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Leeswijzer

Er kan een keuze gemaakt worden uit drie
afstudeerateliers: 'Civic Space: 'Herstructurering' en
'Off the map'. lk heb gekozen voor 'Off the map'. Het
uitgangspunt van dit atelier is het doorgronden van
(oninteressante) gebieden .
'Off the map' Ia at je een dubbele operatie uitvoeren. Een
analyse van bovenuit en een exploratie van onderuit.
De analyse van bovenuit houdt in het bestuderen
van kaarten, het documenteren van feiten, het
deconstrueren van in lagen . Met deze analyse heb je
nog geen duidelijk beeld van het gebied, behalve dan
van kaarten of foto's. Je bekijkt het gebied als het ware
vanuit het vogelperspectief. Het brengt in beeld wat je
eigenlijk al weet en wat allang is vastgelegd.
Het tweede deel van de analyse is een exploratie
van onderuit. In dit geval mocht ik met mijn zomerse
schoeisel het gebied gaan ontdekken. Het is een
selectieve benadering waarin jij zelf aangeeft wat
voor jou belangrijk en kenmerkend is. Vanuit het
kikkerperspectief breng je ongekende zaken aan het
Iicht.

Door deze twee benaderingen, van boven en onder af
en met andere uitgangspunten, heb je een persoonlijke
en tijdelijke maar ook precieze en complexe en
interessante lezing van het gebied kunnen maken . Dit
alles is weergeven in deze 'gids'. Een verzameling van
kaarten, teksten , foto's en schetsen. Hierop zijn bepaalde
aspecten van het gebied te vinden. De overtollige
informatie is weggefilterd om zo het proeven van het
gebied mogel ijk te maken.

behandeld worden in het hierop volgende boekwerk.
Maar voordat u daaraan begint met lezen wil ik u
uitnodigen om met mij kennis te nemen van de
Nederlandse kustzone.

Zoals hier beschreven is, is ook deze 'gids' ingericht. Met
een filter zijn belangrijke kaarten bewerkt en begrijpbaar
gemaakt. Na het onderzoeken van de Nederlandse kust
en begrippen als toerisme en verstedelijking aan de
kustzone uitgelegd te hebben komt er een verdieping.
Door bij enkele badplaatsen de ontdekkingsreiziger
te zijn ontdek je specifieke punten die de stad eigen
maken . De gebruikte onderzoeksmethode is gebaseerd
op boeken van Raoul Bunschoten, Franz Oswald en Dilip
da Cunha.
Deze analyses zullen leiden tot een ruimtelijk antwerp
voor een deel Scheveningen . Dit ontwerpdeel zal
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Aanleiding
De stad - land confrontatie is en blijft een actueel en
spannend onderwerp om naar te kijken. Vaak wordt er
gekeken naar de verrommeling; op welke wijze deze op
te lossen is en de stedelijke rand duidelijk gemaakt kan
worden. Met de Vijfde Nota Ruimte Ordening werden
de randen aangegeven volgens het rode en groene
contouren beleid. Tussen de zee en het land is er een
andere confrontatie en is de grens veel duidelijker. Met
natte voeten sta je in de zee, de grens van land en zee
wordt op deze manier bruut weergegeven.

jaren, maar wordt maar in beperkte mate gebruikt. Met het
advies van de Deltacommissie is dit principe weer meer in
het Iicht komen te staan. Nu kan het gebruikt worden ter
bescherming van Nederland.

De Nederlandse kust is Ianger bestudeerd dan welke
andere kust ook, maar de precieze connectie zee - kust
- badplaats is nog redelijk nieuw. Over deze connectie
gaat mijn scriptie. Geomorfologische en economische
invloeden vormen de Nederlandse kustzone.

Er dient gekeken te worden op welke manier de invloeden
samen kunnen vloeien. Dit proces wil ik met mijn
scriptie gaan onderzoeken en hiervoor uiteindelijk tot
ontwerp(adviezen) te komen. Deze ontwerpadviezen
gaan gebruikt worden bij gebieden rondom, en grenzend
aan, badplaatsen.

De economische invloeden worden vorm gegeven
door maatschappelijke trends en beleid gevormd door
overheden. Het toeristische deel van de steden dient
aangepast te worden aan deze trends maar ook op de stad
zelve en de zee.

Geomorfologische invloeden op de Nederlandse kust zijn
aandachtig bekeken door Ronald Waterman en wat hier
tegen te doen is. Om de geomorfologische processen
tegen te gaan is er het 'bouwen met natuur' principe
gelanceerd. Dit principe bestaat ondertussen al enkele
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Toekomstplan
Vanuit de overheidsinstanties; het Rijk, provincies en de
gemeenten, is er beleid, inspelend op de toekomstbeelden,
gemaakt voor de kustzone. Het beleid is opgesteld vanuit
cultuur en natuur, rekening houdend met de korte
en de lange termijn. Oak al bevinden de ruimtelijke
ontwikkelingen van het beleidzich op hetzelfde ruimtelijke
vlak, ze komen elkaar niet tegen. Deze hebben een
conflicterende claim, beiden eisen zij de parkeerterreinen,
hetstrand en de boulevard op. Zij spelen in op verschillende
systemen, waarvan diverse actoren zorgen voor de
realisatie van het beleid. De actoren dienen integraal om
te gaan met de kustzone. Het Rijk is verantwoordelijk voor
de kustlijnhandhaving. Provincies en gemeenten hebben
een belangrijke verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke
ordening. Vanuit twee kanten zullen er nieuwe frontiers
ontwikkeld worden door het opgestelde beleid.
Voor de kustzone zijn er toekomstbeelden waar het beleid
op inspeelt, dit beleid dientechtersamen tevloeien. Zander
dat het ene toekomstbeeld zijn stempel doordrukt op de
andere. De invloed van de toekomstbeelden verschillen
enorm. De termijnen zijn verschillend, maar de korte

termijnontwikkelingen kunnen inspelen op de behoeften
voor de lange termijn. De klimatologische veranderingen
zullen pas in de loop van de komende eeuw te merken zijn,
terwijl niemand maatschappelijke ontwikkelingen voor
termijnen van een eeuw kan voorspellen . Een strategie
kan zijn "mee liften op de tijd': Het principe hiervan is, dat
begonnen wordt met niet al te grootschalige ingrepen op
plekken waar dat urgent is.

daarmee van een maatschappelijk grater belang dan het
tweede toekomstbeeld, welke gericht is op de stad. Beide
toekomstbeelden worden ontwikkeld vanu it een ander
perspectief. Voor de ruimte die hier tussen te vinden is
zullen ontwikkelingsmogelijkheden ge"initieerd worden .

