha-
lige winning op, toen het besef doordrong dat schoon 
drinkwater buitengewoon belangrijk was voor de 
volksgezondheid. De grote steden in westelijk Neder-
land, gevolgd door het achterland, haalden via leidingen 
hun drinkwater grotendeels uit de duinen (Amsterdam 
in 1853).
Grote delen van de duinen van Noord- en Zuid-Hol-
land werden gaandeweg voor de waterwinning gereser-
veerd, al met al duizenden hectares van vlak achter de 
zeereep tot aan de oostelijke duinbegrenzing. Om het 
water zo schoon mogelijk te houden, werden andere, 
potentieel vervuilende functies zo veel mogelijk uit de 
duingebieden geweerd. Alleen recreatie werd nader-
hand toegestaan. De waterwinning is op deze manier 
de belangrijkste factor geweest, waardoor de duinen 
vrij zijn gebleven van verstedelijking, industrialisatie en 
andere functies.
De waterwinning bracht nieuwe elementen en struc-
turen in het landschap: pompstations, watertorens en 
infi ltratiegebieden: stelsels van kilometers aan elkaar 
gekoppelde waterlopen die als berging van de voorraad 
dienden. De waterleidingmaatschappijen breidden dit 
stelsel sterk uit nadat vanaf 1940 voorgezuiverd water 
uit de Lek, Oude Rijn en IJsselmeer in de duinen werd 
toegelaten. Dit was noodzakelijk toen een tekort ging 
ontstaan omdat er meer water uit de duinen werd ge-
pompt dan er door neerslag instroomde. De zoetwater-
bel nam daardoor te sterk in omvang af.
In Zuidwest-Nederland en op de Waddeneilanden ging 

2.2

Bollenteelt op voormalige zandwinning (bron: www.stichtingbos.blogspot.com)
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het om veel kleinere hoeveelheden duinwater en vol-
stonden lange tijd putten met pompen. Met de toename 
van de aantallen recreanten op de Waddeneilanden na 
1960 begon een tekort aan water te ontstaan; sinds circa 
1990 wordt daarom water naar de Wadden aangevoerd 
via buisleidingen vanaf de vaste wal.

Natuur

Door de winning van water voor de drinkwatervoor-
ziening en de grootschalige aanplant van naaldbossen 
nam zoals gezegd de omvang van de zoetwaterbel in 
de duinen af en daalde de grondwaterstand enkele 
meters. Duinvalleien en duinakkers verdroogden, met 
verlies van natuurlijke diversiteit als gevolg. Daarnaast 
bevatte het aangevoerde rivierwater ook voedingsstof-
fen die verstorend (verrijkend: eutrofiëring) werkten 
op de natuurlijke duinvegetatie. Mede als reactie op de 
verdroging en eutrofiëring begonnen natuurorganisaties 
terreinen aan te kopen om de specifieke duinnatuur te 
behouden. In de loop van de 20e eeuw verschenen zo, 
naast de waterleidingmaatschappijen, nieuwe ’groot-
grondbezitters’ op het toneel: Natuurmonumenten 
(opgericht 1905), Staatsbosbeheer (1899) en de Provin-
ciale Landschappen (in de kustprovincies opgericht in 
1930-1936).
In de jaren negentig van de 20e eeuw begonnen 
drinkwaterbedrijven diepte- infiltratie toe te passen. 
Er waren hiervoor geen kanalen, leidingen en pom-
pen aan de oppervlakte meer nodig en de bestaande 
infiltratiekanalen konden in principe worden omge-
vormd naar meer natuurlijke omstandigheden. Zo heeft 
Dunea in 1990 het diepteinfiltratie complex Waalsdorp 
in bedrijf genomen. Gezien de hogere kosten en de 
grotere milieubelasting geeft Dunea echter de voorkeur 
aan ondiepe winning boven winning met behulp van 
diepteinfiltratie. 
Vanaf 1980 begonnen nieuwe denkbeelden in het 
duinbeheer te ontstaan, men zag in dat ecologische 
processen gebaat waren bij een zekere dynamiek in 
het landschap. Gecontroleerd en periodiek toelaten 
van zeewater bood ecologische kansen. Vanuit deze 
optiek is in 1997 de Kerf gegraven, een inham in de 
eerste duinenrij tussen Schoorl en Bergen aan Zee. Bij 
hoogwater kan de zee de duinen instromen, waardoor 

een brakwater-milieu ontstaat waarin specifieke planten 
als strandbiet en zilt torkruid kunnen groeien. Tenslotte 
werd gestart met het omvormen van de monocultuur 
van vooral naaldhout naar gemengd bos met inheemse 
soorten, feitelijk herstel van de natuurlijke situatie uit de 
vroege Middeleeuwen. Sinds de jaren tachtig van de 20e 
eeuw zijn vele tientallen projecten op het gebied van 
natuurherstel en -ontwikkeling uitgevoerd of in voor-
bereiding. Het resultaat is een duinlandschap, waarin 
natuur een hoofdfunctie is en natuurlijke processen een 
steeds grotere rol spelen.
Het Waddenzeegebied heeft een enigszins vergelijkbare 
ontwikkeling doorgemaakt. Ook hier is gaandeweg 
sterk het accent op natuur komen te liggen, waar het 
water eerder vooral voor de visserij werd gebruikt. In 
de PKB Derde Nota Waddenzee (januari 2007) is als 
hoofddoelstelling geformuleerd: duurzame bescher-
ming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuur-
gebied en het behoud van het unieke open landschap. 
Sinds 2009 staat het internationale Waddengebied, als 
uniek natuurgebied met een grote variatie aan land-
schappen op de lijst vanWerelderfgoed (UNESCO), 
met uitzondering van het Deense deel. Meer dan in het 
duingebied conflicteren in het gebied soms economi-
sche belangen (visserij, gaswinning) met de natuurfunc-
tie.

Amsterdamse Waterleidingduinen (bron:  www.panoramio.nl)
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Visserij, scheepvaart, havens en 
industrie 
Waar de zee bij het land komt, bieden zich mogelijkhe-
den aan voor visserij, overslag, zeevaart, handel en pro-
ductie van bepaalde goederen. Dus ontstonden er aan 
de kust handelsnederzettingen en vissersplaatsen. De 
bedrijvigheid aan de kust onderscheidt zich op allerlei 
manieren van die op het vaste land. De visserij, scheep-
vaart, scheepsbouw, vuurtorens, havens en aanverwante 
bedrijvigheid hebben altijd een zweem van avontuur-
lijkheid en tragiek om zich heen gehad. Geen wonder 
dat kustplaatsen vaak ook toeristische trekpleisters zijn: 
schepen, havens en vuurtorens zijn imposant en vaak 
ook schilderachtig. En ze zijn sinds mensenheugenis 
vooral ook de economische motor van de kust.
De geschiedenis van de bedrijvigheid van de kust-
plaatsen levert interessante verhalen op die belangrijk 
zijn om de identiteit en herkenbaarheid van de plek te 
kunnen beschrijven, te duiden en te versterken. Een 
van de bekendste is Herman Heijermans’ ‘Op hoop 
van zegen’ uit 1900, het toneelstuk over vissersweduwe 
Kniertje, die zowel haar man als haar zoons aan de zee 
verloren heeft . Op de Scheveningse boulevard staat een 
standbeeld van een dergelijke vissersvrouw. Zo kent 
elke kustplaats zijn historische verhalen. De geschiede-
nis van de handelshavens van Harlingen en Vlissingen 
levert een heel ander beeld op dan het verhaal van de 
eeuwenoude vissersvloot van Katwijk of Terschelling. 
Scheveningen heeft , door zijn historische verbonden-
heid met de statige Haagse cultuur, een totaal andere 
reputatie dan de Eemshaven, die het product is van de 
daadkracht en het optimisme van de overheid in de 
wederopbouwperiode. Deze lokale verschillen met hun 
neerslag in gebouwen en stedenbouwkundige structu-
ren verrijken de cultuur van de kust.

2.2
Romeinen aan de kust

Al in de prehistorie waren vissers en jagers aan de kust 
actief. Aan het strand, in de Noordzee en in opgravin-
gen in het kustgebied zijn regelmatig resten aangetrof-
fen van prehistorische visserij in de vorm van bijvoor-
beeld netten, fuiken, harpoenen en vishaakjes. 
De Romeinen kwamen tijdens het bewind van keizer 
Augustus (27 voor Christus tot 14 na Christus) naar de 
lage landen, er zijn sporen gevonden van forten en een 
haven nabij Velsen. Nederland werd onderdeel van de 
provincie Germania Inferior (beneden-Germanië). Na 
pogingen om ook meer noordelijk gelegen gebieden te 
veroveren, besloten ze in het jaar 47 dat de Oude Rijn, 
de hoofdstroom van de Rijn, de noordgrens van het 
Romeinse Rijk zou blijven: de Limes. De Limes raakte 
de kust bij Katwijk, dat Lugdunum heette. 
Ook elders in het kustgebied lieten de Romeinen sporen 
na die met handel en transport te maken hadden. Op de 
plaats van het huidige Voorburg bouwden de Romei-
nen Forum Hadriani, een ommuurde stad met een 
schaakbord-plattegrond en een markt in het midden. 
Bij Colijnsplaat (Ganuenta) bouwden zij een tempel 
voor Godin Nehalennia. In deze tempel lieten kooplie-
den votiefstenen ter ere van de godin achter als ze van 
een zeereis terugkeerden. Vanaf 1970 werden resten 
van de tempel en votiefstenen opgevist en in 2004 is in 
Colijnsplaat een replica van de tempel gebouwd. Rond 
het jaar 275 trokken de Romeinen zich terug.

Bedrijvigheid

De nederzettingen die ontstonden langs de kust in de 
eeuwen daarna, groeiden vaak uit tot handelsplaats en/
of vissersdorp. Harlingen, Oost-Vlieland, Oudeschild 
(Texel), Katwijk, Scheveningen en Vlissingen leefden 
van hun strategische ligging aan de kust, maar ook van-
uit kleinere plaatsen werd druk gevist. In die vissersdor-
pen vestigden zich ook ambachtslieden als de afslager, 
lijndraaier, scheepstimmerman en vishakker, evenals de 
rietdekker, kleermaker, timmerman en bakker.
Bij de typische kust-bedrijvigheid hoorden ook be-
paalde gebouwtypen en ruimtelijke structuren. Havens, 
visafslag, scheepswerven, zeevaartscholen, watertorens 
en andere opslaggebouwen kenmerken de bedrijvigheid 

Kniertje: ‘Je kan ‘t je eerst niet voorstelle - maar na zoveel jare 
weet je d’r gezichte niegoed meer - en daar dánk je God voor. 
Want hoe erreg zou ‘t niet zijn as je de herinnering hield. Nou 
heb ‘k óok me vertelsel gedaan - elleke zeemansvrouw het zo ies 
in d’r femilie - ‘t is geen nieuwigheid - Truus het gelijk: de vis 
wordt duur betaald...’
Herman Heijermans, Op hoop van zegen. Spel van de zee in vier bedrijven, 1900
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die bij de kust hoort. Aan veel Hollandse stranden, zoals 
bijvoorbeeld bij Huisduinen, Callantsoog en Katwijk, 
werden van oudsher de vissersboten gewoon het strand 
op gesleept om te lossen, maar nieuwe soorten vissers-
boten en schaalvergroting van de bedrijfstak zorgden 
er vanaf de late 19e eeuw voor dat op veel kustplaatsen 
de visserij verdween ten gunste van het toerisme. Op 
enkele plekken (zoals Scheveningen) werden havens 
aangelegd om de nieuwere scheepstypen te kunnen faci-
literen. De traditionele manier van vissen wekte nog wel 
de belangstelling van kunstschilders en fotografen; met 
name Katwijk en Scheveningen staan hier om bekend. 
In de noordelijke kustprovincies, waar de kust meer in 
de luwte gelegen was ten opzichte van de dominante 
westenwind, waren havens gegraven voor de handel, de 
(veenkoloniale) scheepvaart en visserij, zoals in Harlin-
gen en Termunterzijl. Na de aanleg van de Afsluitdijk in 
1932 werd Harlingen de enige Friese handelshaven aan 
de Waddenzee. 
Ook op de Waddeneilanden werd druk gevaren. Vanaf 
de luwe kant van de eilanden vertrokken regelmatig 
schepen die de Hanzehandel bedreven op de Oostzee-
landen en later ook de schepen die naar Azië voeren. 
Bovendien werd vanaf de luwe havens van bijvoorbeeld 
Schiermonnikoog, Hollum (Ameland), Oost-Vlieland 
en Oudeschild (Texel) veel gevist, en kende Terschelling 
een grote scheepswerf. Ook aan de luwe zijden van de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden waren haven-
plaatsen gelegen, zoals Veere en Hellevoetsluis.
Nieuwe infrastructuur, zoals kanalen die de meer land-
inwaarts gelegen steden toegang tot de Noordzee ver-
schaft en, en later de spoorwegen, zorgde in de 19e eeuw 
op verschillende plekken voor de nodige dynamiek (zie 
ook thema ‘Knooppunten tussen land en zee’). Op de 
plek waar Amsterdam de felbegeerde directe toegang 
tot zee kreeg, het Noordzeekanaal, ontstond tijdens de 
aanleg van het kanaal de nederzetting IJmuiden. Daar 
woonden de arbeiders die het kanaal groeven en de 
sluizen bouwden. Deze plaats bleek vervolgens dankzij 
de goede bereikbaarheid een optimale plek te zijn voor 
grootschalige industriële ontwikkelingen. De aanleg 
van de Nieuwe Waterweg die de bereikbaarheid van 
Rotterdam moest verbeteren leidde op een vergelijkbare 
manier tot ontwikkelingen in Hoek van Holland, waar 

2.2

Haven van Harlingen met vissersboten

De sodaindustrie van Delfzijl

Haven van Breskens met recreatievaart
(allen, bron: briefk aarten uit collectie Dorine van Hoogstraten)
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een nederzetting groeide van arbeiders en hoger perso-
neel van Rijkswaterstaat die aan de Nieuwe Waterweg 
werkten. Dat zorgde ook weer voor de nodige regionale 
dynamiek. Na de verwoestingen in de Tweede Wereld-
oorlog moesten de fabrieken, havens en bedrijven in 
het kustgebied weer worden opgebouwd (zie thema 
‘Wederopbouw’).

Vuurtorens 

Voor de scheepvaart vormen torens, opstanden en 
vuurbakens sinds jaar en dag oriëntatiepunten langs de 
kust. Soms werd op een bestaande kerktoren een licht 
geplaatst, zodat deze ook in het donker als vuurtoren 
kon fungeren. Zo werd bijvoorbeeld de spits van de 
gotische kerktoren van Goedereede verwijderd zodat 
er een vuur gestookt kon worden ter alarmering van de 
schepen op zee, en op de Middeleeuwse Sint Willibror-
duskerk van Westkapelle werd in 1817 een lantaarn 
geplaatst. Maar er werden ook al heel vroeg specifieke 
vuurbaken en -torens gebouwd, zoals de Brandaris 
op Terschelling: de huidige toren verving in 1594 een 
ouder, bouwvallig geworden exemplaar. Een ander oud 
voorbeeld staat nog bij Den Briel: het Steenen Baken uit 
1630. Langs de hele kust verrezen in de 16e en 17e eeuw 
dat soort (voorlopers van) vuurtorens, onder andere 
in Egmond (1613), Katwijk (1605), Petten (1641) en 
Scheveningen (1531), maar de meeste zijn afgebrand, 
ingestort, verwijderd of vervangen door meer recente 
exemplaren. Smokkelaars, jutters en piraten gebruik-
ten valse lichtopstanden om schepen te misleiden en 
vervolgens te beroven. 
In de 19e eeuw pakte het Departement van Marine de 
plaatsing van lantaarns op bestaande torens en de bouw 
van nieuwe vuurtorens systematisch aan om de zeevaart 
langs de kust veiliger en efficiënter te maken. Veel van 
de nog bestaande vuurtorens stammen dan ook uit deze 
periode, zoals de Buitentoren van Schiermonnikoog 
(1854), de Lange Jaap bij Den Helder (1878), het Van 
Speykmonument in Egmond aan Zee (1834), de vuur-
toren van Nieuw-Haamstede (1840) [zie afbeelding] en 
die van Breskens (1867). 
Vuurtorens waren bedoeld om een plek te identificeren 
vanaf zee, maar werkten ook voor mensen aan land 
goed om de plaats te bepalen. Door het unieke ritme 

van lichtflitsen, dat ook op zeekaarten staat aangeduid, 
en hun kenmerkende vorm en kleur waren vuurtorens 
herkenbaar. Hoewel ze niet meer permanent bemand 
zijn en voor de professionele scheepvaart niet meer van 
doorslaggevende betekenis zijn, blijft de symbolische 
waarde van vuurtorens en havenlichten bestaan. 

Het standbeeld van een vissersvrouw op de Boulevard van Scheveningen 
(bron: http://rietepietz.files.wordpress.com/2013/02/boulevard.jpg)

Vuurtoren Westerlicht bij Nieuw-Haamstede (bron: Strootman Landschapsarchitecten)
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Knooppunt tussen land en zee
Op een aantal plekken wordt de Nederlandse kuststrook 
door infrastructuur onderbroken. Kanalen en rivieren, 
al dan niet met havens, breken door de kustlijn heen om 
personen- en vrachtvervoer mogelijk te maken. Wegen 
en spoorwegen lopen soms tot aan het strand. Op die 
plekken is lokaal een bijzondere dynamiek ontstaan.

Kamstructuur

In Noord- en Zuid-Holland liggen de belangrijke histo-
rische wegen op de hoger gelegen strandwallen, parallel 
aan de kust. In Noord-Holland heten ze nogal eens 
‘Herenweg’; deze wegen zijn vaak van Middeleeuwse 
oorsprong. Vanaf die, langs de hele kust doorlopende, 
wegstructuur ‘prikken’ op enige afstand van elkaar 
wegen de duinen in, vaak tot aan het strand. Deze 
dwarswegen heten vaak veelzeggend ‘Zeeweg’. Rond 
1900 liepen dit soort zeewegen naar Egmond aan Zee, 
Wijk aan Zee, Zandvoort, Noordwijk aan Zee, Katwijk 
aan Zee en Scheveningen, allen vissersplaatsjes aan de 
kust. Deze structuur van hoofdweg evenwijdig aan de 
kust, met zijwegen haaks op de kust, wordt ook wel 
‘kamstructuur’ genoemd. Die heeft  er voor gezorgd dat 
niet langs de hele kust een aaneengesloten strook van 
badplaatsen is ontstaan, zoals in België, maar alleen op 
incidentele plekken. Onder invloed van het toerisme is 
tussen de vissershavens ook op enkele andere plaatsen 
een weg naar zee aangelegd, maar in beperkte mate. 
Dat soort wegen geeft  doorgaans alleen toegang tot het 
strand. Tussen de zeewegen in is de kust onbebouwd 
gebleven. Deze polariteit tussen druk/bebouwd en 
rustig/onbebouwd is een belangrijke kwaliteit van de 
Nederlandse kust.

2.2
Personenvervoer per schip

Voor de Romeinen fungeerde de Rijn als een belangrij-
ke verkeersader. Zij vervoerden vanaf het begin van de 
jaartelling mensen en goederen over water van Helvetia, 
via Germania naar Britannia. 
Harlingen, Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en 
Vlissingen zijn de grote havens aan de Nederlandse kust 
vanwaar passagiers het ruime sop konden (en kunnen) 
kiezen naar binnen- of buitenland. Interessant genoeg 
zijn zij ook satellietplaatsen voor grotere en belangrij-
kere steden in het achterland, waarmee een kanaal hen 
verbindt.
In bovengenoemde havens werd in de late 19e eeuw 
personenvervoer per schip mogelijk dankzij de aanleg 
van een spoorverbinding. Soms werd een bootverbin-
ding opgezet omdat er een spoorlijn aangelegd zou 
worden tot vlakbij de passagiershaven (Vlissingen), en 
soms andersom. Daarbij gaat het altijd om kopstations: 
de haven of het strand is de eindbestemming van de 
trein. De kustplaatsen werden daardoor belangrijker en 
namen dus ook in omvang toe. De meeste knooppunten 
of overstappunten vervullen die functie nu nog steeds. 
Inmiddels hebben spoorlijnen duidelijk aan belang 
ingeboet, ten gunste van de auto, die vaak ook kan 
worden ingescheept. Het aantal treinen is drastisch 
verminderd en sommige stations zijn recentelijk zelfs 
gesloten. Rond havens en spoorlijnen is de dynamiek 
groot. De meeste oorspronkelijke stationsgebouwen zijn 
daarom verdwenen of door nieuwbouw vervangen. Het 
is vooral de functie van overstappunt, die historisch ge-
zien van belang is en in de toekomst een rol kan spelen, 
net als de relatie met het achterland. 

Den Helder (veerdienst naar Texel)

Aan het eind van de 18e eeuw werd in Den Helder een 
zeehaven aangelegd, die door toedoen van Napoleon tot 
marinebasis werd gemaakt. De aanleg van het Noord-
hollandsch Kanaal tussen Den Helder en Amsterdam, 
dat in 1824 werd geopend, maakte van Den Helder 
de voorhaven van Amsterdam. Met de uitgegraven 
grond werd langs het kanaal een dijk aangelegd met 
daarop een weg, waardoor ook de landverbinding werd 
verbeterd. De opening van het Noordzeekanaal tussen 
Amsterdam en de Noordzee in 1876 had voor Den 

‘Sterke kisten, koff ers, met ijzeren banden en platte deksels, juist 
op de maat van hoogte en breedte, om in de hut geborgen te 
kunnen worden onder de kooi, luijerstoelen van den terugkee-
renden oudgast, - geel gebrande gezigten, vrouwen met Indische 
type, bruine baboe’s, gij behoeft  hun plaatskaartje niet te zien, 
om te weten waar zij heen gaan! Aan ‘t station in Den Helder 
heerscht een buitengewone levendigheid’. 
Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 4, 1879



41

Cultuurhistorie

Militaire kustverdediging voor 1940

Militaire kustverdediging WOII, 
Atlantikwall en Koude Oorlog

Identiteit kustlandschappen

Identiteit kustplaatsen

Waterstaat

Veiligheidsopgave 2050-2100

Veiligheidsopgave 2020-2050

Ontwikkelpotentie

Maatregelen dynamisch kustbeheer bij brede duingebieden

Infrastructuur knooppunten

Energie

Herstructurering

Ringwalburgen, vestingen en forten

Linies en de Limes

Tankmuur of tankgracht

Rijksmonument

Militair complex Atlantikwall

Belangrijk militair complex Atlantikwall

Sloopzone voor aanleg Atlantikwall

Koude Oorlog 

Erebegraafplaats of herdenkingsmonument

Vliegveld

Cluster van militaire objecten

Cluster van militaire complexen

Strekdam

Dam

Slaperdijk

Zeedijk

Strandhoofd

Stuifdijk

Dijkring

Duinmassief

Terpenlandschap

Terpen

Boulevard

Kerven

Inlaat

Deltawerken

Groene dijk

Dijken versterken

Innovatieve dijk

Secundaire dijk

Waterrobuuste inrichting

Zandmotor

Kerven

Nieuwe locatie dynamisch kustbeheer (Nationale visie)

herstructureringsopgave provincie

herstructureringsopgave DP kust - havengebied

herstructureringsopgave DP kust - boulevard

Opgave zachte kering - matige zeespiegelstijging

Opgave zachte kering - snelle zeespiegelstijging

Zandsuppletie

Opgave harde kering - matige zeespiegelstijging

Opgave harde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave - hoogte

Opgave - stabiliteit

Opgave - bekleding

Opgave - afslag

Opgave - nader onderzoek

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Mogelijke locatie dynamisch kustbeheer (Provinciale visie)

Bestaande locatie dynamisch kustbeheer

Haven

Station

Kanaal/rivier/zeearm

Spoor

Autoweg

Windenergie - vastgestelde locaties

Windenergie - onderzochte gebieden

Windenergie - zoekgebied

Getijdenenergie - zoekgebied

Veerverbinding

Knooppunt tussen land en zee

Cultuurhistorie

Militaire kustverdediging voor 1940

Militaire kustverdediging WOII, 
Atlantikwall en Koude Oorlog

Identiteit kustlandschappen

Identiteit kustplaatsen

Waterstaat

Veiligheidsopgave 2050-2100

Veiligheidsopgave 2020-2050

Ontwikkelpotentie

Maatregelen dynamisch kustbeheer bij brede duingebieden

Infrastructuur knooppunten

Energie

Herstructurering

eiland

flank

parkduinen

metropool aan zee

estuarium

vissersdorp

pionier

havenplaats

vakantiedorp

villapark

sanatoria

kuuroord

mondain

terpen- en waddenkust

Productielandschap

Haven, visserij en industrie

Mogelijke locatie nieuwe jachthaven

 Recreatie voor 1940

Wederopbouw

weidegrond

landbouw

gemengd weidegrond en landbouw

kleiwinning

veen-/zoutwinning

waterwinning

Sloopzone Atlantikwall en Wederopbouwzone

zanderij-landschap

eendenkooi

Badplaatsen die zich ontwikkelden met meerdere recreatie-
voorzieningen

Landgoederen/buitenplaatsen 

Gebieden met vakantieparken en campings in de duinen, 
buiten de kernen

Gebieden met veel gezondheidszorg (kuuroorden) en 
vakantiekolonies 

Gebieden met losse recreatiewoningen

Wederopbouwkernen met uitbreidingswijken

Industriële ontwikkeling

Ontwikkeling van vakantieparken en campings

Planmatig ontwikkelde (natuur)recreatiegbieden

Deltawerken

Markant Wederopbouwobject

Haven

Historische vissersplaats

Industrie

Vuurtoren

parel volgens provincie - verblijfsrecreatie

parel volgens DP Wadden - meekoppelkans recreatie

parel volgens DP Wadden - meekoppelkans natuur

parel volgens provincie - overig

parel volgens DP Kust

stedelijke opgave

recreatieve opgave

wateropgave

natuuropgave

Waddengebied als parel

Aard opgave

militaire vesting

Vlissingen

Velsen

Harlingen

Den Helder

Hoek van Holland

Delfzijl



42

Helder een terugslag tot gevolg, maar de stad bleef de 
belangrijkste marinehaven.
Passagiers kwamen (en komen) vanuit Noord-Holland 
vooral met de trein naar Den Helder en – sinds 1932 - 
vanuit Friesland over de Afsluitdijk. Het treintracé Den 
Helder–Alkmaar kwam in 1865 gereed, in 1887 werd de 
lijn doorgetrokken naar Amsterdam. Het treinstation 
in Den Helder werd aan het Nieuwe Diep gebouwd, 
niet ver van de haven. Hier was het vertrekpunt voor 
schepen naar Nederlands-Indië.
Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) werd in 
1907 opgericht om de veerverbinding Den Helder-Texel 
te verzorgen. De Texelaars zelf namen aandelen in het 
bedrijf. Door de toename van het toerisme is het aantal 
vaarten gestaag gegroeid. De haven op Texel was eerst 
Oudeschild, later werd een nieuwe haven aangelegd op 
‘t Horntje. In 1958 werd het treinstation van Den Hel-
der vervangen door een iets zuidelijker gelegen gebouw. 
In 2014 staat dit op de nominatie gesloopt te worden, 
de functie zal dan worden opgenomen in een nieuw te 
bouwen stadhuis.

Harlingen (veerdiensten naar Vlieland en 
Terschelling)

De historische havenstad Harlingen ligt direct aan de 
Waddenzee. De belangrijke stad Leeuwarden was al 
sinds 1646 via de Harlingertrekvaart met de haven van 
Harlingen, en daarmee met zee, verbonden. In 1950 is 
deze trekvaart verbreed tot het Van Harinxmakanaal. 
Het treinstation Harlingen-Haven is sinds 1863 het 
eindstation van de spoorverbinding met Leeuwarden. 
De lijn werd in eerste instantie alleen door veerbootrei-
zigers gebruikt. Voor auto’s en bussen is de Afsluitdijk 
sinds 1932 de directe route over land tussen Noord-
Holland en Friesland. Ook tussen Leeuwarden en 
Harlingen ligt een verkeersweg, die al in 1842 werd 
aangelegd. Vanuit Harlingen vertrekken de veerboten 
over de Waddenzee naar Vlieland en Terschelling. De 
veerdienst is sinds 1923 in handen van rederij Doeksen. 
Harlingen heeft  ook vrachtroutes, onder andere naar 
Scandinavië. De meeste coasters in Harlingen komen 
om zout te laden bij de zoutfabriek. Sinds 2010 is de 
dienstregeling van de trein door een regionale vervoer-
der in ere hersteld; het stationsgebouw bestaat nog.

2.2

Station Den Helder: ca. 1915 (bron: Utrechts Archief, nr. 165199 )

Hoek van Holland Stena Line naast station Hoek van Holland Haven 
(bron: www. defotograaf.eu)

Veerdienst Vlissingen - Queensborough, begin 20e eeuw 
(bron: www.zeeuwsebibliotheek.nl)
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IJmuiden (veerdienst naar Newcastle)

De haven van IJmuiden dankt haar ontstaan aan de 
aanleg van het Noordzeekanaal, dat in 1876 werd ge-
opend. IJmuiden verving vanaf dat moment Den Helder 
als voorhaven van Amsterdam. In 1887 werd besloten 
op de zuidoever de aparte Vissershaven te graven.
Tussen IJmuiden en Haarlem lag sinds 1867 het spoor 
van de IJmondlijn, dat tot aan de zeesluizen liep. Omdat 
de grote passagiersschepen liever bleken door te varen 
naar Amsterdam, werd in 1899 een nieuw station 
geopend bij de Vissershaven, dat ook gebruikt kon 
worden voor visvervoer per spoor. Naderhand diende 
het vooral voor vervoer van personeel naar de Hoog-
ovens. De spoorlijn werd in 1983 voor reizigersverkeer 
gesloten, en in 1999 officieel buiten gebruik gesteld. 
Wegvervoer liep vanuit het zuiden ook via Haarlem, en 
vanuit het noorden via Uitgeest-Beverwijk. De treinen 
staken het kanaal over met een brug en het autoverkeer 
ging op een veerpont. In 1957 werd voor spoor- en 
wegverkeer de Velsertunnel geopend. 
Sinds 1994 dient de Vissershaven in IJmuiden als af-
meerplaats voor de DFDS Seaways Ferry naar Newcas-
tle, voorheen ook voor veerdiensten naar Göteborg en 
Kristiansand. Tot 1994 meerden de schepen af in het 
Amsterdamse Havengebied. Het IJmuidense stations-
gebouw werd in 1995 afgebroken, daarna werd de lijn 
heropend met een tijdelijk station. In 2010 is een deel 
van de rails verwijderd.

Hoek van Holland (veerdienst naar Harwich)

Hoek van Holland is in 1864 ontstaan als vestigings-
plaats van arbeiders die werkten aan de aanleg van de 
Nieuwe Waterweg, de kunstmatige monding van Rijn 
en Maas in de Noordzee. De Nieuwe Waterweg was 
bedoeld om de Rotterdamse haven voor grote zeesche-
pen beter bereikbaar te maken. De kleine (berg)haven 
in Hoek is aangelegd in 1883-1884. 
In 1893 werd de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Hol-
land, de Hoekse Lijn, geopend. Deze lijn had twaalf 
stations, waaronder Hoek van Holland Haven en Hoek 
van Holland Strand en werd geëxploiteerd door de 
HSM (Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij). 
De veerdienst naar Engeland werd gelijktijdig met de 
spoorlijn in gebruik genomen, met een comfortabele 

verbinding Engeland–Duitsland–Scandinavië en Mos-
kou als resultaat. Uiteraard was Hoek van Holland via 
Rotterdam of Den Haag ook via de weg bereikbaar. 
Vanaf 1946 werd Hoek van Holland - in plaats van 
Vlissingen - de afvaarthaven naar Harwich. Deze dienst 
werd tot 1989 verzorgd door de Stoomvaart Maat-
schappij Zeeland, die toen werd overgenomen door de 
Zweedse Stena Line.
Vanuit het industrie- en havengebied Europoort (tus-
sen 1958-1964 aangelegd ten zuiden van de Nieuwe 
Waterweg) vertrekt een veerdienst naar Hull, die sinds 
1997 wordt gevaren door P&O North Sea Ferries. Het 
spoorwegstation van Hoek van Holland bestaat nog 
steeds; sinds begin 2014 rijden er nog maar weinig 
treinen. Er zijn echter plannen om de lijn te verlengen 
tot dichterbij het strand.

Vlissingen (veerdienst naar Engeland en 
Breskens, deels opgeheven)

De historische havenstad Vlissingen ligt direct aan de 
Westerschelde. Vanaf de 15e eeuw werden de havens 
uitgebreid. Vooral in de Gouden Eeuw was de haven 
van groot belang als een  VOC-haven en vanaf begin 
19e eeuw ging Vlissingen fungeren als haven van het 
meer landinwaarts gelegen Middelburg.Toen in 1872 
de spoorlijn Roosendaal - Middelburg - Vlissingen in 
gebruik werd genomen, werd de Stoomvaart Maat-
schappij Zeeland (SMZ) opgericht om een veerdienst op 
Engeland te beginnen. De eerste oversteek naar Sheer-
ness werd in 1875 gemaakt, daarna op Queensborough. 
Vanaf 1927 voer de maatschappij ook op Harwich. Na 
de oorlog was hervatting van de dienst vanuit Vlissin-
gen onmogelijk vanwege de oorlogsschade aan havens 
en spoorwegen. Hoek van Holland werd toen het ver-
trekpunt en is dat gebleven. De verbinding met Sheer-
ness werd onderhouden tot 1996.Al vanaf 1828 vond 
een geregelde veerdienst plaats over de Westerschelde 
tussen Vlissingen en Breskens, opgezet door particu-
lieren. In 1913 werd de dienst overgenomen door de 
Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD). De 
veerverbinding voor auto’s is opgeheven in 2003, toen 
de Westerscheldetunnel werd geopend. De verbinding 
Vlissingen-Breskens doet nog wel dienst  als voetveer.
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Recreatie vóór 1940
Nederlanders hebben in de 20e eeuw geleidelijk steeds 
meer vrije tijd gekregen en zochten collectief naar ma-
nieren om te recreëren op hun vrije dagen. Het kustge-
bied ontwikkelde zich daarbij tot een favoriete bestem-
ming; een ontwikkeling die al eerder begon. Van een 
gebied om te jagen, te vissen, en de zee te weren werd 
de kust in het collectief bewustzijn tot een gebied om in 
de eerste plaats te wandelen, zonnen, varen, spelen en 
zwemmen. De associatie van de zee met gevaar is naar 
de achtergrond gedrongen ten gunste van de associatie 
van de zee met frisse lucht, zon en strand. 
Recreanten die de laatste twee eeuwen de kust bezoch-
ten, hebben overal en overvloedig sporen achtergela-
ten: van bungalow tot badhotel en van boulevard tot 
jachthaven. 

Van buitenplaats tot badgast

2.2
Recreatie is niet altijd een belangrijke economische 
drager van het kustgebied geweest. Tot in de 19e  eeuw 
kwamen mensen nauwelijks voor hun plezier naar de 
kust. In de duinstreek bouwde slechts een select groepje 
welgestelde stedelingen in de 17e eeuw een buitenplaats 
als zomerverblijf, zoals nog te zien is in Noord-Holland 
(in het gebied tussen Beverwijk en Vogelenzang), Zuid-
Holland (met name bij Den Haag en Wassenaar) en op 
Walcheren (de Manteling bij Domburg en Oostkapelle). 
Het idee dat zeelucht, zonlicht en baden in zeewater 
gezond en aangenaam zouden kunnen zijn, kwam in 
Europese landen vanaf de 18e en begin 19e eeuw op; 
eerst bij de adel, die ter genezing van kwalen naar de 
kust toog voor het nemen van zeebaden en het drinken 
van bronwater. De eerste recreatieve voorzieningen 
stammen uit die tijd, toen badpaviljoens en kuuroorden 
aan de kust verrezen, zoals in Scheveningen (1818) en 
Domburg (1837). In een kuuroord konden de gasten 
eerst verwarmde baden met zeewater nemen, later ging 
men ook direct in zee baden. Het vermaaksgebouw 
(kurhaus of casino genoemd) nam na verloop van tijd 
een prominenter positie in dan het badhuis. 
Bereikbaarheid van de bestaande nederzettingen 
speelde een belangrijke rol bij de opkomst als badplaats. 
Zo was Scheveningen al vroeg goed bereikbaar via een 
rechtstreekse weg vanuit Den Haag en dus kwamen 
daar de eerste planmatige ontwikkelingen tot stand, 
gericht op de rijkere badgast. De ruimtelijke structuur 
van de badplaatsen werd gebaseerd op buitenlandse 
voorbeelden: een boulevard parallel aan de kustlijn met 
daarlangs hotels, casino’s, vakantievilla’s en restaurants. 
Dat was te zien in steden als Brighton en Oostende, 
en zo werden ook de meeste Nederlandse badplaatsen 
opgezet. Nabij deze strook, die op de recreant was ge-
richt, bevond zich het dorp voor de vaste bewoners. De 
badplaats kreeg als vanzelf een bruisende voorkant die 
naar zee was gericht en een intiemere achterkant tegen 
of in het duingebied.
Verschillende vissersdorpen begonnen in de late 19e 
eeuw met het bouwen van voorzieningen voor badgas-
ten. Op de Waddeneilanden ontwikkelde zich een zeer 
bescheiden badcultuur in de dorpen achter de duinen: 
het eerste badhotel van de Wadden werd in 1885 op 
Schiermonnikoog gebouwd. Maar de badcultuur heeft  

‘Op het lange stille strand, dat des winters, in nevelen gehuld, 
mijmert en droomt, en waar dan geen ander geluid wordt ge-
hoord dan het weemoedig zeeruischen, en het vleugelgeklepper 
van de witte meeuwen, ontstaat ‘s zomers een woelig leven in al 
die zeven badplaatsen: Kijkduin, Scheveningen, Katwijk, Noord-
wijk, Zandvoort, Wijk-aan-Zee, Egmond-aan-Zee. Zelfs het 
eenzame eiland Texel ziet dan de badgasten verschijnen, aange-
trokken door de merkwaardige planten- en dierenwereld van dat 
plekje grond, en zelfs door zijn afgelegenheid.’ 
‘De Noord-Nederlandsche badplaatsen’, Neerlandia, Jrg. 12, 1908

Spoor door de duinen richting Bergen
(bron: briefk aart uit collectie Dorine van Hoogstraten)

Domburg
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hier nooit zo’n hoge vlucht genomen als op de nabu-
rige Duitse Waddeneilanden, waar vooral het kuren 
populair werd. 
Een grote groep badgasten kwam specifi ek voor de 
gezondheid naar zee. De rust, ruimte, natuur, het zoute 
water en de gezonde zeelucht trokken mensen die psy-
chisch of lichamelijk genezing zochten – waaronder veel 
kinderen die ‘bleekneusjes’ genoemd werden. Voor deze 
groep werden in de 19e en de eerste helft  van de 20e 
eeuw langs de hele kust vakantiekolonies, openlucht-
scholen, herstellingsoorden, sanatoria, psychiatrische 
ziekenhuizen en kuuroorden gebouwd. Voorbeelden 
zijn de tehuizen Sint Egbert en Elim op Schiermon-
nikoog, het tehuis ’t Vlie op Vlieland, het koloniehuis 
Zwartendijk in Egmond aan Zee, het koloniehuis van 
de Deutsche Ferienkolonie in Bergen aan Zee en het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch in Bakkum 
bij Castricum (het tegenwoordige GGZ Dijk en Duin). 
In Katwijk bevonden zich onder andere het zogehe-
ten Rotterdams Zeehospitum, gebouwd voor zieke 
kinderen die een kuur kregen voorgeschreven door een 
arts, en de Leidse Buitenschool aan de Duinoordweg. 
In Oostvoorne bracht de tram iedere zomer ladingen 
Rotterdamse ‘bleekneusjes’ die moesten aansterken. 
Zij verbleven onder andere in Ons Genoegen, dat zich 
bevond aan de Noordweg, waar het huidige Medisch 
Kinderziekenhuis staat. In Domburg stond het tehuis 
Zonneveld, en zo waren er langs de hele kust nog tien-
tallen voorbeelden van dergelijke instituten. 

