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Waarom is kustonderhoud nodig?
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Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de
Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel
van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel
mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van
zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op
zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.
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Tijdens de werkzaamheden kunt u op het strand en in zee recreëren.
Het werkterrein is echter verboden gebied, vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. Passeer het werkterrein aan de
zijde van de duinen, vermijd de grote leiding die de zee in loopt
en houd uw hond aangelijnd. Watersporters moeten een veilige
afstand tot het baggerschip houden van minimaal 300 meter.
Ruiters dienen na de werkzaamheden rekening te houden met
eventuele zachte plekken in het zand. De werkzaamheden gaan
dag en nacht, zeven dagen per week door.

In 2015 is de kust van Katwijk versterkt met een ‘dijk-in-duin’constructie langs de boulevard. Tussen de dijk-in-duin en de
boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Tegelijkertijd
is het duingebied verbreed en opnieuw ingericht. Het zand op het
strand en voor de kust van Katwijk beschermt deze nieuwe waterkering.
Voor de veiligheid is het daarom belangrijk het zand, dat verdwijnt
door structurele erosie, regelmatig aan te vullen. Naar verwachting
is dit type kustonderhoud elke 4 tot 5 jaar nodig.
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Hinder en gevaarlijk werkterrein

Kustwerk Katwijk
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In juni 2019 onderhoudt Rijkswaterstaat de kust van Katwijk
aan Zee. In mei starten de voorbereidende werkzaamheden.
Vanaf de eerste strandopgang aan de zuidkant van de boulevard
tot het uitwateringskanaal spuiten baggerschepen in totaal
400.000 kubieke meter zand op het strand. Hierdoor blijft
Katwijk goed beschermd tegen de zee.

Werkzaamheden strand

Strandopgang

Strand aanvullen met zand
Via een leiding pompt
het schip het zand
naar de kust.

Pijpleiding

Bulldozers verdelen het
opgespoten zand over
het strand.

Baggerschip

Weggezogen zand

Opgespoten zand

Pijpleiding

Baggerschip
Laadruim

Zo’n 10 kilometer uit de kust zuigt het schip zich
vol met zand van de zeebodem. Via een zuigkop
en pijpleiding komt het zand, vermengd met
zeewater, in het laadruim van het schip.

Pijpleiding

Zuigkop

Onder water of op het strand?

Acht keer De Kuip vol zand
Om de kust te onderhouden, gebruikt Rijkswaterstaat de komende
jaren gemiddeld 12 miljoen kubieke meter zand per jaar. Dit is
vergelijkbaar met 8 keer De Kuip tot de rand toe gevuld met zand.

Waar het kan, brengt Rijkswaterstaat zand onder water aan, en waar
het moet, op het strand. Onder water is meestal goedkoper en geeft
minder overlast voor strandbezoekers.

Natuur
Bij het kustonderhoud wordt rekening gehouden met de natuur.
In het broed- en zoogseizoen houdt Rijkswaterstaat afstand tot
beschermde vogels en zeehonden om te voorkomen dat ze worden
gestoord. Samen met tien natuurorganisaties onderzoekt
Rijkswaterstaat de gevolgen voor de natuur van het aanbrengen
van grote hoeveelheden zand op de kust. Kijk voor meer informatie
op www.natuurlijkveilig.nl.

Meer weten?
Bekijk de film op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud of scan
de QR-code.
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