Doelstelling van het toekomstplan is het ontwikkelen van
een beter kustproduct, waarbij in samenhang op beide
toekomstbeelden wordt ingespeeld. De toekomstbeelden
die hiermee bedoeld worden zijn;
- stijging van de zeespiegel
- daling toerisme van de badplaatsen
De focus ligt hierbij op het eerste toekomstbeeld, de
tweede toekomstbeeld is hieraan ondergeschikt. Voor het
eerste toekomstbeeld zijn er lange termijnontwikkelingen
opgesteld, waar het tweede toekomstbeeld zich op kan
aanpassen. Het beleid van het eerste toekomstbeeld
is gericht op de verdediging van het achterland, en
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Toekomstbeeld: stijging van de zeespiegel
Hypothese
De verwachting van de Deltacommissie is dat de
processen zoals; klimaatverandering, zeespiegelstijging en
bodemdaling op termijn de veiligheid langs de Hollandse
kust onder druk zetten. Als wij niet willen dat binnen nu
en honderd jaar de Randstad onder water staat, dan dient
hiervoor actie ondernomen te worden. De Deltacommissie
meent dat er rekening moet worden gehouden met een
zeespiegelstijging van 0,65 tot 1,30 meter in het jaar 2100
en van 2 tot 4 meter in 2200. 1
lk zal in het verslag het document van de Oeltacommissie
aanhouden. Er zijn vele onderzoeken gedaan over de
zeespiegelstijging, maar naar mij inziens is dit het meest
complete onderzoek. Maar ook hierin verschillen de
stijgingen van de zeespiegel. Daarom zal het on twerp worden
ontwikkeld aan de hand van hetvolgende toekomstbeeld. Met
in het achterhoofd houdend de variabele zeespiegelstijging.
Het on twerp zal dus moe ten pass en bij een zeespiegelstijging
van 0,65 maar ook van 4 meter.

I Samen wcrken met water, een land dat lceft, bouwt aan zijn toekomst

structurele maatregelen om de veiligheid voor Nederland
te garanderen houden in; uitvoeren van zandsuppleties,
het versterken van dijken en het verbreden van de
dynamische natuurlijke kustverdediging.

Ruimtelijke ontwikkeling
Om de zeespiegelstijging onder controle te houden dient
hiervoor een beleid over de kustveiligheid opgesteld te
worden, waarin ook op termijn perspectieven worden
geboden voor alternatieve kustveiligheidsstrategieen.
Hiervoor dient eerst naar de verschillende kustproblemen
gekeken te worden. Dit zijn problemen met betrekking
tot
kustlijnhandhaving,
veiligheidswaarborgen,
risicobeheersing en golfoverslag. Er is, met betrekking tot
de problematiek, een grate mate van diversiteit langs de
Hollandse kust. Om deze reden kan er geen eenduidige
oplossing voor de verdediging van het Nederlandse
achterland worden bedacht.

Bestaande keringen zullen verhoogd en verbreed worden
en er zullen op vele plekken langs de kust zandsuppleties
plaatsvinden. Zandsuppleties vormen de kern van ons
huidige en toekomstige kustbeheer en bieden goede
mogelijkheden om sa men met het klimaat mee ontwikkeld
te worden. Zeewaarts worden de duinen verbreed, een
bredere kust biedt dan meer ruimte aan natuur, recreatie,
zoetwateropslag en wonen.

De overheid heeft zwakke schakels langs de kust
aangewezen . Achter deze zwakke schakels in de
kustverdediging liggen vakantieparken, dorpen en
steden . Om de veiligheid voor de komende vijftig jaar te
garanderen, zijn er structurele, duurzame maatregelen
nodig. Voor de Nederlandse delta betekent, met het
aanpakken van de kustverdediging, dat er voortdurend
behoefte is voor aanzetting van zand. De duurzame

Jaarlijkszand suppleren isgenoeg om de zeespiegelstijging
tegen te gaan. Aileen dit gepaard gaande met de zwakke
schakels adviseert de Deltacommissie om de suppleties
op zo'n grate schaal uit te voeren dat de kust de komende
eeuw kan aangroeien en dat de badplaatsen aantrekkelijk
blijven. Dit betekent meer dan aileen maar de vereiste
hoeveelheid zand suppleren om de badplaatsen te
beschermen tegen de zeespiegelstijging.

9
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Kustverdediging voor de Noordzeekust

'In de loop van de laatste tientallen jaren is gebleken
dat het over het algemeen goedkoper is geworden om
periodiek zand te suppleren dan om harde verdedigingen
te bouwen en te onderhouden?
Er is na veel onderzoek gebleken dat zandsuppletie een
positieve uitwerking heeft voor de kustverdediging.
Langs de Noordzeekust zijn er twee mogelijkheden voor
kustverdediging te vinden, namelijk de harde keringen,
zoals de stormvloedkeringen en de golfbrekers. De
andere mogelijkheid qua kustverdediging is met zachte
elementen; duinen. Aan de duinen wordt vorm gegeven
door de natuurkrachten en zandsuppleties. De positieve
uitwerking van zandsuppleties is de mogelijkheid van het
meegroeien van de kust. Meegroeien met de natuur.
Met zandsuppleties bestaat er zelfs de mogelijkheid om
Nederland groter te maken. Door op strategische plekken
zand te suppleren kan de kustlijn in zeewaartse richting
verschuiven. Mits deze verschuiving in harmonie is met
het natuurlijke systeem van golven en stromingen.