Voorzichtig massatoerisme

Rond 1900 verbeterde de infrastructuur zo sterk, dat het 
veel makkelijker werd om met de trein of tram vanuit 
een stad naar zee te gaan. Over het algemeen liepen de 
wegen in oost-westelijke richting vanaf de noord-zuid 
doorlopende weg langs de binnenduinrand van de Hol-
landse kust, waardoor een meer landinwaarts gelegen 
stad met een kustplaats werd verbonden (bijvoorbeeld 
Alkmaar-Bergen/Egmond, Haarlem-Zandvoort, Den 
Haag-Scheveningen, Rotterdam-Hoek van Holland). 
Bijzonder was de plaats Bergen aan Zee, dat als 
mondaine badplaats in 1907-1918 in opdracht van de 
Bergense familie Van Reenen werd gerealiseerd als vil-
ladorp, ontworpen door landschapsarchitect L. Springer 
en architect H.P. Berlage. Voor de ontwikkeling van 
het dorp was de bereikbaarheid cruciaal: Springer 
ontwierp de Zeeweg vanuit Bergen, en vanaf 1905 reed 
er een stoomtram, plaatselijk bekend als Bello, tussen 
Alkmaar, Bergen en Bergen aan Zee.
In 1908 verscheen in het tijdschrift  Neerlandia een tref-
fend artikel over de verschillen tussen de Nederlandse 
badplaatsen aan de Hollandse kust en op Walcheren: 
‘Scheveningen en Zandvoort worden verzamelplaatsen 
van stroomen gasten en bezoekers, middelpunten van def-
tige praal èn volksvreugde, de andere badplaatsen bieden 
het stille genoegen van een rustig verblijf, een verpoozing 
na een winter vol misschien zwaren arbeid. Ook vinden 
de meer bescheiden beurzen hier gemakkelijk iets van 
hun gading.’ 

Vanaf het Interbellum was het strandbezoek defi nitief 
niet meer exclusief voorbehouden aan de elite. Alle 
lagen van de bevolking ontdekten de badplaats, maar 
vooral de middenklasse trok op warme dagen massaal 
richting de kust. Daarop verrezen al gauw goedkopere 
voorzieningen in de badplaatsen. Vooral nadat in 1918 
de achturige werkdag was ingesteld, kwam het massa-
toerisme goed op gang. Naast de traditionele boulevard 
en de pier verschenen er steeds meer rotan stoeltjes, 
parasols, seizoensgebonden houten strandpaviljoens en 
verkleedcabines op en aan de stranden. Daarbij bleef 
Scheveningen zich profi leren als elite-badplaats, terwijl 
bij de middenstand plaatsen als Egmond aan Zee, Kat-

2.2

Zomerhuizen in de duinen van Ameland
(bron: briefk aart uit collectie Dorine van Hoogstraten)
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wijk aan Zee en Domburg favoriet waren. Amsterdamse 
en Rotterdamse arbeiders gingen graag naar respectie-
velijk Zandvoort en Hoek van Holland. Dit opkomende 
massatoerisme dreigde de kuststrook in deze periode 
te verstoppen in de zomermaanden; op warme dagen 
stonden de wegen naar de kust vol met auto’s. 
Aan de kust en in de duinen werden meer en meer re-
creatiehuisjes en vakantieparken gerealiseerd. Zo werd 
in de jaren dertig op Schiermonnikoog een aantal bij-
zondere recreatiehuisjes gebouwd, waarvan een deel in-
middels als rijksmonument is beschermd (bijvoorbeeld 
de huisjes genaamd Opduin, Enno en Anagber aan de 
Badweg), net als op Ameland (onder meer Somero aan 
de Zwarteweg en Canidunum aan de Duinweg), en op 
Vlieland (zoals Sperwer aan Duinkersoord). Maar ook 
elders, onder andere in Noord-Holland (zomerhuis 
Dijkstra in Groet) en in Zeeland werden in de jaren 30 
van de twintigste eeuw vakantieparken aan de duin-
randgebieden gebouwd. Zo verrees aan de Duinweg 
in Renesse een serie huisjes met namen als De Zeester, 
De Schelp, De Krekel en Parnassia, die de status van 
rijksmonument hebben.
Kamperen won vanaf de jaren 1910 en 1920 aan po-
pulariteit. Een van de oudste campings van Nederland 
viert in 2014 zijn honderdste verjaardag: de Kennemer 
Duincamping Bakkum, begonnen als privé-landgoed 
van de Duitse prinses Luise zu Wied. Zij gaf in 1914 
toestemming aan mensen om er hun tent op te zetten, 
al werd de camping pas in 1928 officieel geopend. Ook 
kunstenaars vestigden zich graag aan de kust vanwege 
het mooie licht, zoals in de gemeenten Bergen, Katwijk 
en Domburg, die bekend staan om hun kunstenaarsko-
lonies. 
Bij nederzettingen die als vissersdorp of havenplaats 
functioneerden, werden tevens recreatieve voorzienin-
gen gerealiseerd om ook in de behoefte van de nieuwe 
bezoekers - de badgasten - te voorzien. Zo verrezen ook 
in Delfzijl en Breskens boulevards, hotels, duinhuisjes 
en aanlegplaatsen voor passagiersboten. Het kijken 
naar (al dan niet historische) schepen was voor velen 
een geliefde bezigheid, niet alleen tijdens vlootschouw-
dagen maar ook gewoon op een vrije dag of tijdens 
een wandeling. In plaatsen als Harlingen, Den Helder, 
Hoek van Holland en Vlissingen was op dat vlak dan 

ook traditioneel genoeg te beleven. Tegelijkertijd werd 
er steeds meer gesport in de kuststrook: er kwamen 
golfbanen (Zandvoort 1910, Noordwijk 1914, Den 
Haag 1893, Domburg 1914), watersportvoorzieningen, 
vliegterreinen (zoals Haamstede, 1930), en stelsels van 
wandel- en fietspaden. Bij Zandvoort werd al sinds de 
dertiger jaren met auto’s geracet en in 1948 opende het 
Circuit van Zandvoort haar deuren.

Ansichtkaart uit Katwijk aan Zee 
(bron: briefkaart uit collectie Dorine van Hoogstraten)
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Militaire kustverdediging vóór 1940 
De bewoners van het huidige Nederland verdedigden 
hun territorium vooral op lokale of regionale schaal. Zij 
bouwden kastelen en forten op strategische plekken, 
legden vestingwerken aan rond hun steden en linies 
of stellingen wat verder ervandaan. Het zijn vooral 
vreemde mogendheden geweest die op een meer groot-
schalige manier aan de Nederlandse kustverdediging 
hebben gewerkt: de Romeinen, de Fransen en na 1940 
de Duitsers. Forten die aan de kust werden gebouwd 
verdedigden meestal belangrijke havens die verder in 
het achterland lagen. 
Het is interessant te zien hoe veel van de versterkingen 
naderhand zijn verbeterd en hergebruikt binnen nieuwe 
militaire werken. De verdedigingswerken werden 
immers op strategische plekken gebouwd, die in de 
loop der eeuwen onverminderd van belang bleven. Zo 
namen de Fransen de Schans bij Oudeschild op Texel 

2.2
op in hun Stelling van Den Helder, die op zijn beurt 
in 1875-1900 door de Nederlanders werd verbeterd 
en daarna door de Duitsers deel werd gemaakt van de 
Atlantikwall. Het zeventiende-eeuwse fort Ramme-
kens aan de Westerschelde werd eerst verbeterd door 
de Fransen en daarna opgenomen in de Atlantikwall 
binnen het landfront Vlissingen. Ook de 19e eeuwse 
kustforten van IJmuiden en Hoek van Holland werden 
binnen de Atlantikwall hergebruikt. De Duitsers heb-
ben op veel van de oudere Nederlandse forten bunkers 
en andere militaire werken gebouwd. De afl eesbaarheid 
van de militaire functie wordt daardoor vergroot.

De Romeinse Limes

De vroegste grensverdediging in ons land had al een 
enorme schaal. De Romeinen hebben langs de Limes: 
de noordgrens van hun rijk, die van Roemenië tot en 
met Engeland liep, een militaire zone aangelegd die 
deels ons land doorsneed. De toenmalige Rijn vormde 
die grens, waarlangs ze negentien legerplaatsen (cas-
tella) hebben aangelegd, verbonden door een wegennet. 
Aan de kust in de uitwaaierende Rijnmonding, bouw-
den ze als eind van de linie het castellum Lugdunum, 
ofwel de Brittenburg. Deze bevindt zich voor de kust 
van Katwijk in zee, door de zich alsmaar terugtrek-
kende kustlijn. Meer landinwaarts lagen het castellum 
Praetorium Agrippinae bij het huidige Valkenburg, en 
de belangrijke (markt)plaats Forum Hadriani bij Voor-
burg. Bovengronds is de Limes vrijwel niet zichtbaar, 
maar ondergronds zijn er resten aanwezig. Vanwege 
de grote archeologische en historische betekenis wordt 
gewerkt aan de nominatie van het Nederlandse deel 
van de Limes als UNESCO Werelderfgoed; de Limes in 
Engeland en Duitsland ging ons daarbij voor.
Parallel aan de kust en haaks op de Limes hebben de 
Romeinen het kanaal van Corbulo gegraven, om de 
monding van Rijn en Maas met elkaar te verbinden. Het 
scheepvaartverkeer was hier veiliger dan over zee. Res-
ten van het kanaal zijn in de bodem bewaard gebleven.

‘Th is town took its beginning from poor fi shermen’s houses, 
and [...] it became a town of great traffi  c. Th is town is one of the 
strongest and has the most commodious haven of Zeeland. It 
lies as if it were in the jaws of Neptune, the sea does almost sur-
round it. [...] She is almost invincible by water, and by land she 
cannot so easily be attacked, being well defended by good walls, 
bastions and ditches.’
Kees van Strien, Touring the Low Countries, accounts of British travellers 1660-1720, 
reisverslag  van William Lord Fitzwilliam (1663), 1998

Fort Kijkduin, Den Helder  ( bron: www.ontdekdenhelder.com)
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Ringwalburgen, forten en batterijen uit de 8e tot 
18e eeuw

De meeste - nog bestaande - vroege kustverdedigings-
werken liggen langs de zeegaten in Zeeland en op de 
Zuid-Hollandse eilanden. Al vanaf 800 werden in 
het kustgebied fortifi caties aangelegd in de vorm van 
ringwalburgen, tegen invallen van de Vikingen. Deze 
werden onder meer aangelegd op Texel (Den Burg), bij 
Burgh op Schouwen, en bij Domburg en Oost-Souburg 
op Walcheren. Het waren verdedigingswerken die de 
hierheen gevluchte bevolking en hun vee bescherming 
moesten bieden bij een aanval.
Vanaf de 15de eeuw werden langs de Westerschelde in 
Vlissingen zeeversterkingen aangelegd bestaande uit 
verdedigingsmuren met bastions. Zij zijn eeuwenlang 
steeds versterkt en verbeterd. Vlissingen was rond 1600 
de thuishaven van de Zeeuwse admiraliteitsvloot. Mede 
daarom zijn er rond de havens,  ook naderhand veel 
militaire gebouwen neergezet. Fort Rammekens, het 
oudste zeefort van West-Europa, verrees iets verderop 
in 1547. Hier lagen tijdens de Republiek de grote VOC-
schepen aan de rede te wachten op gunstige wind. Het 
fort beschermde de havens van Antwerpen en Mid-
delburg. 
In Zeeuws-Vlaanderen, aan de overkant van de Wes-
terschelde, zijn vanaf ongeveer 1570 de Staats-Spaanse 
linies aangelegd. Zoals de naam al zegt waren de linies 
en forten soms in handen van de Spanjaarden en soms 
van de Staatsen, de ‘Staatsgezinden’, ofwel de opstande-
lingen tegen het Spaanse gezag. De strategische ligging 
ten opzichte van de Schelde, de toegang tot de haven 
van Antwerpen, maakte van het gebied een strijdtoneel. 
De aanleg van het fort Retranchement (of Cadsandria, 
waarbinnen naderhand een dorp ontstond) begon 
in 1604 en was bedoeld om de oever van het Zwin te 
beschermen. Het ligt niet ver van de kust.
Meer naar het noorden ligt een aantal fortifi caties bij 
de grote zeegaten. Fort Den Haak bij Vrouwenpolder 
werd in 1588 gebouwd bij het Veersche Gat. Het fort 
is in het landschap nog redelijk herkenbaar. Restanten 
van een 18e-eeuws complex kustbatterijen liggen bij de 
vuurtoren de Stenen Baak (1630). De werken werden 
aangelegd om de Brielse Maas te dekken. De bijbeho-
rende kogelgloeioven (rijksmonument) was bedoeld om 

2.2

De Schans Texel  (bron: www.texel.net)

Forteiland voor de kust bij IJmuiden (www.fl ickr.com)

Fort Rammekens,  Vlissingen ( bron: www.panoramio.com)
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kogels voor het afschieten te verhitten en zo brand te 
stichten.
Nog noordelijker werd rond 1575 de Schans op Texel 
opgeworpen ter verdediging van de Rede van Texel. 
Ook hier meerden grote VOC-schepen af, waarvan de 
lading werd doorgevoerd naar Amsterdam. Napo-
leon liet aan weerszijden van de Schans twee kleinere 
steunforten aanleggen, fort Redoute en Fort Lunette. De 
schans zelf is in 1930 deels afgegraven voor een dijkver-
sterking en recent gerestaureerd.

Franse kustverdediging

Toen Napoleon eenmaal ons land veroverd had, moest 
hij een Engels-Russische invasie vanuit zee zien te 
voorkomen. In de duinstrook bij Wijk aan Zee liet hij 
daarom de Linie van Beverwijk aanleggen (1799-1800) 
die aansloot op een voorloper van de Stelling van 
Amsterdam. De linie bestond uit 26 aarden lunetten, 
waarvan er vier zijn aangewezen als rijksmonument. 
Na de Engelse landing op Walcheren in 1809 kreeg de 
verdediging van de Schelde topprioriteit.
Ook gaf Napoleon in 1810 opdracht een aantal forten 
rond de strategisch belangrijke Marinehaven van Den 
Helder aan te leggen: het begin van de Stelling van Den 
Helder. De schans bij Oudeschild op Texel ging hier 
deel van uitmaken. Westelijk van Breskens legden de 
Fransen fort Frederik Hendrik aan. De grachten en een 
deel van de wallen zijn bewaard gebleven.

Nederlandse kustverdediging: Vestingwetten van 
1874 en 1922

Na vertrek van de Fransen in 1813 moest het Konink-
rijk der Nederlanden zijn eigen grondgebied verdedi-
gen. Op grond van de Vestingwet van 1874 werd een 
groot aantal vestingwerken gebouwd of verbeterd, 
waarvan verreweg de meeste in het binnenland liggen. 
Rond de uitdijende steden werden de, beknellende, ves-
tingwerken gesloopt. De aanleg van nieuwe toegangen 
tot het hart van Holland (Noordhollandsch Kanaal, 
Noordzeekanaal en Nieuwe Waterweg) maakte nieuwe 
verdedigingswerken nodig; hier verrezen kostbare pant-
serforten. Langs de kust werd de Stelling van Den Hel-
der ingrijpend verbouwd en verbeterd, ter verdediging 
van niet alleen de Marinehaven, maar ook de monding 

van het Noordhollandsch kanaal. Ook werd het Fort bij 
IJmuiden aangelegd, als eerste onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam. Het kwam in 1888 gereed. Het in de 
havenmond gelegen fort sloot het Noordzeekanaal af en 
beschermde de sluizen. Het Fort bij IJmuiden ligt sinds 
1929 op een eiland door de aanleg van nieuwe sluizen 
en de verbreding van het kanaal. 
Ook werd vanaf 1881 het Fort op de Hoek van Holland 
gebouwd, ter verdediging van de nieuw aangelegde 
Nieuwe Waterweg, de toegang tot de Rotterdamse 
haven. Aan de kade verrees een, nog bestaande en mo-
numentale torpedoloods (1886). Ter plekke van een fort 
uit 1854 werd vanaf 1913 Fort De Ruyter bij Vlissingen 
gebouwd.
In 1922, na WOI, werd het Nederlandse vestingstel-
sel gereorganiseerd, waardoor de Vesting Holland 
tot stand kwam, het kerngebied van de Nederlandse 
landsverdediging. Daarbij werd zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van al bestaande werken. In het Westfront van 
de Vesting kwamen de zwaartepunten te liggen in Hoek 
van Holland, Scheveningen en IJmuiden. De Marine 
werd geconcentreerd in Vlissingen, Amsterdam en Den 
Helder. Verder werden vooral verspreid uitgelegde bat-
terijen en kazematten gebouwd. Een aantal Nederlandse 
kustbatterijen uit het interbellum, zoals batterij Dishoek 
bij Vlissingen en kustbatterij V bij Hoek van Holland, 
werd na 1940 door de Duitsers hergebruikt.
Ook de bouw van de Stellingen bij Den Oever en Korn-
werderzand (1930-1940), met bakstenen forten, hangt 
samen met de aanleg van nieuwe infrastructuur, in dit 
geval de Afsluitdijk.
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Militaire kustverdediging vanaf 1940

De Atlantikwall, een verdedigingslandschap 

De Duitsers vielen begin mei 1940 Nederland, België en 
Luxemburg binnen. Op 15 mei capituleerde Nederland. 
De Duitsers begonnen met de aanleg van een verde-
digingsstelsel om belangrijke havens te verdedigen en 
Engeland aan te vallen. De linie bestond uit verplaats-
bare versperringen en een groot aantal kleine gebou-
wen. Bij de aanleg ervan maakten de Duitsers gebruik 
van bestaande Nederlandse verdedigingswerken. Vanaf 
1942 werd dit stelsel omgebouwd tot een permanent en 
integraal verdedigingsstelsel langs de bezette Europese 
westkust: de Atlantikwall. 
De Atlantikwall is duizenden kilometers lang en loopt 
van de Noordkaap in Noorwegen tot aan de Spaanse 
grens. De linie was bedoeld om de grens van het Duitse 
rijk te verdedigen tegen aanvallen van de Geallieerden 

2.2
vanuit zee. Langs de hele Nederlandse kust, van Delfzijl 
tot Zeeuws-Vlaanderen, zijn er restanten van terug te 
vinden. 
De Duitsers maakten, ook in Nederland, gebruik van 
gestandaardiseerde bunkertypen en een vaste modu-
laire opbouw per gebied. Toch verschillen de nu nog 
zichtbare restanten duidelijk van karakter. Niet alleen 
doordat de functie per complex verschilde, maar ook 
doordat de Duitsers gebruik maakten van de mogelijk-
heden die het landschap ter plekke bood. En doordat 
wij Nederlanders na de oorlog op verschillende manie-
ren met de restanten zijn omgegaan.

Aanleg

De bouw van de Atlantikwall begon in Nederland in 
1942, en viel in 1944 vrijwel stil door gebrek aan bouw-
materiaal. Toen waren er al 23.000 verdedigingswerken 
gebouwd, waaronder 2000 zware bunkers. De linie 
bestaat uit samenhangende ensembles van zelfstandige 
grotere en kleinere eenheden die elkaar konden onder-
steunen en zo gezamenlijk de kust konden verdedigen. 
Tussen die losse verdedigingspunten lag de ‘Freie Kuste’, 
de vrije kust met minder prioriteit, die minder zwaar 
met verdedigingswerken werd bebouwd.
In ons land was voor de Duitsers de verdediging tegen 
luchtaanvallen een speerpunt. Nederland ligt op de 
aanvliegroute van Engeland naar Duitse vitale gebieden. 
Belangrijk daarvoor zijn radarposten, verbindings- en 
vluchtgeleidingsposten, vliegvelden en luchtdoelgeschut 
voor het onderscheppen van vijandelijke vliegtuigen. 
Een andere bijzonderheid was de bescherming van 
militair en civiel bestuur in en rond Den Haag. De 
‘Führer der Schnellbote’ (motortorpedoboten) voor 
West-Europa koos Scheveningen als hoofdkwartier. 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart was daar vlakbij, in 
Den Haag, gevestigd. Deze keuzes hebben geleid tot 
enorme versterkingen in en rond het kwetsbare rege-
ringscentrum.

Gevolgen van de bouw

De Atlantikwall was een gigantisch bouwprogramma 
met verstrekkende gevolgen voor de kustplaatsen en 
hun bewoners. Grote delen van de kust werden ont-
ruimd en vaak gesloopt voor de aanleg van tankgrach-

‘Huizen en hotels werden dichtgetimmerd, het strand raakte 
bestrooid met mijnen en antitankversperringen en de duinen 
werden volgebouwd met bunkers. [...] In plaats van op zee keken 
de ramen van Zeekant 56 nu aan tegen een tweeëneenhalve 
meter dikke tankmuur. Het ooit zo bruisende Scheveningen was 
inmiddels zo stil geworden dat zelfs de schuwe nachtegalen er 
hun nesten bouwden.’ 
Annejet van der Zijl, Sonny Boy, Amsterdam 2005

Verdedigingslandschap bij de haven van Scheveningen
(bron: K. Bosma, Schuilstad, 2006)

Vlissingen
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ten, tankmuren of open schootsvelden. De bewoners 
werden geëvacueerd en het strand werd verboden 
gebied (Sperrgebiet). Tussen Kijkduin en Den Haag is 
een langgerekte strook bebouwing met de grond gelijk 
gemaakt, in IJmuiden en Velsen-Noord lag een aantal 
sloopzones, in Katwijk en Zandvoort werd bebouwing 
aan de boulevards tot 200 meter landinwaarts gesloopt 
en het dorp Ter Heijde verdween helemaal van de kaart.

Hiërarchische opbouw  

De Atlantikwall als geheel werd systematisch en hië-
rarchisch opgebouwd. Het kleinste onderdeel was de 
licht bewapende ‘Widerstandsnest ‘(weerstandskern) 
bestaande uit kazematten, woonschuilplaatsen en 
bergplaatsen, met prikkeldraad en loopgraven rondom. 
Op strategisch belangrijker plaatsen werden ‘Stütz-
punkte’ (steunpunten) aangelegd. Hiervan werd de 
kern gevormd door zware betonnen bunkers met zware 
bewapening. Op nog belangrijkere kustdelen als havens 
of riviermonden werden deze steunpunten samenge-
voegd tot  ‘Stützpunktgruppe’ (steunpuntengroep) met 
meer manschappen en zware artillerie. Deze werden 
rondom verdedigbaar gemaakt door tankversperringen. 
In Nederland waren dit er achttien, waaronder Delfzijl, 
Zandvoort, Katwijk, Scheveningen, Goeree en Breskens. 
Op locaties van het hoogste belang (zeehavens, marine-
basis) werd een versterkte steunpuntengroep gecreëerd, 
een ‘Verteidigungsbereich’ of later ‘Festung’ (vesting) 
genaamd. In Nederland waren dit Vlissingen, IJmuiden, 
Hoek van Holland en Den Helder. Hierbinnen werd ge-
bruik gemaakt van een groot aantal gestandaardiseerde 
bunkertypen. Het voor de bouw benodigde beton en 
staal was dan direct bekend.
De Atlantikwall bestond uit een ‘Seefront’ en een 
‘Landfront’. Gezien vanuit de kustlijn was het ‘Seefront’ 
bedoeld tegen aanvallen vanuit zee, met kuststellingen 
en batterijen, zoals hierboven beschreven. Vuurleiding, 
geschut, munitiemagazijnen en commandoposten 
werden hier in zware bunkers ondergebracht. Direct 
daarachter lagen manschappenonderkomens, hospita-
len, keukens en andere ondersteunende functies, vaak 
in gemetselde gebouwen. Het ‘Landfront’ ligt verder 
landinwaarts rond de grotere steunpuntengroepen en 
de vestingen. Dit front is bedoeld om te voorkomen 
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Antitankgracht Kijkduin - Den Haag (bron: K. Bosma, Schuilstad, 2006)

Bunkers in de duinen van Den Helder 1943-1945 
(bron: www.geheugenvannederland.nl)

Sloop van een bunker in Callantsoog in de jaren 60 
(bron: www.geheugenvannederland.nl)
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dat een doorgestoten vijand de kustlinie in de rug 
aanvalt. Het ‘Landfront’ heeft  totaal ander karakter. Het 
is een aaneengesloten linie bestaande uit tankmuren, 
tankgrachten en andere tankversperringen en ver-
plaatsbare hindernissen. Het bekendste voorbeeld is het 
‘Landfront’ van Vlissingen, waarvan meer dan zestig 
onderdelen zijn aangewezen als rijksmonument. 

Verdedigingslandschap

De locatie, het type stelling en de inrichting van com-
plexen binnen de Atlantikwall werden bepaald door de 
mogelijkheden van het landschap. Vanaf een duintop 
was er goed uitzicht, en tegelijkertijd moest het verde-
digingswerk opgaan in zijn omgeving en goed verde-
digbaar zijn. Militaire bebouwing die tussen bestaande 
gebouwen verrees, werd gecamoufl eerd met bakstenen 
buitenmuren en een pannen dak. Wie historische foto’s 
bekijkt ziet geen individuele objecten, maar complexen 
die deel uitmaken van een verdedigingslandschap, 
bestaande uit bunkers en andere deels ingegraven 
gebouwen, tankgrachten en tankmuren op bijzonder 
kwetsbare plaatsen, schuttersputten, prikkeldraadver-
sperringen en loopgraven.

Na de oorlog: opruimen en herdenken

Onder druk van economie en toerisme werden na de 
oorlog als eerste de onderdelen van de Atlantikwall in 
de havens en op boulevards gesloopt. Zo werd de twee 
kilometer lange tankmuur op de Katwijkse boulevard al 
in de herfst van 1945 in zijn geheel in een kuil gekanteld 
en met zand afgedekt.
Elders werden onderdelen ingericht als vakantiehuisje 
of als opslagplaats. In parken en duinen bleven ze lig-
gen, vaak afgedekt met zand of grond. De opruiming 
liep niet overal vlekkeloos. Het opblazen van de grote 
U-bootbunker bij IJmuiden mislukte doordat het beton 
te dik was. Veel militaire werken zijn ook gesloopt bij 
verbeteringen aan de zeewering na 1953, vooral in 
Zeeland.
Voor de sloopzones op boulevards en achter de duinen 
werden wederopbouwplannen gemaakt waarbij soms 
een heel nieuwe stedenbouwkundige structuur werd 
ontworpen. Het oplossen van de woningnood had 
daarbij de hoogste prioriteit. 

IJmuiden Heerenduin (bron: Marijke Beek)

Antitankgracht in IJmuiden (bron: Marijke Beek)

Tankmuur Vlissingen (bron: www.bosch-slabbers.nl)
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Na de oorlog werden ook (ere-)begraafplaatsen en her-
denkingsplekken aangelegd. De bekendste herdenkings-
plaats is de Waalsdorpervlakte, op een fusilladeplaats 
in een duinpan in de duinen bij Den Haag. Hier wordt 
de jaarlijkse Dodenherdenking gehouden. De Erebe-
graafplaats Loladse op Texel werd aangelegd voor de 
Georgiërs die werden gedood toen zij, deel uitmakend 
van het Georgische Bataljon binnen de ‘Wehrmacht’,  in 
opstand kwamen tegen de Duitsers. Een Frans oorlogs-
monument in Domburg herinnert aan  de hier in mei 
1940 gevallen Franse en Marokkaanse militairen, de 
Erebegraafplaats in Bloemendaal houdt de herinnering 
levend aan de ter plekke gefusilleerde verzetsstrijders.

Koude Oorlog

Al snel na de zwaar bevochten vrede namen de span-
ningen toe tussen de Verenigde Staten, Engeland en 
Frankrijk aan de ene kant en het Oostblok onder leiding 
van Rusland aan de andere. Een gewapende vrede, de 
Koude Oorlog, was het resultaat. Een groot verschil met 
de periode waarin de Atlantikwall was gerealiseerd, was 
dat de vijand niet langer vanuit de zee werd verwacht, 
en dus lag het accent niet langer op verdediging van de 
kust. Tijdens de Koude Oorlog zijn gebouwen neergezet 
om het land te verdedigen, een potentiële vijand in de 
gaten te houden en vooral om de burgerbevolking te 
beschermen in geval van een atoomoorlog. 
Defensie nam nogal wat Duitse werken in gebruik of 
bouwde er op of naast. Voorbeelden zijn de kijk- en 
luisterpost op de bunker Wassermann op Schiermon-
nikoog (1953), en een radarstation op de bunkers 
in het duingebied Vineta bij Hoek van Holland. Het 
Amerikaanse leger plaatste hier een relaisstation met 
opvallende schotelantennes voor troposcatterverbindin-
gen tussen West-Duitsland en Groot-Brittannië. Verder 
bleef de - in oorsprong Duitse - commandopost in 
Rijksdorp bij Wassenaar in gebruik; het complex werd 
zelfs uitgebreid.
Karakteristieke defensiegebouwen voor de Koude 
Oorlog waren de luchtwachttorens, die in betonnen 
‘raatbouw’ in de jaren vijft ig en zestig van de 20e eeuw 
werden gebouwd om het luchtruim af te zoeken naar 
Russische vliegtuigen. Een ervan - bij uitzondering een 
vierkante bakstenen toren - werd aan de kust gebouwd 

Antitankwall in Katwijk (bron: Marijke Beek)

Hoek van Holland Atlantikwall museum (bron: Marijke Beek)

Landfront Vlissingen (bron: www. bosch-slabbers.nl)
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in de duinen bij Scheveningen. De toren verrees in 1954 
en werd gebouwd op  een puindepot. 
Een andere omvangrijke categorie van militair erfgoed 
uit de Koude Oorlog betreft de zogeheten  Mobilisatie-
complexen (MOB`s) waarvan er vele honderden zijn 
gebouwd in de jaren vijftig en zestig, bijvoorbeeld op 
het voormalige vliegveld Fliegerhorst te Bergen. Som-
mige waren opslagplaatsen voor noodrantsoenen voed-
sel, medicijnen of militaire voertuigen, andere waren 
uitsluitend ingericht als munitieopslagplaatsen.
Naast de militaire verdediging was ook de bescher-
ming van de bevolking van belang. Hiertoe werd de 
Bescherming Bevolking (BB) opgericht. In het kader 
van de civiele verdediging werden onder meer regionale 
commandobunkers, openbare schuilplaatsen, en onder-
grondse bestuurlijke noodzetels gebouwd. 

‘Modern’ militair erfgoed nu

Sinds eind jaren zeventig wordt de cultuurhistorische 
waarde van de Atlantikwall steeds meer ingezien. Een 
aantal complexen is aangewezen als rijksmonument, 
maar een duidelijk overzicht ontbreekt nog steeds. De 
restanten spreken ook een groter publiek aan. Atlan-
tikwall-musea zijn geopend in onder meer Schiermon-
nikoog, IJmuiden, Noordwijk, Scheveningen, Hoek van 
Holland en Walcheren.
Aan een inventarisatie van gebouwen en complexen uit 
de Koude Oorlog wordt gewerkt, een overzicht en een 
waardebepaling zijn nog niet beschikbaar. Wel zijn en 
worden sinds de val van de Berlijnse Muur (1989) vele 
van deze gebouwen voor de militaire en civiele verdedi-
ging door de overheid afgestoten.
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De Wederopbouw
In het kustgebied vond in de Tweede Wereldoorlog 
een grootschalige kaalslag plaats. Hele wijken, zelfs 
complete dorpen werden geëvacueerd en met de grond 
gelijk gemaakt, vooral voor de Atlantikwall. Industrie-
complexen en havens waren vanwege hun strategische 
en economische functie bij uitstek doelwitten voor 
bombardementen. Aan de Zeeuwse en Hollandse kust 
was na de oorlog dan ook vrijwel alles in meer of min-
dere mate beschadigd, en ook in noordelijke steden als 
Harlingen en Delfzijl (waar de laatste slag in Nederland 
werd geleverd inclusief inundatie van delen van het 
landschap) was de schade groot.
Bij de wederopbouw was voor de rijksoverheid het 
herstel van de industrie en handel een belangrijk 
speerpunt om de economie weer op gang te krijgen. 
In het kustgebied betekende dat herstel van havens, 
overslagplaatsen en de ontwikkeling van industrie-
complexen. Aan de basis van deze werkzaamheden lag 
doorgaans een wederopbouwplan dat de stroomlijning 
van verkeerswegen regelde en de herbouw van voorzie-
ningen en woonwijken. Net als in de rest van het land 
werden ook bij veel kustplaatsen in de wederopbouwtijd 
(grootschalige) uitbreidingswijken gerealiseerd om de 
nijpende woningnood in deze periode te bestrijden. 
Voor de wederopbouw van badplaatsen werd een apart 
rapport opgesteld, want al had het herstel van recrea-
tieve voorzieningen niet de allerhoogste prioriteit; reeds 
in de jaren veertig werd op langere termijn een toename 
van het aantal toeristen aan de kust voorzien.
Op enkele plaatsen, zoals Schouwen-Duiveland en Wal-

cheren, moest het hele landschap hersteld worden dat 
in de oorlog geïnundeerd was. Met vereende krachten 
werkten gerenommeerde landschapsarchitecten en 
stedenbouwkundigen aan het ontwerp van landschaps-
plannen en de wederopbouw van steden als Vlissingen, 
Westkapelle en Middelburg. Na de Watersnoodramp 
van 1953 moest het landschap hier opnieuw hersteld 
worden, waarbij in veel gevallen direct ruilverkavelings-
plannen werden opgesteld. 