2 Naar cen integraal kustbeleid via bouwen met de natuur

De Deltacommissie heeft op 3 september 2008 haar advies
uitgebracht betreffende de bescherming van Nederland
tegen de gevolgen van klimaatverandering. Aan de hand
van het boek 'Naar een integraal kustbeleid via bouwen
met de natuur' heeft de Deltacommissie zijn advies
gegeven betreffende de Nederlandse kustverdediging.
Voor de Nederlandse Noordzeekust geldt dat er aileen
zachte elementen worden aangelegd. De kustveiligheid
zal op orde gehouden worden door zand te suppleren.
Langs de kust zijn naast de duinen, welke dienen voor de
bescherming van het achterland, ook stormvloedkeringen
te vinden zoals de Hondsbossche stormvloedkering.
Het verschil van invloed tussen deze kustverdedigingmogelijkheden is groot. De duinen worden op een
"natuurlijke" wijze aangelegd, hier vindt een continuering
van het landschap plaats. Dijken doorbreken juist het
vlakke Nederlandse landschap en geven weinig ruimte
voor verdere ontwikkeling of gebruik name van de dijk.
Een dijk of duinverhoging leidt tot een fysieke verandering
van de identiteit en aangezicht van de Nederlandse kust.
Er dient hier aan gesleuteld te worden, ondanks de invloed

die het uitoefent op de omgeving, zodat het ook gebruikt
kan worden voor de kwaliteitsslag van de badplaats.
Dit kan met duinen op een natuurlijkere manier dan het
gebruik van dijken, mede daarom is er gekeken naar
een meer natuurlijke manier van beschermen van het
achterland. Dit betekent het streven naar een dynamische
evenwichtskustlijn, dat wil zeggen een flexibele kustlijn
waarvoor geldt dat aangroei en afslag elkaar redelijkerwijs
in evenwicht houden. Het tot stand brengen van een
dynamische evenwichtskustlijn geschiedt door middel
van zachte elementen (duinen en stranden), onder
gebruikmaking van in de natuur aanwezige krachten
en materialen. Op deze manier kan er zeewaartse
landuitbreiding plaatsvinden.
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Voor de kustzone zijn er al enkele plannen gemaakt. Het
plan van Ronald Waterman is daar de meest bekende
van. Een duinverbreding van enkele kilometers bij Hoek
van Holland wat afloopt naar een verbreding van enkele
meters bij Scheveningen. Bij de aangewezen zwakke
schakels wordt er extra zand gesuppleerd en wordt
een duinverbreding aangelegd met hierin een dijk. Een
statische behandeling dynamisch weergegeven door het
overkoepelen van de aanleg van een duin.
Met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid
van de badplaatsen zijn er maatregelen met beperkte
effecten nodig; zoals voedingsbanken, duinverbreding
in combinatie met vooroeververhoging en/of het
aanbrengen van en duinvoetbreding.
Op welke manier dit gerntegreerd kan worden met
de badplaatsen aan de Hollandse kust, van Hoek van
Holland tot aan Den Helder, is hiernaast systematisch
weergegeven .

De mogelijke kustversterkingopties zijn het aanplempen
van zand zee- of landinwaarts, het verhogen van de
boulevard en het exploiteren van de boulevard met
zijn omgeving. Deze kustversterkingopties kunnen in
combinatie met elkaar ontwikkeld worden.

met dit toekomstbeeld in het achterhoofd. Op deze manier
kunnen er meerdere ontwerpen ontstaan die mogelijk zijn
bij de verandering van de duinen.

De mogelijkheden zijn in tweeen op te delen. De
mogelijkheden hebben betrekking op de badplaatsen
met een smalle duinenstrook tussen boulevard en strand,
en op de badplaatsen met hun boulevard direct aan het
strand. Bij het suppleren van het nieuwe zand zullen oak
de golfbrekers gedeeltelijk verder onder het zand komen
te liggen .
De precieze hoogte en breedte van de toekomstige
duinenrij verschilt per locatie. Oak verschilt dit per
scenario, in het meeste positieve scenario hoeft er maar
een hand met zand gesuppleerd te worden. In het meeste
negatieve scenario zal de zeespiegel 4 meter stijgen. De
duinuitbreiding zal daarom breder en hager van vorm
kunnen worden. Er zal daarom bij het ruimtelijk antwerp
meer naar het volgende toekomstbeeld gekeken worden,

13

Toekomstbeeld: daling toerisme in de badplaatsen
Hypothese
Vanuit verschillende beleidsdocumenten blijkt dat er een
positieve impuls moetworden gegeven aan de badplaatsen
van de Hollandse kust. Willen de badplaatsen nog kunnen
meedingen in de internationale concurrentiestrijd dan
zal er een kwalitatieve slag moeten worden gemaakt.
Nu trekken de (Nederlandse) toeristen veelal naar de
Middellandse zee. Deze trend zal, mede door de stijgende
olieprijzen en trends als vergrijzing en korte vakanties
weer kunnen omslaan. Het kustbezoek is dan weer een
groeisector. Kansen zijn er volop door een gevarieerd
aanbod van badplaatsen langs de Noordzeekust. De
Nederlandse badplaatsen dienen op de trends in te spelen
en te concurreren om de daling van het toerisme tegen te
gaan.
Ruimtelijke ontwikkeling
Dit onderzoek gaat over het toeristische deel van de
badplaats. Hierbij zal gekeken worden naar de kwaliteiten
en of deze eventueel verbeterd dan wei veranderd kunnen
worden. Voor deze ontwikkelingen zal er niet worden
gekeken naar de bereikbaarheid van de badplaats of het

verder uitbreiden van recreatiemogelijkheden. Boulevard,
connectie met de stad en plaatsing van winkeltjes
en strandpaviljoens zal, inspelend op beleid van het
andere toekomstbeeld, herontwikkeld kunnen worden.
Het gebied, waar deze ontwikkelingen kunnen gaan
plaatsvinden, wordt nu veelal gezien als een faciliteit voor
detoeristen. Datwil zeggen dat de burger van de badplaats
hier weinig te zoeken heeft. Dit gebied is ingericht voor
de toerist. Het gebied zal echter zo benaderd moeten
worden dat het weer verweven wordt met de badplaats.
De toerist zal zodoende ook verder de stad verkennen dan
enkel de boulevard en het strand. Op welke manier dit
beter benadrukt kan worden zal onderzocht worden in de
komende hoofdstukken.
De herontwikkeling van het toeristische deel van de
badplaats verschilt door de identiteit van de badplaats en
de locatie. Zo heeft Egmond aan Zee een andere identiteit
dan Scheveningen en komen hier ook ander type
toeristen op af. Mede door het verschil van identiteit kan
de badplaats zich onderscheiden. Juist met de connectie
van het overgangsgebied en de stad(centrum) kan de

badplaats zich verder onderscheiden. Niet elke badplaats
is zo ingedeeld dat de boulevard verbonden is met het
oude centrum. Dit kan verder bijdragen aan de identiteit.
De ontwikkelingen voor de kwalitatieve verbetering van
het toeristische deel van de badplaats kunnen tegen strijdig zijn met de ontwikkelingen die zijn voorspelt
vanuit het vorige toekomstbeeld. Er dient dan oak
geprobeerd te worden deze twee toekomstbeelden te
fuseren . De kwaliteitsslag zal per badplaats anders zijn.
Er wordt gekeken naar de bestaande situatie en met
een onderzoek wordt er aangegeven wat als een zwakte
gezien kan worden. De kwaliteitsslag kan een verbetering
van de openbare ruimte betekenen; nieuwe verharding
aansluitend op de omgeving, of het toevoegen van
functies passend bij de badplaats en zijn identiteit;
strandpaviljoens of juist ruimte voor meer natuur.
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Toerisme

Nederland is een populaire toeristische bestemming.
In 2007 bezochten zo'n elf miljoen toeristen uit vele
delen van de wereld ons land. Dit betekent een groei
van 3% ten opzichte van 2006. De afgelopen jaren is het
toerisme naar Nederland flink gegroeid, door gunstige
economische omstandigheden en een groeiend aantal
'low cost'- verbindingen . Beide ontwikkelingen staan nu
op een omslagpunt. Oorzaak, welke op de korte termijn
het inkomend toerisme be'lnvloed, is de ontwikkeling
van de economie in voor Nederland relevante herkomstlanden. De huidige economische situatie in de meeste
Europese Ianden en Amerika wordt gekenmerkt
door teruglopende groei, oplopende inflatie (door
stijgende olie- en voedselprijzen) en een daling van
het consumentenvertrouwen. Allemaal zaken die een
negatieve, dempende werking hebben op het uitgaand
toerisme vanuit deze landen. 3 Dit betekent tevens dat
Nederlanderszelfook minder ver gaan reizen, en meerdere
en kortere trips gaan maken, aldan niet in 1\lederland.

Tegenover de haperende westerse economieen staan de
nog altijd sterk groeiende economieen in Oost-Europa,
Azie en Zuid-Amerika. Het uitgaand toerisme uit deze
regio's/continenten zal ook in 2008 bovengemiddeld
groeien, waarbij de groei vooral in de eigen regio terecht
komt. Het aantal toeristen uit deze Ianden naar Nederland
groeitgestaag, maar hetvolume is vooralsnog beperkt. Het
toerisme in Nederland zal, mede door de vermeerdering
van korte trips, ook de komende jaren verder, al dan niet
gestaag, stijgen.
Nederland hoeft hierbij niet bang te zijn voor concurrentie.
De Belgische, Deense en Noord-Duitse kust voeren de
kwaliteit van de badplaatsen dan wei op maar bezitten
niet aile juiste componenten (zoals goede bereikbaarheid,
veiligheid en schone stranden) om toeristen te blijven
trekken. Nederland dient wei gefocust te zijn op zijn
internationale positie, zij kan deze alsnog verliezen . De
Nederlandse badplaatsen moeten daarom kiezen tussen
volumeontwikkeling of kwaliteitsverbetering. In het geval
van de kust lijkt aileen kwaliteitsverbetering een optie te
zijn. Dit kan lei den tot het keren van de genoemde tend ens

3 Destinatie Holland, de buitenlandse toerist nader bekeken
4 Meer dan strand en zee: het toeristisch imago van de Nederlandse kust onder Duitse bczoekers

van mogelijke achteruitgang van het toeristenaantal.
Ook binnen de Nederlandse grenzen is er maar in beperkte
mate sprake van concurrentie. Nederland is in drie delen
op te splitsen. De Waddeneilanden, de Hollandse kust
en Zeeland. Deze gebieden staan bekend om andere
identiteiten en trekken hiermee ook andere toeristen aan.
Vooral deWaddeneilanden hebben metdeassociatiesactief
en natuur een duidelijk onderscheidend toeristisch imago.
De Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse kust hebben vrijwel
hetzelfde toeristisch imago waarin de Zuid-Hollandse kust
meer geassocieerd wordt met drukte en industrie en de
Noord-Hollandse kust meer met natuur, het achterland
en schone stranden. De Zeeuwse kust onderscheidt zich
qua toeristisch imago van de andere regio's doordat deze
kustregio meer met vriendelijke bevolking en veiligheid
wordtgeassocieerd, evenals mettypisch Zeeuwse as pecten
zoals de Deltawerken of mosselen. 4 Binnen deze gebieden
dienen de badplaatsen wei duidelijke keuzes te maken, zij
moeten zich onderscheiden. Dit betekent aandacht voor
de eigen identiteit ten opzichte van andere badplaatsen.

17

Met het verschil in identiteit komen er verschillende
type vakantiegangers naar de badplaatsen, te weten;
de zonzoeker, de natuurzoeker, de kampeerder, de
reiziger, de stedenbezoeker, de cultuurzoeker, de
groepsreiziger, de actieve vakantieganger, de avonturier
en de gewone vakantieganger.5 Deze typologieen
kunnen weer onderverdeeld worden in met aantal
huishoudensamenstellingen . Bloemendaal aan Zee richt
zich op de zonzoekeren de jeugd, door de strandpaviljoens
als feesttenten te bestempelen. Egmond aan Zee is
geschikt voor de mooie natuurzoeker en gezinnen.