Badplaatsen

In de wederopbouwperiode was er sprake van een ware 
opleving van de Nederlandse badplaatsen, ze werden 
herontworpen met een nieuw elan. De Rijksdienst voor 
het Nationale Plan publiceerde in 1947 een boekje met 
de titel ‘Beschouwingen betreff ende de wederopbouw 
der badplaatsen’. Daarin werd de badplaats heel zakelijk 
gedefi nieerd als een plaats waar ‘de bevolking geheel of 
gedeeltelijk leeft  van het verschaff en van logies, voeding 
en recreatiemogelijkheden’ aan badgasten. Herstel van 
de badplaatsen zoals ze waren voor de oorlog werd 
afgewezen: ze moesten gesaneerd en gemoderniseerd 
worden om de te verwachten groei van het aantal recre-
anten op te vangen. De herbouwde badplaatsen zouden 
daarbij elk hun eigen karakter moeten behouden en 
versterken om de verschillende bevolkingsgroepen te 
trekken: de meer volkse dagrecreanten en bezoekers 
van goedkope hotels versus de welgestelde badgast die 
voor een dag of voor een langere vakantie naar de kust 
kwam. Diff erentiatie van de badplaatsen langs de gehele 
kust werd van groot belang geacht. 
Voor plaatsen als Vlissingen, Westkapelle, Schevenin-
gen, Katwijk, Zandvoort, Velsen, Den Helder en Delfzijl 
werden na de oorlog wederopbouwplannen opgesteld, 
waarbij ontwerpers de kans aangrepen om de ruim-
telijke structuur te verbeteren, ruimte te creëren voor 
het autoverkeer en voor de te verwachten badgasten in 
de toekomst. De fi jnmazige stedenbouwkundige opzet 
van de meeste vooroorlogse badplaatsen werd in de 
wederopbouwplannen vervangen door een grootscha-
liger, effi  ciënte verkeersstructuur met vaste elementen 
als een autoboulevard, hotels, casino’s, restaurants, 
appartementencomplexen, recreatiebungalows en soms 
een pier. Achter deze strook met voorzieningen aan 

‘De badplaatsen vormen in ons dichtbevolkte land, met zijn 
geringe oppervlakte bossen en woeste gronden, een der belang-
rijkste recreatiegebieden en buiten de grote steden en enkele 
plaatsen met bijzondere klederdracht, vrijwel de enige recreatie-
centra, die enig buitenlands bezoek trekken. Daarnaast zijn de 
badplaatsen de woonplaatsen van hen, die hun levensonderhoud 
in de seizoenexploitatie vinden, en vervullen sommige badplaat-
sen tevens een functie als woongemeenten voor forensen en 
gepensionneerden.’
Rijksdienst voor het Nationale Plan, Beschouwingen betreff ende de wederopbouw der 
badplaatsen, 1947
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de strandzijde kon het dorp zelf, met huizen, scholen 
en andere gebouwen bedoeld voor de vaste bewoners, 
herbouwd worden. 
Zandvoort, Scheveningen en Katwijk behoorden tot 
de zwaarst geschonden Nederlandse badplaatsen. De 
wederopbouwplannen die werden opgesteld waren 
exemplarisch voor de nagestreefde diff erentiatie, de 
opgave werd per plaats verschillend opgevat. Zo maakte 
rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff  een wederopbouw-
plan voor Zandvoort met veel ruimte voor ‘het in groot-
schen stijl  te organiseeren zomerbedrijf ’, maar ook met 
woningbouw voor permanente bewoners en een hofj e 
voor de lokale ouderen. Aan de wederopbouwplannen 
voor het zwaar gehavende, van oudsher zo mondaine,  
Scheveningen werkten onder andere de architecten 
W.M. Dudok en Herman Rosse, waarbij de vooroor-
logse pier niet gereconstrueerd werd maar er wel een 
moderne pier met meerdere platforms werd gebouwd. 
Bij de wederopbouw van Katwijk was eerst de Haagse 
architect Herman van der Kloot Meijburg en later Sam 
van Embden betrokken als ontwerper. Hier bleef de 
badplaatsfunctie ondergeschikt aan de lokale belangen 
van het oude vissersdorp. Men was van mening dat 
de vissersbevolking het oude, zo geliefde Katwijk zou 
moeten kunnen herkennen. Parallel aan elkaar werden 
badplaats en vissersdorp herbouwd en uitgebreid.
De vaak goed doordachte oorspronkelijke wederop-
bouwplannen werden niet consequent uitgevoerd zoals 
ze waren ontworpen, vanwege materiaalschaarste, 
spaarzaamheid en bureaucratie. Daardoor domineerden 
uiteindelijk grootschalige appartementencomplexen, 
eenvormige hoogbouwhotels en horecavoorzieningen 
het straatbeeld in veel badplaatsen en was het resultaat 
minder gediff erentieerd en sprankelend dan in de oor-
spronkelijke wederopbouwplannen was voorzien. Door 
gebrek aan onderhoud trad bij veel van de gebouwen uit 
de periode 1945-1965 in de loop der jaren bovendien 
nog een verschraling op.

Andere manieren om te ontspannen

Behalve de badplaatsen kwamen na de Tweede Wereld-
oorlog ook andere vormen van recreatie op, zoals de 
natuurrecreatie in de duinen. Een dagje naar het strand 
werd steeds populairder en daarmee ontstond ook 
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De herbouwde boulevard van Katwijk, 2011 
(bron: www. beeldbank.cultureelerfgoed.nl)

Zandvoort na de Tweede Wereldoorlog, bebouwing in de kustzone is gesloopt
(bron: www.zandvoortvroeger.nl)

Appartementen uit de wederopbouwperiode in Zandvoort
(bron: Strootman)
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buiten de badplaatsen in het zomerseizoen een actief 
strandleven, met alle drukte van dien. Langs delen van 
de kust bestonden de recreatievoorzieningen uit een 
parkeerplaats, een strandopgang en hier en daar een 
paviljoen. Strandbezoek werd ook steeds ‘lichter’: waar 
men rond 1900 nog rieten stoelen, manden, en vrijwel 
geheel bedekkende badkleding meetorste, kon men na 
de oorlog volstaan met veel lichter materieel en minder 
kleding. 
Het strand werd soms heel intensief gebruikt: bij Oost-
Voorne kon men sinds de introductie van de auto zelfs 
jarenlang (tot 2004) het autostrand oprijden, wat niet 
alleen onder invaliden en ouderen populair was. Elders 
kwamen er steeds meer watersporters. In de jaren vijftig 
en zestig werd er gekampeerd, gesport en paardgereden 
op het strand. Dit soort actief strandleven heeft weinig 
blijvende sporen nagelaten in het kustgebied, maar 
behoort wel tot de naoorlogse strandcultuur. 
In Friesland en Groningen was van grootschalige we-
deropbouw van badplaatsen geen sprake. Wel groeide 
ook hier het aantal watersporters gestaag en leefde de 
recreatie op de Waddeneilanden verder op. Voor de 
inrichting van het Lauwersmeer als recreatiegebied 
werden interessante plannen opgesteld. De Lauwerszee 
werd in het kader van de Deltawet in 1961 van de Wad-
denzee afgesloten met een dam. Omdat de noordelijke 
provincies buiten de Waddeneilanden niet veel verschil-
lende recreatiemogelijkheden hadden en de vraag naar 
goed uitgeruste ontspanningslandschappen naar ver-
wachting zou toenemen, werd hier een recreatiegebied 
ontworpen waar op een mooie dag zo’n 68.000 mensen 
zouden kunnen recreëren. Het boezemmeer van 1.700 
hectare werd niet conform die ambitieuze plannen 
ingericht, maar er zijn wel luxueuze bungalowparken, 
voorzieningen voor dagrecreatie gerealiseerd.

Bedrijvigheid en uitbreidingswijken

Op een aantal plaatsen werd in de wederopbouwperi-
ode ook bedrijvigheid herbouwd. Industriële com-
plexen werden vaak zo grootschalig aangepakt dat ze 
een stevige ruimtelijke invloed hadden op de omgeving. 
In IJmuiden bijvoorbeeld had het herstel van de havens 
hoge prioriteit vanwege noodzakelijke aanvoer van 
overzeese goederen. Ook de herbouw van de industrie 

Het complex van de visafslag en de nieuwe pier in Scheveningen
(bron: www. beeldbank.cultureelerfgoed.nl)

De nieuwe boulevard van Scheveningen naar ontwerp van De Solà-Morales (2013)
(bron: www.flickr.com)

Het Lauwersmeer als recreatiegebied
(bron: www. beeldbank.cultureelerfgoed.nl)
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had haast: zo snel mogelijk wilde men weer het voor-
oorlogse productieniveau bereiken. Bij de Hoogovens 
lukte dat al in 1948. De snelle groei van de Hoogovens 
en aanverwante industrie veroorzaakte ook een groei 
van het aantal inwoners. In de wederopbouwplannen 
die architect W.M. Dudok in samenwerking met W. van 
Tijen en H. Maaskant opstelde werden verschillende 
functies gescheiden: industrie, wonen, recreatie, ver-
keer. Orde en evenwicht waren in de stedenbouwkun-
dige opzet van de samengestelde gemeente (IJmuiden, 
Velseroord, Wijkeroog, Santpoort, Jan Gijzenvaart, 
Driehuizen en Velsen) leidend; het was van oudsher een 
rommelig gebied en dit was een goede kans om dat te 
repareren. Het eindbeeld werd bepaald door vrij unifor-
me woningbouw, veelal in baksteen. Bijzondere gebou-
wen binnen deze geordende structuur zijn het raadhuis 
van Velsen en het hoofk antoor van de Hoogovens, beide 
naar ontwerp van Dudok. Markant is het contrast dat 
ontstaan is tussen deze ordelijke bebouwing en de nabij 
gelegen, historische strook buitenplaatsen, waaronder 
het 18e-eeuwse landgoed Beeckesteijn in Velsen-Zuid.
Een ander voorbeeld van een dominante wederop-
bouw-structuur is in Scheveningen gerealiseerd. Naast 
de grote nieuwe pier werd daar ook een 345 meter lang 
complex gerealiseerd voor de visafslag (1962-1964). 
Door zijn langgerekte vorm vult het complex de hele 
kade aan de westzijde, het vormt een soort architecto-
nische buff er tussen haven en zee. Het complex omvat 
behalve de visafslag onder meer ook een kantoorge-
bouw voor de Dienst van het Haven- en Marktwezen, 
een mijnzaal en een laadperron. 
In het noorden had de Tweede Wereldoorlog ook veel 
sporen nagelaten, bijvoorbeeld in Harlingen, maar 
vooral ook in de Eemsmond. Het gebied was tot het 
eind toe fel verdedigd; Delfzijl, de omringende dorpen 
en het landschap waren zwaar beschadigd. De ambities 
bij de wederopbouw waren vooral economisch, maar 
een probleem was het gebrek aan werk in de landbouw. 
De streek was van oudsher vooral agrarisch van aard 
geweest. De rijksoverheid wilde de industrialisatie van 
het gebied op gang brengen, maar dat proces verliep 
moeizaam. Begin jaren vijft ig wilde de Koninklijke 
Nederlandse Soda Industrie (nu AKZO) zich in Delfzijl 
vestigen omdat bij Winschoten een grote zoutvoorraad 

Zicht over het Noordzeekanaal op de Hoogovens in IJmuiden
(bron: www. beeldbank.cultureelerfgoed.nl)

De boulevard van Vlissingen, met de zeevaartschool
(bron: www. beeldbank.cultureelerfgoed.nl)

De kustzone van Domburg (bron: www.fl ickr.com)
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was gevonden, die via de haven vervoerd kon worden. 
Zo kwam de industrialisatie enigszins op gang, maar de 
landelijke dorpen liepen leeg. 
De kenmerkende uitbreidingswijken die bij alle Ne-
derlandse steden en dorpen gerealiseerd werden om 
de gigantische naoorlogse woningnood te bestrijden, 
verschenen ook bij de meeste kustplaatsen. Daarnaast 
werden in deze periode ook veel bijzondere gebou-
wen herbouwd of nieuw gerealiseerd, van raadhui-
zen (bijvoorbeeld West-Kapelle, Vlissingen, Velsen, 
West-Terschelling) tot zeevaartscholen (Vlissingen, 
Terschelling). De architectuur en stedenbouw van de 
wederopbouw is aan een herwaardering toe; landelijk 
zijn inmiddels bijna 200 gebouwen en een select aantal 
gebieden en landschappen beschermd als monument, 
waarvan enkele zich aan of nabij de kust bevinden, 
zoals onder meer de modelboerderij in Termunten, het 
Gasthuishofje van Zandvoort, het boezemgemaal van 
Katwijk, een aantal gebouwen in de sloopzone van Den 
Haag (Segbroeklaan en omgeving) en het station en de 
zeevaartschool van Vlissingen. 

De ontwikkeling van de recreatie na 1965

Na de wederopbouwperiode werd het strandbezoek nog 
veel massaler en meer uitgespreid over de gehele kust. 
De vraag naar vakantiehuisjes groeide. De vakantiepar-
ken uit de tweede helft van de 20e eeuw kennen vaak 
een meer regelmatige en eenvormige opzet dan de voor-
oorlogse vakantieparken en een hogere dichtheid van 
huisjes. In Zeeland, de Kop van Noord-Holland en op 
de Waddeneilanden is het aantal vakantieparken sterk 
toegenomen. Daar werd het ruimtebeslag van vakan-
tieparken vaak groter dan dat van de dorpskernen en 
badplaatsen. Misschien is het beste voorbeeld hiervan 
het in 1990 geopende Port Zélande, een bungalowpark 
op de Brouwersdam aan het Grevelingenmeer naar ont-
werp van architect Zeelenberg. Het park, een imitatie 
van een Zuid-Frans vissersdorp, is ongeveer 27 hectare 
groot met ruim 700 bungalows en een haven met 850 
ligplaatsen. 
Watersporters werden in deze post-wederopbouwpe-
riode dominante gebruikers van het kustgebied. Vanaf 
de jaren zeventig werd het windsurfen populair, vanaf 
de jaren negentig het kitesurfen, terwijl rond de Friese 

en Groningse kust, op het Lauwersmeer, op de Wadden 
en rond de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden steeds 
meer werd gezeild. In havens verschenen meer en meer 
zeil- en motorjachten, er werden op veel plekken aparte 
jachthavens aangelegd.
Vanaf de jaren zeventig werden langs de kust ook 
(natuur-)educatieve en museale voorzieningen gere-
aliseerd, zoals de zeehondencrèche in Pieterburen, 
Ecomare op Texel, het Aquarium in Bergen aan Zee, 
Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, en Neeltje 
Jans op de Oosterscheldekering. Ook nam het aantal 
horecagelegenheden langs de kust toe en kwamen de 
festivals op, zoals Oerol op Terschelling dat sinds 1981 
jaarlijks een groot cultuurminnend publiek naar de 
lokale campings en pensions trekt. Sinds de jaren ne-
gentig wordt in november op Ameland de Kunstmaand 
georganiseerd en in Zeeland, op de Brouwersdam, 
wordt sinds 2006 jaarlijks Concert at Sea georganiseerd. 
De festivalisering van de kust lijkt in volle gang te zijn.
Deze meest recente periode in de geschiedenis van het 
kusttoerisme is in ruimtelijke zin dominant maar heeft 
over het algemeen een zeer beperkte cultuurhistorische 
waarde – reden om deze periode niet in de kaarten 
in dit rapport om te nemen. Veel badplaatsen zijn op 
hoofdlijnen op elkaar gaan lijken, met eenvormige, 
grootschalige appartementencomplexen, hoogbouw-
hotels en in de zomer een bonte reeks strandpaviljoens. 
De overgebleven historische gebouwen hebben daarmee 
aan betekenis gewonnen voor de lokale identiteit en 
herkenbaarheid. Monumentale complexen als de haven 
van Harlingen, de koloniehuizen in Bergen aan Zee 
en Egmond, het Scheveningse Kurhaus, de recreatie-
huisjes in Renesse, of het badhotel van Domburg zijn 
van cruciaal belang voor het onderscheid tussen de bad-
plaatsen. En aangezien de narratieve cultuur aan belang 
wint, wordt het plaatselijke verhaal steeds prominenter 
gepresenteerd, via boekjes over de lokale geschiedenis, 
informatieborden in het landschap, websites en apps op 
de smartphone: Katwijk was een Romeinse legerplaats 
en een vissersdorp, Walcheren het verdronken land, 
in Hoek van Holland vestigden zich de arbeiders die 
werkten aan de Nieuwe Waterweg, Jac P. Thijsse hield 
veel van de opmerkelijke Texelse flora en fauna. Elke 
kustplaats onderzoekt zijn eigen identiteit.
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3Opgaven voor 
de kust



65Katwijk (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)

In dit hoofdstuk worden de  meest rele-
vante opgaven die zijn geformuleerd in 
de nationale en provinciale kustvisies 
toegelicht. In de Nationale Visie Kust 
(2013) en de Voorkeursstrategie Wadden 
(2013) heeft het rijk aangegeven waar de 
komende jaren de belangrijkste opgaven 
liggen bij het streven naar een veilig en 
aantrekkelijk Nederland.  Daarbij speelt 
cultuurhistorie een minimale rol. 
Als input voor deze nationale visies 
hebben de kustprovincies gewerkt aan 

strategische agenda’s voor hun kust 
(2011/2012). 
Inzicht in de veiligheids- en ruimtelijke-
economische opgaven is van belang om 
het erfgoed optimaal tot zijn  recht te 
laten komen in de plannen voor de kust.  
De ‘parels’ zijn bij uitstek plekken met 
veel lokale energie, met name hier liggen 
kansen om cultuurhistorie beter te be-
nutten en te integreren.
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3.1
De komende decennia zal in het kustgebied een groot 
aantal maatregelen worden genomen om de veiligheid 
van ons land te verbeteren. Om de veiligheid van kust 
en achterland op orde te houden is het van belang dat 
het kustfundament meegroeit met zeespiegelstijging 
door structurele erosie blijvend te compenseren en 
het meegroeien van de zachte en harde keringen te 
realiseren. Daarbij is het credo ‘zacht en zeewaarts 
waar het kan, hard en landwaarts waar het moet’. In het 
Waddengebied is daarbovenop de ambitie geformu-
leerd om de harde randen van de Friese en Groningse 
kust te verzachten. Dat vraagt om aanpassingen van de 
aanpak, bijvoorbeeld door dijkversterking te koppelen 
aan uitbreiding van het kwelderareaal. Het streven is dat 
maatregelen voor waterveiligheid hand in hand gaan 
met versterking van natuur, beleving en economie. 

Dynamisch kustbeheer

De kwaliteit van de natuur in de duinen kan worden 
bevorderd door dynamisch kustbeheer verder uit te 
breiden. Dynamisch kustbeheer betekent dat de kust 
zo wordt beheerd, dat er meer ruimte is voor natuur-
lijke processen, zoals de verstuiving van zand of meer 
zee-invloed. In sommige brede duingebieden zijn 
mogelijkheden voor het toelaten van kerven (kuilen) 
of wash-overs (openingen waardoor de zee bij hoge 
waterstand naar binnen stroomt). Door het versterken 
van lange gradiënten wordt de ecologische functie van 
het duingebied verder versterkt. 

Korte termijn

Voor de korte termijn is de kustveiligheid grotendeels 
op orde en ligt de opgave vooral in het beheer en (in-
tensiever) onderhoud van de keringen. Bij een matige 
zeespiegelstijging in de periode 2020-2050 en voortzet-
ting van het onderhoud van de basiskustlijn, ver-
wachten experts dat de norm van de waterkering voor 
2050 op vier locaties aan de Noordzeekust zal worden 
overschreden: bij Zandvoort, Oostvoorne, de Brouwers-
dam en de Veerse Dam. Bij een snelle zeespiegelstijging 
zullen er nog een negental locaties, voor of rond het jaar 
2050, niet aan de norm voldoen. 
In het Waddengebied is de opgave acuter, zo’n 120 km 
dijk voldoet nu niet aan de normen. Met andere dan 

de klassieke dijkconcepten kan worden voldaan aan de 
veiligheidsnormen en tegelijkertijd worden meegekop-
peld met ambities voor natuur, recreatie en economie. 
Een vijftal andere dijkconcepten scoort daarbij als 
kansrijk: rijke dijk, dijk met bio-bouw, standaarddijk 
met innovatieve elementen, oeverdijk (groene dijk) en 
standaarddijk met kwelderwal.

Lange termijn

Voor de lange termijn is de opgave om, naast het in 
evenwicht houden van het kustfundament, ook verder 
kennis op te doen over de werking van het systeem. 
Voor het Waddengebied wordt ingezet op het in stand 
houden van het intergetijdengebied als duurzame buffer 
voor de golfaanvallen vanuit de Noordzee.
Daarbij wordt het kustfundament preventief op peil ge-
houden, worden mogelijkheden voor dynamisch kust-
beheer benut en blijft voldoende zand naar de Wadden-
zee stromen om deze te kunnen laten meegroeien met 
de zeespiegelstijging. Aan de Noordzeekust voldoen in 
de periode na 2050 negen locaties niet aan de norm bij 
een matige zeespiegelstijging: Vlissingen, Westkapelle, 
Domburg, Katwijk, Egmond, Bergen, Den Helder, Texel 
en Ameland. Bij een snelle zeespiegelstijging wordt na 
2050 bovendien een verdubbeling van de aandachts-
punten verwacht, uitgedrukt in totale kustlengte.

Veiligheidsopgaven



67

Cultuurhistorie

Militaire kustverdediging voor 1940

Militaire kustverdediging WOII, 
Atlantikwall en Koude Oorlog

Identiteit kustlandschappen

Identiteit kustplaatsen

Waterstaat

Veiligheidsopgave 2050-2100

Veiligheidsopgave 2020-2050

Ontwikkelpotentie

Maatregelen dynamisch kustbeheer bij brede duingebieden

Infrastructuur knooppunten

Energie

Herstructurering

Ringwalburgen, vestingen en forten

Linies en de Limes

Tankmuur of tankgracht

Rijksmonument

Militair complex Atlantikwall

Belangrijk militair complex Atlantikwall

Sloopzone voor aanleg Atlantikwall

Koude Oorlog 

Erebegraafplaats of herdenkingsmonument

Vliegveld

Cluster van militaire objecten

Cluster van militaire complexen

Strekdam

Dam

Slaperdijk

Zeedijk

Strandhoofd

Stuifdijk

Dijkring

Duinmassief

Terpenlandschap

Terpen

Boulevard

Kerven

Inlaat

Deltawerken

Zandmotor

Kerven

Nieuwe locatie dynamisch kustbeheer (Nationale visie)

Mogelijke locatie dynamisch kustbeheer (Provinciale visie)

Bestaande locatie dynamisch kustbeheer

Haven

Station

Kanaal/rivier/zeearm

Spoor

Autoweg

Windenergie - vastgestelde locaties

Windenergie - onderzochte gebieden

Windenergie - zoekgebied

Getijdenenergie - zoekgebied

Veerverbinding

Dynamisch kustbeheer op basis van Deltaprogramma Kust, Deltaprogramma Wadden en Provinciale visies



68

Cultuurhistorie

Militaire kustverdediging voor 1940

Militaire kustverdediging WOII, 
Atlantikwall en Koude Oorlog

Identiteit kustlandschappen

Identiteit kustplaatsen

Waterstaat

Veiligheidsopgave 2050-2100

Veiligheidsopgave 2020-2050

Ontwikkelpotentie

Maatregelen dynamisch kustbeheer bij brede duingebieden

Infrastructuur knooppunten

Energie

Herstructurering

Ringwalburgen, vestingen en forten

Linies en de Limes

Tankmuur of tankgracht

Rijksmonument

Militair complex Atlantikwall

Belangrijk militair complex Atlantikwall

Sloopzone voor aanleg Atlantikwall

Koude Oorlog 

Erebegraafplaats of herdenkingsmonument

Vliegveld

Cluster van militaire objecten

Cluster van militaire complexen

Strekdam

Dam

Slaperdijk

Zeedijk

Strandhoofd

Stuifdijk

Dijkring

Duinmassief

Terpenlandschap

Terpen

Boulevard

Kerven

Inlaat

Deltawerken

Productielandschap

Haven, visserij en industrie

Mogelijke locatie nieuwe jachthaven

 Recreatie voor 1940

Wederopbouw

Haven

Historische vissersplaats

Industrie

Vuurtoren

parel volgens provincie - verblijfsrecreatie

parel volgens DP Wadden - meekoppelkans recreatie

parel volgens DP Wadden - meekoppelkans natuur

parel volgens provincie - overig

parel volgens DP Kust

stedelijke opgave

recreatieve opgave

wateropgave

natuuropgave

Waddengebied als parel

mogelijke locatie nieuwe jachthaven - DP kust

mogelijke locatie nieuwe jachthaven - provincie

Groene dijk

Dijken versterken

Innovatieve dijk

Secundaire dijk

Waterrobuuste inrichting

Zandmotor

Kerven

Nieuwe locatie dynamisch kustbeheer (Nationale visie)

herstructureringsopgave provincie

herstructureringsopgave DP kust - havengebied

herstructureringsopgave DP kust - boulevard

Opgave zachte kering - matige zeespiegelstijging

Opgave zachte kering - snelle zeespiegelstijging

Zandsuppletie

Opgave harde kering - matige zeespiegelstijging

Opgave harde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave - hoogte

Opgave - stabiliteit

Opgave - bekleding

Opgave - afslag

Opgave - nader onderzoek

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Mogelijke locatie dynamisch kustbeheer (Provinciale visie)

Bestaande locatie dynamisch kustbeheer

Haven

Station

Kanaal/rivier/zeearm

Spoor

Autoweg

Windenergie - vastgestelde locaties

Windenergie - onderzochte gebieden

Windenergie - zoekgebied

Getijdenenergie - zoekgebied

Veerverbinding

Opgave zachte kering - langzame zeespiegelstijging

Opgave zachte kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave harde kering - langzame zeespiegelstijging

Opgave harde kering - snelle zeespiegelstijging

Veiligheidsopgave 2020-2100 op basis van Deltaprogramma Kust en Deltaprogramma Wadden

3.1



69

Veiligheidsopgave 2050-2100

Veiligheidsopgave 2020-2050

Ontwikkelpotentie

Maatregelen dynamisch kustbeheer bij brede duingebieden

Infrastructuur knooppunten

Energie

Herstructurering

Ringwalburgen, vestingen en forten

Linies en de Limes

Tankmuur of tankgracht

Rijksmonument

Militair complex Atlantikwall

Belangrijk militair complex Atlantikwall

Sloopzone voor aanleg Atlantikwall

Koude Oorlog 

Erebegraafplaats of herdenkingsmonument

Vliegveld

Cluster van militaire objecten

Cluster van militaire complexen

Strekdam

Dam

Slaperdijk

Zeedijk

Strandhoofd

Stuifdijk

Dijkring

Duinmassief

Terpenlandschap

Terpen

Boulevard

Kerven

Inlaat

Deltawerken

Groene dijk

Dijken versterken

Innovatieve dijk

Secundaire dijk

Waterrobuuste inrichting

Zandmotor

Kerven

Nieuwe locatie dynamisch kustbeheer (Nationale visie)

herstructureringsopgave provincie

herstructureringsopgave DP kust - havengebied

herstructureringsopgave DP kust - boulevard

Opgave zachte kering - matige zeespiegelstijging

Opgave zachte kering - snelle zeespiegelstijging

Zandsuppletie

Opgave harde kering - matige zeespiegelstijging

Opgave harde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave - hoogte

Opgave - stabiliteit

Opgave - bekleding

Opgave - afslag

Opgave - nader onderzoek

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Mogelijke locatie dynamisch kustbeheer (Provinciale visie)

Bestaande locatie dynamisch kustbeheer

Haven

Station

Kanaal/rivier/zeearm

Spoor

Autoweg

Windenergie - vastgestelde locaties

Windenergie - onderzochte gebieden

Windenergie - zoekgebied

Getijdenenergie - zoekgebied

Veerverbinding

Opgave - hoogte

Opgave - stabiliteit

Opgave - bekleding

Opgave - afslag

Opgave - nader onderzoek

Opgave zachte kering - langzame zeespiegelstijging

Opgave zachte kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave harde kering - langzame zeespiegelstijging

Opgave harde kering - snelle zeespiegelstijging

Veiligheidsopgave 2050-2100 op basis van Deltaprogramma Kust en Deltaprogramma Wadden
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3.2
Behoud van kwaliteiten en ontwikkeling van de kust 
vragen om een integrale aanpak van waterveiligheid, 
aantrekkelijkheid en economie. In ruimtelijk-econo-
misch opzicht liggen de opgaven en ambities vooral 
op het vlak van het verbeteren van de kustzone als 
vestigingsmilieu (badplaatseconomie en topsectoren), 
als integraal onderdeel van de ruimtelijk-economische 
ontwikkelagenda van het grotere regionale verband 
waar de kust deel van uitmaakt. De opgaven voor de 
aantrekkelijkheid van de kust liggen vooral op het vlak 
van het onderling verbinden en dynamischer maken 
van natuurgebieden, het aantrekkelijker maken van de 
karakteristieke identiteiten (kwaliteiten en vitale voor-
zieningen) van kustplaatsen en recreatiegebieden, het 
behouden en ontwikkelen van de culturele kwaliteiten 
en het verbeteren van de bereikbaarheid en ontsluiting 
van strand, recreatiegebieden, jachthavens en badplaat-
sen.

Ontwikkelopgaven

Kwaliteitsverbetering in de kustzone is nodig om 
de aantrekkelijkheid te versterken, te benutten en 
te borgen. Door het rijk en de provincies zijn parels 
voorgedragen: gebieden met ontwikkelpotentie en met 
bestuurskracht om de ambities te realiseren. Deze parels 
omvatten verschillende thematieken als een stedelijke, 
recreatieve, water of natuuropgave. Enkele parel-pro-
jecten zijn al van start gegaan, enkele worden op korte 
termijn opgestart. Deze ‘parels’ zijn bij uitstek plekken 
met veel lokale energie, met name hier liggen kansen 
om cultuurhistorie beter te integreren.

Onderdeel van deze ontwikkelopgaven is het aantrek-
kelijker maken en waar nodig herstructureren van kust-
plaatsen (moderniseren, het stimuleren van meervou-
dig ruimtegebruik en het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit). Door het rijk zijn locaties benoemd waar een 
herstructurering van de boulevard of het havengebied 
gewenst is. In Vlissingen, Kijkduin, Scheveningen en 
Noordwijk is er een opgave om de boulevard te her-
structureren. In Vlissingen, Scheveningen en Den Hel-
der zijn er kansen om het havengebied een kwaliteits- 
impuls te geven. Daarnaast worden ook zoeklocaties 

benoemd voor de aanleg van nieuwe zeejachthavens.  
Mogelijke, in de Nationale Visie benoemde,  locaties 
zijn Cadzand-bad, de Brouwersdam en Katwijk. 

De opgaven voor de aantrekkelijkheid van de kust 
spelen ook in op het versterken van de verschillende 
gebiedsidentiteiten. Het gaat daarbij zowel om het ver-
sterken van de verschillende karakteristieke kustland-
schappen, met elk een eigen opgave,  als het aantrek-
kelijker maken en het versterken van de identiteiten 
van kustplaatsen. Een kwaliteitsslag, onderscheidend 
profiel en gedifferentieerd aanbod kunnen ervoor 
zorgen dat het karakter van elke kustplaats verder wordt 
versterkt. Op pagina 72 is een overzicht opgenomen van 
ontwikkel- en herstructureringsopgaven op basis van 
de regionale kustvisies en de Deltaprogramma’s Kust en 
Wadden.

Energie

Een tweede majeure opgave is de inpassing van locaties 
voor energiewinning. Recent zijn er door het kabinet elf 
locaties voor de aanleg van windmolenparken vastge-
steld, daarnaast zijn er zoekgebieden aangewezen. De 
meeste worden gezocht windmolenparken in het Noor-
den (onder andere de Eemshaven en Delfzijl), Zeeland 
en Zuid-Holland (onder andere de Maasvlakte en aan 
de randen van Goeree-Overflakkee). Daarnaast worden 
mogelijkheden onderzocht voor het realiseren van een 
getijdencentrale in de Brouwersdam. 

Ruimtelijke en economische 
opgaven
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Cultuurhistorie

Militaire kustverdediging voor 1940

Militaire kustverdediging WOII, 
Atlantikwall en Koude Oorlog

Identiteit kustlandschappen

Identiteit kustplaatsen

Waterstaat

Veiligheidsopgave 2050-2100

Veiligheidsopgave 2020-2050

Ontwikkelpotentie

Herstructurering

Ringwalburgen, vestingen en forten

Linies en de Limes

Tankmuur of tankgracht

Rijksmonument

Militair complex Atlantikwall

Belangrijk militair complex Atlantikwall

Sloopzone voor aanleg Atlantikwall

Koude Oorlog 

Erebegraafplaats of herdenkingsmonument

Vliegveld

Cluster van militaire objecten

Cluster van militaire complexen

Strekdam

Dam

Slaperdijk

Zeedijk

Strandhoofd

Stuifdijk

Dijkring

Duinmassief

Terpenlandschap

Terpen

Boulevard

Kerven

Inlaat

Deltawerken

eiland

flank

parkduinen

metropool aan zee

estuarium

vissersdorp

pionier

havenplaats

vakantiedorp

villapark

sanatoria

kuuroord

mondain

terpen- en waddenkust

Productielandschap

Haven, visserij en industrie

Mogelijke locatie nieuwe jachthaven

 Recreatie voor 1940

Wederopbouw

waterwinning

Sloopzone Atlantikwall en Wederopbouwzone

zanderij-landschap

eendenkooi

Badplaatsen die zich ontwikkelden met meerdere recreatie-
voorzieningen

Landgoederen/buitenplaatsen 

Gebieden met vakantieparken en campings in de duinen, 
buiten de kernen

Gebieden met veel gezondheidszorg (kuuroorden) en 
vakantiekolonies 

Gebieden met losse recreatiewoningen

Wederopbouwkernen met uitbreidingswijken

Industriële ontwikkeling

Ontwikkeling van vakantieparken en campings

Planmatig ontwikkelde (natuur)recreatiegbieden

Deltawerken

Markant Wederopbouwobject

Haven

Historische vissersplaats

Industrie

Vuurtoren

parel volgens provincie - verblijfsrecreatie

parel volgens DP Wadden - meekoppelkans recreatie

parel volgens DP Wadden - meekoppelkans natuur

parel volgens provincie - overig

parel volgens DP Kust

stedelijke opgave

recreatieve opgave

wateropgave

natuuropgave

Waddengebied als parel

Aard opgave

mogelijke locatie nieuwe jachthaven - DP kust

mogelijke locatie nieuwe jachthaven - provincie

herstructureringsopgave provincie

herstructureringsopgave DP kust - havengebied

herstructureringsopgave DP kust - boulevard

Opgave zachte kering - matige zeespiegelstijging

Opgave zachte kering - snelle zeespiegelstijging

Zandsuppletie

Opgave harde kering - matige zeespiegelstijging

Opgave harde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave - hoogte

Opgave - stabiliteit

Opgave - bekleding

Opgave - afslag

Opgave - nader onderzoek

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Mogelijke locatie dynamisch kustbeheer (Provinciale visie)

Bestaande locatie dynamisch kustbeheer

militaire vesting
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Overzicht van ontwikkel- en herstructureringsopgaven op basis van de regionale kustvisies en de Deltaprogramma’s Kust en Wadden

3.2

Noordwijk

Scheveningen

Kijkduin

Den Helder

Vlissingen
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Cultuurhistorie

Militaire kustverdediging voor 1940

Militaire kustverdediging WOII, 
Atlantikwall en Koude Oorlog

Identiteit kustlandschappen

Identiteit kustplaatsen

Waterstaat

Veiligheidsopgave 2050-2100

Veiligheidsopgave 2020-2050

Ontwikkelpotentie

Maatregelen dynamisch kustbeheer bij brede duingebieden

Infrastructuur knooppunten

Energie

Ringwalburgen, vestingen en forten

Linies en de Limes

Tankmuur of tankgracht

Rijksmonument

Militair complex Atlantikwall

Belangrijk militair complex Atlantikwall

Sloopzone voor aanleg Atlantikwall

Koude Oorlog 

Erebegraafplaats of herdenkingsmonument

Vliegveld

Cluster van militaire objecten

Cluster van militaire complexen

Strekdam

Dam

Slaperdijk

Zeedijk

Strandhoofd

Stuifdijk

Dijkring

Duinmassief

Terpenlandschap

Terpen

Boulevard

Kerven

Inlaat

Deltawerken

Groene dijk

Dijken versterken

Innovatieve dijk

Secundaire dijk

Waterrobuuste inrichting

Zandmotor

Kerven

Nieuwe locatie dynamisch kustbeheer (Nationale visie)

herstructureringsopgave provincie

herstructureringsopgave DP kust - havengebied

herstructureringsopgave DP kust - boulevard

Opgave zachte kering - matige zeespiegelstijging

Opgave zachte kering - snelle zeespiegelstijging

Zandsuppletie

Opgave harde kering - matige zeespiegelstijging

Opgave harde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave - hoogte

Opgave - stabiliteit

Opgave - bekleding

Opgave - afslag

Opgave - nader onderzoek

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Mogelijke locatie dynamisch kustbeheer (Provinciale visie)

Bestaande locatie dynamisch kustbeheer

Haven

Station

Kanaal/rivier/zeearm

Spoor

Autoweg

Windenergie - vastgestelde locaties

Windenergie - onderzochte gebieden

Windenergie - zoekgebied

Getijdenenergie - zoekgebied

Veerverbinding

Cultuurhistorie

Militaire kustverdediging voor 1940

Militaire kustverdediging WOII, 
Atlantikwall en Koude Oorlog

Identiteit kustlandschappen

Identiteit kustplaatsen

Waterstaat

Veiligheidsopgave 2050-2100

Veiligheidsopgave 2020-2050

Ontwikkelpotentie

Maatregelen dynamisch kustbeheer bij brede duingebieden

Infrastructuur knooppunten

Energie

Herstructurering

Ringwalburgen, vestingen en forten

Linies en de Limes

Tankmuur of tankgracht

Rijksmonument

Militair complex Atlantikwall

Belangrijk militair complex Atlantikwall

Sloopzone voor aanleg Atlantikwall

Koude Oorlog 

Erebegraafplaats of herdenkingsmonument

Vliegveld

Cluster van militaire objecten

Cluster van militaire complexen

Strekdam

Dam

Slaperdijk

Zeedijk

Strandhoofd

Stuifdijk

Dijkring

Duinmassief

Terpenlandschap

Terpen

Boulevard

Kerven

Inlaat

Deltawerken

Groene dijk

Dijken versterken

Innovatieve dijk

Secundaire dijk

Waterrobuuste inrichting

Zandmotor

Kerven

Nieuwe locatie dynamisch kustbeheer (Nationale visie)

herstructureringsopgave provincie

herstructureringsopgave DP kust - havengebied

herstructureringsopgave DP kust - boulevard

Opgave zachte kering - matige zeespiegelstijging

Opgave zachte kering - snelle zeespiegelstijging

Zandsuppletie

Opgave harde kering - matige zeespiegelstijging

Opgave harde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave - hoogte

Opgave - stabiliteit

Opgave - bekleding

Opgave - afslag

Opgave - nader onderzoek

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering- matige zeespiegelstijging

Opgave bebouwde kering - snelle zeespiegelstijging

Mogelijke locatie dynamisch kustbeheer (Provinciale visie)

Bestaande locatie dynamisch kustbeheer

Haven

Station

Kanaal/rivier/zeearm

Spoor

Autoweg

Windenergie - vastgestelde locaties

Windenergie - onderzochte gebieden

Windenergie - zoekgebied

Getijdenenergie - zoekgebied

Veerverbinding

Windenergie en getijdenenergie; vastgestelde locaties. Op basis van Ontwerp-structuurvisie Windenergie op land 
(Min. van I&M en Min. van EZ, 2013) en Provinciale kustvisies.
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Deel B

Handvatten vanuit de 
cultuurhistorie voor plannen 
en beleid
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4Cultuurhistorische 
koers voor de kust 



Brouwersdam (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat) 77

In dit hoofdstuk wordt de cul-
tuurhistorische koers voor de 
kust uitgestippeld. Dat is geen 
vastomlijnde visie maar een 
denkrichting over de manier 
waarop kustversterking en 
ruimtelijk-economische op-
gaven kunnen worden ingezet 
om de, voor een belangrijk deel 
op cultuurhistorie geënte, ge-
biedsidentiteiten langs de kust 
te versterken. Hier worden de 

cultuurhistorische kenmerken 
(hoofdstuk 2) en de opgaven 
voor de kust (hoofdstuk 3) met 
elkaar gecombineerd. Op de 
schaal van Nederland worden 
ambities geformuleerd voor 
het versterken van cultuurhis-
torische karakteristieken. Deze 
worden uitgewerkt tot een koers 
per deelgebied.  Enkele voor-
beelduitwerkingen laten zien 
waar dit toe kan leiden.
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4.1
Koers voor de kust op hoofdlijnen 
Op de schaal van Nederland hebben we op kaart de 
koers voor cultuurhistorie op hoofdlijnen weergegeven, 
aan de hand van onderstaande onderwerpen.