De toerist Ievert een bijdrage aan de ontwikkeling
van economisch vitale en ruimtelijke stads- en
natuurlandschappen. Het toerisme is voor de kustzone
evident en kan ook niet meer los gezien worden van de
Nederlandse badplaatsen. Het toerisme is de economise he
motor waar zowel de werkgelegenheid als een groat
aantal voorzieningen op drijft. Door een kwaliteitsslag in
de badplaatsen te willen bewerkstelligen kan er (meer)
toerisme worden aangetrokken. De toeristen zelf zorgen
niet voor deze kwaliteitsslag, de kwaliteitsslag wordt
bewerkstelligd door ruimtelijke aanpassingen.

Het toerisme laat zijn (ruimtelijke) stempel achter in
de badplaatsen. Grote asfaltvlakten en brede trottoirs
(boulevard) zijn vereist om de toeristen de nodige ruimte
te kunnen bieden. Het toerisme heeft negatieve gevolgen
voor de stedelijke structuur van de badplaatsen. De stad
wordt letterlijk misbruikt door de toerist en laat deze
"verwaarloosd" achter. Echter zorgt de toerist ook voor
inkomsten en werkgelegenheid.

De kwaliteitsverbetering zal verwezenlijkt worden
in
infrastructuur,
voorzieningen,
overnachtingsmogelijkheden en openbare ruimte. De herontwikkeling
van de openbare ruimte en de stedelijke structuur zal
in dit onderzoek behandeld worden; de aankleding,
materialisering en connectie met de stad is in sommige
badplaatsen bedroevend. Voor het antwerp dient ook
rekening gehouden te worden met de identiteit van de
badplaats. De eigenheid van de badplaats zorgt tevens
ook voor een bepaald type toerist. Als een badplaats

5 Toerisme: verbroedering of vcrloedcring
6 Toeristische Agenda

zich op (jonge) gezinnen gaat richten verschilt dit in
voorzieningen en ruimtelijke indeling, dan wanneer de
badplaats zich richt op sport en spel.
Om de kust als bestemming in de toekomst concurrerend
te Iaten zijn met Ianden als Belgie, Frankrijk en Spanje is een
kwaliteitsslag dringend nodig. Het is daarbij van belang
om de karakteristieke elementen van de Hollandse kust te
behouden en waar mogelijk te versterken. Daarmee kan
dan ook hetonderscheidende ka raktervan deverschillende
plaatsen beter worden geprofileerd en worden afgestemd
op de diverse doelgroepen en het type toerisme. Het
verschil kan gevonden worden in de afwisseling tussen
badplaatsen (bebouwing) en omliggende duingebieden
(natuur) en - naast Scheveningen met internationale
allure- de kleinschaligheid van de badplaatsen. 6 De toerist
zal in de toekomst aileen maar meer luxe willen . Doordat
de badplaatsen zich meer kan richten op de individuele
toerist kan deze daar opgevangen worden. Het toeristische
deel van de badplaats kan, door de gekozen richting van
de badplaats, erg verschillend in ruimtelijke ontwikkeling
worden.
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Geomorfologische geschiedenis van de kust

Zoals eerder vermeld was heeft Nederland problemen
ten aanzien van kustverdediging. Door de golfstroming
en de noordwestenwind vindt er golfafslag plaats. Door
deze natuurkrachten worden er delen van de natuurlijke
dynamische kust afgeslagen. Het zand van de afkalving
komt hierna terecht op andere del en langs de Nederlandse
kust. Door de stroming van het zeewater, wat vanuit
het Kanaal de Noordzee binnenkomt, wordt het zand
verschoven naar het noorden. Op de waddeneilanden en
aan sommige delen van de kust vindt aanzanding plaats,
op andere locaties afkalving. Uiteindelijk spoelt het zand
het land uit, en vindt er in Duitsland en Denemarken
aanzanding plaats.
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Zoals wij de Nederlandse kustlijn kennen is deze redelijk
nieuw. De afgelopen 7000 jaar is er een grote verschuiving
geweest in de vorm van de kustlijn. De vroegere Noordzee
was veel kleiner dan nu, daardoor lagen de strandwallen
vroeger vele kilometers meer naar het westen. Na de
laatste ijstijd kwam er water beschikbaar voor het vullen
van de Noordzee. Het stijgen van het zeewater zorgt
voor een landinwaartse verschuiving van de vloedlijn . De
strandwallen werden opgeruimd en ten oosten hiervan
ontstonden nieuwe strandwallen, hoger dan de oude.
Dit fenomeen hield op toen de zeespiegelstijging
verminderde. In West-Nederland vond juist een uitbouw
van de kust plaats. Tussen de 5000 en 3000 jaar geleden
ontstonden nieuwe strandwallen ten westen van de oude.
De jongere kwamen door de zeespiegelstijging telkens
iets hoger te liggen dan de oudere. Het verbreden van
de kust bedroeg ongeveer 10 kilometer en ging door tot
omstreeks de Romeinse periode. 7

Wat kenmerkend was tijdens de Romeinse periode was
dat grotendeels de kustuitbouw tot stilstand kwam.
Terwijl in het zuiden de kust werd uitgebouwd, boog de
strandwal bij Bergen (Noord Holland) landinwaarts. Ten
noorden hiervan strekte de kust zich bolvormig tot aan
Texel. Deze kustuitbouw was omstreeks 3700 jaar geleden
gestabiliseerd van Den Helder tot aan Hoek van Holland.
Dit was een gesloten kustbarriere. 8

landwaarts van de jonge duinen liggen, komen op enkele
plaatsen nog restanten van de oude duinen voor. Deze
oude duinen, die voor het grootste deel zijn afgegraven,
hebben een hoogte van maximaal 5 meter. Op de oude
duinen zijn de eerste nederzetting te vinden.

Water zoekt altijd de kortste route en langs de Nederlandse
kust is deze dwars over het Nederlandse achterland, van
Hoek van Holland naar Delfzijl. Na de Romeinse periode
sloeg de uitbouw van de West-Nederlandse kust om in
een kustafname. Deze kustafname duurt nog steeds voort.
Met de kustafname zijn de jonge duinen ontstaan. De
oude duinen, vaak ondergezand door de jonge duinen of
veenafzettingen, zijn nog afkomstig uit de periode dat de
Nederlandse kust nog aan het groeien was.
Langs de kust liggen nu duinen welke een hoogte van 30
meter kunnen hebben. De duinvorming was omstreeks
1800 voltooid. Op de oudere lage strandwallen, die

7 Het Nederlandse landschap
8 Het Nederlandse landschap
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Hoe de Nederlandse kustlijn er in de toekomst precies uit
zal komen te zien weet niemand. Zelfs na het onderzoek
van de Deltacommissie kan er niet met zekerheid worden
gezegd waar de precieze kustlijn in de toekomst zal
liggen.

worden terwijl het achterland verder inklinkt. Ook kan een
dijk bijdragen aan zandverlies. In de toekomst zal dan ook
verder naar de mogelijkheden van dynamisch omgaan
met de kustlijn onderzocht worden .

Waar wei uitspraak over gegeven kan worden is dat de
kustlijn blijft schuiven en dat de Deltacommissie deze
dynamische kustlijn wil behouden. Dynamisch omgaan
met de kustlijn is mogelijk door mid del van zandsuppletie,
het realiseren van het bekende tulpeiland is een
mogelijkheid.
Op de kaart hiernaast is aangegeven hoe de kustlijn eruit
zou kunnen zien wanneer we ons terugtrekken van enige
bescherming van het achterland. Er zou veel van onze
kustverdediging verloren gaan en de kans op slufters
en overstromingen wordt veel groter. Deze manier van
omgaan met de kustlijn kan samen met het statische
omgaan van de kustlijn als ongewenst gezien worden.
Het statisch omgaan van de kustlijn is verleden tijd, na
onderzoek is gebleken dat dit niet meer het gewenste
resultaat geeft. De dijken dienen verder verhoogd te

25

Uit het kaartje hiernaast blijkt dater duidelijke verschillen
zijn in de morfologie van de kust: in het noorden bestaat
een open kust met daarachter een waddengebied, waarin
de getijde-afzettingen voor de bedijking ver landinwaarts
reikten. In Midden-Nederland een gesegmenteerde
duinenkust: hier reikt het veen tot aan de zandige
kust, bestaande uit strandwallen en duinen. Zeeland is
gevormd door estuaria. Een estuarium is een verbrede,
trechtervorminge riviermonding waar zoet rivierwater en
zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water
ontstaat, en waargetijverschil waarneembaar is. Nederland
ligt in een deltagebied van het uitmonden van de Eems
in de Noordzee bij Delftzijl tot aan de uitmonding van de
Schelde. Met het verwezenlijken van de deltawerken is
de Nederlandse kustlijn ingekort en bedraagt nu nag 340
kilometer.

van de rivieren in de Noordzee wordt het zoute door het
zoete water tegengehouden.
Dit dynamisch evenwicht is in de loop van de tijd aan
sterke veranderingen onderhevig geweest, veelal
door menselijke activiteiten. Door het onttrekken van
grondwater uit de duinen voor drinkwater en het planten
van bomen is er veel grondwater verdwenen .

De duinen hebben naast de bescherming van Nederland
nag enkele natuurlijk functies. Zo houden de duinen
het zoete water vast en kan het duinengebied als een
zoetwaterzak gezien worden. Het zoete water verdringt
het zoute water, waardoor de zoetwaterzak ontstaat en er
een dynamisch evenwicht ontstaat. Met het uitmonden
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Groei van de nederzettingen
Het kustgebied heeft vanouds aantrekkingskracht op
mensen uitgeoefend. AI voor de laatste ijstijd bevonden
zich mensen aan de kust. Concentraties van oude
bewoning bevinden zich bij de (oude) riviermondingen,
daartussen liggen vrijwellege gebieden. Dit zijn de smalle
plekken van het duinenlandschap. Op enkele plekken
mondden rivieren uit in de zee. Tussen deze plekken
bevinden zich al dan niet enkelvoudig of meervoudige
geleden duinwiggen.
In de vroege middeleeuwen is het kustgebied vrij intensief
bewoond geweest. Plaatsen als Velsen, Oegstgeest en
Petten worden al in de 8"• eeuw genoemd. De meeste
nederzettingen in Noord- en Zuid-Holland en op de
Waddeneilanden lagen op de oude strandwallen .

stonden. De historische strandwallen, waarop de wegen
zijn aangelegd, zijn nog steeds ten dele in Den Haag te
vinden . Deze oorspronkelijke structuren geven vorm aan
de oude steden.
Tegen heteind van devroege middeleeuwen begon vanuit
de strandwallen de ontginning van de achterliggende
veengebieden . De steden groeien verder het achterland
in en ook richting zee. De nederzettingen aan de kust
hebben een andere opbouw dan de steden op de oude
strandwallen. Zij zijn meestal gesticht als vissersdorp
en uitgegroeid tot een badplaats. Deze steden zijn
uitgegroeid over de lengte van de strandwallen, waardoor
de badplaatsen meestal een longitudinale vorm hebben.

De langgerekte strandwal zelf was als bouwland in
gebruik (de 'geest'). De geest was in dwarsrichting in
stroken verkaveld. Om het hele bouwlandgebied lag een
houtwal. De lagere veengebieden buiten de strandwal
waren als grasland in gebruik. Op de grens van bouwland
en grasland lagen wegen, waaraan de boerderijen
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Op dit kaartje is te zien dat veel steden in het kustgebied
voor een groat deel op de oude strandwallen of
duinengebied liggen. Het gebied tussen de jonge en
oude duinen is zeeklei of veengebied, wat veel later pas
bewoond is geraakt.
Er zijn meerdere rijen strandwallen ontstaan tijdens
de vorming van de Nederlandse kustlijn . Op de oudste
strandwallen zijn de eerste nederzettingen te vinden.
Deze zijn deels voor de landbouwproductie geegaliseerd.
Zodoende zijn de strandwallen verdwenen uit het
landschap en zijn ze aileen nag herkenbaar aan de oude
kavel- en wegen structuur. De oude strandwallen kunnen
cultuurhistorisch als verloren gezien worden, ze zijn niet
meer onderdeel van het landschap.
De steden zijn gestichtopdeoude strandwallen en breiden
vanaf daar uit. De steden die niet op de strandwallen
zijn gesticht zijn veel jonger. Dit omdat pas veel later de
Nederlanders wisten om te gaan met de veengebieden .