De kenmerkende afwisseling tussen duinen, 
dammen en dijken als uitgangspunt nemen bij 
het versterken van de kust

De verschillen binnen de kustzone worden voor een 
belangrijk deel bepaald door de afwisseling tussen 
duinen, dammen en dijken. Bij het Waddengebied is 
de belangrijkste opgave bij het versterken van de kust: 
het behoud van de ruimte en de grootschaligheid, het 
behouden van de kenmerkende parallelle slaperdijken, 
alsmede het versterken van het contrast tussen eilanden 
en vastelandskust. Bij de Hollandse kustboog is de 
ambitie het behouden en vergroten van de kenmer-
kende afwisseling van bebouwde plekken en rustige 
duingebieden. In de Zuidwestelijke delta is de ambitie 
het verder ontwikkelen van de dynamische, open es-
tuariumkust en het vergroten van de contrasten tussen 
dammen, dijken en duinen.

Karakteristieke ontsluitingsprincipes behouden 
en versterken 

De karakteristieke verschillen in ontsluitingsprincipes 
binnen de kust zullen waar mogelijk worden versterkt. 
Dat betekent dat aan de Friese en Groningse kust van 
het Waddengebied wordt ingezet op het versterken van 
het grofmazig wegennet met enkele verbindingen naar 
de kust en het verder verfijnen van het fijnmaziger net-
werk tussen de dorpen op het vasteland en de eilanden. 
Langs de Hollandse kust wordt gekoerst op behoud van 
de kamstructuur als ontsluitingsprincipe en het verder 
uitbouwen hiervan bij aanpassing en uitbreiding van de 
infrastructuur. Nieuwe infrastructuur parallel aan de 
kust zou zeer ongewenst zijn, omdat daarmee stedelijke 
ontwikkeling zou worden opgeroepen. In de Zuidweste-
lijke delta wordt de kustweg opgevat als samenhangen-
de ontwerpopgave en wordt het fijnmazige routenet-
werk per eiland als ontsluitingsprincipe behouden en 
verder uitgebouwd.

Militaire kustverdediging als samenhangende 
clusters van objecten herkenbaarder maken. De 
hiërarchie tussen de clusters laten zien.  

Restanten van bouwwerken en structuren van ver-
dedigingswerken komen langs de gehele kust voor, 
van Cadzand tot Delfzijl. Met name de grootschalige 
Atlantikwall-structuren als antitankmuren en -grachten 
en allerhande complexen die zeer tot de verbeelding 
spreken, kunnen een veel grotere rol spelen binnen 
recreatie dan ze nu al doen. Temeer omdat bij de aanleg 
de mogelijkheden van het landschap zoveel mogelijk 
werden benut. Zo kwamen op duintoppen uitkijkposten 
en geschutsbatterijen, vanwaar ook nu een prachtig 
uitzicht is. 
Wij pleiten ervoor niet al te behoudend met de Atlan-
tikwall om te gaan. Er zijn nog veel restanten aanwezig, 
ook onder het zand. Bovendien zijn bunkers stevige 
constructies die tegen een stootje kunnen en die ook 
vanwege de bijzondere landschappelijke situering of het 
uitzicht op zee geschikt zijn te maken voor bijzondere 
functies. We denken daarbij bijvoorbeeld  aan een hotel, 
een restaurant, kuuroord en een klimmuur.

De eigen specifieke identiteit van kustplaatsen 
en eilanden als uitgangspunten nemen bij 
ontwikkeling en herstructurering

Toekomstige ontwikkelingen worden ingezet om de 
specifieke identiteit van kustplaatsen en eilanden te 
versterken. De Waddeneilanden en noordelijke kust-
plaatsen hebben elk een eigen sfeer en karakter die van 
elkaar verschilt door soort en omvang van het toerisme,  
ontstaansoorsprong, omvang van de duinkust, en  om-
vang en structuur van het polderdeel. Voor elk eiland is 
een eigen recept wenselijk.
Langs de Hollandse kustboog  en in de Zuidwestelijke 
Delta ligt een rijk geschakeerde reeks van kustplaatsen, 
elk van elkaar verschillend in onder andere de badcul-
tuur, ´genre de vie´, ontstaansoorsprong, mate van im-
pact van de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw, 
en de relatie met het achterland.  In de Zuidwestelijke 
Delta zijn ook de onderlinge verschillen tussen de 
eilanden kenmerkend. Nieuwe ontwikkelingen worden 
ingezet om deze verschillen te vergroten. 

Visie

Vlissingen
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Koerskaart gehele kust

VERDEDIGINGSWERKEN

3. Militaire kustverdediging als samenhangende clusters van objecten 
herkenbaarder maken. De hiërarchie tussen de clusters laten zien.  

vesting - samenhangend cluster van militaire kustverdediging 

steunpuntengroep - samenhangend cluster van militaire kustverdediging

1. De kenmerkende afwisseling in de kustzone  tussen duinen, dammen 
en dijken als uitgangspunt nemen bij het versterken van de kust 

THEMA’S

LANDSCHAPSEENHEDEN & KUSTVERDEDIGING

duinlandschap - versterken van de differentiatie tussen de duingebieden, 
toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden
                        

terpen- en wierdenlandschap  - behouden en versterken van het grootschalige, 
open landschap
               

landgoederenzone

zeedijk - als dunne lijn herkenbaar houden

2. Karakteristieke ontsluitingsprincipes behouden en versterken 

INFRASTRUCTUUR

lokale wegen - verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone

hoofdwegen - versterken van de hoofdroutes naar kustplaatsen

4. De specifieke identiteit van kustplaatsen en eilanden als uit-
gangspunten nemen bij ontwikkeling en herstructurering

KUSTPLAATSEN
kustplaats - met direct zeezicht

kustplaats - zonder zeezicht

verdedigingsbaken

havenplaats

havengebied

Samenhangende ruimtelijke opgaven

kansrijke projectlocatie

knooppunten

dam -  als dunne lijn herkenbaar houden

1. 

VERDEDIGINGSWERKEN

3. Militaire kustverdediging als samenhangende clusters van objecten 
herkenbaarder maken. De hiërarchie tussen de clusters laten zien.  

vesting - samenhangend cluster van militaire kustverdediging 

steunpuntengroep - samenhangend cluster van militaire kustverdediging

1. De kenmerkende afwisseling in de kustzone  tussen duinen, dammen 
en dijken als uitgangspunt nemen bij het versterken van de kust 

THEMA’S

LANDSCHAPSEENHEDEN & KUSTVERDEDIGING

duinlandschap - versterken van de differentiatie tussen de duingebieden, 
toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden
                        

terpen- en wierdenlandschap  - behouden en versterken van het grootschalige, 
open landschap
               

landgoederenzone

zeedijk - als dunne lijn herkenbaar houden

2. Karakteristieke ontsluitingsprincipes behouden en versterken 

INFRASTRUCTUUR

lokale wegen - verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone

hoofdwegen - versterken van de hoofdroutes naar kustplaatsen

Samenhangende ruimtelijke opgaven

kansrijke projectlocatie

knooppunten

dam -  als dunne lijn herkenbaar houden

1. 

Den Helder

Delfzijl

Harlingen

Velsen

Hoek van Holland

Scheveningen

Vlissingen

Zandvoort
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Waddenkust

Den Helder

Harlingen

Holwerd4.2

1. Vergroten van de contrasten tussen eilanden, Waddenzee en vastelandskust 

MAATREGELEN THEMA’S

LANDSCHAPSEENHEDEN & KUSTVERDEDIGING
duinlandschap - wadden • versterken van de differentiatie tussen de duingebieden

• toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden

• behouden en versterken van het grootschalige, open landschap

• versterken van de zichtbaarheid van aandijkingen en inbraken

• stimuleren van kwelderaangroei in luwe delen

• integrale ontwikkeling om de vaargeul open te houden en de 
  landschapskwaliteit te verbeteren.

terpen- en wierdenlandschap

oude zeearmen

landaanwinningen

kwelders

vaargeulen Eemsdollard 

dam • dammen als dunne lijn herkenbaar houden
• mogelijkheid onderzoeken naar (gedempte) getijdenwerking in Lauwersmeer

• groene dijkversterking d.m.v. kwelderaangroei bij luwe delen
• reguliere dijkversterking bij erosieve delen

• slaperdijken als compartimeringsdijken inzetten

• toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden (nieuwe kerven)

zeedijk

slaperdijk

stuifdijk

strekdam

strandhoofd

kerf 

2. Uitnutten van het contrast tussen de hoofdverbindingen naar de kust en het fijnmaziger netwerk tussen de 
dorpen en op de dijken

3. Herkenbaarder maken en hergebruiken van militaire verdedigingswerken als clusters van objecten

INFRASTRUCTUUR
recreatieroutes • verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone

• versterken van de hoofdroutes naar kustplaatsen

lokale wegen

hoofdwegen

spoorlijn - veerverbinding

• versterken van de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de knooppuntenknoopunten

belangrijk militair complex 

militaire structuur 

sloopzone voor aanleg Atlantikwall
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Holwerd

Delfzijl

Eemshaven

Lauwersmeer

VERDEDIGINGSWERKEN

1. Vergroten van de contrasten tussen eilanden, Waddenzee en vastelandskust 

MAATREGELEN THEMA’S

LANDSCHAPSEENHEDEN & KUSTVERDEDIGING
duinlandschap - wadden • versterken van de differentiatie tussen de duingebieden

• toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden

• behouden en versterken van het grootschalige, open landschap

• versterken van de zichtbaarheid van aandijkingen en inbraken

• stimuleren van kwelderaangroei in luwe delen

• integrale ontwikkeling om de vaargeul open te houden en de 
  landschapskwaliteit te verbeteren.

terpen- en wierdenlandschap

oude zeearmen

landaanwinningen

kwelders

vaargeulen Eemsdollard 

dam • dammen als dunne lijn herkenbaar houden
• mogelijkheid onderzoeken naar (gedempte) getijdenwerking in Lauwersmeer

• groene dijkversterking d.m.v. kwelderaangroei bij luwe delen
• reguliere dijkversterking bij erosieve delen

• slaperdijken als compartimeringsdijken inzetten

• toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden (nieuwe kerven)

zeedijk

slaperdijk

stuifdijk

strekdam

strandhoofd

kerf 

2. Uitnutten van het contrast tussen de hoofdverbindingen naar de kust en het fijnmaziger netwerk tussen de 
dorpen en op de dijken

3. Herkenbaarder maken en hergebruiken van militaire verdedigingswerken als clusters van objecten

INFRASTRUCTUUR
recreatieroutes • verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone

• versterken van de hoofdroutes naar kustplaatsen

lokale wegen

hoofdwegen

spoorlijn - veerverbinding

• versterken van de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de knooppuntenknoopunten

belangrijk militair complex 

militaire structuur 

sloopzone voor aanleg Atlantikwall

4. De specifieke identiteit van elk eiland en elke kustplaats als uitgangspunt nemen bij versterking, ontwikkeling 
en herstructurering

KUSTPLAATSEN
kustplaats - met direct zeezicht • behouden van het contact met zee

• bij herstructurering kwaliteiten uit de Wederopbouwperiode meenemen

• behouden van het kleinschalige karakter

• versterken van de relatie met de verdedigingswerken
• bij herstructurering het maritieme en imposante karakter als uitgangspunt nemen

kustplaats - zonder zeezicht

havengebied

verdedigingsbaken

• versterken ruimtelijke samenhang tussen verdedigingswerken
• verdedigingsprincipes zichtbaar maken en hiërarchie duiden



              

kenmerken

4.24.2
KUSTLIJN

1. brede duingebieden - vergroten van de 
    vloeiende overgangen tussen duinen en zee

2. dijken en dammen - scherpe 
    overgangen naar zee en achterland

3. toestaan van getijdenwerking in het Lauwersmeer

4. integrale ontwikkeling van de Eems-Dollard

5. harde keringen - contrast van Den Helder 
    en Eems-haven behouden 

oude zeearmen

INFRASTRUCTUUR

1. hoofdwegennet op capaciteit houden en 
    functionaliteit van de knooppunten verbeteren

2. luwe dijkenkust beter toegankelijk maken 
    voor langzaam verkeer

3. opnieuw benutten van kleinschalige 
    (vergeten) infrastructuur

kustplaats - met direct zeezicht

verdedigingsbaken

veerverbinding

2. samenhang binnen clusters zichtbaar maken

terpen- en wierdenlandschap

landaanwinning 

Kenmerken

Kenmerken

Koers Koers Koers
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Visie voor de  Waddenkust
De Waddenkust wordt gekenmerkt door een natuur- en cultuurland-
schap met recreatieve hotspots. Kernwoorden zijn weidsheid, grootscha-
ligheid, natuurlijke dynamiek, leegte, duisternis en stilte.
Aan de hand van vier kenmerken wordt de koers voor de Waddenkust 
uiteen gezet. De kenmerken zijn:
1. Een dynamische, ondiepe binnenzee,  begrensd door zachte eilan-

den en een scherpe kustlijn
2. Grofmazig wegennet met schakels tussen kust en eilanden, een 

fi jnmazig netwerk ontsluit de luwe kust
3. Herkenbare clusters van militaire verdedigingswerken 
4. Elk eiland en elke kustplaats zijn eigen identiteit

Kenmerk 1: Een dynamische, ondiepe binnenzee,  begrensd 
door zachte eilanden en een scherpe kustlijn

Een dynamische ondiepe binnenzee
Centraal in het deelgebied Waddenkust ligt de Waddenzee, tussen de 
eilanden en het vasteland. Dit is een dynamische, ondiepe binnenzee be-
staande uit zand- , slikplaten en geulensystemen. Het is een niet erg diep 
watergebied met een relatief vlakke kust. Het gebied is een van de laatst 
overgebleven grootschalige, bij eb droogvallende, ecosystemen waar 
natuurlijke processen blijven functioneren.
De binnenzee ligt in de luwte van de eilanden. De begrenzing wordt 

gevormd door de zachte, dynamische Waddeneilanden, de harde kust 
van het vasteland en de Afsluitdijk.  Het afsluiten van de Zuiderzee 
heeft  grote gevolgen gehad voor de dynamiek in het Waddengebied en 
zorgt tot op heden voor een disbalans in sedimentatie (zandhonger). De 
Waddenzee is als unieke combinatie van natuur en landschap sinds 2009 
werelderfgoed.

Zachte eilanden
De eilanden hebben een natuurlijk karakter door de duinen. De ’gaten’ 
tussen de eilanden laten het proces van doorbraken in de middeleeuwse 
kust zien. De duinen liggen aan de lange kant van de eilanden en bena-
drukken daardoor de langgerekte landschappelijke structuur, die ook 
aan de vroegere gesloten kustboog herinnert.  Op een aantal plaatsen is 
aan strakke lineaire duinpatronen het ontstaan als stuifdijk te herken-
nen. Aan de zuidkant van de eilanden bestaat de primaire waterkering 
uit dijken. Waar agrarisch cultuurlandschap ligt, veelal in de vorm van 
aandijkingen, is het natuurlijk karakter minder aanwezig. 

Scherpe kustlijn
De Fries-Groningse kust heeft  een geheel ander karakter. De zeedijk is als 
robuust, groen element een scherpe grens tussen de zee en het agrarische 
open en grootschalige achterland. In de kustzone zijn er drie landschaps- 
eenheden herkenbaar die elk vragen om een eigen benadering. De 
landschappelijke opbouw als landaanwinningskust is te herkennen aan 
de ’schillen’ van ingedijkte polders, met harde dijklijnen en opstrekkende 

Vergroten van de contrasten tussen eilanden, Waddenzee en vastelandskust
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verkaveling. Het gebied is hierdoor grotendeels ’leesbaar’ als luwe kust. 
Waar de dijken naar binnen buigen, liggen de vroegere zeeinbraken van 
de Marneslenk en de Middelzee. Het (afgesloten) Lauwersmeer en de 
Dollard laten daarvan hedendaagse vormen zien. De kustplaatsen Harlin-
gen, Holwerd en Delfzijl zijn onderbrekingen in het verder min of meer 
continue, open agrarische landschap dat door de dijk wordt begrensd. 
De dijk fungeert als ’achterkant’ van het gebied, dat met de rug naar het 
water ligt. Alleen de historische havenstad Harlingen, Delfzijl en het 
industriegebied van de Eemshaven openen zich naar zee.
Buitengewoon kenmerkend voor de Fries-Groningse vastelandskust als 
geheel zijn de terpen/wierden. Onderlinge verschillen liggen in de klei-
nere maat van het Friese gedeelte (kleinere kavels, smalle kwelderwallen), 
ten opzichte van het Groningse.

Koers: vergroten van de contrasten tussen eilanden, Waddenzee 
en vastelandskust 

1. Vergroten van de vloeiende overgangen tussen duinen en zee
Voor de brede duinkusten van de eilanden geldt het behoud van rust, 
ruimte en het natuurlijk karakter, en het verder versterken van deze 
kwaliteit. Dat kan onder andere door het  toelaten van meer dynamiek en 
het verder verzachten van de overgangen van de duinen naar zee en naar 
het binnenland. Bij beheer van de kust en de strandzone wordt ingezet 
op afstemming tussen het ontwikkelen van goede condities voor fl ora en 

fauna en op behoud van recreatieve stranden. Bij het toelaten van meer 
dynamiek wordt rekening gehouden met bestaande cultuurhistorische 
waarden als elementen van de Atlantikwall. De duinenkusten van de ei-
landen kunnen zo worden beheerd dat er meer ruimte is voor natuurlijke 
processen, zoals de verstuiving van zand, het toelaten van inbraken en 
kerven en het niet herstellen van afslag bij storm. Waar de duinen relatief 
breed zijn, zoals op Terschelling,  Ameland en Schiermonnikoog, is hier-
voor meer ruimte dan bij smallere duinen zoals op Texel en Vlieland.  Elk 
eiland verdient daarbij zijn eigen aanpak. Onder het kopje “Elk eiland en 
elke kustplaats zijn eigen identiteit” wordt dit verder uitgewerkt.

2. Dijk en dammen versterken met scherpe overgangen naar zee en achter-
land
Voor de vastelandskust van Groningen en Friesland en de dijkenkus-
ten van de eilanden wordt ingezet op het beter zichtbaar en beleefb aar 
maken van de wordingsgeschiedenis van het dijkenlandschap en de 
verschijningsvorm van de dijk. Dat gebeurt door het behoud van scherpe 
overgangen van de groene dijken naar de zee en de buitendijkse opslib-
bingen en het ontwikkelen van de dijken als “scenic route” van waar af de 
subtiele rijkheid van het afwisselend landschap van voormalige inbraken, 
terpen- wierdenlandschap en kwelders te zien en te verkennen is. Voor 
dijkversterking worden de volgende principes aangereikt (zie het schema 
op de volgende pagina): 
•	 Versterken van de dijk zelf, met behoud van het kenmerkende 

profi el.

Scherpe  overgang aan de Groningse kust behouden

Kwelderaanwas voor de Friese Kust, de scherpe overgang blijft  zichtbaar

Mogelijkheden voor gedempte getijdenwerking in het Lauwersmeer  
(alle afb eeldingen, bron: www.beeldbank.rws.nl)

Kansen voor meer dynamisch kustbeheer op de eilanden
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•	 Buitendijks versterken met behulp van aanslibbingen waarbij de 
contrastrijke overgang met het dijktalud gehandhaafd blijft , dus 
geen verfl auwing van het buitendijkse talud.  

•	 De inzet van bestaande slaperdijken als wijze van compartimen-
tering. Eventueel in combinatie met een waterrobuuste inrichting 
waarbij aangehaakt wordt op de principes van het Friese terpen- en 
Groningse wierdenlandschap (nieuwe terpen).                              

•	 De oude techniek van het indijken van buitendijkse aanslibbingen 
met nieuwe dijken.

3. Toestaan van getijdenwerking in het Lauwersmeer
Het Lauwersmeer is een voormalige zee-inbraak, die in 1969 is afgedamd. 
In het  meer is in de toekomst door bodemdaling en zeespiegelstijging de 
spuicapaciteit van de R.J. Cleveringsluizen niet langer toereikend, boven-
dien raakt het gebied steeds verder bebost. In cultuurhistorisch opzicht is 
het opnieuw toelaten van getijdenwerking interessant. Door het vergro-
ten van de dynamiek in de vorm van (gedempte) getijdenwerking wordt 
de oude zeearm beter herkenbaar. Eb en vloed zullen er voor zorgen dat 
het gebied open blijft  en dat watervogels en weidevogels er graag blijven 
komen. Bovendien zullen zoutwaterplanten terugkomen en zal zich brak-
watervegetatie ontwikkelen. De kaden/dijkjes rondom het Lauwersmeer 
dienen bij terugkeer van het getij wel te worden versterkt, om de grotere 
peilverschillen als gevolg van de gedempte getijdenwerking op te vangen. 
Zo ontstaat een meer brakke,  Waddenzee-achtige ontwikkeling. De dam 
uit 1969 zou, indien nodig, als een harde, dunne lijn moeten worden 
versterkt om het artifi ciële karakter ervan te benadrukken.

4. Integrale ontwikkeling van de Eems - Dollard om de vaargeul open te 
houden en de landschapskwaliteit te verbeteren.
De Eems-Dollard is een landschappelijk interessant gebied dat wat 
verloren tussen Nederland en Duitsland ligt. De vaargeul slibt dicht. Op 
de lange termijn kan een integrale ontwikkeling met slimme ingrepen 
ervoor zorgen dat de vaargeul openblijft . Tegelijkertijd kunnen er nieuwe 
condities voor (toeristische) ontwikkeling worden gecreëerd. Als voor-
beeld is een illustratie van het afstudeerwerk van Remco van der Togt 
en Jonas Papenborg bijgevoegd. Door het stimuleren van aanslibbing op 
luwere buitendijkse delen wordt de dynamiek in het gebied vergroot: de 
vaargeul wordt dieper en er ontstaan buitendijkse platen die interessant 
zijn voor recreatie en natuurontwikkeling. Daarnaast zou de kustzone 
beter toegankelijk kunnen worden gemaakt met een fi jnmazig recreatief 
netwerk. 

5. Het contrast van de harde keringen van Den Helder en de Eemshaven 
met de omgeving behouden of vergroten.
In dit deelgebied zijn twee harde keringen aanwezig: de kop van Den Hel-
der en de Eemshaven. Het contrast van deze keringen met de omgeving 
wordt behouden of vergroot. Morfologisch gezien is hard versterken hier 
de beste optie (bij voorkeur met basalt); ook vanuit cultuurhistorische 
optiek heeft  dit de voorkeur. Bij Den Helder vanwege de ligging aan het 
sterk stromende Marsdiep en bij de Eemshaven om te benadrukken dat 
het om een buitendijkse ontwikkeling gaat en zo de continuïteit van de 
oude zeedijk niet verstoord wordt. De keringen worden bij voorkeur op 
een multifunctionele manier versterkt met aandacht voor recreatie.

2c. Slaperdijken als wijze van 
compartimentering

1. Brede duingebieden - meer natuur-
lijke dynamiek en zachte overgangen

2b. Dijken - buitendijks versterken 
met aanslibbing en scherpe grens 
behouden

2a. Dijken - herkenbaar houden en 
hard versterken

2d. Indijken van buitendijkse 
aanslibbingen

3. Getijdenwerking in het 
Lauwersmeer

4. Integrale ontwikkeling van de 
Eems-Dollard

Principes voor het vergroten van de contrasten tussen eilanden, Wad-
denzee en vastelandskust
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Voorstel voor economische en ecologische revitalisatie van het Eems-estuarium. Door stapsgewijze ingrepen wordt slib vastgehouden waardoor het 
geulenstelsel wordt verdiept en uitgebreid. Uit afstudeerwerk ‘Ems Full Hybrid’ (Jonas Papenborg en Remco van der Togt, 2012)

Referentieproject: De onttemde Lauwerszee, waarbij de waterveiligheidsopgave wordt aangegrepen om een dynamisch getijdenlandschap te 
creëren, met kansen voor recreatie en natuur en het Museum v/h Waddenland. (bron: www.bosch-slabbers.nl)
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Kenmerk 2: Grofmazig wegennet met schakels tussen kust 

en eilanden, een fi jnmazig netwerk ontsluit de luwe kust

Het wegenpatroon in dit deelgebied is grofmazig. Langs de Groningse 
en Friese kust lopen de hoofdroutes over de kwelderruggen en de dijken, 
met enkele verbindingen naar de kust. Van daar zijn er veerverbindingen 
naar de Waddeneilanden: vanuit Harlingen naar Vlieland en Terschelling, 
vanuit Holwerd naar Ameland, en vanuit Lauwersoog naar Schiermon-
nikoog. De veerverbinding naar Texel vertrekt vanuit Den Helder. Een 
fi jnmaziger netwerk ontsluit de dorpen op het vasteland en de eilanden. 

Koers: Uitnutten van het contrast tussen de hoofdverbin-

dingen naar de kust en het fi jnmaziger netwerk tussen de 

dorpen en op de dijken

1. Het hoofdwegennet  op capaciteit houden en de aantrekkelijkheid en 
functionaliteit van de knooppunten verbeteren.
Het grofmazig wegennet schept de condities voor de luwe kust en de 
drukke knooppunten die als schakels naar de eilanden fungeren. Dat 
contrast is waardevol en kan worden uitgebuit door de hoofdwegen goed 
op capaciteit te houden en deze te vergroten indien nodig. En door de 
aantrekkelijkheid en de functionaliteit van de knooppunten (Harlingen, 
Holwerd, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl) te versterken. Daarnaast 
moet worden voorkomen dat het fi jnmaziger netwerk tussen de dorpen 
gaat meedoen bij het opvangen van verkeerspieken.

2. De luwe dijkenkust beter toegankelijk maken voor langzaam verkeer.
De luwe dijkenkust blijft  luw maar kan wel op het laagste schaalniveau 
toegankelijker gemaakt worden door kleine ingrepen. De fi jnmazige 
toegankelijkheid kan bijvoorbeeld worden verbeterd door de aanleg van 
een doorgaande fi etsroute over en langs de Waddendijk. In Groningen 
is hier met ‘Kiek over Diek’ al het initiatief voor genomen: een fi etspad 
over en langs de Groningse Waddenzeedijk vanaf Lauwersoog tot aan 
de Dollard (Nieuw Statenzijl). Ook kunnen dijken beter toegankelijk 
worden gemaakt door hekken weg te laten, overstaphekjes te maken en 
wandelpaden ook op privéterreinen aan te leggen.  Zo ontstaat een betere 
dooradering van het landschap en worden de kansen voor ontwikkeling 
van “slow toerisme” vergroot.  Direct achter de dijk liggen soms oude 
monumentale boerderijen, op de terpenruggen liggen soms oude stinzen 
en staten.  Herbestemming met een toeristische functie is een kans. Een 
voorbeeld is de b&b met restaurant in de Piloersemaborg in Den Ham.

3. Opnieuw benutten van kleinschalige (vergeten) infrastructuur
In het terpenlandschap en in het landschap van de oude zeepolders (o.a. 
Marne- en Middelzeegebied ) ligt een netwerk van kleinschalige, infra-
structuur van vaarten, opvaarten, jaagpaden, oude spoorlijnen en oude 
tramlijntjes.  De meeste structuren liggen ten opzichte van de kust in de 
“tweede linie”, de jonge zeekleipolders liggen ertussen. Er zijn relatief wei-
nig verbindingen die doorlopen tot aan de kust. Toch kan het opnieuw 
benutten van deze kleinschalige infrastructuur als wandel-, fi ets- en vaar-
netwerk een bijdrage leveren aan de vergroting van de toegankelijkheid 
en de leesbaarheid van de rijke cultuurhistorie van het gebied.

 

kenmerken

4.24.2
Den Helder

Harlingen

Holwerd

Delfzijl

Eemshaven
Lauwersoog

Benutten van het contrast tussen de hoofdverbindingen naar de kust en het fi jnmaziger netwerk tussen de dorpen en op de dijken

KUSTLIJN

1. brede duingebieden - vergroten van de 
    vloeiende overgangen tussen duinen en zee

2. dijken en dammen - scherpe 
    overgangen naar zee en achterland

3. toestaan van getijdenwerking in het Lauwersmeer

4. integrale ontwikkeling van de Eems-Dollard

5. harde keringen - contrast van Den Helder 
    en Eems-haven behouden 

oude zeearmen

INFRASTRUCTUUR

1. hoofdwegennet op capaciteit houden en 
    functionaliteit van de knooppunten verbeteren

2. luwe dijkenkust beter toegankelijk maken 
    voor langzaam verkeer

3. opnieuw benutten van kleinschalige 
    (vergeten) infrastructuur

MILITAIRE VERDEDIGINGSWERKEN

veerverbinding

terpen- en wierdenlandschap

landaanwinning 

Kenmerken

Kenmerken
vesting

+

Kenmerken

Koers Koers Koers
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Fryslân aan Zee, Buro Harro

11

Impressie van nieuw 
kwelderlandschap. Een pier 
die opslibbing stimuleert ver-
bindt binnen- en buitendijks 
gebied. Een verblijfsplek aan 
het eind van de pier, zoals 
hier een holle terp als streek-
eigen vogelkijkhut, op de plek 
waar de Waddendynamiek 
het best beleefbaar is.

De aantrekkelijkheid en functionaliteit van de knooppunten versterken. 
Referentie: Bij de recent versterkte zeewering in Harlingen is veel aandacht besteed aan de openbare ruimte (bron: www.panoramio.com)

Dijken beter toegankelijk maken voor recreatiemogelijkheden
Referentie: Staphek over een hek langs de Maas (bron: Strootman)

Fijnmazig fi etsnetwerk  uitbreiden ter vergroting van de toegankelijk-
heid van het landelijke kustgebied (bron: Kiek over Diek)

Opvaarten en oude tramlijnen beter benutten als verbinding tussen 
kust en achterland (bron: Strootman)

Het kweldergebied toegankelijker maken met recreatieve routes
Referentie: Impressie Fryslan an see (bron: Harro de Jong)
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Kenmerk 3: Herkenbare clusters van militaire 
verdedigingswerken 

Op een aantal strategische locaties langs de kust komen grotere en 
kleinere clusters van militaire complexen voor. Deze locaties worden 
gekenmerkt door een gelaagdheid doordat op verschillende momenten in 
de geschiedenis van de zelfde locaties gebruik werd gemaakt. Vaak wer-
den bestaande objecten daarbij hergebruikt en aangepast aan de nieuwste 
verdedigingseisen. De Waddenkust kenmerkt zich door enkele militaire 
zwaartepunten; binnen deze versterkingen is de hiërarchie in opbouw 
nog steeds herkenbaar. 
De Atlantikwall als onderdeel van deze reeks van verdedigingswerken is 
van internationale betekenis. Den Helder vormt één van de belangrijkste 
locaties, die zwaar versterkt werden als een vesting (‘Festung’).  Delfzijl 
was tevens belangrijk maar werd minder zwaar versterkt (Steunpun-
tengroep). De restanten van de Atlantikwall in Delfzijl zijn interessant, 
omdat zij bij het Duitse deel van de Atlantikwall hoorden. Daardoor is 
de vormgeving van de bunkers anders dan in de rest van Nederland. In 
Duitsland zelf is daarvan niets bewaard gebleven. 

Koers: Herkenbaarder maken en hergebruiken van militaire 
verdedigingswerken als clusters van objecten.  De hiërarchie 
tussen de clusters laten zien.  

1. Hiërarchie tussen de clusters herkenbaarder maken
Restanten van bouwwerken en structuren van de militaire verdedigings-
werken komen langs de gehele Nederlandse kust voor. In het Waddenge-
bied komen restanten voor op de eilanden, in Den Helder en in en rond 
Delfzijl. Met name van de Atlantikwall zijn restanten aanwezig. Maar 
ook erfgoed van vóór WO II is aanwezig, zoals bijvoorbeeld de gerestau-
reerde Schans op Texel. Bij het herkenbaar maken van deze restanten is 
een belangrijke ambitie het beter leesbaar en begrijpelijk maken van de 
verdedigingsprincipes. Denkend vanuit de bezoeker gaat het om:
•	 Weten waar je bent. De hiërarchie in de opbouw van verdedigings-

werken op landelijk niveau met weerstandskernen, steunpunten, 
steunpuntengroepen en vestingen herkenbaar maken. De ‘Festung’ 
van Den Helder is vanuit dit oogpunt de belangrijkste locatie.

•	 De functie van objecten beter zichtbaar maken. Bijvoorbeeld het 
weer zichtbaar maken van de geschutsopeningen van de onder het 
zand verscholen bunkers. 

•	 Het verhaal vertellen over ontbrekende schakels en minder voor de 
hand liggende delen. Bij voorbeeld door de relatie met sloopzones 
en de wederopbouw uit te leggen. Het ontwikkelen van een virtual 
reality app is daarbij een mogelijkheid.    
       

kenmerken

4.24.2
KUSTLIJN

1. brede duingebieden - vergroten van de 
    vloeiende overgangen tussen duinen en zee

2. dijken en dammen - scherpe 
    overgangen naar zee en achterland

3. toestaan van getijdenwerking in het Lauwersmeer

4. integrale ontwikkeling van de Eems-Dollard

5. harde keringen - contrast van Den Helder 
    en Eems-haven behouden 

oude zeearmen

INFRASTRUCTUUR

1. hoofdwegennet op capaciteit houden en 
    functionaliteit van de knooppunten verbeteren

2. luwe dijkenkust beter toegankelijk maken 
    voor langzaam verkeer

3. opnieuw benutten van kleinschalige 
    (vergeten) infrastructuur

MILITAIRE VERDEDIGINGSWERKEN

1. hiërarchie tussen de clusters herkenbaar maken

IDENTITEIT

duinlandschap - wadden

Kenmerken

zandplaat

keileembult

zanddijk

dijk

polder

havenplaats 

kustplaats - met direct zeezicht

verdedigingsbaken

veerverbinding

2. samenhang binnen clusters zichtbaar maken

terpen- en wierdenlandschap

landaanwinning 

Kenmerken

Kenmerken
vesting

+

Kenmerken

Koers Koers Koers

steunpuntengroep

Den Helder

Delfzijl

Schiermonnikoog

Terschelling

Texel

Herkenbaarder maken en hergebruiken van militaire verdedigingswerken als clusters van objecten.  De hiërarchie tussen de clusters laten zien.  



89

Interventie maakt de Hollandse Waterlinie beleefb aar (referentie: Culip 
wandelroute leidt langs verschillend objecten)

Militaire werken als een decor voor festivals 
Referentie: Terschelling als decor voor het Oerol Festival

Referentie: Terschelling als decor voor het Oerol Festival 
(beide afb eeldingen, bron: www.fl ickr.com)

Bunkers als onderdeel van het natuurlijke duin- en strandlandschap
(bron: www.fl ickr.com)

De Atlantikwall herkenbaar maken door het verbijzonderen van markante gebouwen of introduceren van nieuwe functies.
Referentie: Vogelobservatorium bovenop de ruïne van een koepelkazemat van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (bron: Arie Huisman, Werkendam)

Interventie maakt de Hollandse Waterlinie beleefb aar 
(bron: www.feddes-olthof.nl) 
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•	 De Atlantikwall kan beter herkenbaar worden gemaakt door de samen-
hang tussen verschillende clusters te versterken. Dat kan bijvoorbeeld 
door een eenduidige aanpak te kiezen in de manier van presenteren in 
musea en de informatievoorzieningen langs de route. Herkenbaarheid 
vergroten kan ook door het linieverloop te koppelen aan doorgaande 
fi ets- en wandelpaden.

2. Samenhang binnen een cluster zichtbaar maken
Naast het laten zien van de hiërarchie tussen de clusters gaat het erom de 
samenhang binnen clusters van objecten te versterken. Dat kan door de 
complexen als samenhangend geheel in het landschap beter zichtbaar en 
beleefb aar te maken. Het gaat hierbij niet alleen om de bebouwing, maar 
om de leesbaarheid van het gehele verdedigingslandschap waar de bebou-
wing deel van uit maakt, met uitzichtpunten, schuttersputten, tankmuren, 
loopgraven en open zones. 
Bij de Atlantikwall kan het onderscheid tussen ‘Seefront’ (de zeezijde) en 
‘Landfront’ (de landzijde) daarbij herkenbaar gemaakt worden: het ‘Seefront’ 
bestaat overwegend uit los gegroepeerde objecten als kuststellingen en bat-
terijen; het ‘Landfront’ vormt een meer aaneengesloten linie, onder andere 
bestaande uit tankmuren en tankgrachten. 
In het Waddengebied zal het vooral gaan om ‘Seefront’-structuren vanwege 
de ‘rugdekking’ door de Waddenzee op de eilanden. 
Markante gebouwen kunnen worden verbijzonderd met bijvoorbeeld een 
museale bestemming of door het introduceren van andere nieuwe functies: 
bijvoorbeeld bunkers als winterverblijf van vleermuizen of een tankgracht 

1. Hiërarchie tussen clusters 
herkenbaar maken

2b. Markeren van kruisingen 2c. Introduceren van nieuwe 
functies

2a. Samenhang binnen een cluster 
zichtbaar maken
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als vogelkijkscherm. Ook restauratie is plaatselijk een optie. Bij werk-
zaamheden aan de kust kunnen onderdelen van de Atlantikwall weer 
onder het zand vandaan worden gehaald. Tijdens een festival of een 
manifestatie kan de geschiedenis van een bepaalde plek worden verteld, 
bijvoorbeeld tijdens het Oerolfestival.