9 Atlas van de Ncdcrlandse waters tad

De meeste badplaatsen hebben tijdens de Tweede
Wereldoorlog een deel van hun bebouwing verloren zien
gaan door de bouw van de Atlantic Wall. Hitler wilde van
de westkust van Europa een onneembare vesting maken
en zich zo tegen een eventuele aanval van de geallieerden
op het westelijk zeefront indekken. Na voltooiing in 1944
was de Atlantic Wall een grate aaneenschakeling van
zwaar geschut voorziene forten, bunkers, kazematten,
mijnenvelden,
mitrailleurnesten,
prikkeldraadversperringen en allerlei ijzeren hindernissen. Sommige
van dezewerken zijn nag terug te vinden in de badplaatsen
en de duinen.

familiebadplaatsen, waar dorps- en badplaatsleven zich
ruimtelijk mengen.9 De groei van de nederzettingen
heeft vorm gegeven aan de identiteit. Een verschil van
identiteiten zorgt uiteindelijk oak voor een ander type
toerist wat de badplaats kan/wilt bedienen. Bepaalde
elementen zoals strand, boulevard, duinen en parkeerplaatsen zijn in elke badplaats te vinden, maar de invulling
hiervan en de activiteiten die hieromheen worden
georganiseerd onderscheiden verder de identiteiten van
de badplaatsen.

De plaatsen aan de kust zijn niet allen als badplaatsen
begonnen. Zij zijn gesticht als vissersdorp, stad aan
riviermonding of stad op een oude zandwal. Vanaf
deze nederzettingstypologieen zijn ze soms verder
uitgegroeid naar badplaatsen of vakantieparken. In de
nederzettingsvorm badplaats zitten oak nag verschillen.
Zo zijn er steden welke de badcultuur gescheiden houden
van het dorp, zoals Noordwijk en Scheveningen. De andere
vissersdorpen ontwikkelden zich tot relatief eenvoudige
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(nat)zand
(droog) zand
duinen
boulevard
parkeerterrein

overgangsgebied

System en

De toekomstbeelden richten zich op verschillende delen
van de kustzone. Zij zijn gericht op de systemen, natuur en
cultuur. Hiertussen is een gebied wat door het beleid van
beide toekomstbeelden gebruikt kan worden en onder
beide systemen kan val len.
De natuur herbergt het zee- en duinensysteem, waarbij de
duinen een product zijn van de zee. De cultuur herbergt
het landbouw- en stadsysteem. Hetland achter de duinen
werd tijdens de eerste bewoning ook gebruikt voor
akkerland. Tegenwoordig is het gebied zo verstedelijkt dat
op veel plekken, waar-vroeger landbouw werd bedreven
nu, bewoning plaatsvindt. De oude (land)wegen tussen
de steden zijn nog zichtbaar en maatgevend voor de
morfologische opbouw van de steden.
Voor het overgangsgebied zal voornamelijk het duinenen stadsysteem onderzocht worden. Met betrekking
tot de kust en de voorgelegde toekomstbeelden vindt
hier een grate conflicterende claim plaats. Om deze
reden is een ruimtelijke oplossing noodzakelijk. Het
overgangsgebied kan hier wellicht ruimte voor bieden.
I 0 Tussenland

Het voldoet aan de randvoorwaarden met betrekking tot
de beide toekomstbeelden en bevindt zich tussen natuur
en cultuur.

ruimte en de rol van verschillende spelers in de ruimtelijke
ordening. 10 In hetgebied vinden ertijdelijke en permanente
verschijnsels plaats. Deze verschijnselen kunnen varieren
van een dag, een seizoen tot een paar jaar.

Overgangsgebied

Het gebied tussen natuur en cultuur kan als het
overgangsgebied beschouwd worden, ook wei een
transitruimte. Elke ruimte in Nederland is bestemd en heeft
een functietoegewezengekregen in bestemmingsplannen.
Dit hoeft niet te gelden voor (delen van) het overgangsgebied, hierin kan nog gespeeld worden met de functies
en met de randen. Het overgangsgebied is namelijk wei
ingekaderd door de randen van de systemen maar echter
niet vastgelegd. Door invloeden vanuit de systemen
kan het overgangsgebied van vorm, gebruik en grootte
wijzigen. Dit heeft zijn invloed op de ingredienten en
tijdelijke verschijnselen van het overgangsgebied.
Overgangsgebieden zijn nooit hetzelfde. De vorm,
gebruik en grootte hangen samen met de economische
en ruimtelijke structuur van een gebied, de druk op de

Het overgangsgebied bevat enkele ingredienten welke
kenmerkend zijn voor die economische betekenis
van de badplaats. Deze elementen, al dan niet door
mensenhanden aangelegd, zijn het strand, duinen,
boulevard en parkeerterreinen. Dit zijn elementen
welke in groats contrast staan met de kleine pittoreske
badplaatsen.
De ingredienten in het gebied bevatten veel tijdelijke
verschijnselen, hierbij valt te den ken aan: strandpaviljoens;
strandhuisjes; viskramen; uitbouwen van horecagelegenheden; toeristen en auto's. Deze Iaten, al
dan niet van tijdelijke aard, een stempel achter. Het
overgangsgebied is onderhevig aan grate contrasten. Door
het gebruik van de toeristen in de zonnige zomermaanden
is het gebied vol, in de winter desolaat. Dit zorgt ook voor
een identiteitsverschil in de badplaats.
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Gebruikersmodussen

De badplaatsen zijn onderzocht aan de hand van een
aantal gebruikersmodussen. Met de gebruikers wordt
voornamelijk op de toeristen gedoeld. Hierbij verschillen
de overgangsgebieden van gebruik in de zomer- en
wintermaanden. Het overgangsgebied is het toeristische
deel van de badplaats, en is in de zonnige zomermaanden
dan oak grofweg het "domein" van de toerist. De toerist
maakt gebruik van dit gebied door middel van flaneren,
slenteren, claimen en verplaatsen.
Aan de rand van de badplaats wordt er niet met een
bepaald doel over de boulevard of strand gelopen, er
wordt hier geslenterd. In elke badplaats kan er op andere
plekken geslenterd worden, en de ruimtelijke invulling van
deze ruimte is ook altijd verschillend. De toeristen kunnen
er per locatie anders bijlopen.
Door bezoekers en bewoners van de badplaats worden
(on)bepaalde ruimtes geclaimd in het overgangsgebied,
dit in de vorm van tijdelijk en permanente activiteiten. De
toerist claimt zijn ruimte op het strand met zijn handdoek
of zandkasteel. De permanentere activiteiten betreffen
onder andere de (uit)bouw van de strandpaviljoens.