Principes voor het herkenbaar maken en hergebruiken van militaire 
verdedigingswerken als clusters van objecten.
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 Herkenbaarheid van het verdedigingslandschap vergroten door er bijzondere routes aan te koppelen 
Referentie: Culip wandelroute (bron: Marti Franch, www.fl ickr.com)
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Kenmerk 4: Elk eiland en elke kustplaats zijn eigen identiteit

De Waddeneilanden kennen, dankzij de historische dynamiek van de 
kust, weinig nederzettingen direct aan het strand. Op de Waddeneilan-
den liggen de meeste dorpen meer landinwaarts, behalve waar zij dankzij 
een relatief beschutte ligging aan de luwe zijde van het eiland een haven-
functie hebben, zoals West-Terschelling, Oost-Vlieland, en Oudeschild 
op Texel. Elk eiland heeft  dan ook een kenmerkende vuurtoren, waarvan 
de Brandaris op Terschelling ongetwijfeld de meest iconische is.
De Waddeneilanden hebben elk een eigen identiteit die bestaat uit drie 
“lagen”: de fysieke laag (dijken, duinen, polders), de culturele laag en 
de toeristisch-recreatieve laag. Van Texel als een grootschalig, rationeel 
verkaveld poldereiland tot het kleinschalige Schiermonnikoog, waar de 
natuurlijke dynamiek de boventoon voert. Onder “Koers” worden, den-
kend vanuit deze lagen, de mogelijkheden voor versterking van het eigen 
karakter beschreven. 
Veel van de belangrijke plaatsen op het vasteland liggen vanwege de 
veiligheid verder in het achterland. Slechts enkele nederzettingen zijn 
aan de kust opgebloeid met beperkte betekenis als recreatiecentrum. De 
openheid en rust van het Friese en Groningse landschap en interessant 
agrarisch erfgoed trekken een ander soort recreanten dan duinen en 
badplaatsen. 
Harlingen en Delfzijl zijn niet uitgegroeid tot het type klassieke badplaat-
sen met drukke vakantieparken en uitgebreide horecavoorzieningen, al 
werd er natuurlijk wel op een meer bescheiden schaal gerecreëerd - ho-
tels, boulevards en een enkel vakantiehuis getuigen daar nog van. 

Koers: De specifi eke identiteit van elk eiland en elke kust-

plaats als uitgangspunt nemen bij versterking, ontwikkeling 

en herstructurering

De Waddeneilanden verschillen van elkaar in onder andere het soort en 
de omvang van het toerisme,  de ontstaansoorsprong, de omvang van het 
duinendeel en de omvang en structuur van het polderdeel. Vanuit de op-
tiek van de cultuurhistorie is het wenselijk om nieuwe ontwikkelingen en 
kustverdediging  in te zetten en om de karakteristieken van elk eiland te 
versterken. Voor alle eilanden geldt de ambitie om het contrast tussen de 
luwe Waddenzee-zijde en de ruige Noordzee-zijde te versterken.

Hieronder volgt een karakterisering op hoofdlijnen per eiland van de 
mogelijkheden voor versterking van het eigen karakter. 
•	 Texel: Familietoerisme, maar ook landbouw en maritiem instituut. 

Relatief smal duin, daardoor beperkte ruimte voor het vergroten van 
de dynamiek. Groot polderdeel, waarbij tuunwallen als erfafscheiding 
worden gebruikt, met een fi jn netwerk van wegen en centraal daarin 
Den Burg.  Het enige eiland met een keileembult, het oude kerkje van 
Den Hoorn markeert dit punt nu nog. Relatief veel restanten van de 
Atlantikwall aanwezig, ook in de polder en aan de dijk. De gerestau-
reerde Schans legt de relatie met verdedigingswerk Den Helder. Kans 
om dit thema in de duinen over de gehele lengte als leidmotief uit te 
werken. Zoals eerder gezegd is het beter, vanwege de ligging aan het 
sterk stromende Marsdiep, de dijken hard te versterken. Inzetten op 
een scherpe overgang land - zee.

kenmerken

INFRASTRUCTUUR

1. hoofdwegennet op capaciteit houden en 
    functionaliteit van de knooppunten verbeteren

2. luwe dijkenkust beter toegankelijk maken 
    voor langzaam verkeer

3. opnieuw benutten van kleinschalige 
    (vergeten) infrastructuur

MILITAIRE VERDEDIGINGSWERKEN

1. hiërarchie tussen de clusters herkenbaar maken

IDENTITEIT

duinlandschap - wadden

Kenmerken

zandplaat

keileembult

zanddijk

dijk

polder

havenplaats 

kustplaats - met direct zeezicht

verdedigingsbaken

veerverbinding

2. samenhang binnen clusters zichtbaar maken

kustplaats - zonder zeezicht

vesting

+

Kenmerken

Koers Koers Koers

steunpuntengroep

4.24.24.24.24.24.2
Den Helder

Harlingen

West-Terschelling Delfzijl

De specifi eke identiteit van elk eiland en elke kustplaats als uitgangspunt nemen bij versterking, ontwikkeling en herstructurering
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•	 Vlieland: Mondain toerisme, Saint-Tropez van de Wadden. Een 
relatief  lang en smal duin met een heel kleine, grotendeels bebouwde 
polder als enclave op het eiland. Kenmerkend is de rode vuurturen 
op het hogere Vuurboetsduin. Kansen voor het vergroten van de 
dynamiek in het duinlandschap, aandachtspunt is de bereikbaarheid 
van de haven van Oost-Vlieland.

•	 Terschelling: Familietoerisme, campingtoerisme. Een breder duin 
en een langgerekte polder met aan de centraal gelegen “polder-
boulevard” de vier hoofdkernen. De oudste sporen van menselijke 
bewoning (ca. 1000 jaar geleden) zijn terug te vinden op het Stryper 
kerkhof. In de brede duingebieden zijn er kansen voor het vergroten 
van dynamiek.

•	 Ameland: Familietoerisme, smalle duinen, grote polder. Weinig 
ruimte voor het vergroten van dynamiek aan de duinkant, moge-
lijkheden voor zachte versterking met aandacht voor de geul aan de 
westkop. De “buik” aan de zuidwestkant van het eiland geeft  speciale 
condities: een afwisseling van buitendijkse kwelders met zachte 
dijken en ten oosten van de Veerweg bij Nes een scherpere overgang 
naar zee: dat kan terugkomen in de manier van kustversterking.

•	 Schiermonnikoog: Eiland voor natuurliefh ebbers, met een zeer klein-
schalig en ongeschonden karakter. Hotel van de Werff , anno 1726, is 
het eerste en oudste hotel van het eiland en daarmee een toonbeeld 
van het ongeschonden en ingetogen karakter. De oostkant van het 
eiland is zeer dynamisch met een aantal slenken en een fors duin op 
de noord-westkop. De polder vormt een besloten enclave met zee-

zicht op het zuiden: de dijk met harde overgang tussen de twee pieren 
als enige baai van Nederland handhaven. Op dit eiland is tot nu nog 
niet gesuppleerd en daarmee is het het meest natuurlijke eiland van 
de Waddenzee. Inzet op minimale suppletie, maximale dynamiek en 
plaatselijke (gecontroleerde) afslag.

•	 Holwerd en Harlingen: Van oorsprong vissers- en handelshavens 
maar nu vooral van belang voor de veerdiensten van en naar de eilan-
den. Weinig toeristische waarden maar wel kansen en ambities om de 
functie als toegangspoort tot de wadden te vergroten, door bijvoor-
beeld het contact met het water te versterken zoals te zien is in de on-
langs aangepaste zeewering van Harlingen. Kansen voor bescheiden 
ontwikkeling van verblijfsrecreatie in aanvulling op het toeristisch 
aanbod van de eilanden, vergelijkbaar met de Duitse waddenkusten-
plaatsen. Voorbeeld is Neuharlingersiel waarbij meer verblijfskwali-
teit in de haven aanwezig is en een klein strand is aangelegd.

•	 Delfzijl: Oude havenplaats gekenmerkt door Wederopbouw. De 
restanten van de Atlantikwall in Delfzijl zijn interessant, omdat zij 
een onderdeel vormden van de bescherming van de Duitse bocht, 
waarvan in Duitsland zelf niets bewaard is gebleven. Ambities en mo-
gelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren (plan Marconi) 
kunnen daarbij de ligging aan de Dollard verder uit te buiten. Zie de 
voorbeelduitwerking verderop.

•	 Den Helder: een karakteristiek Marineverleden, en een beeldbepa-
lende Stelling van Den Helder.                                                                                                               

Versterken van zichtrelaties met de Waddenzee in havenstadjes, 
Referentie: waterkering Harlingen (bron: www.vanspijkerinfrabouw.nl)

Versterken van de beleving van de kwelders en slikken van de Dollard 
Referentie: vogelkijkhut in de Dollard (bron: www.fl ickr.com)

Het kleinschalige en natuurlijke karakter als identiteitsdrager op Schier
Referentie: De Ville Buiten (bron: www.dezwartehond.nl)

Versterken van het maritieme karakter in havenstadjes
Referentie: overnachting in een havenkraan te Harlingen 
(bron: vuurtoren-harlingen.nl)
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Cultuurhistorische kenmerken en ambities

De Eems-Dollardregio is een estuarium waarin zoet (van de Eems) 
en zout (Dollard) water bij elkaar komen. Het gebied ligt op de grens 
tussen Nederland en Duitsland en is daarom bij uitstek een onderwerp 
voor internationale samenwerking. De Eems-Dollardregio bestaat uit 
twee landschappen: het wierdenlandschap met een  fi jnmazig routenet-
werk en kleine wierdendorpen, en het dijkenlandschap: een landschap 
van aandijkingen dat door ophopende sedimentatie steeds hoger 
oploopt richting de kust (waddenkust, fi vel en dollardinbraak). Vanuit 
cultuurhistorisch perspectief is het de inzet om bij het verbeteren van 
de kustverdediging de contrasten tussen Waddenzee en vastelandskust 
te vergroten.
De wegen in het dijkenlandschap liggen voornamelijk parallel aan de 
kust met enkele haakse wegen naar het binnenland die met coupures 
door oude slaperdijken heen prikken. In het wierdenlandschap ligt 
een fi jnmazig netwerk, waarbij de wegen veelal op oude kreekruggen 
liggen. Vanuit cultuurhistorisch perspectief is het de ambitie om het 
lokale wegennet in de kustzone verder te verfi jnen en te benutten als 
netwerk met doorgaande fi etsroutes. Zowel langs en haaks op de kust, 
als in oost-westelijke richting langs de oude slaperdijken. 

Delfzijl was één van de 18 ‘Stützpunktgruppen’ binnen Nederland, 
maar hoorde bij het deel van de Atlantikwall dat de Duitse bocht in 
de Dollard moest verdedigen. De aanleg ervan viel daarom onder een 
ander bouwprogramma dan in de rest van Nederland. In Duitsland zelf 

is van de Atlantikwall niets bewaard gebleven, waardoor de restanten 
in Delfzijl internationaal interessant zijn. Verreweg het meest bijzon-
dere onderdeel van de Atlantikwall bij Delfzijl is de strategisch gelegen 
luchtafweerbatterij van Termunten (Fiemel), die de haven van Emden 
en de Eems beschermde. Op en aan de voet van de dijk ligt een aantal 
restanten ervan, waaronder een unieke geschutsopstelling, en een type 
bunker dat als enige in Europa is overgebleven. In en rond Delfzijl zijn 
verder restanten bewaard gebleven aan de noordwestkant van de haven 
en langs de Koperweg en de Geefweersterweg. Bovendien liggen aan 
de dijk ten noorden van de stad twee grote bunkers van de luchtaf-
weerbatterij Nansum. 

Opgaven

Op de korte termijn, de periode 2020-2050, speelt er in het gebied een 
veiligheidsopgave. Op het dijktraject van de Eemshaven, tot voorbij 
Delfzijl, moet de dijk worden versterkt. De precieze aanpak moet 
daarbij nog worden uitgewerkt, de inzet is om het principe van meer-
laagsveiligheid toe te passen door een waterrobuuste inrichting uit te 
werken voor het gebied tussen Delfzijl en Groningen. De Eemshaven 
is aangewezen als locatie voor  windenergie en het gebied ontwikkelt 
zicht tot ‘Energy Valley’. In Delfzijl is het ‘plan Marconi’ in ontwikke-
ling, waarbij wordt ingezet op de verbetering van de relatie tussen het 
stadscentrum en de waddenzeekust. Het gebied ten zuidoosten van 
Delfzijl is aangewezen als windmolenlocatie. 

Voorbeelduitwerking: Eems-Dollard,  landschappelijke verschillen uitvergroot

Delfzijl

Eemshaven

4.2
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Deeluitwerking op lokaal niveau: Eems-Dollard

VERDEDIGINGSWERKEN

MAATREGELEN THEMA’S

LANDSCHAPSEENHEDEN & KUSTVERDEDIGING

• stimuleren van kwelderaangroei in luwe delen en voor de dam van Delfzijl

• versterken van de herkenbaarheid van elk landschapstype

• integrale ontwikkeling om de bocht van Watum open te houden en de 
   landschapskwaliteit te verbeteren (lange termijn)

wierdenlandschap

landaanwinningen

dollardpolders

kwelders

vaargeulen Eems-Dollard 

• groene dijkversterking d.m.v. kwelderaangroei bij luwe delen

• reguliere dijkversterking bij erosieve delen

• harde dijkverstering (basalt), multifunctioneel icm recreatie

• slaperdijken als compartimeringsdijken inzetten

zeedijk

slaperdijk

INFRASTRUCTUUR
recreatieroutes • verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone

veerverbinding

gebied met militaire objecten

KUSTPLAATSEN
Delfzijl • versterken van de relatie tussen het stadscentrum en de Waddenzeekust

• wierdenlandschap versterken met een waterrobuuste en op lokale 
   karakteristieken geënte inrichting

wierde

• versterken ruimtelijke samenhang tussen verdedigingswerken
• verdedigingsprincipes zichtbaar maken en hiërarchie duiden

Eemshaven als zelfstandig object 

benadrukken bij dijkversterking

Lange termijn: heropenen van de 

Bocht van Watum, herstel van de 

relatie tussen Delfzijl en de Eems

Korte termijn: ontwikkeling van 

plan Marconi, herstel van de relatie 

tussen Delfzijl en de Eems

Dijk als doorgaande groene lijn door verschillende 

landschappen, met scherpe overgangen naar de 

omgeving

Nieuwe doorgaande fietsroute over 

en langs de dijk (binnen- en buitendijks)

Wierdenlandschap versterken met 

een waterrobuuste en een op lokale 

karakteristieken geënte inrichting

Ruimtelijke samenhang versterken 

tussen de verdedigingswerken
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Kansen voor synergie

Wij stellen voor de dijk op te vatten als doorgaande groene lijn door 
verschillende landschappen (dijkenlandschap, wierdenlandschap, 
Eemshaven). Dat kan door bij dijkversterking de verschillende 
oplossingen voor dijkversterking (overslagbestendige dijk en groene 
dijk) met dezelfde grondhouding te benaderen, waarbij de scherpe 
overgang tussen dijk en omliggend landschap gehandhaafd blijft. Door 
in het gebied tussen Groningen en Delfzijl (kleinschalige) landschap-
pelijke karakteristieken als wierden te versterken wordt er invulling 
gegeven aan een waterrobuuste en op lokale karakteristieken geënte 
inrichting. Daarbij zou er gekeken moeten worden of deze ingrepen 
een multifunctioneel karakter kunnen krijgen en in samenhang te 
ontwikkelen zijn met de daar spelende opgaven (krimp, watervraag, 
kustveiligheid, versterken landbouw). 

De dam bij Delfzijl is in de jaren 80  van de vorige eeuw aangelegd als 
hard en stenig element om de haven van Delfzijl slibvrij te houden.  
Door grote ingrepen is de Eems namelijk extreem vertroebeld en is 
er bijna niet tegen aan te baggeren. Deze dam heeft, samen met het 
industrieel ogende bedrijventerrein, op dit moment weinig kwaliteit.  
Met het Plan Marconi wordt er een nieuwe schil van kwelders voor 
deze dam voorgesteld. Deze kwelders geven aan de zeezijde uitdruk-
king aan de ligging aan de zachte en natuurlijke Waddenkust, als 
contrast met de harde , industriële oever aan de stadzijde. Dit slecht 
de barrière tussen de oude haven, de Eemsdollard en het centrum van 
Delfzijl. Het plan Marconi vormt een eerste stap (korte termijn) om de 
relatie tussen het stadscentrum  van Delfzijl en de Waddenkust te ver-
beteren. Daarnaast zou een verfijning van de openbare ruimte, zoals 

is voorgesteld in het Masterplan Openbare Ruimte - centrum Delfzijl,  
het karakter van Delfzijl als vestingstad verder kunnen versterken. 
Voorbeelden daarvan zijn het herkenbaar maken van een singel - met 
veel water en groen - de binnenzijde van de dijk in zijn geheel met 
gras inzaaien en het toepassen van straatmeubilair met een robuust, 
maritiem karakter.

Op de lange termijn zou deze relatie verder versterkt kunnen worden 
door het heropenen van de Bocht van Watum. Het afstudeerwerk van 
Papenborg en Van der Togt (2012) biedt een oplossing voor het slib-
probleem door obstakels in de Eems te leggen en zo stroompatronen 
te veranderen. Zo ontstaan er kansen om van Delfzijl weer een echt 
havenstadje te maken, sterk verbonden met de haven en de wadden-
kust. In de Eems zelf ontstaat een rijker en ecologisch aantrekkelijker 
landschap met een grotere afwisseling tussen geulen en platen.

Een nieuwe doorgaande fietsroute over en langs de dijk verbindt de 
dijktrajecten met elkaar. De fietsroute ligt af en toe buitendijks in de 
kwelder en doet de clusters van objecten van de Atlantikwall aan. De 
samenhang tussen de aanwezige elementen van de Atlantikwall wordt 
versterkt en de elementen worden beter herkenbaar in het landschap.  
De Punt van Reide vormt een recreatief en educatief knooppunt in de 
route, als condensatiepunt van de landschappelijke geschiedenis van 
het gebied.

Ecodynamische variantenanalyse 
Kustontwikkeling Delfzijl	  

Plan Marconi: een eerste stap om de relatie tussen Delfzijl en de Eems te verbeteren - door aan de strekdam aanslibbing te bevorderen, verzacht de 
harde stenige voorkant van Delfzijl aan de Eemsdollard (bron: http://www.delfzijl.nl/waterfront-delfzijl-marconi/)
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25

Windmolens volgen de dijk langs het IJsselmeer Windmolens volgen de dijk langs het IJsselmeerxx xx

Studie voor economische en 
ecologische revitalisatie van 
het Eems-estuarium. Door 
stapsgewijze ingrepen wordt 
slib vastgehouden waardoor het 
geulenstelsel wordt verdiept en 
uitgebreid.
Uit afstudeerwerk ‘Ems Full Hy-
brid’ (Jonas Papenborg en Remco 
van der Togt, 2012)

xx xxGeulenstelsel rond 1986 (bron: www.wadgids.nl/2.0, 2011) Geulenstelsel rond 2009  (bron: www.wadgids.nl/2.0, 2011)

Fijnmazig fi etsnetwerk  uitbreiden ter vergroting van de toegankelijk-
heid van het landelijke kustgebied (bron: Kiek over Diek)

Verfi jning van de openbare ruimte zorgt ervoor dat Delfzijl weer als een 
echte vestingstad beleefb aar is (bron: www.karresenbrands.nl)
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VERDEDIGINGSWERKEN

3. Herkenbaarder maken en hergebruiken van militaire verdedigingswerken als clusters van objecten

belangrijk militair complex 

militaire structuur 

sloopzone voor aanleg Atlantikwall

• versterken ruimtelijke samenhang tussen verdedigingswerken
• verdedigingsprincipes zichtbaar maken en hiërarchie duiden

1. De kenmerkende afwisseling van verstedelijkte zones en rustige duingebieden als uitgangspunt nemen bij het 
versterken en ontwikkelen van de kust 

MAATREGELEN THEMA’S

LANDSCHAPSEENHEDEN & KUSTVERDEDIGING
duinlandschap - strandwallen • behouden en versterken van de grote, rustige kustlandschappen

• toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden

• versterken van de landschappelijke kwaliteit
• zeewaarts versterken en scherpe overgang naar achterland behouden

duinlandschap - flanken

landgoederenzone

• harde kering herkenbaar houden (versterken met basalt)
• bij een zachte zeewaartse versterking de scherpe, harde 
   overgang naar het achterland behouden

• zicht op zee behouden
• bij een zeewaartse versterking zicht behouden en functies meeverplaatsen

zeedijk

stuifdijk

strekdam

strandhoofd

boulevard

2. De kamstructuur als ontsluitingsprincipe hanteren bij aanpassing en uitbreiding van de ontsluiting van de kust

INFRASTRUCTUUR
recreatieroutes • verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone

• behouden en versterken van de kamstructuur 
• indien nodig de capaciteit verhogen (ov-hubs, revitalisatie oude structuren)

lokale wegen

hoofdwegen

spoorlijn - veerverbinding

• versterken van de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de knooppuntenknoopunten

4. De specifieke identiteit van elke kustplaats als uitgangspunt nemen bij versterking, ontwikkeling
 en herstructurering

KUSTPLAATSEN
kustplaats - met direct zeezicht • behouden van het contact met zee

• bij herstructurering kwaliteiten uit de Wederopbouwperiode meenemen

• behouden van het kleinschalige karakter

• versterken van de relatie met de verdedigingswerken
• bij herstructurering het maritieme en imposante karakter als uitgangspunt nemen

kustplaats - zonder zeezicht

havengebied

verdedigingsbaken

• toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden (nieuwe kerven)kerf 
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Visie voor de Hollandse kustboog
De Hollandse kustboog grenst direct aan de Randstad, het meest verste-
delijkte gebied van Nederland, en heeft  mede daardoor een bijzondere 
afwisseling van drukke kustplaatsen en rustige natuurgebieden.
Aan de hand van vier kenmerken wordt de visie voor de Hollandse kust-
boog uiteen gezet. De thema’s zijn:
1. Een afwisseling van verstedelijkte zones en rustige duingebieden 
2. Ontsluiting via een fi jne kamstructuur  
3. Herkenbare clusters van militaire verdedigingswerken 
4. Elke kustplaats zijn eigen identiteit

Kenmerk 1: Een afwisseling van verstedelijkte zones en rustige 
duingebieden 

Een gesloten kustboog
De Hollandse kust wordt getypeerd door eenheid èn verscheidenheid. 
De eenheid ligt in het gegeven dat de kust voor het overgrote deel uit 
duinlandschap bestaat. De verscheidenheid ligt in de verschillen binnen 
het duinlandschap, de mate van recreatief gebruik en de onderbrekingen 
gevormd door kustnederzettingen.
Aan de kant van de zee heeft  de Hollandse kust een licht gebogen, 
continue contour. Door het ontbreken van ’kapen’ en duidelijke terugleg-
gingen is het eeuwenlange proces van kustafslag niet goed herkenbaar.  
Dat is wel het geval waar de duinen onderbroken worden door de harde, 
robuuste Hondsbossche en Pettemer Zeewering. 

Polariteit
De duinen zijn grotendeels vrij gebleven van bebouwing, industrie en 
grootschalige infrastructuur. Dat is te danken aan hun functie als drink-
watervoorziening en als natuurgebied. Hierdoor heeft  een groot deel 
van het kustgebied een groen, natuurlijk en rustig karakter. Op enkele 
plaatsen liggen bebouwingsconcentraties aan zee. Die polariteit tussen 
druk en bebouwd versus rustig en onbebouwd is heel kenmerkend voor 
de Hollandse kust.
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KUSTLIJN

1. brede duingebieden - vergroten van de rust,
    ruimte en het natuurlijke karakter

2. smalle flanken - landschappelijke impuls waarbij de 
    scherpe overgang naar het achterland behouden blijft

3. harde kering - Hondsbossche en Pettemer zeewering
    als harde kering herkenbaar houden

4. kustplaatsen - contact met zee behouden

strandwallen-landschap

polderlandschap

stuifdijk

strekdam

Kenmerken

Koers

INFRASTRUCTUUR

Kenmerken

Koers

4.34.34.3

De kenmerkende afwisseling van verstedelijkte zones en rustige duingebieden als uitgangspunt bij het versterken en ontwikkelen van de kust
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Veel verschillende kustlandschappen op korte afstand
De duinstrook is sterk wisselend van breedte. Het grootste landschap-
pelijke contrast is tussen de brede ‘Hollandse kust’ en de smalle ‘fl anken’ 
aan de noord- en zuidkant. De smalle, lineaire duinen aan de noordkant 
zijn leesbaar als vroegere stuifdijken. Kenmerkend is hier ook de scherpe 
overgang naar het agrarisch gebied. In grote delen van het duingebied 
is die overgang veel diff user als gevolg van stads- of dorpsbebouwing 
of (op slechts enkele plaatsen) vanwege het voorkomen van historische 
akkercomplexen, zoals bij Egmond, of historische buitenplaatsen in de 
omgeving van Bloemendaal-Velsen.
Bepalend voor het intensief gebruikte achterland is het patroon van his-
torische nederzettingen en wegen op de strandwallen evenwijdig aan de 
kust. De rustige, natuurlijke duingebieden enerzijds en het cultuurland-
schap van het achterland anderzijds zijn hierdoor als complementaire 
ruimtelijke eenheden te zien.

Vier doorbraken
De Hollandse kust wordt op vier plaatsen doorbroken door een rivier of 
kanaal. De oudste is de rivier de Oude Rijn, die de Romeinen gebruikten 
als vaarroute naar Engeland. De overige doorbrekingen worden gevormd 
door 19e eeuwse kanalen die een belangrijke stad in het achterland met 
zee verbinden: het Noordhollandsch Kanaal (Amsterdam - Den Helder), 
het Noordzeekanaal (Amsterdam – IJmuiden), en de Nieuwe Waterweg 
(Rotterdam - Hoek van Holland). Bij alle drie kanalen werd gelijktijdig 
een spoorlijn aangelegd, met een kopstation nabij de haven. 

De vier kustdoorbraken zijn en waren van strategisch belang en werden 
daarom ook verdedigd. De Oude Rijn vormde de Limes, de noordgrens 
van het Romeinse rijk. Daarlangs hebben de Romeinen forten gebouwd. 
Rond Den Helder is al door de Fransen de Stelling van Den Helder aan-
gelegd, bij IJmuiden en Hoek van Holland zijn eind 19e eeuw ook forten 
gebouwd.

Historische kaart van polder de Zijpe. De kuststrook is hier smal. Inzet 
is buitendijkse versterking om de scherpe overgang naar de polder te 
behouden

De kerf bij Schoorl als voorbeeld voor het toelaten van meer dynamiek 
bij brede duinen (bron: www.fl ickr.com)

Smalle kust met een scherpe overgang naar het achterland bij Petten
(bron: www.maps.google.nl) 

Voorstel om de Hondsbossche Zeewering te versterken met een zachte 
kust, nadeel is dat op termijn het karakter van de harde wering ver-
dwijnt. (bron: www.arcadis.nl)
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Koers: De kenmerkende afwisseling van verstedelijkte zones en 
rustige duingebieden als uitgangspunt nemen bij het versterken 
en ontwikkelen van de kust 

Het ritme waarmee kustplaatsen en duinlandschappen elkaar afwisselen 
is een essentiële karakteristiek van de Hollandse kust. Inzetten op een 
versterking van de bundeling van bebouwing en drukte in de kustplaat-
sen en daarnaast de rust en afwezigheid van bebouwing is een leidend 
principe. Elk kustlandschap en elke kustplaats heeft  zijn eigen specifi eke 
kenmerken. De manier van kustversterking kan een bijdrage leveren om 
deze eigenheid te versterken.

1. Voor de brede duinkusten geldt het behoud en vergroten van rust, ruimte 
en het natuurlijke karakter 
Dat kan onder ander door het  toelaten van meer dynamiek en het verder 
verzachten van overgangen van duinen naar zee en naar het binnenland. 
De kust kan zo worden beheerd dat er meer ruimte is voor natuurlijke 
processen, zoals de verstuiving van zand of het vergroten van de invloed 
van de zee.  In brede duingebieden krijgen de natuurlijke processen meer 
ruimte door het toelaten van inbraken en kerven en het niet herstellen 
van afslag bij storm. Bij het beheer van de kust en de strandzone wordt 
meer ingezet op het ontwikkelen van goede condities voor fl ora en fauna 
en minder op behoud van recreatieve stranden. Het natuurlijke karakter 
in de duingebieden zelf kan onder ander verbeterd worden door verrui-
ging van het gebied en door de hoeveelheid hekken en informatieborden 
te minimaliseren.

2. Bij de smalle fl anken krijgt de magere landschappelijke kwaliteit bij 
kustversterking een nieuwe impuls. De scherpe overgang naar het rationele 
verkavelde achterland blijft  daarbij behouden. 
Tussen Petten en Den Helder en ten zuiden van Scheveningen is het duin 
erg smal en het heeft  weinig landschappelijke kwaliteit. Bij verbreding 
van het duin kan de landschappelijke waarde hiervan worden vergroot. 
Een goed voorbeeld hiervan  is de onlangs versterkte kust van Zeeuws-
Vlaanderen. Uitgangspunt daarbij is, dat er bij voorkeur zeewaarts wordt 
versterkt en dat abrupte en harde overgangen naar het achterland be-
houden blijven, zodat kenmerkende structuren van de Noord-Hollandse 
polders als de Zijpe- en de kleinere Jewelpolder en Uitlandsche polder in 
tact blijven. In Zuid-Holland zijn de slaperdijken die polders begrenzen, 
zoals Polder Lange Stukken en Polder het Nieuwland, kenmerkend. 
Bij zeewaartse versterking kan gebruik worden gemaakt van de van ouds-
her kenmerkende strekdammen om het sedimentatieproces te versterken.

3. Bij de Hondbossche en Pettemer zeewering is het karakter van de harde 
wering uitgangspunt bij kustversterking en aanknopingspunt voor het 
toevoegen van nieuwe kwaliteiten
Langs de Hollandse kust zijn twee harde keringen aanwezig: de Hond-
bossche en Pettemer Zeewering en de kop van Den Helder.  De Hond-
bossche en Pettemer Zeewering is een hard, vooruitgeschoven bastion 
in de verder overwegend zachte kust. ‘Hard’ versterken heeft  vanuit 
cultuurhistorische optiek de voorkeur, en is morfologische gezien goed 
mogelijk.  De kering wordt bij voorkeur versterkt met basaltstenen in 

4.3
3b. Dijken - bij zachte 
versterking scherpe grens behouden

1. Brede duingebieden - meer natuur-
lijke dynamiek en zachte overgangen

3a. Dijken - herkenbaar houden en 
hard versterken

2. Smalle fl anken - landschappelijke 
impuls en scherpe grens behouden

4a. Kustplaatsen - contact met zee 
behouden

4b. Kustplaatsen - bij zeewaartse ver-
sterking functies meeverplaatsen

Principes bij de kenmerkende afwisseling van verstedelijkte zones en 
rustige duingebieden als uitgangspunt bij het versterken en ontwikke-
len van de kust 
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plaats van asfalt. Als voor zacht versterken zou worden gekozen heeft  het 
de voorkeur om aan de zeezijde te suppleren zodat de harde overgang aan 
de landzijde en de kenmerkende polderstructuur behouden blijft . 

4. Bij de kustplaatsen is het van groot belang het contact met de zee te 
behouden en op een gebiedsspecifi eke manier uit te buiten.
Een kwaliteit van veel kustplaatsen is het zicht op zee. Soms is dat vanaf 
een boulevard, zoals bij Zandvoort en Scheveningen, soms is dat vanaf 
een duinweg, zoals in Bergen aan Zee. Bij nieuwe ontwikkelingen is het 
van groot belang dit contact met de zee te behouden en verder uit te nut-
ten. Bij een beperkte verbreding kan het zicht op zee worden behouden, 
en bij een forse verbreding kunnen functies zeewaarts worden verplaatst 
zodat de interactie tussen kustplaats en zee een nieuwe impuls krijgt. 
Dat kan bij elke kustplaats op een eigen specifi eke manier, zo worden de 
verschillen in signatuur vergroot. Bij Zandvoort kan dat bijvoorbeeld 
een “duinterras” voor de bestaande boulevard opleveren. Bij Bergen aan 
Zee lijkt een nieuw duin met daarover een meanderende tweede duinweg 
beter te passen.
 

Impressie van de nieuwe duinboulevard in Katwijk: het zicht op zee behouden blijft  (bron: www.kustwerkkatwijk.nl)
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Kenmerk 2: Ontsluiting via een fi jne kamstructuur  

Op de strandwallen, achter de duinen, liggen de (vaak historische) wegen 
en spoorverbindingen overwegend parallel aan de kust. Haaks daarop 
prikken wegen, waterwegen, spoor- en oude tramlijnen de duinen in, 
om kustplaatsen en strand te ontsluiten.  Dit patroon wordt wel de 
‘kamstructuur’ genoemd. Deze kamstructuur is kenmerkend voor de 
Hollandse kustboog en is onder andere een belangrijke conditie voor 
de kenmerkende afwisseling van brede duinen en kustplaatsen, van rust 
en reuring.  Deze kamstructuur staat onder druk want een groot aantal 
wegen is overbelast tijdens drukke stranddagen. Tegelijkertijd zijn er on-
derdelen van de kamstructuur zoals oude spoorlijnen en zanderijvaarten, 
die wellicht een nieuw leven kunnen worden ingeblazen en een bijdrage 
kunnen leveren aan het vergroten van de eigenheid van de kust.

Koers: De kamstructuur als ontsluitingsprincipe hanteren bij 
aanpassing en uitbreiding van de ontsluiting van de kust

Een parallelstructuur direct aan de kust, bijvoorbeeld een kustweg of 
tramlijn zoals aan de Vlaamse kust, zou de kenmerkende afwisseling van 
kustplaatsen en rustige duingebieden teniet kunnen doen. Daarom wordt 
ingezet  op behouden en versterken van de kamstructuur en wordt de 
kamstructuur als organisatieprincipe gebruikt bij  een eventuele capaci-
teitsverhoging van het wegennet.  We onderscheiden daarbij de volgende 
principes:

1. Verdikking  van een inprikker
Door wegverbreding en bundeling van verschillende vormen van vervoer 
(auto, OV, fi ets). In Hoek van Holland wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan 
het doortrekken van de tramverbinding vanuit Rotterdam naar de kust, 
parallel aan de kustweg.

2. De druk op inprikkers te verlichten door aanleg van overstappunten
Het openbaar vervoersnetwerk en de kamstructuur kunnen beter op 
elkaar worden afgestemd. Bijvoorbeeld in de vorm van OV-haltes aan het 
begin van de inprikkers.

3. Het opnieuw benutten van (vergeten) inprikkers
Een aantal inprikkers bestond uit spoorlijnen met kopstations van 
waaruit vroeger personenverkeer van en naar het  achterland plaatsvond. 
De bestemmingen waaraan die kopstations zijn gekoppeld, zijn veran-
derd.  Je gaat nu niet langer naar de haven, maar naar het strand. Oude 
trajecten kunnen daarbij weer nieuw leven worden ingeblazen, zoals bij 
Hoek van Holland. Die wens leeft  ook bij de bevolking van IJmuiden. 
Nieuwe verbindingen over water zijn ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld 
een Fast Ferry over het Noordzeekanaal vanuit Amsterdam naar het 
strand. In de voorbeelduitwerking van Hoek van Holland laten we zien 
hoe een uitbreiding van de kamstructuur  kan worden ingepast. Ook 
oude tramlijnen, zanderijvaarten en trekvaarten kunnen een rol spelen 
bij de ontsluiting van het gebied.

KUSTLIJN

1. brede duingebieden - vergroten van de rust,
    ruimte en het natuurlijke karakter

2. smalle flanken - landschappelijke impuls waarbij de 
    scherpe overgang naar het achterland behouden blijft

3. harde kering - Hondsbossche en Pettemer zeewering
    als harde kering herkenbaar houden

4. kustplaatsen - contact met zee behouden

strandwallen-landschap

polderlandschap

stuifdijk

strekdam

Kenmerken

Koers

INFRASTRUCTUUR

1. verdikking van de inprikker

2. verlichten van de inprikker door de aanleg 
    van overstappunten

3. opnieuw benutten van (vergeten) inprikkers

kamstructuur

knooppunten

veerverbinding

Kenmerken

Koers

MILITAIRE VERDEDIGINGSWERKEN

1. hiërarchie tussen de clusters herkenbaar maken

2. samenhang tussen clusters zichtaar maken

festung

steuntpuntengroep

Kenmerken

Koers

4.34.34.3
Den Helder

Velsen

Hoek van Holland

De kamstructuur als ontsluitingsprincipe hanteren bij aanpassing en uitbreiding van de ontsluiting van de kust
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Ontsluiting via een fi jne kamstructuur
Referentie: Zeeweg Wassenaar (bron: www.maps.google.nl)

Kamstructuur doortrekken tot in de duinen, bijvoorbeeld met  een uitkijkpunt. 
Referentie: Uitkijkpunt Breskens (bron: www.burolubbers.nl)

De druk op de inprikkers verlichten door aanleg van overstappunten
Refentie: Witte fi etsen Hoge Veluwe (bron: www.fl ickr.com)

Opnieuw benutten van (vergeten) inprikkers zoals oude spoorlijnen
Referentie: Oude spoorlijn langs het Noordzeekanaal 
(bron: www.fl ickr.com)

Het opnieuw benutten van (vergeten) inprikkers, bijvoorbeeld door oude zanderijvaarten aantrekkelijker te maken voor langzaamverkeer. 
Referentie:  Verbinding duin en achterland door vaarten in Westland (bron: www.must.nl)
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Kenmerk 3: Herkenbare clusters van militaire 
verdedigingswerken 

Op een aantal strategische locaties langs de kust komen grotere en 
kleinere clusters van militaire complexen voor. Deze worden geken-
merkt door een gelaagdheid, doordat op verschillende momenten in de 
geschiedenis van de zelfde locaties gebruik werd gemaakt. Vaak werden 
bestaande objecten daarbij hergebruikt en aangepast aan de nieuwste 
verdedigingseisen. De Atlantikwall als onderdeel van deze reeks van 
verdedigingswerken is van internationale betekenis. Langs de Hollandse 
kust hebben de Duitsers veel versterkingen aangelegd, soms vrij dicht 
bij elkaar. Hier lagen veel kwetsbare en strategische havens, industriege-
bieden en waterwerken. Den Helder (Marinehaven), IJmuiden (Haven 
van Amsterdam en Noordzeekanaal) en Hoek van Holland (Haven van 
Rotterdam en Nieuwe Waterweg) werden als ‘Festung’ zwaarder verde-
digd dan de rest. Ook het bestuurscentrum in Den Haag had bijzondere 
bescherming nodig. Daarvoor werden versterkingen aangelegd in en 
rond Scheveningen. Hier werd, misschien nog meer dan elders, veel 
bestaande bebouwing gesloopt voor antitankgrachten of -muren en het 
open houden van schootsvelden.

Koers: Herkenbaarder maken en hergebruiken van militaire 
verdedigingswerken als clusters van objecten.  De hiërarchie 
tussen de clusters laten zien.  

1. Hiërarchie tussen de clusters herkenbaarder maken
Restanten van bouwwerken en structuren van de militaire verdedigings-
werken komen langs de gehele Nederlandse kust voor. Bij het herkenbaar 
maken van deze restanten is een belangrijke ambitie het beter leesbaar en 
begrijpelijk maken van de verdedigingsprincipes. Vooral van de Atlan-
tikwall zijn nog veel restanten aanwezig. Maar ook erfgoed van vóór en 
na WOII is aanwezig, zoals bij IJmuiden waar in de havenmond een fort 
van de Stelling van Amsterdam uit de 19e eeuw ligt.  Denkend vanuit de 
bezoeker gaat het om:
•	 Weten waar je bent. De hiërarchie in de opbouw van verdedigings-

werken op landelijk niveau met weerstandskernen, steunpunten, 
steunpuntengroepen en vestingen herkenbaar maken. De ‘Festun-
gen’ van Den Helder, IJmuiden en Hoek van Holland zijn vanuit dit 
oogpunt de belangrijkste locaties.

•	 De functie van objecten beter zichtbaar maken. Bijvoorbeeld het 
weer zichtbaar maken van de geschutsopeningen van de onder het 
zand verscholen bunkers. Zo is bij de Stelling van Amsterdam bij 
één van de forten, Fort Spijkerboor in de Beemster, de geschutskoe-
pel hersteld en het schootsveld weer vrijgemaakt. Dit fort is eens per 
maand toegankelijk. 

4.34.34.3
KUSTLIJN

1. brede duingebieden - vergroten van de 
    vloeiende overgangen tussen duinen en zee

2. dijken en dammen - scherpe 
    overgangen naar zee en achterland

3. toestaan van getijdenwerking in het Lauwersmeer

4. integrale ontwikkeling van de Eems-Dollard

5. harde keringen - contrast van Den Helder 
    en Eems-haven behouden 

oude zeearmen

INFRASTRUCTUUR

1. hoofdwegennet op capaciteit houden en 
    functionaliteit van de knooppunten verbeteren

2. luwe dijkenkust beter toegankelijk maken 
    voor langzaam verkeer

3. opnieuw benutten van kleinschalige 
    (vergeten) infrastructuur

MILITAIRE VERDEDIGINGSWERKEN

1. hiërarchie tussen de clusters herkenbaar maken

IDENTITEIT

duinlandschap - wadden

Kenmerken

zandplaat

keileembult

zanddijk

dijk

polder

havenplaats 

kustplaats - met direct zeezicht

verdedigingsbaken

veerverbinding

2. samenhang binnen clusters zichtbaar maken

terpen- en wierdenlandschap

landaanwinning 

Kenmerken

Kenmerken
vesting

+

Kenmerken

Koers Koers Koers

steunpuntengroep

Den Helder

Velsen

Camperduin

Zandvoort

Katwijk

Scheveningen

Hoek van Holland

Herkenbaarder maken en hergebruiken van militaire verdedigingswerken als clusters van objecten.  De hiërarchie tussen de clusters laten zien.
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Interventie maakt de Hollandse Waterlinie beleefb aar (bron: Feddes & Olthof)

Gebruik maken van de bijzondere landschappelijke ligging van objecten  
in de Atlantikwall: uitzichtpunt. 
Referentie: Tudela, Girona, Marti Franch (bron: www.fl ickr.com)

Verbijzonderen van markante gebouwen. Referentie: Th eehuis op een 
voormalige bunker van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Vreeland 
(bron: www.unstudio.com)

Referentie: Herstelde geschutskoepel bij Fort Spijkerboor
(bron: www.panoramio.com)

Samenhang binnen een cluster herkenbaar maken door wallen en 
grachten te herstellen. Referentie: De doorsnijding van Grebbelinie 
geaccentueerd met behulp van met beton gevulde zandzakken. 
(bron: Strootman)

Uitzicht vanuit een restaurant in een bunker van de Atlantikwall op de top van een duin
Referentie: Mirador del Rio, César Manrique, Lanzarote (bron: Strootman)
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•	 Het verhaal vertellen over ontbrekende schakels en minder voor de 
hand liggende delen. Bij voorbeeld door de relatie met sloopzones 
en de wederopbouw uit te leggen. In Scheveningen zijn hiervoor 
veel aanleidingen.

•	 De Atlantikwall kan beter herkenbaar worden gemaakt door de 
samenhang tussen verschillende clusters te versterken. Dat kan 
bijvoorbeeld door een eenduidige aanpak te kiezen in de manier 
van presenteren in musea en de informatievoorzieningen langs de 
route. Herkenbaarheid vergroten kan ook door het linieverloop te 
koppelen aan doorgaande fi ets- en wandelpaden. Dit betekent soms 
het aanleggen van nieuwe fi ets- en wandelroutes of door bestaande 
doorgaande fi etsroutes te gebruiken, zoals LF1 Noordzeeroute.

2. Samenhang binnen een cluster zichtbaar maken
Naast het laten zien van de hiërarchie tussen de clusters gaat het erom 
de samenhang binnen clusters van objecten te versterken. Dat kan door 
de complexen als samenhangend geheel in het landschap beter zichtbaar 
en beleefb aar te maken. Het gaat hierbij niet alleen om de bebouwing, 
maar om de leesbaarheid van het gehele verdedigingslandschap waar 
de bebouwing deel van uitmaakt, met uitzichtpunten, schuttersputten, 
tankgrachten, loopgraven en open zones. Bij de Atlantikwall kan het 
onderscheid tussen ‘Seefront’ (de zeezijde) en ‘Landfront’ (de landzijde) 
daarbij herkenbaar gemaakt worden.
Markante gebouwen kunnen worden verbijzonderd met bijvoorbeeld 
een museale bestemming of door het introduceren van andere nieuwe 

functies: bijvoorbeeld bunkers als winterverblijf van vleermuizen of een 
tankgracht als vogelkijkscherm. Ook restauratie van bunkers en andere 
objecten is plaatselijk een optie. Bij werkzaamheden aan de kust kunnen 
onderdelen van de Atlantikwall weer onder het zand vandaan worden ge-
haald. Op een aantal plaatsen zijn er kansen om de gelaagdheid in de tijd 
van de verdedigingswerken te laten zien, zoals in Den Helder, IJmuiden 
en Hoek van Holland. In Hoek van Holland vormen een radarpost uit de 
Koude Oorlog in het Vinetaduin, het Fort aan den Hoek van Holland uit 
de 19e eeuw en restanten van de Atlantikwall een interessant ensemble 
met kansen voor de ontwikkeling van een “verdedigingspark” (zie voor-
beelduitwerking).

4.3
1. Hiërarchie tussen clusters 
herkenbaar maken

2b. Markeren van kruisingen 2c. Introduceren van nieuwe 
functies

2a. Samenhang binnen een cluster 
zichtbaar maken
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Principes voor het herkenbaar maken en hergebruiken van militaire 
verdedigingswerken als clusters van objecten.
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Samenhang binnen een cluster zichtbaar maken. Referentie: Fort Werk aan ‘t Spoel als onderdeel van de Hollandse Waterlinie 
(bron: www.raaaf.nl
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kustplaats in smal duingebied - met direct zeezicht

kustplaats in breed duingebied - met direct zeezicht

kustplaats - zonder direct zeezicht

verdedigingsbaken

INFRASTRUCTUUR

1. verdikking van de inprikker

2. verlichten van de inprikker door de aanleg 
    van overstappunten

3. opnieuw benutten van (vergeten) inprikkers

kamstructuur

knooppunten

veerverbinding

Kenmerken

Koers

MILITAIRE VERDEDIGINGSWERKEN

1. hiërarchie tussen de clusters herkenbaar maken

2. samenhang tussen clusters zichtaar maken

festung

steuntpuntengroep

Kenmerken

Koers

IDENTITEIT
Kenmerken

Kenmerk 4: Elke kustplaats zijn eigen identiteit

De Hollandse kust heeft , vooral vanwege de hoge bevolkingsdruk uit 
de Hollandse steden, veel nederzettingen direct aan het strand of in de 
duinrand, die zich veelal ontwikkelden tot badplaats aan zee met daar-
achter de nederzetting voor de permanente bewoners. Elke kustplaats 
kenmerkt zich door zijn eigen ‘genre de vie’. Van mondaine badplaatsen 
als Scheveningen met een recent vernieuwde boulevard die de stedelijke 
allure verder heeft  versterkt, tot kleinschalige kustplaatsen als Bergen met 
een historie als kunstenaarsdorp in de duinen. 
Bijna allemaal hebben deze badplaatsen in de Tweede Wereldoorlog grote 
schade geleden, waarna in veel gevallen enige mate van verschraling is 
opgetreden in de architectuur en de openbare ruimte. De strategische 
hoekpunten van de Hollandse kust kenmerken zich als militaire zwaarte-
punten. Door de eeuwen heen zijn deze steden zwaarder verdedigd dan 
de rest waarbij er een gelaagdheid zichtbaar is in militaire verdedigings-
werken. 
Een korte typering van de belangrijkste kustplaatsen:
•	 Den Helder: een karakteristiek Marineverleden, en een beeldbepa-

lende Stelling van Den Helder. 
•	 Huisduinen: een familiebadplaats, een kleine nederzetting met een 

hotel aan de kust en twee vuurtorens.
•	 Callantsoog: bescheiden nederzetting met vanaf het Interbellum ook 

zomerwoningen.
•	 Schoorl: een oud dorpje in een breed duingebied.

•	 Bergen aan Zee: mondaine badplaats met bijzondere ontstaansge-
schiedenis omdat het dorp in opdracht van één familie is gerea-
liseerd. In Bergen vestigden zich veel kunstenaars. In de Tweede 
Wereldoorlog werd veel afgebroken; naar ontwerp van Wieger 
Bruin is het dorp herbouwd met onder meer een boulevard en veel 
recreatiebungalows.

•	 Egmond aan Zee: oorspronkelijk een vissersdorp met een rijke his-
torie (slotruïne, abdij, vuurtoren die tevens monument is voor J.C.J. 
van Speijk, meerdere vakantiekoloniehuizen en zorgcomplexen). 

•	 Bakkum: bekend om zijn oude camping (vanaf 1914 werd er ge-
kampeerd) die nu erg populair is bij Amsterdamse gezinnen, en het 
psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch.

•	 Wijk aan Zee: vissersdorp, werd in de negentiende eeuw als bad-
plaats bekend, onder meer met een inrichting waar welgestelde 
stedelingen baden konden nemen in kuipen met zeewater. Veel zor-
ginstellingen, vakantiekoloniehuizen, recreatiewoningen, pensions 
etc. 

•	 IJmuiden-Velsen-Driehuis: het karakter als badplaats is bepaald 
door de ligging aan de monding van het Noordzeekanaal waar 
havens en industrie (hoogovens) het beeld zijn gaan bepalen. Dat 
vormt een groot contrast met de historische buitenplaatsen in het 
achterland (o.a. Beeckesteijn).

•	 Zandvoort: kent een lange geschiedenis als (relatief volkse) 
badplaats. In de Tweede Wereldoorlog werd het zwaar gehavend, 

4.34.34.3
Den Helder

Velsen

Zandvoort

Egmond aan Zee

Scheveningen

Hoek van Holland

De specifi eke identiteit van elke kustplaats versterken bij ontwikkeling en herstructurering
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rijksbouwmeester ir. G. Friedhoff  maakte wederopbouwplannen. De 
plannen van Friedhoff  zijn echter niet geheel uitgevoerd. Daardoor 
is er geen eenheid in het beeld van de kuststrook. Eenvormige 
hoogbouw bepaalt voor belangrijk deel het beeld maar er zijn ook 
vrijstaande recreatiehuizen gerealiseerd. Achter de strook voor de 
badgasten is een fi jnmaziger dorp herbouwd voor de permanente 
bewoners.

•	 Noordwijk: had vanouds de reputatie een mondaine badplaats te 
zijn, na de oorlog is het dorp grootschaliger herbouwd.

•	 Katwijk: ooit een Romeinse legerplaats, bleef lang een kleinschalig, 
bescheiden vissersdorp. Het was een populaire vestigingsplaats bij 
kunstenaars. Het dorp werd zwaar geschonden in de Tweede We-
reldoorlog; de wederopbouwplannen van Van der Kloot Meijburg 
zetten in op behoud van het dorpse karakter maar wel met bou-
levard, appartementen en aaneengesloten bebouwing. Uitvoering 
deels onder supervisie van Sam van Embden. Katwijk is door de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aangeduid als bijzonder Weder-
opbouwgebied (2013).  

•	 Scheveningen: heeft  een tweeledig karakter als vissersplaats/haven 
en mondain stadsstrand met vertier op de pier en boulevard. De 
wederopbouw leidde tot schaalvergroting, hoogbouw, en een nieuwe 
pier.  Het Kurhaus is echter nog steeds dominant aan het strand. In 
2013 is een deel van de boulevard vernieuwd (Scheveningen-dorp) 
naar het ontwerp van de Spaanse architect de Solà-Morales. Een 

vervolgstap zou zijn om in Scheveningen-Bad ook een kwaliteitsslag 
te maken, veel van de na-oorlogse bebouwing is toe aan herstruc-
turering,  een fi jnmazig (kwalitatief) netwerk van openbare ruimte 
ontbreekt en de allure van het Kurhaus wordt ingeperkt door eento-
nige horecagelegenheden er pal tegenaan. 

•	 Kijkduin: was een meer volkse badplaats van Den Haag dan Scheve-
ningen, dat zich bleef presenteren als mondaine badplaats.

•	 Hoek van Holland: badplaats voor vooral Rotterdamse arbeiders, 
er zijn gebouwen voor gezondheid (rusthuizen). De Atlantikwall 
is prominent aanwezig, restanten van de Koude Oorlog met onder 
andere radarinstallaties, en fort Hoek van Holland: de defensie uit 
verschillende tijden is hier bij en op elkaar gebouwd.

In kustplaatsen het contact met zee behouden bij kustversterking, bijvoorbeeld door een kwalitatief hoge inrichting van de kering.
Referentie: Nieuwe boulevard in Scheveningen, naar ontwerp van de Sola Morales (bron: www.fl ickr.com)
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Koers: De specifi eke identiteit van elke kustplaats versterken bij 
ontwikkeling en herstructurering

Langs de Hollandse kustboog ligt een rijk geschakeerde kralenketting 
van kustplaatsen, elk van elkaar verschillend in onder andere badcultuur, 
´genre de vie´, ontstaansoorsprong, mate van impact van de Tweede 
Wereldoorlog en wederopbouw en de relatie met het achterland.  Insteek 
is om de karakteristieken van elke kustplaats te versterken, en daarbij het 
kenmerkende karakter als vertrekpunt te kiezen bij verdere ontwikkelin-
gen. Er kan daarbij op hoofdlijnen onderscheid gemaakt worden tussen 
kustplaatsen met zicht op zee, plaatsen waar verdedigingswerken een 
belangrijke identiteitsdrager zijn, en overige kustplaatsen.
•	 Een kwaliteit van veel kustplaatsen is het zicht op zee (zie ook “Ken-

merk 1” hierboven). Het is van groot belang voor de beleving om dit 
contact met zee te behouden. Daarom wordt bij het zeewaarts ver-
sterken bij voorkeur het zicht op zee behouden. Eventueel worden 
functies meeverplaatst. Dat biedt tevens kansen voor het vergroten 
van de beeldkwaliteit ten opzichte van de hier vaak schrale weder-
opbouwarchitectuur, en voor het vergroten van de kwaliteit van de 
openbare ruimte.

•	 Vanuit het oogpunt van diversiteit is het wenselijk om het kleinscha-
lige en intieme karakter van de kustplaatsen aan de landzijde, in de 
luwte net achter de zeewering, te behouden, zoals Petten, Schoorl, 
Ter Heijde en Monster. 

•	 Monumentale objecten en ensembles zoals een kinderkolonie-te-
huis, badhotel of vakantieparkje worden gerespecteerd en zo nodig 

gerestaureerd.
•	 Bij de kustplaatsen waar verdedigingswerken (dominant) aanwe-

zig zijn, zoals Den Helder, wordt ingezet op het  versterken van de 
relatie van de kustplaats met verdedigingswerken, onder andere 
door het versterken van de onderlinge samenhang tussen de ver-
dedigingswerken, zichtbaar maken van de structuur, en door bij 
herstructurering het imposante karakter van industrielandschap, 
scheepvaart, sluizen, havens en verdedigingswerken als uitgangs-
punt te nemen. 

Het zou goed zou zijn om na te denken over de toekomst van de bad-
plaats en een uitgesprokener positionering van badplaatsen ten opzichte 
van elkaar met gebruikmaking van cultuurhistorische kwaliteiten. Wat is 
de badplaats van de 21e eeuw? 
Badplaatsen doen er goed aan om in onderling overleg en met de grote 
steden in het achterland de posities nu en voor de toekomst te bepalen. 
Zo profi leert Den Haag zich met Scheveningen als stad aan zee met 21e 
eeuws design, het parktheater, en een slim nieuw ontwerp van de kust-
verdediging in combinatie met een nieuwe boulevard. Zou Zandvoort 
zich kunnen profi leren als het Ibiza van Amsterdam, en Bloemendaal als 
het strand van Haarlem?
In een gezamenlijk project van vertegenwoordigers van gemeenten en 
recreatieondernemers zou samen met adviseurs een visie kunnen worden 
ontwikkeld.

4.3
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In kustplaatsen het contact met zee behouden bij kustversterking
Referentie: Boulevard Egmond aan Zee 
(bron: www.veenenbosenbosch.nlnl

Maritieme karakter versterken in havenplaatsen 
Referentie: Havengebied Hamburg (bron: www.must.nl

Hondsbossche zeewering als decor voor theatervoorstellingen
Referentie: Dijk-in voorstelling van de Karavaan in Petten 
bron: www.karavaan.nl)

Zandvoort als ‘Ibiza van Amsterdam’ 
(bron: www.fl ickr.com)

De beeldbepalende Stelling van Den Helder 
(bron: www. beeldbank.rws.nl)

Het karakter van Scheveningen als havenplaats met visafslag 
(bron: www.fl ickr.com)

Monumentale objecten als het Kolonie-tehuis in Egmond respecteren en 
zo nodig restaureren (bron: www.fl ickr.com)

Behoud van het dorpse karakter met appartementen en aaneengesloten 
bebouwing in Katwijk (bron: www.fl ickr.com)
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Cultuurhistorische kenmerken en ambities

Tussen IJmuiden en Noordwijk ligt Zandvoort midden in een groot 
en breed duingebied. Zandvoort was eeuwenlang een vissersdorp, 
maar na de opening van het Noordzeekanaal trokken de vissers naar 
IJmuiden en richtten de Zandvoorters zich op recreatie.  De ont-
sluitingsstructuur van Zandvoort is hoofdzakelijk haaks op de kust 
georiënteerd. 
In 1881 werd de relatie met het achterland verder versterkt met de 
komst van een spoor- en later een tramlijn richting Haarlem.  Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn grote delen van Zandvoort gesloopt 
voor de bouw van de Atlantikwall.  Na de oorlog ontstaat op basis van 
het wederopbouwplan van Friedhoff  een nieuw boulevardmilieu. Het 
ontwerp voorzag zowel in de identiteit van Zandvoort als vissersdorp 
als in de badplaatsfunctie, door beide functies een plek te geven in zijn 
ontwerp. De plannen van Friedhoff  zijn echter niet geheel uitgevoerd.  
Daardoor is er geen eenheid in het beeld van de kuststrook. De hand-
vol interessante objecten die er nu staan zijn grotendeels ingepakt door 
massieve hoogbouw en een reeks kioskjes etc.  

Zandvoort, dorpse en toeristische duinenclave

Opgaven

Voor de korte termijn, de periode 2020-2050, is er voor Zandvoort een 
veiligheidsopgave: de kust moet zandig worden versterkt. Daarnaast 
is er de opgave om Zandvoort aantrekkelijker te maken voor het toe-
risme. Een ruimtelijke opgave die daaruit voortvloeit is het verbeteren 
van de verblijfssfeer en ruimtelijke kwaliteit van de boulevard  en aan-
grenzende bebouwing, waarbij het vanuit cultuurhistorisch perspectief 
wenselijk is om het verschil tussen het ‘dorpse’ en ‘toeristische’ deel te 
handhaven. 

4.3
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Deeluitwerking op lokaal niveau: Zandvoort

Circuit

Restanten Atlantikwall

Golfterrein

Waterleidingduinen

Aaneengesloten duingordel waarin een 

aantal kenmerkende plekken zijn opgenomen

Bij zeewaartse kustversterking recreatieve 

functies en openbare ruimte meeverplaatsen

Bij herstructurering van de boulevard de 

verschillende Wederopbouwfasen meenemen 

in de ontwikkeling

Relatie tussen kopstation 

en boulevard verbeteren

VERDEDIGINGSWERKEN

MAATREGELEN THEMA’S

LANDSCHAPSEENHEDEN & KUSTVERDEDIGING

• duinzoom op een aantal plekken herstellen

• zeewaartse kustversterking, functies meeverplaatsen

duinenlandschap- strandwallen

INFRASTRUCTUUR

gebied met militaire objecten

KUSTPLAATSEN
Zandvoort • bij herstructurering van de boulevard de verschillende parels

   uit de Wederopbouwperiode meenemen

• zicht op zee behoudenboulevard

• versterken ruimtelijke samenhang tussen verdedigingswerken
• verdedigingsprincipes zichtbaar maken en hiërarchie duiden

• behouden en versterken van de kamstructuur 

• koppeling tussen station en boulevard versterken

hoofdwegen

spoorlijn 

recreatieroutes • verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone
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Kansen voor synergie

Door de zandige versterking van de kust wordt het strand breder. Omdat 
de huidige boulevard hoog boven het strand ligt, zal het zicht op zee ook 
dan behouden blijven. Wel is het van belang om bij een zeewaartse ver-
sterking recreatieve functies en openbare ruimte op passende wijze mee 
te verplaatsen richting zee. 
Bij herstructurering van de Middenboulevard en de aangrenzende 
bebouwing kan de relatie vanuit het kopstation met de boulevard worden 
verbeterd. Nu belemmert bebouwing de route van het station naar het 
strand, maar in de toekomst kan, bij het vernieuwen van de bebouwing, 
de route de overgang tussen het noordelijk gelegen ‘toeristische’ deel en 
zuidelijke gelegen ‘dorpse’ deel markeren. 
Bij een herstructering van het boulevardmilieu is het van belang om 
geen ‘tabula rasa’ toe te passen maar de verschillende bouwfasen mee te 
nemen in verdere ontwikkelingen.  Een waardering van de gebouwen uit 
de wederopbouwperiode en het versterken van kenmerkende parels kan 
zo een nieuwe identiteitsdrager voor Zandvoort vormen. 
Zandvoort is van oudsher een duindorp,  een bebouwde enclave in het 
duinlandschap. Dat duinlandschap staat onder druk. Door het landschap 
op een aantal plekken te herstellen en in zijn puurheid (duin met helm-
gras) terug te brengen wordt de landschappelijke setting van Zandvoort 
verbeterd. Er ontstaat, meer dan nu, een aaneengesloten duingordel om 
het dorp waarin een aantal kenmerkende plekken, zoals het circuit, het 
golft errein, de nog bestaande elementen van de Atlantikwall en de entree 
van de waterleidingduinen zijn opgenomen. 

4.3
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Zandvoort was al vroeg een recreatieve trekpleister
(bron: www.zandvoortvroeger.nl)

De oude boulevard met kleinschalige bebouwing
(bron: www.zandvoortvroeger.nl)

Voorstel voor een betere verbinding tussen het station en de boulevard.  
Uit afstudeerwerk ‘return to the Coast’ (Maike Warmerdam)

Referentie: een nieuw kustlandschap voor de boulevard van Katwijk 
(bron: www.okra.nl)

Functies meeverplaatsen en zicht op zee behouden bij het zeewaarts versterken van de kust voor Zandvoort. 
Uit afstudeerwerk ‘return to the Coast’ (Maike Warmerdam)
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Hoek van Holland

Hoek van Holland, spectaculair snijpunt van kust en kanaal

4.3

Cultuurhistorische kenmerken en ambities

Hoek van Holland ontstond tijdens de aanleg van de Nieuwe Waterweg 
tussen 1866 en 1868. Het is gesitueerd op het spectaculaire snijpunt 
van kust en kanaal. Grote passerende schepen en Europoort domine-
ren het silhouet van deze stoere kustplaats. Het is een badplaats die 
vooral door Rotterdammers wordt bezocht.
Ter verdediging van de Nieuwe Waterweg, de toegang tot de Rotter-
damse haven, werd eind 19e eeuw het Fort aan den Hoek van Holland 
gebouwd, inclusief  torpedoloods. Later zijn bunkers in de duinen 
bijgebouwd, o.a. in het Vinetaduin. In het nabijgelegen Staelduinsebos 
werd in een ‘bunkerdorp’ het regimentshoofdkwartier gevestigd. Na de 
oorlog is in het Vinetaduin een radarpost geplaatst. Zo ontstond een 
enorme gelaagdheid en rijkheid aan verdedigingsstructuren en objec-
ten die momenteel niet goed zichtbaar zijn.  Vanuit cultuurhistorisch 
perspectief is het de ambitie om de samenhang en gelaagdheid van de 
verdedigingswerken beter herkenbaar maken en om de unieke genius 
loci tussen kust en Maasvlakte beter te benutten.

Opgaven

De ambitie is om Hoek van Holland te ontwikkelen tot een nieuwe 
badplaats, Rotterdam aan Zee. De ruimtelijke opgave die daarbij onder 
andere speelt, is het verlengen van het spoor naar Rotterdam tot aan de 
kust, waarbij het Vinetaduin moet worden ontzien. 
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VERDEDIGINGSWERKEN

MAATREGELEN THEMA’S

LANDSCHAPSEENHEDEN & KUSTVERDEDIGING

duinenlandschap- strandwallen

INFRASTRUCTUUR

gebied met militaire objecten

sloopzone voor Atlantikwall

• kansen voor een nieuw “verdedigingspark”
• versterken ruimtelijke samenhang tussen verdedigingswerken
• verdedigingsprincipes zichtbaar maken en hiërarchie duiden

tankmuur (bestaand)

• compacte en landschappelijke inpassing tram-tracéspoorlijn 

tankmuur (verdwenen)

radarpost Vinetaduin

recreatieroutes • verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone

Deeluitwerking op lokaal niveau: Hoek van Holland

Radarpost VinetaduinAtlantikwallmuseum

Fort aan den Hoek van Holland

Koninging Emma boulevard

Een nieuw ‘verdedigingspark’ 

maken door bestaande verde-

digingswerken met elkaar te 

verbinden.

Langeafstands-kustfietsroute verleggen 

zodat het park onderdeel van de route 

van en naar de veerverbinding over de 

Nieuwe Waterweg wordt.

Het tracé van de tram compact 

combineren met de huidige kustweg 

in een nieuw, landschappelijk profiel 

tussen de bebouwing. 
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Kansen voor synergie

Bij de verdere ontwikkeling van Hoek van Holland zou de eigenheid 
van de kustplaats met zijn maritieme en stoere karakter verder ver-
sterkt kunnen worden.  Het strategische karakter, de veelheid aan wa-
terwerken en de relatie met de haven vormen daarbij uitgangspunten. 
Door de verschillende plekken met restanten van verdedigingswerken 
met elkaar in verband te brengen, ontstaat de mogelijkheid voor een 
nieuw “verdedigingspark” dat het verhaal vertelt van de unieke strate-
gische situatie van Hoek van Holland.  
De radarpost op het Vinetaduin, het Atlantikwallmuseum en bijbe-
horende objecten en Fort aan den Hoek van Holland worden zo met 
elkaar gecombineerd in een omvattende en parkachtige setting. Het 
verdedigingspark kan een vertrekpunt zijn van nieuwe recreatieve rou-
tes richting Rotterdam, aan weerszijden van de Nieuwe Waterweg en 

via de verdedigingswerken in het Staelduinsebos. Door de langeafstands- 
kustfietsroute iets te verleggen, wordt het park onderdeel van de route 
van en naar de veerverbinding over de Nieuwe Waterweg. 
De koningin Emmaboulevard zou als onderdeel van dit park kunnen 
worden doorgetrokken tot aan het strand, waarmee een comfortabele 
esplanade wordt gecreëerd voor bootspotters en badgasten.
Door het tracé van de tram te combineren met de huidige kustweg, de 
Strandweg en de Badweg, ontstaat een verdikking van de huidige inprik-
ker. De plannen voor deze tramlijn zijn al in een vergevorderd stadium. 
Van belang is dat de inpassing zo compact mogelijk gebeurt met veel 
aandacht voor een goede landschappelijke inpassing. De inprikker kan 
zodoende een subtiele lijn in het landschap vormen die de verschillende 
elementen van de Atlantikwall met elkaar verbindt en het “verdedigings-
park” doorkruist.  
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De doorsnijding van Grebbelinie bij Leusden is zichtbaar gemaakt met 
behulp van met beton gevulde zandzakken. (bron: Strootman)

Kansen voor een verdedigingspark in Hoek van Holland
Referentie: Emscherpark, Duisburg (bron: www.fl ickr.com)

Kansen voor een verdedigingspark in Hoek van Holland
Referentie: kunst in het landschapspark de Nollen, Den Helder

Kansen voor een verdedigingspark in Hoek van Holland
Referentie: kunst in het landschapspark de Nollen, Den Helder (bron: www.projectdenollen.nl)

Reconstructie van de Romeinse weg in Katwijk.
 (bron: www.maps.google.nl)
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VERDEDIGINGSWERKEN

3. Herkenbaarder maken en hergebruiken van militaire verdedigingswerken als clusters van objecten

belangrijk militair complex 

militaire structuur 

sloopzone voor aanleg Atlantikwall

• versterken ruimtelijke samenhang tussen verdedigingswerken
• verdedigingsprincipes zichtbaar maken en hiërarchie duiden

1. De kenmerkende afwisseling van verstedelijkte zones en rustige duingebieden als uitgangspunt 
nemen bij het versterken van de kust 

MAATREGELEN THEMA’S

LANDSCHAPSEENHEDEN & KUSTVERDEDIGING
duinlandschap - estuarium • behouden en versterken van kustlandschappen

• toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden

landgoederenzone

• harde kering herkenbaar houden (versterken met basalt)
• bij een zachte zeewaartse versterking de scherpe, harde 
   overgang naar het achterland behouden

• zicht op zee behouden
• bij een zeewaartse versterking zicht behouden en functies meeverplaatsen

zeedijk

stuifdijk

strekdam

strandhoofd

boulevard

2. De kustweg met fijnmazige routes naar de kust als ontsluitingsprincipe behouden en uitbouwen

INFRASTRUCTUUR
recreatieroutes • verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone

• versterken van de kenmerkende wegen-structuur per eiland

• versterken van het doorgaande karakter van de kustweg als parkway

lokale wegen

hoofdwegen

spoorlijn - veerverbinding

• versterken van de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de knooppuntenknoopunten

4. De specifieke identiteit van elk gebied en/of eiland en kustplaats als uitgangspunt nemen bij versterking, 
ontwikkeling en herstructurering

KUSTPLAATSEN
kustplaats - met direct zeezicht • behouden van het contact met zee

• bij herstructurering kwaliteiten uit de Wederopbouwperiode meenemen

• behouden van het kleinschalige karakter

• versterken van de relatie met de verdedigingswerken
• bij herstructurering het maritieme en imposante karakter als uitgangspunt nemen

kustplaats - zonder zeezicht

havengebied

verdedigingsbaken

• toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden (nieuwe kerven)kerf 

dam • dammen als dunne lijn herkenbaar houden
• mogelijkheid onderzoeken naar (gedempte) getijdenwerking Brouwersdam

123



124

Visie voor de Estuariumkust 
De Zuidwestelijke Delta wordt gekenmerkt door de afwisseling van zeer 
dynamisch getijdenwater, zoetwaterbekkens en eilanden met wisselende 
signatuur, onderling verbonden door dammen. Aan de hand van vier 
kenmerken wordt de visie voor de estuariumkust uiteen gezet. De ken-
merken zijn:
1. Een dynamische, open estuariumkust met een contrast tussen dam-

men, dijken en duinen.
2. Een doorgaande hoofdweg en een fi jnmazig netwerk met veel aan-

sluitingen op de kust
3. Herkenbare clusters van militaire verdedigingswerken 
4. De specifi eke identiteit van elk eiland en kustplaats als uitgangspunt 

nemen bij versterking, ontwikkeling en herstructurering.

Kenmerk 1 : Een dynamische, open estuariumkust met een 
contrast tussen dammen, dijken en duinen.

Een open estuariumkust
Binnen het geheel van de Nederlandse kust heeft  de estuariumkust het 
meest gevarieerde karakter. Landschappelijk bestaat het gebied uit afwis-
selend stranden, duinen, geulen en platen, (voormalige) eilanden, grote 
open wateren en verschillende zout/zoetgradiënten. De estuariumkust is 
in grote mate beïnvloed door de Deltawerken, die in de periode van 1953 
tot 1986 zijn gerealiseerd. De landschappelijke afwisseling en de variatie 
in zeeweringen laten de historische waterstaatsdynamiek in het delta-
gebied heel goed zien: van smalle kustzones waar de geulen opdringen 
richting de kust tot dammen die de dynamiek in het estuarium hebben 
ingeperkt.
Het proces van kustafslag is te herkennen aan de manier waarop de 
zeewering met de zeegaten mee naar binnen buigt. Het verschil tussen 
de onveilige westelijke kust en de luwere kust meer landinwaarts langs de 
zeegaten, is nog altijd herkenbaar aan de  locatie van haven- en vissers-
plaatsen.
De duingebieden, wisselend in breedte,  vormen een recreatieve rand 
rond de verder agrarische (voormalige) eilanden. Op een aantal plaatsen 
komen aan de binnenkant van de duinen buitenplaatsen voor (Voorne, 
Walcheren) en bijzondere agrarische perceelsvormen (o.a. schurvelingen 
op Goeree, elzenmeten, duinweiden op Schouwen).  In Zeeuws-Vlaan-
deren en in delen van Walcheren en Goeree is nog een scherpe overgang 
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KUSTLIJN

1. meer dynamiek en getijdenwerking

2. meer contrast tussen afslag- en sedimentatiekusten

3. brede duingebieden - meer natuurlijke dynamiek en zachte overgangen

4. harde kering - herkenbaar houden en hard versterken

5. dammen - contrast tussen eilanden en dammen vergroten

6. kustplaatsen - contact met zee behouden

watertype huidige situatie (zoet of zout)

Kenmerken

Koers

INFRASTRUCTUUR

1. ontwikkelen van een eenduidige identiteit 
    van de hoofdweg als ‘kust-parkway’

2. versterken van het kenmerkende wegennet 
    per eiland

knooppunten

veerverbinding

Kenmerken

Koers

4.44.44.4

Verder ontwikkelen van de dynamische, open estuariumkust en vergroten van contrasten tussen dammen, dijken en duinen
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aanwezig van de binnenduinrand naar de agrarische omgeving. Elders is 
die veel diff user, vooral als gevolg van recreatieve ontwikkelingen na de 
Tweede Wereldoorlog.

Afwisseling van dammen, dijken en duinen
De zeewering bestaat afwisselend uit duinen, dijken en verschillende ty-
pen dammen. De Deltadammen, vooral de Oosterscheldekering, maken 
de toenemende rol van de techniek duidelijk in de verdediging van het 
land tegen de zee en de relatie van ontwerpen met landschap. Bijzonder 
voor de afsluitdammen is dat bij dit type zeewering aan beide kanten een 
groot, open water ligt. De dammen vormen de ‘harde’ verbindingen tus-
sen de eilanden. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in de verkeers-
ontsluiting van het deltagebied. 
Door natuurontwikkeling en aanslibbing worden de dammen steeds 
‘dikker’, waardoor ze op de randen van eilanden gaan lijken en de 
landschapsstructuur minder helder wordt. Een voorbeeld daarvan is het 
Hellegatsplein dat steeds verder ‘vastkoekt’ aan Goeree.
De veel oudere dijken beschermen specifi eke locaties, zoals de Westka-
pelse zeedijk de kop van Walcheren en het Flaauwe Werk de kop van 
Goeree. Ze markeren ook de oostwestovergang naar de zeegaten.
Europoort  onttrekt zich als “industrieel” eiland aan de landschappelijke 
en waterstaatkundige typologie van de delta. De zeewering is hier ook 
niet heel herkenbaar door het samengaan met infrastructuur en het ’weg-
vallen’ in de ongeveer even hoog opgespoten omgeving. 

Koers: Verder ontwikkelen van de dynamische, open 
estuariumkust en vergroten van contrasten tussen dammen, 
dijken en duinen

1. Meer dynamiek en getijdewerking
Het estuarium van de Schelde wordt van oudsher gekenmerkt door veel 
dynamiek. Door de aanleg van de Deltawerken is die dynamiek sterk ver-
minderd en veranderd. Vanuit cultuurhistorische en ecologische optiek 
is het streven om meer dynamiek terug te brengen, bijvoorbeeld door 
weer getijdewerking toe te laten, zoals in de Grevelingen wordt onder-
zocht, maar ook op kleinere schaal bij het suppleren en beheren van de 
duinkusten.

2. Meer contrast tussen afslag -en sedimentatiekusten
De kusten van de eilanden in de Zuidwestelijke Delta worden geken-
merkt door contrasten tussen afslagkusten met dijken grenzend aan 
een diepe geul direct langs de kust (zoals bijvoorbeeld bij Zoutelande), 
stabiele of sedimentatiekusten en duinen (zoals op de kop van Walche-
ren ten noorden van Domburg). Kustversterking kan worden ingezet in 
samenhang met de dynamiek van het systeem om deze karakteristieken 
te versterken. Door rekening te houden met het dynamische kustsysteem 
kan een ‘natuurlijke’ zandige aangroei van de kust worden gestimuleerd. 
Omvangrijke suppleties op de koppen van de eilanden zijn een mogelijke 
strategie voor de toekomst van de delta. Bij de huidige harde weringen 
grenzend aan een diepe geul, ligt dijkversterking echter voor de hand.

Zeewaartse versterking kan nieuwe landschappelijke en recreatieve waarden opleveren 
Referentie: Zeewaartse versterking tussen Nieuwvliet en Groede (bron: www.ruimte-groen.nl)
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3. Meer natuurlijke dynamiek en zachtere overgangen bij brede duinen
De afwisseling van smalle en brede duingebieden is kenmerkend, waarbij 
elk eiland zijn eigen karakter heeft . Hoe breder de duinen, hoe meer 
kansen er zijn voor het vergroten van de dynamiek en het verder verzach-
ten van overgangen naar zee en naar het binnenland. Bij het toelaten 
van meer dynamiek zouden bestaande cultuurhistorische waarden als 
bijzondere agrarische perceelsvormen (o.a. schurvelingen Goeree, elzen-
meten, duinweiden Schouwen), buitenplaatsen (Voorne, Walcheren), de 
Atlantikwall, scherpe overgangen van de binnenduinrand naar de agrari-
sche omgeving (Zeeuws-Vlaanderen en delen van Walcheren en Goeree) 
en archeologische vindplaatsen (o.a. Westenschouwen) als uitgangspunt 
moeten dienen. 

4. Harde keringen hard versterken
Langs de kust van de Zuidwestelijke Delta zijn diverse harde keringen 
aanwezig, vaak op de oost-westovergang van de zeegaten: onder andere 
bij de Maasvlakte, Breskens, Vlissingen, de Westkapelse zeedijk  en 
het Flaauwe Werk op Goeree. Deze harde keringen liggen op locaties 
waar de stroming het sterkst is en de geulen diep zijn. Hard versterken 
heeft  vanuit cultuurhistorisch perspectief de voorkeur ten opzichte van 
landinwaarts versterken. Zo worden binnendijkse structuren en objecten 
gehandhaafd. De kering wordt bij voorkeur versterkt met basaltstenen in 
plaats van asfalt. 

5. Het contrast tussen dammen en eilanden vergroten
In het kader van de Deltawerken zijn dammen tussen de eilanden 
aangelegd. Het is wenselijk om het contrast tussen de eilandkusten en de 
dammen als dunne verbindingslijnen zichtbaar te houden. De dammen 
worden dus zo min mogelijk zandig versterkt. Beter nog worden ze maxi-
maal ‘uitgebeend’ om de harde lijn zo herkenbaar mogelijk te maken. 
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de dammen niet aan de eilanden 
vastkoeken door geulen op de overgang van dam naar eiland te situeren 
(zie principe hierboven).

6. Bij de kustplaatsen is het van groot belang het contact met de zee te 
behouden en op een gebiedsspecifi eke manier uit te buiten.
Een kwaliteit van veel kustplaatsen is het zicht op zee. Soms is dat vanaf 
een boulevard, zoals bij Vlissingen , soms is dat vanaf een duinweg 
zoals in Domburg. Bij nieuwe ontwikkelingen is het van groot belang 
dit contact met de zee te behouden en verder uit te nutten. Bij een 
beperkte verbreding kan het zicht op zee worden behouden, en bij een 
forse verbreding kunnen functies zeewaarts worden verplaatst, zodat de 
interactie tussen kustplaats en zee een nieuwe impuls krijgt. Dat kan bij 
elke kustplaats op een eigen specifi eke manier, zo wordt de verschillen 
in signatuur vergroot. Bij Vlissingen kan dat bijvoorbeeld een verbrede 
boulevard of een “duinterras” voor de bestaande boulevard opleveren. Bij 
Domburg lijkt een nieuw duin met daarover een meanderende tweede 
duinweg beter te passen.

4.4
4. Dijken - herkenbaar houden en 
hard versterken

1. en 5. Meer dynamiek en 
getijdenwerking, het contrast tussen 
dammen en eilanden vergroten

3. Brede duingebieden - meer 
natuurlijke dynamiek en zachte 
overgangen

2. Meer contrast tussen afslag- en 
sedimentatiekusten

6a. Kustplaatsen - contact met zee 
behouden

6b. Kustplaatsen - bij zeewaartse ver-
sterking functies meeverplaatsen

Principes voor het verder ontwikkelen van de dynamische, open 
estuariumkust en vergroten van contrasten tussen dammen, dijken 
en duinen 
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Meer dynamiek en getijdenwerking leveren een rijker landschap op.  
Referentie: Voorstel om de getijdenwerking weer toe te laten in het Grevelingenmeer (bron: www.lola.nl)

Toelaten van meer dynamiek in de brede duingebieden
Referentie: Duinen in Egmond (bron: www.atelierkustkwaliteit.nl)

De Brouwersdam is vanwege strandvorming met het vaste land ver-
smolten. Opgave is om bij kustversterking het contrast te vergroten
(bron: www.beeldbank.rws.nl)

Harde keringen  worden bij voorkeur met basalt versterkt
(bron: www.panoramio.com)

In kustplaatsen zicht op zee behouden. Refentie: Domburg met zicht op 
zee vanuit  het badpaviljoen (bron: www.fl ickr.com)
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Kenmerk 2: Een doorgaande hoofdroute en een fi jnmazig 
netwerk met veel aansluitingen op de kust

Een overwegend fi jnmazig netwerk van secundaire wegen maakt de 
kust van elk eiland goed bereikbaar. Tegelijk met de Deltawerken is er in 
de tweede helft  van de vorige eeuw een hoofdroute bijgekomen die de 
eilanden onderling verbindt. Sinds 2003 is Zeeuws-Vlaanderen via de 
Westerscheldetunnel op het tracé aangesloten. 
Vlissingen is een knooppunt van infrastructuur. Zodra de stad eind 19e 
eeuw door een spoorlijn was ontsloten vertrokken hiervandaan veerbo-
ten naar Engeland. Ook tussen Vlissingen en Breskens voer een veerpont.

Koers: Het ontwikkelen van een eenduidige identiteit voor 
de hoofdroute als ‘kust-parkway’ en het ontsluitingsprincipe 
van deze kust-parkway met fi jnmazige routes behouden en 
uitbouwen

Het doorgaande karakter van de hoofdroute is uniek en kan bij toekom-
stige aanpassingen worden versterkt door deze op te vatten als samen-
hangende ontwerpopgave. Het is wenselijk om voor de volle lengte van 
deze ‘kust-parkway’ die loopt van Europoort/Brielle tot Terneuzen, een 
integrale visie te ontwikkelen. 

Ingrediënten voor deze visie zijn: 
•	 Aanpassen van kruisingen waardoor het verloop vloeiender wordt.
•	 Meer eenheid in de inpassing van het tracé in het landschap.
•	 Een eenduidiger vormgeving van het wegprofi el. 
•	 ‘Uitbenen’ van de dammen, waardoor de oversteek van eiland naar 

eiland meer dan nu een bijzondere beleving wordt.
•	 Beter ensceneren van zichtlijnen.
•	 Vergroten van de kwaliteit van de vormgeving van parkeer- en 

verzorgingsplaatsen.

Een overwegend fi jnmazig netwerk van secundaire wegen maakt de kust 
goed bereikbaar. Elk eiland heeft  daarbij zijn eigen kenmerkende wegen-
structuur. Kort zijn ze als volgt te typeren:
•	 de kamstructuur van Zeeuws-Vlaanderen;
•	 de ringstructuur van Walcheren;
•	 de vertakkende inprikkers van Schouwen;
•	 de lussen van Goeree; 
•	 de ringstructuur van Voorne. 
Deze structuren met hun bijbehorende ontsluitingsprincipes zouden de 
basis moeten zijn bij het verder ontwikkelen van het lokale wegennet.
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1. hiërarchie tussen de clusters herkenbaar maken

2. samenhang tussen clusters zichtaar maken
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steuntpuntengroep

Kenmerken

Koers

4.44.44.4
Vlissingen

Het ontwikkelen van een eenduidige identiteit voor de hoofdroute als “kust-parkway” en het ontsluitingsprincipe van deze kust-parkway met fi jn-
mazige routes behouden en uitbouwen
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De “Kust-parkway” biedt prachtige vergezichten. Referentie: Oosterscheldekering (bron: www.beeldbank.rws.nl)

Het ontwikkelen van een eenduidige identiteit voor de hoofdroute als 
‘kust-parkway’. Referentie: Highway no. 1 aan de kust van Californië

De “Kust-parkway” biedt prachtige vergezichten. 
Referentie: Brouwersdam (bron: www.beeldbank.rws.nl)

Referentie: Landschapsplan voor Schouwen-Duiveland van Nico de 
Jonge en Ellen Brandes (bron: Maakbaar Landschap, Hooimeijer)

Elk eiland heeft  zijn eigen kenmerkende wegstructuur. Referentie: Herin-
richting strandweg  Oostkapelle (bron:www.ruimte-groen.nl)
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Kenmerk 3: Herkenbare clusters van militaire 
verdedigingswerken 

In de Estuariumkust zijn door de strategische ligging relatief veel histo-
rische forten en andere verdedigingswerken te vinden, zoals ringwalbur-
gen op Walcheren en forten langs de Westerschelde, en restanten van de 
Atlantikwall.
De locaties van deze verdedigingswerken worden gekenmerkt door een 
gelaagdheid omdat op verschillende momenten in de geschiedenis van 
dezelfde locaties gebruik werd gemaakt. Vaak werden bestaande objecten 
daarbij hergebruikt en aangepast aan de nieuwste verdedigingseisen. 
Op de kop van de meeste eilanden liggen bunkercomplexen in de duinen, 
met daarachter op Schouwen vliegveld Haamstede en twee bataljons-
hoofdkwartieren. Strategisch zwaartepunt binnen de linie is in dit 
deelgebied ‘Festung’ Vlissingen, die samen met Breskens de monding van 
de Westerschelde bestreek. Van het, landinwaarts rond de stad gelegen,  
‘Landfront’ Vlissingen is vrij veel bewaard gebleven. Tientallen onderde-
len zijn aangewezen als rijksmonument.

Koers: Herkenbaarder maken en hergebruiken van militaire 
verdedigingswerken als clusters van objecten.  De hiërarchie 
tussen de clusters laten zien. 

1. Hiërarchie tussen de clusters herkenbaarder maken
Restanten van bouwwerken en structuren van de militaire verdedi-
gingswerken komen langs de gehele Zuidwestelijke Delta voor. Bij het 
herkenbaar maken van deze restanten is een belangrijke ambitie het beter 
leesbaar en begrijpelijk maken van de verdedigingsprincipes. Vooral van 
de Atlantikwall zijn restanten aanwezig. Maar ook erfgoed van vóór en na 
WO II is aanwezig, zoals bij Vlissingen en Breskens waar (restanten van ) 
oude fortifi caties bewaard zijn gebleven. Het gaat om het volgende:
•	 De hiërarchie in de opbouw van verdedigingswerken op landelijk 

niveau met weerstandskernen, steunpunten, steunpuntengroepen 
en vestingen herkenbaar maken. De ‘Festungen’ van Vlissingen en 
Hoek van Holland zijn vanuit dit oogpunt de belangrijkste locaties 
in de Zuidwestelijke delta

•	 Het verhaal vertellen over ontbrekende schakels en minder voor 
de hand liggende delen. Dat kan bijvoorbeeld door een eenduidige 
aanpak te kiezen in de manier van presenteren in musea en de infor-
matievoorzieningen langs nieuwe of bestaande routes. Herken-
baarheid vergroten kan ook door het linieverloop te koppelen aan 
doorgaande fi ets- en wandelpaden. Dit betekent soms het aanleggen 
van nieuwe fi ets- en wandelroutes of door bestaande doorgaande 
fi etsroutes te gebruiken, zoals LF1 Noordzeeroute.

4.44.44.44.4
KUSTLIJN

1. brede duingebieden - vergroten van de 
    vloeiende overgangen tussen duinen en zee

2. dijken en dammen - scherpe 
    overgangen naar zee en achterland

3. toestaan van getijdenwerking in het Lauwersmeer

4. integrale ontwikkeling van de Eems-Dollard

5. harde keringen - contrast van Den Helder 
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oude zeearmen
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1. hoofdwegennet op capaciteit houden en 
    functionaliteit van de knooppunten verbeteren

2. luwe dijkenkust beter toegankelijk maken 
    voor langzaam verkeer

3. opnieuw benutten van kleinschalige 
    (vergeten) infrastructuur
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1. hiërarchie tussen de clusters herkenbaar maken
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Herkenbaarder maken en hergebruiken van militaire verdedigingswerken als clusters van objecten.  De hiërarchie tussen de clusters laten zien. 
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Een nieuwe functie voor bunkers. Referentie: Groede podium, in een parkachtige setting zijn bunkers weer zichtbaar gemaakt en gecombineerd met 
nieuwe functies (bron: www.burolubbers.nl)

Hiërarchie tussen de clusters herkenbaar maken. Referentie: Wensbeel-
den voor bunkers Landfront Vlissingen (bron: www.bosch-slabbers.nl)

Referentie: Parkeerweide voor het Nationaal Centrum Hollandse 
Waterlinie met tetraëders die refereren aan anti-tankversperringen 
(bron: www.parklaan.nl)

De samenhang tussen verdedigingsobjecten in een parkachtige setting. 
Referentie: Kunstpaviljoens in Insel Hombroich (bron: www.fl ickr.com)

Interventie maakt een bunker beleefb aar (bron: www.raaaf.nl)
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2. Samenhang binnen een cluster zichtbaar maken
Naast het laten zien van de hiërarchie tussen de clusters gaat het erom 
de samenhang binnen clusters van objecten te versterken. Dat kan door 
de complexen als samenhangend geheel in het landschap beter zichtbaar 
en beleefb aar te maken. Het gaat hierbij niet alleen om de bebouwing, 
maar om de leesbaarheid van het gehele verdedigingslandschap waar 
de bebouwing deel van uit maakt, met uitzichtpunten, schuttersputten, 
tankgrachten, loopgraven en open zones. Bij de Atlantikwall kan het 
onderscheid tussen ‘Seefront’ (de zeezijde) en ‘Landfront’ (de landzijde) 
daarbij herkenbaar gemaakt worden.
•	 In de driehoek Hoek van Holland - Oostvoorne - Brielle komen veel 

objecten voor. Hiertussen is wellicht een nieuwe relatie te ontwik-
kelen, waardoor er een kans is om in combinatie met de Maasvlakte 
en de oude verdedigingswerken van Brielle, de gelaagdheid in het 
landschap en de dynamiek rond de Nieuwe Waterweg sterker te 
gaan beleven. Dat kan bijvoorbeeld door aanleg van een fi etsroute 
of het organiseren van een terugkerende kunstmanifestatie, zoals 
kunst-triënnale Beaufort langs de Vlaamse kust.  

•	 ‘Festung’ Vlissingen is een strategisch zwaartepunt binnen de 
linie in dit deelgebied: Vlissingen bestreek samen met Breskens de 
monding van de Westerschelde. Van het, landinwaarts rond de stad 
gelegen,  ‘Landfront’ Vlissingen is vrij veel bewaard gebleven. Ook 
in combinatie met oudere verdedigingswerken. In het ‘Seefront’  kan 
de samenhang met Breskens nog sterker worden benadrukt. In een 
voorbeelduitwerking gaan we hier dieper op in.  

•	 Op de kop van Schouwen ligt een aantal bunkercomplexen in de 
duinen, ter bescherming van het voormalige vliegveld Haamstede 
en twee bataljonshoofdkwartieren. De landingsstrip ligt in een open 
ruimte die Haamstede en Nieuw Haamstede van elkaar scheidt. 
Bij stedenbouwkundige, landschappelijke of natuurlijke ontwik-
keling, kan deze ruimte structurerend zijn en kan de landingsstrip 
ontwerpthema’s aanreiken. Bij het toelaten van meer dynamiek aan 
de kust moet deze structuur als uitgangspunt dienen.

1. Hiërachie tussen clusters 
herkenbaar maken

2b. Markeren van kruisingen 2c. Introduceren van nieuwe 
functies

2a. Samenhang binnen een cluster 
zichtbaar maken
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Door nieuwe functies toe te voegen en de bebouwing aan te passen ontstaat er een nieuwe betekenis voor de verdedigingswerken.
Referentie: Kunstpaviljoens in Insel Hombroich (bron: www.fl ickr.com)

Kop van Schouwen: Bij stedenbouwkundige, landschappelijke of 
natuurlijke ontwikkeling, kan de landingsstrip structurerend zijn en 
ontwerpthema’s aanreiken. (bron: www.maps.google.nl)

In de driehoek Hoek van Holland - Oostvoorne - Brielle is wellicht een 
nieuwe relatie te ontwikkelen om de gelaagdheid in het landschap en de 
dynamiek rond de Nieuwe Waterweg sterker te gaan beleven
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Kenmerk 4: Elk gebied en/of eiland zijn eigen verhaal

De Estuariumkust heeft  een sterk ontwikkelde en per gebied en/of eiland 
verschillende cultuur, wat deels verklaarbaar is door de perifere ligging 
en de strijd tegen het water. De Estuariumkust heeft  enkele kustplaatsen 
en veel activiteit op en nabij de stranden, maar ook grote luwe gebieden 
met veel minder bebouwing en dynamiek. Daarnaast zijn er delen met 
veel monofunctionele bebouwing in een lagere dichtheid in de vorm van 
recreatieparken, die zijn gerealiseerd in de afgelopen decennia.
De vissersplaatsen van de Zeeuwse eilanden liggen meestal niet aan de 
westkust, omdat de dominante westelijke windrichting het lastig maakte 
om een haven in te varen. Veel vissersplaatsen liggen aan de luwere zijden 
van de eilanden, zoals Veere en Zierikzee. Uitzonderingen zijn Domburg 
en Westkapelle, die oude visserijtradities hadden. Vanwege de strategi-
sche ligging is Vlissingen al vanaf de Middeleeuwen een stad van scheep-
vaart en handel. Eind 19e eeuw zorgden nieuwe havens, het Kanaal door 
Walcheren, de spoorlijn en de vestiging van de scheepswerf ‘De Schelde’ 
voor economische bloei. De zware oorlogsschade werd in de wederop-
bouwperiode voortvarend hersteld, Vlissingen breidde uit en saneerde de 
binnenstad. In de jaren zestig werden het zeehaven- en industriegebied 
Vlissingen-Oost ontwikkeld. 
Hierna worden per gebied en/of eiland de karakteristieken kort weerge-
geven.

Voorne-Putten: Kenmerkend zijn de geleidelijke overgang van het jonge 
duinlandschap naar de grootschalige kleipolders via het kleinschalige en 

gevarieerde binnenduinlandschap met landgoederen en parkbossen uit 
de negentiende en twintigste eeuw.
Brielle, Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek en Zuidland hebben bescherm-
de stads- en dorpsgezichten. Brielle was in de Middeleeuwen een van 
de belangrijkste havens van Holland. De stelling van de Monden van de 
Maas en het Haringvliet tussen Brielle en Hellevoetsluis, met liniedij-
ken, fort en schootsveld zijn een kenmerkende laag in het landschap. De 
Noorddijk is een landschappelijk fraaie oude zeewering achter de duin-
strook uit de dertiende eeuw. Het riviertje de Bernisse is de scheidslijn 
tussen de eilanden Voorne en Putten en in de vroege Middeleeuwen de 
voorname vaarroute tussen Holland en Vlaanderen. Deze eilanden vor-
men van oudsher de ‘achtertuin van Rotterdam’, met historische steden 
als Brielle en Hellevoetsluis en de badplaatsen Rockanje en Oostvoorne 
waar niet alleen volwassen recreanten en gezinnen, maar ook veel ‘bleek-
neusjes’ uit de stad kwamen aansterken. Aan de westzijde liggen langge-
rekte natuurgebieden in de duinen: een groot contrast met het industriële 
karakter van de Europoort en de Maasvlakte.

Goeree-Overfl akkee: De Kop van Goeree is een duinlandschap met een 
gelaagde opbouw. Van oost naar west: de ‘oudere jonge duinen’, strand-
polders en ‘jongere jonge duinen’. Bijzonder in de binnenduinrand 
zijn het schurvelingenlandschap en de contrastrijke zone bij Oostdijk. 
Het duinlandschap is kleinschalig met veel afwisseling tussen duinen, 
duinbossen en agrarische gronden. In het veel vlakkere zeekleilandschap 
achter het duingebied ligt het beschermd stadsgezicht Goedereede. 

4.44.44.4
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De specifi eke identiteit van elke kustplaats en elk gebied en/of eiland als uitgangspunt nemen bij versterking, ontwikkeling en herstructurering
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Schurvelingen en zandwallen zijn karakteristieke elementen in het 
landschap van de Kop van Goeree. Direct achter de jonge duinen ligt 
een aantal strandpolders (ingepolderde zandvlaktes): West-Nieuwland, 
Nieuwenoord, Springertpolder en Bokkepolder. Bijzonder is het contrast 
tussen dit vlakke, regelmatige polderlandschap en de grillige, hoge bin-
nenduinrand. In het oosten van het topgebied liggen jonge zeekleipolders 
(ingepolderde aangeslibde klei). Deze eilanden, die net als andere eilan-
den in dit gebied sterk zijn getekend door de diverse watersnoodrampen, 
kennen langs de kust veel vakantieparken en campings. 

Schouwen-Duiveland: Vroeger waren het twee aparte eilanden: Schouwen 
en Duiveland, die door de Gouwe van elkaar gescheiden waren. Vroege 
bewoning en intensief grondgebruik concentreerde zich op het zoge-
naamde oudland, dat gekenmerkt werd door kreekruggen en poelgron-
den. Aan de noordwestkant en de westkant van Schouwen treft  men 
duinen aan. Bij Burgh zijn de duinen maar liefst 3 kilometer breed en 
bereiken hoogten van meer dan 35 meter. In de overgangszone van dui-
nen naar polder, de binnenduinrand, liggen de zogenaamde vroongron-
den. Kenmerkend zijn de ringwalburg in Burgh, vestingstad Zierikzee en 
kerkringdorpen als Dreischor. Op deze eilanden met hun brede stranden 
ontwikkelde zich al voor de Tweede Wereldoorlog het toerisme. Zo zijn 
bij Renesse in de jaren dertig bijzondere (monumentale) recreatiewo-
ningen gebouwd. De ontwikkeling van vakantieparken heeft  zich ook 
na 1945 sterk doorgezet, zodat achter de brede stranden uitgestrekte ter-
reinen met huisjes liggen. Daarbuiten bevindt zich een weids, grotendeels 
agrarisch landschap.

Walcheren: de tuin van Zeeland. We kunnen Walcheren verdelen in 
oudland, nieuwland en het duingebied. Vrijwel alle dorpen en steden 
liggen op oude kreekruggen, en vanouds was dit ook de plek waar ak-
kers en boomgaarden te vinden waren. Opmerkelijk is het feit dat op 
het eiland maar liefst vijf steden te vinden zijn, Domburg, Arnemuiden, 
Veere, Vlissingen en Middelburg. Veere was een belangrijke stapelplaats 
voor goederen uit Schotland, zoals nog te zien is aan de Schotse huizen 
die de stad sieren. Middelburg was een belangrijke haven- en marktplaats 
en vervulde een rol van betekenis in de VOC en de WIC. Na de Franse 
tijd werd in Vlissingen de marinewerf aangelegd, die in 1875 overging 
in handen van de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Het is een 
badplaats met een stedelijk karakter, een boulevard en andere toeristische 
voorzieningen, afgewisseld met woningen en bedrijvigheid. In de weder-
opbouw trad een beeldbepalende schaalvergroting op in de bebouwing. 
Domburg profi leerde zich al in de 19e eeuw als mondaine badplaats, 
schilderachtig, met een historisch badpaviljoen en veel zomervilla’s. 
Westkapelle is een historisch dorp dat in de Tweede Wereldoorlog 
compleet van de kaart werd gevaagd, maar enkele historische gebouwen 
(waaronder de kerktoren die ook dient als vuurtoren) overleefden dat. De 
wederopbouw naar ontwerp van Dirk Roosenburg respecteerde het his-
torische karakter zoveel mogelijk. Bij de herverkaveling van Walcheren 
naar ontwerp van Nico de Jonge en R.J. Benthem, uitgevoerd in de jaren 
1948-51, zijn grote veranderingen aangebracht in de percelering en in het 
patroon van wegen en waterlopen. 

Versterking van het duinlandschap. Referentie: landwaartse kustversterking, Zoutelande (bron: Strootman)
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westkust van Voorne, waar een brede strook (Voornes Duin en Tenel-
laplas) werd ontwikkeld als natuurgebied met zicht op de Maasvlakte, 
mede voor de bewoners van de Rotterdamse stadsregio.

Koers: De specifi eke identiteit van elke kustplaats en elk 
gebied en/of eiland als uitgangspunt nemen bij versterking, 
ontwikkeling en herstructurering

Langs de Estuariumkust ligt een rijk palet aan kustplaatsen, van elkaar 
verschillend door accentverschillen in onder andere badcultuur, ´genre 
de vie´, ontstaansoorsprong, mate van impact van de Tweede Wereld-
oorlog en wederopbouw, en de relatie met het achterland. Vanuit de 
cultuurhistorische optiek is het wenselijk om bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen de karakteristieken van elke kustplaats te versterken, en 
daarbij het kenmerkende karakter als vertrekpunt te kiezen. We maken 
daarbij op hoofdlijnen onderscheid in kustplaatsen met zicht op zee, ove-
rige kustplaatsen en plaatsen waar verdedigingswerken een belangrijke 
identiteitsdrager zijn. 
•	 Een kwaliteit van een aantal kustplaatsen is het zicht op zee. Opval-

lend is dat deze relatie alleen op Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen 
voorkomt. Soms is dat vanaf een boulevard, zoals bij Vlissingen, 
soms is dat vanaf een duinweg zoals in Domburg. Bij nieuwe ont-
wikkelingen is het van belang om dit contact met de zee te behou-
den. Daarom wordt voorgesteld  bij het zeewaarts versterken waar 
mogelijk zicht op zee te behouden en anders functies mee zeewaarts 
te verplaatsen. Ter hoogte van Groede is dit bij recente duinverster-
king gebeurd. 

Zeeuws-Vlaanderen: Het landelijke gebied van Zeeuws-Vlaanderen ademt 
de sfeer van een uitgestrekt, vrij open polderlandschap, onderbroken 
door dijken, dorpjes en – vaak monumentale – boerderijen. De sporen 
van de strijd tegen het water zijn overal in het landschap zichtbaar, in de 
vorm van dijken, kreken en kreekrestanten. Belangrijke delen zijn in de 
zeventiende eeuw bepolderd, zoals het eiland van Cadzand en het land 
ten noorden van Oostburg. In de Tachtigjarige Oorlog is een doorgaande 
verdedigingslinie opgericht om het Staatse gebied te beschermen tegen 
de Spaanse troepen in het zuiden. Vestingsteden als Retranchement, 
Aardenburg, Sluis en Hulst, dragen nog het defensiestempel door de 
bolwerken die de oude binnensteden omringen. Breskens had aanvanke-
lijk een heel bescheiden kern met wat toerisme in de fl ankerende duinen, 
resulterend in wat duinhuisjes, hotels en strandpaviljoens. Duindorp 
Cadzand kent een lange geschiedenis wat toerisme betreft : in 1902 werd 
een haventje gegraven, in 1912 was er een tramlijn. Toen waren er ook al 
meerdere recreatieve voorzieningen. 

Recreatie
De Zeeuwse en Zuid-Hollandse Estuariumkust kent enkele badplaatsen 
direct aan de kust en veel activiteit op en nabij de stranden, maar ook 
grote luwe gebieden met veel minder bebouwing en dynamiek, met 
hoogstens wat recreatiehuisjes uit het Interbellum, enkele buitenplaatsen 
(de Manteling), en natuurgebieden. Op de eilanden zijn in de afgelopen 
decennia veel recreatieparken gerealiseerd. Uit de wederopbouwperiode 
is een interessant voorbeeld van natuurontwikkeling te vinden aan de 

4.4
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•	 Vanuit cultuurhistorisch perspectief is het behoud en waar mo-
gelijk versterken van het besloten karakter van de kustplaatsen 
aan de landzijde wenselijk, in de luwte net achter de duinen, zoals 
bijvoorbeeld de kleinschalige plaatsen Zoutelande, Westkapelle en 
Groede.  Andere kustplaatsen achter de duinen zijn minder besloten 
en tijdens de toename van het toerisme ‘geëxplodeerd’: Renesse en 
Burg-Haamstede liggen op de overgang van polder naar duinen en 
zijn aaneengekit door huisjesterreinen en campings. 

•	 Bij kustplaatsen waar verdedigingswerken (dominant) aanwezig 
zijn, zoals Vlissingen, wordt ingezet op het versterken van de relatie 
van de kustplaats met de verdedigingswerken, onder andere door 
het versterken van de onderlinge samenhang tussen de verdedi-
gingswerken, beter zichtbaar maken van de structuur, en door bij 
herstructurering het imposante karakter van industrielandschap, 
scheepvaart, sluizen, havens en verdedigingswerken als uitgangs-
punt te nemen. 

•	 Veel gebieden en/of eilanden worden gekenmerkt door een aaneen-
gesloten sprawl van huisjesterreinen en campings in de kustzone, 
waarbij op veel plekken de grens van het opnamevermogen van het 
landschap bereikt lijkt te zijn. Hier liggen kansen voor kwaliteits-
verbetering door een integrale aanpak van de verdere ontwikkeling 
van huisjesterreinen en vergroting van de opnamecapaciteit van het 
landschap in combinatie met versterking en zeewaartse uitbreiding 
van het duinlandschap. Cultuurhistorisch waardevolle objecten en 
waardevolle landschapspatronen blijven daarbij vanzelfsprekend 

behouden. Voor een verdere analyse van de gebiedseigen kwalitei-
ten, en de manier waarop kustversterking die kan vergroten, is het 
wenselijk om per gebied en/of eiland een landschapsvisie te maken, 
als onderlegger voor het omgaan met de toeristisch-recreatieve ont-
wikkelingen. Op hoofdlijnen gaat het per gebied en/ of eiland om de 
volgende kenmerken:                                                              
• Voorne-Putten: Beboste duinstrook langs de kust lijkt nog 

relatief ongeschonden, geen wezenlijke opgave.
• Goeree: Aan de westkant van Ouddorp ligt een interessante 

lintstructuur en een duinenclave opsloten in landbouwgebied, 
die structurerend kunnen werken.

• Schouwen: Huisjesterreinen en campings liggen als enclaves in 
het duinlandschap, de opnamecapaciteit van het landschap lijkt 
zijn maximum te hebben bereikt, versterking van het duin-
landschap is hard nodig.

• Walcheren: Het patchwork-landschap met beplante wegen 
kan fungeren als  landschappelijke drager, er zijn nauwelijks 
verblijfsrecreatiecomplexen in de duinen.

• Zeeuws-Vlaanderen: Meanderende kreken en majestueus 
beplante dijken structureren het landschap. Hier is nog de 
meeste ruimte, naast plannen die al gerealiseerd worden, zoals 
Waterdunen, Cavelot en Nieuwvliet.

Architectonische strandhuisjes als nieuwe overnachtingsvorm
Referentie: strandhuisjes te Julianadorp (bron: Strootman)

Het maritieme en industriële karakter van Vlissingen versterken
Referentie: paviljoen Scheldekwartier, Vlissingen (bron: www.urbansynergy.com)

Het maritieme en industriële karakter van Vlissingen versterken
Referentie: Timmerfabriek Vlissingen (bron: www.timmerfabriekvlissinge.nl)

De kust als decor voor festivals. Referentie: kunst-triënnale Beaufort 
langs de Vlaamse kust (bron: wvw.beeldenpark.be)
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Cultuurhistorische kenmerken en ambities

Vanwege de strategische ligging was Vlissingen al vanaf de Middeleeuwen 
een stad van visserij, handel, scheepvaart, kaapvaart en slavenhandel. 
Vanaf de 15e eeuw werden langs de Westerschelde in Vlissingen zeever-
sterkingen aangelegd, bestaande uit verdedigingsmuren met bastions. 
Vlissingen was rond 1600 de thuishaven van de Zeeuwse admiraliteits-
vloot. Fort Rammekens, het oudste zeefort van West-Europa, verrees iets 
verderop in 1547. Eind 19e eeuw zorgden nieuwe havens, het Kanaal door 
Walcheren, de spoorlijn en de vestiging van de scheepswerf ‘De Schelde’ 
voor economische bloei.  ‘Festung’ Vlissingen bestreek in WO II samen 
met Breskens de monding van de Westerschelde. Het Kernwerk van Vlis-
singen is het enige in Nederland dat werd bevochten. De zware oorlogs-
schade werd in de wederopbouwperiode voortvarend hersteld; Vlissingen 
breidde uit en saneerde de binnenstad. In de jaren zestig werden het 
zeehaven- en industriegebied Vlissingen-Oost ontwikkeld. Breskens lag 
net als Vlissingen strategisch aan de Westerschelde en is ook van oudsher 
een vissersplaats.  Vanuit cultuurhistorisch perspectief is het de ambitie 
om de rijke gelaagdheid van verdedigingswerken beter zichtbaar te maken 
en in te zetten om de (groen) structuur en het recreatieve netwerk van de 
beide steden te verbeteren.

Vlissingen-Breskens, strategisch en gelaagd

Opgaven

Vlissingen en Breskens kennen beiden een veiligheidsopgave voor de 
lange termijn. Bij Breskens is met project Waterdunen een zwakke scha-
kel in uitvoering, in combinatie met de (landwaartse) versterking van de 
zeewering en de aanleg van getijdendijken.
Ruimtelijke opgaven voor Vlissingen zijn: herstructurering van de 
voormalige werf De Schelde met sloop van verouderde etagewoningen en 
nieuwbouw voor de sociale sector, versterken van de relatie met bunkers, 
watertoren en Atlantikwall, in combinatie met recreatie.  Ruimtelijke 
opgaven voor Breskens zijn de herstructurering van het centrumgebied, 
aansluitend op de recent uitgevoerde dijkversterkingen, de herinrichting 
van de havens, het versterken van de relatie met de forten, de Atlantik-
wall en het eiland van Breskens. Om de leesbaarheid van de afsluiting 
van de Westerschelde te verbeteren, verdient Fort Frederik Hendrik in 
Breskens meer accentuering.

4.4
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• verdedigingsprincipes zichtbaar maken en hiërarchie duiden

landfront (bestaand)

•  kanaalzone opwaarderen als kwalitatief hoogstaande 
    langzaamverkeersroute

spoorlijn 

landfront (verdwenen)

recreatieroutes • verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone

boulevard • verbeteren van de relatie met de achterliggende wijken 
   en de samenhang met militaire verdedigingswerken

Kanaal door Walcheren opwaarderen 

als kwalitatief hoogstaande langzaam- 

verkeersroute 

De voormalige werf tot een 

nieuw stadsdeel transformeren 

en beter aansluiten op de stad

Binnenste schil Landfront verzelfstandigen 

en als aaneengesloten parkzone inrichten:  

nieuwe routes, verdedigingswerken opne-

men, grote structuren verbinden

Restanten van oude verdedigingswerken 

en het Seefront beter zichtbaar maken, o.a. 

rond de veeraanlanding en in combinatie 

met de versterking van de boulevard

Fort Frederik Hendrik markeren door 

de contour met bomen te beplanten

Landfront verzelfstandigen en als 

aaneengesloten parkzone inrichten
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4.4

Kansen voor synergie

In Vlissingen en Breskens zou de eigenheid van de kustplaatsen met 
zijn maritieme en militaire karakter verder versterkt kunnen worden.  
In Vlissingen liggen er kansen om de relatie met de havens en oude 
scheepswerven te versterken. De voormalige werf De Schelde kan tot 
een nieuw stadsdeel transformeren en beter aansluiten op de stad, 
voormalige loodsen en kranen kunnen nieuw leven worden ingebla-
zen en ruimte bieden voor nieuwe functies (zoals hotel de Havenkraan 
in Harlingen).  Bij herstructurering van de boulevard zou de relatie 
met de achterliggende wijken verbeterd kunnen worden. Er zijn kan-
sen om de opeenvolging in de tijd, van militaire objecten, complexen 
en linies, zo goed mogelijk in samenhang te laten zien. 

Voor de buitenste schil van het ‘Landfront’ is een visie ontwikkeld; de 
binnenste schil verdient nog aandacht en kan onderdeel worden van 
de groenstructuur in combinatie met langzaamverkeersroutes in de 
stad. Door dit gebied te verzelfstandigen en als aaneengesloten parkzo-
ne in te richten, ontstaat niet alleen een nieuw kwalitatief hoogstaand 
parkgebied, maar zijn er ook kansen om nieuwe routes te maken en 
grote structuren met elkaar te verbinden. Bestaande voorzieningen als 
sportcomplexen maken hier onderdeel van uit.

Vlissingen en Breskens moeten daarbij altijd in samenhang worden 
gezien, omdat van oudsher de Westerschelde vanuit beide plaatsen 
werd verdedigd. 
Rond Breskens zijn ook delen van het ‘Landfront’ te vinden. Door 
ruimtelijke verbindingen te maken tussen de resterende delen, in 
aansluiting op het bebouwde Fort Frederik Hendrik, het voetveer 
naar Vlissingen en restanten van objecten van de Atlantikwall aan de 
zuidkant, kan een interessante groene route worden gemaakt over de 
Westerscheldedijken en de binnenlandse slaperdijken langs Water-
dunen.  Het bebouwde Fort Frederik Hendrik zou beter gemarkeerd 
kunnen worden door, daar waar plaats is, de contour met bomen te 
beplanten.

Bij Vlissingen liggen er op en rond de voormalige werf De Schelde 
mogelijkheden om restanten van oude verdedigingswerken en het 
‘Seefront’ beter zichtbaar te maken, ook rond de veeraanlanding en in 
combinatie met de versterking van de boulevard, die op termijn moet 
plaatsvinden.



141

Fort Rammekens als onderdeel van een groene route 
(bron: www.fl ickr.com)

Visie voor het beter zichtbaar maken van  Landfront 
Vlissingen (bron: www.bosch-slabbers.nl)

Het bebouwde Fort Frederik Hendrik zou beter gemarkeerd kunnen worden door, daar waar plaats is, de contour met bomen te beplanten. 
(bron: www.beeldbank.rws.nl)
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In dit hoofdstuk wordt de koers uit het vorige hoofdstuk 
vertaald in een reeks samenhangende opgaven voor de 
kust vanuit cultuurhistorisch perspectief. We slaan de 
brug tussen cultuurhistorie en andere disciplines, door 
aan te sluiten bij programma’s en projecten die gaande 
zijn. Daarbij maken we gebruik van een aantal bronnen. 
Allereerst is er tijdens de drie regiosessies, die in het 
kader van dit project hebben plaatsgevonden, een flink 
aantal ruimtelijke opgaven benoemd. Daarnaast zijn er 
in de Deltaprogramma’s Kust en Wadden ook opgaven 
benoemd, vanuit kustversterking, en vanuit ruimtelijk-
economisch perspectief. Daarbij is ook gekeken naar de 
termijn waarop de opgave speelt, en is de mate van be-
trokkenheid bij de verschillende partijen benoemd (de 
‘energie’).  Dat heeft geresulteerd in zogenaamde ‘parels’.  
Door deze input te combineren en te koppelen aan de 
kaart met de cultuurhistorische koers voor Nederland, 
ontstaat een overzicht van samenhangende opgaven 
voor de kust (zie afbeelding hiernaast).
Deze opgaven kunnen integraal worden meegenomen 
in de verdere uitwerking van de Deltaprogramma’s Kust 
en Wadden en bij de implementatie van de Nationale 
Visie Kust.
In het schema op pagina 150 is een indicatie opgeno-
men van het moment waarop de opgaven spelen (korte 
termijn: tot 2050, of lange termijn: na 2050), en doen 
we een voorzet voor mogelijk  betrokken partijen. 

Naast de meer lokale projecten in het schema en op 
de kaart, zien wij een aantal overkoepelende opgaven, 
die kansen bieden voor een integrale aanpak, waarin 
cultuurhistorie een belangrijke rol kan spelen. Dit zijn 
altijd opgaven waar cultuurhistorische waarden en kan-
sen groot zijn, en waar dynamiek is vanwege opgaven 
voor kustversterking of andere ruimtelijk-economische 
opgaven. Wij denken aan de volgende opgaven (niet 
limitatief):

Samenhangende opgaven

a. Atlantikwall: overkoepelende visie + in gebruik 
nemen 

Opstellen van een overkoepelende visie voor de gehele 
Atlantikwall aan de Nederlandse kust. Een eerste stap is 
het precies in kaart brengen van ‘Seefront’, ‘Landfront’ 
en tussenzone. Op basis van de kaarten in dit Master-
plan Kust en Erfgoed kan worden bepaald wat kansrijke 
locaties zijn voor ontwikkeling: waar liggen objecten en 
structuren + waar is potentiële of actuele energie? Voor 
het geheel, maar vooral voor de kansrijke locaties een 
visie ontwikkelen op behoud, ontwikkeling en nieuwe 
gebruiksmogelijkheden. We denken daarbij aan een 
visie, die vergelijkbaar is met Panorama Kraaijenhoff 
voor de Hollandse Waterlinie. Uiteindelijk zou dit 
project moeten leiden tot een aantal concrete locaties, 
waar samen met ondernemers ruimtelijk plannen + 
businessplannen worden ontwikkeld, die leiden tot een 
nieuw gebruik van onderdelen van de Atlantikwall. 

b. Kust-Parkway zuidwestelijke eilanden

De weg over de Deltawerken van Europoort/Brielle 
tot Terneuzen heeft een grote potentie om te worden 
ontwikkeld tot een waardevolle toeristische route. Daar-
voor is een integrale visie nodig, die wordt uitgewerkt 
in een overkoepelend ontwerp voor de gehele weg.
Ingrediënten voor dit ontwerp zijn bijvoorbeeld: 
•	 Aanpassen van kruisingen waardoor het verloop 

vloeiender wordt.
•	 Meer eenheid in de inpassing van het tracé in het 

landschap.
•	 Een eenduidiger vormgeving van het wegprofiel. 
•	 ‘Uitbenen’ van de dammen, waardoor de oversteek 

van eiland naar eiland meer dan nu een bijzondere 
beleving wordt.

•	 Beter ensceneren van zichtlijnen.
•	 Vergroten van de kwaliteit van de vormgeving van 

parkeer- en verzorgingsplaatsen.

Samenhangende opgaven 
en uitvoeringsagenda 

23. 

24. 

25. 

27. 
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20. 

VERDEDIGINGSWERKEN

3. Militaire kustverdediging als samenhangende clusters van objecten 
herkenbaarder maken. De hiërarchie tussen de clusters laten zien.  

vesting - samenhangend cluster van militaire kustverdediging 

steunpuntengroep - samenhangend cluster van militaire kustverdediging

1. De kenmerkende afwisseling in de kustzone  tussen duinen, dammen 
en dijken als uitgangspunt nemen bij het versterken van de kust 

THEMA’S

LANDSCHAPSEENHEDEN & KUSTVERDEDIGING

duinlandschap - versterken van de differentiatie tussen de duingebieden, 
toelaten van meer dynamiek in brede duingebieden
                        

terpen- en wierdenlandschap  - behouden en versterken van het grootschalige, 
open landschap
               

landgoederenzone

zeedijk - als dunne lijn herkenbaar houden

2. Karakteristieke ontsluitingsprincipes behouden en versterken 

INFRASTRUCTUUR

lokale wegen - verbeteren van de fijnmazige toegankelijkheid in de kustzone

hoofdwegen - versterken van de hoofdroutes naar kustplaatsen

4. De eigen specifieke identiteit van kustplaatsen en eilanden als 
uitgangspunten nemen bij ontwikkeling en herstructurering

KUSTPLAATSEN
kustplaats - met direct zeezicht

kustplaats - zonder zeezicht

verdedigingsbaken

havenplaats

havengebied

Samenhangende ruimtelijke opgaven

kansrijke projectlocatie

knooppunten

dam -  als dunne lijn herkenbaar houden

1. 

Samenhangende opgaven
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c. Eems-Dollard-regio: van achterkant naar 
voorkant

De Eems-Dollardregio is een landschappelijk interes-
sant gebied dat wat verloren tussen Nederland en 
Duitsland ligt. Er spelen diverse ontwikkelingen die 
aanleiding zijn voor een grensoverschrijdende gebieds-
ontwikkeling, uitmondend in een integrale visie. 
De belangrijkste ontwikkelingen zijn: de vaargeul van 
de Eems slibt dicht, het open baggeren kost veel geld, 
de Eems is door de slibproblematiek ecologisch bijna 
dood, oorspronkelijke haventjes liggen niet meer aan 
het water, beschermde dorpsgezichten staan onder 
druk, er is sprake van krimp, er komen nieuwe wind-
molenparken, er ligt een kustversterkingsopgave, de 
kustzone zou beter beleefb aar en toegankelijk gemaakt 
moeten worden, er zijn herontwikkelingsplannen voor 
Delfzijl, de Eemshaven wordt verder ontwikkeld, et 
cetera.

d. Vlissingen-Breskens: uitwerken van een 
integraal perspectief 

In Vlissingen en Breskens spelen diverse projecten, die 
min of meer los van elkaar staan. Cultuurhistorie en 
met name de gelaagdheid in verdedigingswerken die 
kenmerkend zijn voor beide steden, kan worden ingezet 
om samenhang te brengen tussen de projecten en ook 
de onderlinge relatie tussen de steden versterken.

e. Kustplaatsen Hollandse Kust beter 
positioneren: ontwikkelen van een gezamenlijk 
perspectief 

Wij denken dat het goed zou zijn om na te denken over 
de toekomst van de badplaats en om badplaatsen aan de 
Hollandse Kust uitgesprokener ten opzichte van elkaar 
te positioneren, op basis van het actuele aanbod, am-
bities van overheden en ondernemers, en met gebruik-
making van cultuurhistorische kwaliteiten. Badplaatsen 
zouden er goed aan doen in onderling overleg die po-
sities te bepalen. Den Haag met Scheveningen doet het 
wat dat betreft  goed: de stad profi leert zich als stad aan 
zee met 21e eeuws design, het parktheater, en een slim 
nieuw ontwerp van de kustverdediging in combinatie 
met een nieuwe boulevard (Scheveningen-dorp). Voor 
Scheveningen-Bad zou deze integrale aanpak doorgezet 
moeten worden om ook hier een kwaliteitsimpuls tot 

stand te brengen. In een gezamenlijk project van verte-
genwoordigers van gemeenten en recreatieondernemers 
zou samen met adviseurs een visie kunnen worden 
ontwikkeld.

f. Ontwerpend onderzoek aan dammen en 
Deltawerken

In veel plannen voor dammen en Deltawerken wordt 
het onderscheid tussen natuurlijke systemen en kunst-
matige elementen genivelleerd; er zijn veel ontwikke-
lingen waarin de contrasten worden verzacht, waardoor 
dammen, dijken en natuurlijke kusten aaneenkoeken en 
op elkaar gaan lijken. Wij pleiten voor het vergroten van 
contrasten tussen natuurlijke en kunstmatige elemen-
ten. We stellen voor om een ontwerpend onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden om dammen en Delta-
werken te versterken met behoud van kenmerken en 
identiteit. In het onderzoek gaat het om het ontwikke-
len van integrale ontwerp-principes en het maken van 
aantal voorbeelduitwerkingen in nauwe samenwerking 
met technici en beheerders.

g. Gronings-Friese kustzone: toeristisch-
recreatieve visie

De Gronings-Friese kustzone heeft  grote kwaliteiten 
voor kleinschalig toerisme. Prachtige oude land-
schappen, bijzondere kerkjes, indrukwekkende oude 
boerderijen, bijzondere tuinen, kleinschalige horeca, 
weidse vergezichten en de overal aanwezige tastbare 
herinneringen aan de interactie tussen mens en zee, 
maken dit gebied heel bijzonder. Die kansen worden 
nu nog niet volledig benut. Wij pleiten daarom voor 
het maken van een toeristisch-recreatieve visie voor de 
gehele Gronings-Friese kustzone kust, waarin samen 
met regionale en lokale partijen wordt nagedacht over 
de kustzone als samenhangend recreatief product met 
cultuurhistorische kenmerken als dominante drager. 
Eén van de ingrediënten is het verder ontwikkelen van 
het fi jnmazige netwerk van wegen en paden in de kust-
zone zodat de bijzondere kwaliteiten van dit landschap 
beter beleefb aar worden. 
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h. Integraal ontwikkelingsperspectief voor de 
smalle duinstrook tussen Groet en Den Helder 

De kustzone tussen Groet en Den Helder heeft op veel 
plaatsen weinig landschappelijke kwaliteit en is perifeer 
gelegen. Wij houden een pleidooi voor een integraal 
ontwikkelingsperspectief waarbij onderzocht moet 
worden hoe kustversterking kan worden ingezet om 
het landschap in deze zone aantrekkelijker te maken 
voor de recreant en tegelijkertijd de cultuurhistorische 
waarde van de scherpe overgang met het achterland 
behouden kan blijven.

Aanbeveling voor de rol van de 
RCE en de kustprovincies
De Rijksdienst en de vijf kustprovincies hebben met 
de opdracht voor dit Masterplan samen een eerste stap 
gezet om een langetermijnvisie te laten maken voor een 
integrale ontwikkeling van de kustzone. 
Als vervolgstap zien wij voor de RCE, in nauwe samen-
werking met de provincies, verschillende rollen om 
ervoor te zorgen dat cultuurhistorie beter wordt meege-
nomen in ruimtelijke ontwikkelingen langs de kust. De 
insteek daarbij is om elke ruimtelijke ontwikkeling te 
zien als kans om cultuurhistorie meer te laten spreken, 
en beter voor het voetlicht te brengen. Wij denken aan 
de volgende stappen:
 1. Een eerste belangrijke stap is het in beeld 
brengen van kansrijke plekken: waar zijn hoge cultuur-
historische waarden, èn gaan in de toekomst ontwik-
kelingen plaatsvinden (zie daarvoor de kaarten in dit 
masterplan)?
 2. Op plaatsen waar al actuele ‘energie’ 
aanwezig is: aansluiting zoeken bij reeds lopende 
gebiedsprocessen, positie innemen, en ervoor zorgen 
dat cultuurhistorie optimaal wordt meegenomen in de 
planontwikkeling.
 3. Op plaatsen waar potentiële ‘energie’ aan-
wezig is, maar nog geen gebiedsproces loopt: initiatief 
nemen, eventueel inspireren en prikkelen met een eigen 
inspiratiedocument, partijen bij elkaar brengen, en 
een rol opeisen in het gebiedsproces (maar niet zelf de 
leiding nemen).
 4. Dit masterplan moet integraal worden 
meegenomen in de uitwerking van de Delta-
programma’s Kust (Nationale Visie Kust) en Wadden.
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OVERZICHT SAMENHANGENDE OPGAVEN
typering opgave veiligheidsopgave termijn

Waddenkust

1 West‐Terschelling Kustplaats met zeezicht, zeedijk (groene dijk), nieuwe dijkring (zie MIRT boek) KT

2 Harlingen Havenplaats en knooppunt, zeedijk dijkversterking al gerealiseerd (= voorbeeld hoe recreatieve 
waarden zijn meegenomen)

3 Holwerd Terpenlandschap, zeedijk groene dijk KT

4 Lauwersmeer Dam dijken versterken KT

5 Noordpolderzijl Terpenlandschap, zeedijk groene dijk KT

6 Eemshaven Havenplaats en knooppunt, zeedijk innovatieve dijk KT

7 Delfzijl Havenplaats en knooppunt, 
Atlantikwall, zeedijk

innovatieve dijk KT

8 Termunterzijl Terpenlandschap, zeedijk innovatieve dijk KT

Hollandse Kustboog

9 Den Helder Verdedigingsbaken, Havenplaats en 
knooppunt, Atlantikwall, zeedijk

versterken dijk, aanleg klimaatdijk LT

10 Hondsbossche zeewering Zeedijk  

11 Brede duin tussen Bergen en Camperduin Duinlandschap  

12 IJmuiden Verdedigingsbaken, Havenplaats en 
knooppunt, Atlantikwall

ja, buitendijks gebied LT

13 Zandvoort Kustplaats met zeezicht, Atlantikwall ja KT

14 Katwijk Kustplaats met zeezicht, Atlantikwall ja, zwakke schakel in uitvoering LT

15 Scheveningen Kustplaats met zeezicht, Atlantikwall ja, buitendijks gebied en boulevard LT

Tabel met een overzicht van de samenhangende opgaven langs de kust (oogst van de workshops)

16 Kijkduin Kustplaats met zeezicht, Atlantikwall  

17 Ter Heijde Kustplaats ja LT

18 Hoek van Holland  Verdedigingsbaken, Havenplaats en 
knooppunt, Atlantikwall

 

Zuidwestelijke delta

20 Voorne/Putten Duinlandschap ja KT
21 Brouwersdam Dam ja KT

22 Kop van Schouwen Duinlandschap ja LT

23 Veerse Dam Dam ja KT

24 Domburg Kustplaats met zeezicht ja LT

25 Zoutelande Kustplaats ja LT

26 Vlissingen Verdedigingsbaken, Havenplaats en 
knooppunt, Atlantikwall, zeedijk

ja LT

27 Breskens/Waterdunen Havenplaats, Atlantikwall, zeedijk  zwakke schakel in uitvoering LT

28 Cadzand‐Bad Kustplaats met zeezicht, zeedijk  zwakke schakel in uitvoering LT
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ruimtelijk‐economische opgave  'energie' mogelijke betrokken partijen

recreatieve infrastructuur verbeteren,  fijne dorpsstructuur 
behouden, zelfvoorzienendheid/duurzaamheid ontwikkelen, 
branding met Oerol

  gemeente, provincie Fryslân , RWS

mogelijke ontwikkeling van een cruisehaven, herstructurering 
stadsfront, beeld van toegangspoort Friesland verbeteren

Waddenfonds gemeente, provincie Fryslân , marktpartijen

krimpopgave, herontwikkelinsopgave, relatie met Dokkum 
verbeteren

  gemeente, provincie Fryslân , RWS

betere afstemming tussen recreatie, visserij,  meer dynamiek 
in het gebied, gedempte getijdenwerking? Randvoorwaarden 
N2000

 Waddenfonds? gemeente, provincies Fryslân  en Groningen, RWS, 
natuurrorganisaties, landbouw

aandachtspunt kleinschaligheid, ‘goed bewaard geheim’ 
koesteren, kleine “hub”

  gemeente, provincie Groningen, RWS

Zoeklocatie windenergie, ontwikkelen tot ‘Energy Valley’ Parel DP Wadden (innovatie),(cluster Waddenfonds? gemeente, provincie Groningen, RWS, marktpartijen

ontwikkeling havenfront (Marconi), integratie van het 
centrum van Delfzijl met de haven, er loopt een 
projectoverstijgende verkenning (POV), opvangen van de 
gevolgen van krimp, relatie met de Schans, Atlantikwall en 
koude oorlog, wierde Weiwerd, Groningen Seaports 
investeert in cultuurhistorie

Marconi ontwikkeling,  Waddenfonds? gemeente, provincie Groningen, RWS, marktpartijen 
(Groningen Seaports)

beschermd dorpsgezicht, tijdslagen zichtbaar maken, 
recreatieve trekker ontwikkelen met behoud van 
kleinschaligheid

  gemeente, provincie Groningen, RWS

herontwikkelen centrumgebied, verbeteren vestigingsklimaat 
(meer dan alleen offshore), wederopbouw en 
vestingstructuur benutten

Parel DP Kust (stedelijk), herstructureringsopgave DP Kust 
(havengebied, gemeente Den Helder is actief

gemeente, provincie Noord‐Holland, RWS, 
marktpartijen

mogelijkheid onderzoeken om iets van de harde dijk te laten 
zien bij zandige inpakking (komt ook in andere deelgebieden 
voor)

  gemeente, provincie Noord‐Holland, RWS

ontbossen, natuurlijke dynamiek toelaten, combinatie van 
ecologie en kustbescherming

  gemeente, provincie Noord‐Holland, RWS, 
natuurorganisaties

gelaagdheid cultuurhistorische thema’s benutten: 
Atlantikwall Festung IJmuiden, Stelling van 
Amsterdam/Forteiland

 Parel DP Kust (stedelijk), vervangen sluis gemeente, provincie Noord‐Holland, RWS

verblijfssfeer en ruimtelijke kwaliteit boulevard verbeteren, 
onderscheid “dorps”en “toeristisch”deel vergoten, 
Atlantikwall beter herkenbaar en beleefbaar 

 Parel DP Kust (stedelijk) gemeente, provincie Noord‐Holland, RWS, 
marktpartijen, lokale ondernemers

opgave boulevard‐parkeren‐Atlantikwall en 
inrichtingmogelijke nieuwe jachthaven, veel 
cultuurhistorische aanleidingen meenemen in 
planontwikkeling: o.a. wederopbouw, Limes, Fort 
Brittenburg, Atlantikwall, uitwatering Oude Rijn

Parel DP kust samen met Noordwijk (recreatie), zwakke 
schakel in uitvoering

gemeente, provincie Zuid‐Holland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers

herbestemming visafslag en ontsluitingsopgave 
bereikbaarheid en kustpad,  samenhang met en tussen WO 2 
plekken verbeteren (fusillade‐plekken, Waalsdorpervlakte, 
ere‐begraafplaatsen,  zwarte pad en kazematten),  betere 
route kustpad (Scheveningen Haven)

Parel DP Kust samen met Kijkduin (stedelijk), 
herstructureringsopgave DP Kust (havengebied, boulevard)

gemeente, provincie Zuid‐Holland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers

thema Atlantikwall meer uitbuiten, relatie landgoederen en 
zicht op duinen en zee  behouden en versterken, ontwikkelen 
familiebadplaats

Parel samen met Scheveningen (stedelijk), 
Herstructureringsopgave DP Kust (boulevard)

gemeente, provincie Zuid‐Holland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers

verhaal van de slag vertellen, dorp dat 3x van de kaart is 
gevaagd (Duitsers en zee)

  gemeente, provincie Zuid‐Holland, RWS, 
natuurorganisaties

tracé verlengen (lightrail), Vineta‐duin ontzien, Atlantikwall 
en Koude Oorlog‐resten (zeetoren/horeca) en Natura‐
2000waarden meenemen 

 Parel DP Kust (recreatie) gemeente, provincie Zuid‐Holland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers

Parel DP Kust  gemeente, provincie Zuid‐Holland, RWS 
massa‐toerisme faciliteren, aanleg jachthaven, mogelijke 
getijdencentrale, aan de noordzijde op Goeree‐Overflakkee: 
ontwikkeling van vakantiewoningen, duurzaam hotel en 
inspiratiecentrum

Parel DP Kust (recreatie en wateropgave), hotspot provincie gemeente, provincie Zeeland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers

inzetten op dynamisch duinbeheer, erosie toelaten, 
verstuiving Kop Schouwen, beschermen archeologische 
resten bij Westenschouwen

Parel DP Kust (natuur) gemeente, provincie Zeeland, RWS, 
natuurorganiosaties

ontwikkeling van een hoteltoren in het Veerse meer, 
koppeling met Fort Den Haak

Parel DP Kust (recreatie), hotspot provincie gemeente, provincie Zeeland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers

herinrichting boulevard, herstructureringsopgave 
(Singelproject), badcultuur/kunstenaars historie beter 
zichtbaar maken, relatie met buitenplaatsen ‐ Manteling

Parel DP Kust ‐ Manteling (buitenplaatsen, natuuropgave, 
dynamisch duinbeheer), veel energie en participatie op 
lokaal niveau

gemeente, provincie Zeeland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers

afronden kerkring, herstructurering van belangrijke 
onderdelen van de bebouwde kom door sloop van 
verouderde bebouwing en nieuwbouw (plannen zijn nog in 
voorbereiding)

gemeente, provincie Zeeland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers

herstructurering van het Eiland – sloop van verouderde 
etagewoningen en nieuwbouw voor de sociale sector, 
nieuwbouw van hotel Brittannia, uitbreiding van de bioscoop 
direct achter de boulevard, komst van Marinierskazerne, 
relatie versterken met bunkers, watertoren, Atlantikwall: 
combinatie met recreatie, o.a. Fort de Ruijter, Fort 
Rammekens

Parel DP Kust (stedelijk), hotspot provincie, veel energie en 
participatie op lokaal niveau

gemeente, provincie Zeeland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers

herstructurering van het centrumgebied van Breskens – 
aansluitend op de recent uitgevoerde dijkversterkingen, 
herinrichting van de havens, relatie versterken met de 
forten/Atlantikwall, realisatie van het natuur‐ en 
recreatieproject Waterdunen in combinatie met de 
versterking (landwaarts) van de zeewering en de aanleg van 
een getijdendijker, eiland van Breskens

Waterdunen is hotspot provincie, veel energie en 
participatie op lokaal niveau

gemeente, provincie Zeeland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers, natuurorganisaties

uitvoering van de kustversterking (zeewaarts) en in 
combinatie daarmede de aanleg van een jachthaven in de 
kom bij het uitwateringskanaal, herstructeringsplan dat 
voorziet in nieuwbouw van met name recreatiewoningen en 
appartementen

 Parel DP Kust (recreatie) gemeente, provincie Zeeland, RWS, marktpartijen, 
lokale ondernemers
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Bijlage: Inventarisatie 
Militaire kustverdediging WOII

Waddenkust: Militaire kustverdediging WOII, Atlantikwall en Koude Oorlog

Den Helder

Texel

Terschelling

Afsluitdijk



INVENTARISATIE ATLANTIKWALL
nummer plaats naam

Waddenkust

1 Texel Stützpunkt XII M De Mok 
2 Stützpunkt XI ML
3 niet nader gespecificeerd
4 niet nader gespecificeerd
5 Georgische Erebegraafplaats Loladse
6 niet nader gespecificeerd
7 Widerstandsnest
8 Widerstandsnest
9 niet nader gespecificeerd
10 Widerstandsnest 18HL
11 niet nader gespecificeerd
12 Vliegveld Texel
13 niet nader gespecificeerd
14 Widerstandsnest 15 HL
15 niet nader gespecificeerd
16 niet nader gespecificeerd
17 niet nader gespecificeerd
18 niet nader gespecificeerd
19 Terschelling Stützpunkt VL Nachrichtenanlage Tiger
20 Schiermonnikoog niet nader gespecificeerd
21 niet nader gespecificeerd
22 Stützpunkt VIII Marineflakbatterie 

Schiermonnikoog
23 niet nader gespecificeerd
24 niet nader gespecificeerd
25 Stützpunkt VI Nachrichtenanlage Schlei
26 Afsluitdijk Kornwerderzand
27 Delfzijl Marineflakbatterie Nansum
28 Marineflakbatterie Delfzijl
29 Bunker Koperweg
30 Bunker Geefweersterweg
31 Termunten Marineflakbatterie 'Termunten' (Fiemel)

155

Delfzijl

Schiermonnikoog

Cultuurhistorie

Militaire kustverdediging voor 1940

Militaire kustverdediging WOII, 
Atlantikwall en Koude Oorlog

Identiteit kustlandschappen

Identiteit kustplaatsen

Waterstaat

Veiligheidsopgave 2050-2100

Veiligheidsopgave 2020-2050

Ontwikkelpotentie

Maatregelen dynamisch kustbeheer bij brede duingebieden

Infrastructuur knooppunten

Energie

Herstructurering

Ringwalburgen, vestingen en forten

Linies en de Limes

Tankmuur of tankgracht

Rijksmonument

Militair complex Atlantikwall

Belangrijk militair complex Atlantikwall

Sloopzone voor aanleg Atlantikwall

Koude Oorlog 

Erebegraafplaats of herdenkingsmonument

Vliegveld

Cluster van militaire objecten

Cluster van militaire complexen

Strekdam

Dam

Slaperdijk

Zeedijk

Strandhoofd

Stuifdijk

Dijkring

Duinmassief

Terpenlandschap

Terpen

Boulevard

Kerven

Inlaat

eiland

flank

parkduinen

metropool aan zee

estuarium

vissersdorp

pionier

havenplaats

vakantiedorp

villapark

sanatoria

kuuroord

mondain

terpen- en waddenkust

weidegrond

landbouw

gemengd weidegrond en landbouw

kleiwinning

veen-/zoutwinning

waterwinning

zanderij-landschap

eendenkooi

Badplaatsen die zich ontwikkelden met meerdere recreatie-
voorzieningen

Landgoederen/buitenplaatsen 

Gebieden met vakantieparken en campings in de duinen, 
buiten de kernen

Gebieden met veel gezondheidszorg (kuuroorden) en 
vakantiekolonies 

Gebieden met losse recreatiewoningen

militaire vesting



Hollandse kust: Militaire kustverdediging WOII, Atlantikwall en Koude Oorlog

Den Helder

Bergen aan Zee

Wijk aan Zee

IJmuiden

Zandvoort

Noordwijk

Katwijk

Wassenaar

Scheveningen

Hoek van Holland
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Hollandse Kustboog

32 Den Helder Fort Erfprins
33 Rijkswerf
34 Widerstandsnest 123 aM Commando 

Huisduinen
35 Duitse telefoonbunker
36 Fort Oostoever en Westoever
37 Marine Flak Batterie Dirks Admiraal
38 Nachrichten Anlage Salzhering
39 Ziekenboeg
40 Vliegveld Den Helder
41 WN 134L Knickebein radar
42 Marine Seeziel Batterie Zanddijk

43 Bergen Stützpunkt XVI Marineseezielbatterie Bergen

44 niet nader gespecificeerd
45 Stützpunkt XVIII Nachrichten Anlage 

Wassermann
46 Widerstandsnest 23
47 Widerstandsnest 7
48 niet nader gespecificeerd
49 niet nader gespecificeerd
50 niet nader gespecificeerd
51 niet nader gespecificeerd
52 Vliegveld Fliegerhorst Bergen
53 Wijk aan Zee Mammut radarpost Wasserman 'Wijk'
54 niet nader gespecificeerd
55 Marine Flak Batterie Dünenberg
56 niet nader gespecificeerd
57 Marine Seeziel Batterie Wijk
58 IJmuiden Forteiland
59 Marine Seeziel Batterie Heerenduin 
60 Torpedobunker
61 Hoofdkwartier Schoonenberg
62 Marine Flak Batterie Olmen
63 Zandvoort Marine Seeziel Batterie Langerak
64 Erebegraafplaats Bloemendaal
65 Peilstand Langerak
66 niet nader gespecificeerd
67 niet nader gespecificeerd
68 niet nader gespecificeerd
69 Doorgangspost
70 Vliegveld Zandvoort
71 niet nader gespecificeerd
72 Tankmuur
73 Marine Seeziel Batterie Zuidzand
74 Luftwaffe Funksende Anlage Zander 
75 Noordwijk Strandverdediging Noordwijk
76 Marine Seeziel Batterie Noordwijk 
77 Strandverdediging zuidpunt boulevard 

Noordwijk
78 niet nader gespecificeerd
79 Katwijk Strandverdediging tussen Noordwijk en 

Katwijk
80 Strandverdedigingscomplex Boulevard 

Katwijk
81 Commandopost en schuilplaatsen 
82 Heeresküsten Batterie Katwijk
83 Waarnemingspost De Koepel
84 niet nader gespecificeerd
85 niet nader gespecificeerd
86 Legeringscomplex
87 Strandverdedigingscomplex zuidwestpunt 

Katwijk
88 Wassenaar Hoofdkwartier De Klop
89 Hoofdkwartier Rijksdorp
90 Rijksdorp bij Wassenaar Koude Oorlog
91 Vliegveld Valkenburg
92 Scheveningen Luchtwachttoren Scheveningen Koude 

Oorlog

73 Marine Seeziel Batterie Zuidzand
74 Luftwaffe Funksende Anlage Zander 
75 Noordwijk Strandverdediging Noordwijk
76 Marine Seeziel Batterie Noordwijk 
77 Strandverdediging zuidpunt boulevard 

Noordwijk
78 niet nader gespecificeerd
79 Katwijk Strandverdediging tussen Noordwijk en 

Katwijk
80 Strandverdedigingscomplex Boulevard 

Katwijk
81 Commandopost en schuilplaatsen 
82 Heeresküsten Batterie Katwijk
83 Waarnemingspost De Koepel
84 niet nader gespecificeerd
85 niet nader gespecificeerd
86 Legeringscomplex
87 Strandverdedigingscomplex zuidwestpunt 

Katwijk
88 Wassenaar Hoofdkwartier De Klop
89 Hoofdkwartier Rijksdorp
90 Rijksdorp bij Wassenaar Koude Oorlog
91 Vliegveld Valkenburg
92 Scheveningen Luchtwachttoren Scheveningen Koude 

Oorlog
93 Waalsdorpervlakte
94 Marine Seeziel Batterie Scheveningen- Noord 

95 Führer der Schnellboote 
96 Tankgracht
97 Seyss Inquart bunker
98 Radio Scheveningen
99 Luchtdoelbatterij Westduin
100 Kustbatterij Westduin
101 Vliegveld Kijkduin

Cultuurhistorie

Militaire kustverdediging voor 1940

Militaire kustverdediging WOII, 
Atlantikwall en Koude Oorlog

Identiteit kustlandschappen

Identiteit kustplaatsen

Waterstaat

Veiligheidsopgave 2050-2100

Veiligheidsopgave 2020-2050

Ontwikkelpotentie

Maatregelen dynamisch kustbeheer bij brede duingebieden

Infrastructuur knooppunten

Energie

Herstructurering

Ringwalburgen, vestingen en forten

Linies en de Limes

Tankmuur of tankgracht

Rijksmonument

Militair complex Atlantikwall
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Estuariumkust
110 Voorne niet nader gespecificeerd
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Het Masterplan Kust en Erfgoed is gemaakt door 
Strootman Landschapsarchitecten i.s.m. Beek & Kooi-
man Cultuurhistorie, Dorine van Hoogstraten Architec-
tuurhistorie, met ondersteuning van Royal Haskoning 
DHV, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en de vijf kustprovincies: Groningen, Friesland, 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
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In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de vijf kustprovincies:



Voorkant: Antitankmuur bij Katwijk (bron: Marijke Beek)
De vuurtoren van Burgh-Haamstede  (bron: Strootman Landschapsarchitecten)
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Deelnemers regiosessies

Regiosessie Hollandse kust - Den Haag, 6 maart 2014
Marijke Beek (Beek & Kooiman)
Geert-Jan Mellink ( Mellink Concepten & Projecten) 
Bert Bulsink (DP Kust) 
Irina van der Ploeg – Churylova (Dorp, Stad en Land)
Karin Rood (Dunea)
Ernst van der Kleij (Provincie Noord-Holland)
Andries Pontsteen (Erfgoedhuis Zuid-Holland)
Martijn Vos (Provincie Noord-Holland)
Maarten Koenders (Provinciehuis Zuid-Holland)
Werner Ubachs (Provincie Zuid-Holland)
Anita Blom (RCE)
Els Romeijn (RCE)
Ellen Vreenegoor (RCE)
Ronald Boer (Satellietgroep)
Jacqueline Heerema (Satellietgroep)
Joost van der Linen (Staatsbosbeheer)
Cees Neisingh (Stichting Menno van Coehoorn)
Berno Strootman (Strootman Landschapsarchitecten)
Maike Warmerdam (Strootman Landschapsarchitecten)
Matthijs Willemsen (Strootman Landschapsarchitecten)
Hans Renes (Universiteit Utrecht)

Regiosessie Waddenkust - Leeuwarden, 7 maart 2014
Dorine van Hoogstraten (Erfgoedspecialist)
Jochem Koster (JKArchitect)
Mireille Dosker (Landschap Noord-Holland)
Herman Waterbolk (Libau)
Sietze Douma (Provincie Fryslân)
Marina Fermo (Provincie Fryslân)
Bertus de Jong (Provincie Fryslân)
Gerben de Jong (Provincie Fryslân)
Sytske Hoekstra (Provincie Fryslân)
Hilde Kloosterziel (Provincie Fryslân)
Fokke Wagenaar (Provincie Fryslân)
Linda Noorman (Provincie Groningen)
Francien van Soest (Provincie Groningen)
Mark Eker (Provincie Noord-Holland)
Ernst van der Kleij (Provincie Noord-Holland)
Waldina Hulshoff (Regiocollega Waddengebied)
Thomas van den Berg (RCE)
Peter Nijhof (RCE)

Josje Schnitzeler (RCE)
Marike Snoek (RCE) 
Maike Warmerdam (Strootman Landschapsarchitecten)
Matthijs Willemsen (Strootman Landschapsarchitecten)
Bram van de Klundert (Waddenfonds)
Jef Muhren (WZNH)

Regiosessie Estuariumkust -  Middelburg, 13 maart 
2014
Marinus Kooiman (Beek & Kooiman)
Irina van der Ploeg – Churylova (Dorp, Stad en Land)
Lein Kaland (DP Kust)
Ada Overwater (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Leo Caljouw (Provincie Zeeland)
Berit Sens (Provincie Zeeland)
Brigitte Giesen-Geurts (RCE)
Violet Meerdink (RCE)
Jon van Rooijen (RCE)
Margret Bakker (RWS)
Kees de Lange (Staatsbosbeheer)
Maike Warmerdam (Strootman Landschapsarchitecten)
Matthijs Willemsen (Strootman Landschapsarchitecten)
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