De laatste gebruikersmodus die van toepassing is in
het gebied is verplaatsen. Om van het ene systeem in
het andere systeem te komen er zijn er verschillende
toegangsmogelijkheden
gemaakt.
Deze
kunnen
verschillen van een brede zeeweg, een parkeerterrein tot
een smal trappetje naar het strand.
Het overgangsgebied is het deel van de badplaats wat zal
veranderen wanneer er een verbeterde kustverdediging
komt. Het gebied dient echter wei te blijven bestaan, als
economische kracht van de badplaats. Daarom dient er
gekeken te worden naar de kwaliteiten en gebreken van
hetgebied. De bevindingen hiervan worden meegenomen
in het antwerp.
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De onderzochte badplaatsen
Na de toekomstbeelden verduidelijkt te hebben is
het uitzoeken welke gebieden/punten in de kustzone
onderzocht moeten worden. Waar komen de "juiste"
badplaatsen en de "juiste" kustversterking bij elkaar. Door
enkele badplaatsen uit te kiezen waar ontwikkelingen op
ruimtel ijke vlak, zowel aan de land- als zeezijde, nodig zijn,
kan er een gedegen onderscheid worden gemaakt in de
groei van deze badplaatsen.
De gekozen badplaatsen zijn; Egmond aan Zee, Zandvoort,
Noordwijk aan Zee en Scheveningen. Dit zijn badplaatsen
welke verschillen van omgeving, identiteit en het type
toerist. Andere badplaatsen liggen minder direct aan
zee (gescheiden door een duinstrook). Deze badplaatsen
zijn niet voor verder onderzoek uitgekozen omdat de
versterking van de kustverdediging hier weinig invloed
heeft op de badplaats.

In de badplaatsen is gekeken naar het gebruik en de
invulling van het overgangsgebied. Hieruit zijn enkele
kwaliteiten en gebreken ontdekt. Dit wordt gebruikt bij
het uiteindelijke antwerp. Volgens het voorgenomen
toekomstbeeld dient er een kwaliteitsslag gemaakt te
worden, dit kan dan plaats vinden door de kwaliteiten en
gebreken te benoemen en aan te wijzen. De kwaliteitsslag
van het overgangsgebied vindt plaats in combinatie met
de kustverdediging.

Egmond aan Zee
1718
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Egmond aan Zee
Egmond aan Zee is in hetjaar 977 gesticht. Vanuit EgmondBinnen werden er enkele huizen aan zee gebouwd. Deze
huizen waren bestemd voor de vissers. Egmond aan
lee heeft van oorsprong een kleinschalig karakter, met
steegjes en weinig groen. Het dorpje groeide verder uit
met onder meer een kerk. Het dorpje met zijn kerk heeft
vaak geleden onder de strijd met de zee, vele delen van
het dorp zijn in de 18de eeuw in zee verdwenen. De kustlijn
is enkele meters landinwaarts opgeschoven waardoor de
huidige boulevard in het midden van het vroegere dorp
ligt. Kustversterking blijft hier een actueel onderwerp.

boulevard vooral bebouwd met hotels en appartementen.
Ten opzichte van het oorspronkelijke dorp zijn de
bouwvolumes hier groot.

Egmond aan Zee was vanaf het begin van de vorige
eeuw zeer in trek bij toeristen die vooral kwamen voor de
gezonde zeelucht. Met name vanuit de grote steden waren
jonge kinderen te gast in een van de vele koloniehuizen. De
boulevard geeft een duidelijk beeld van de ontwikkelingsgang van het toerisme van de afgelopen honderd jaar. Er
vindt hier nog steeds verdere transformatie en verdichting
plaats. Voor het karakter van de badplaats is het van be lang
dat de bebouwing aan de boulevard blijft aansluiten bij
de identiteit van het oorspronkelijke vissersdorp. Nu is de

Egmond aan Zee heeft zichzelf al de eis opgelegd de
ruimtelijke kwaliteit van de strandopgangen en de
boulevard te verbeteren. Dit zijn voor Egmond aan Zee
hele belangrijke verblijfsplekken, maar hebben op dit
moment een wat sobere inrichting. Verder wil de stad de
waarde van de duinen versterken, door de verbindingen
tussen duinen en stad te optimaliseren.

Egmond aan Zee wil zich nog meer gaan profileren als
een familiebadplaats. Hierbij is belangrijk dat er een
verbetering van het aanwezige economische potentieel,
en een verbetering van natuur- en landschaps- en
cultuurhistorische waarde komt. De identiteit van het
strand is gekoppeld aan het kusttoerisme. Egmond aan Zee
wordt meestal geassocieerd met bruisend en gezellig.
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Bevindingen
Door de gebruikersmodussen zijn enkele kwaliteiten en
gebreken uit het overgangsgebied aan het Iicht gekomen.
Dezegemaakte inzichten kunnen meehelpen tot hetvormen van de ontwikkelingen die in de overgangsgebieden
van de badplaatsen gaan plaatsvinden.
In Egmond aan lee is opgevallen dat de strandopgangen,
waar eerder al op gedoeld is tijdens beleidsstukken,
een belangrijke plek zijn in het overgangsgebied. Hier
verzamelen zich de toeristen maar naast het tlaneren
wordt er ook op deze plek geclaimd. De eigenaren van de
viskraam en strandpaviljoenen weten ook deze plekken te
vinden. lij concentreren zich ook rond de strandopgangen.
Deze clustering zorgt voor een redelijk gevarieerd beeld,
ondanks het kleine stukje kustlijn wat Egmond aan
lee bezit. De toeristen die zich op het strand durven te
begeven, weg van deze strandopgangen, komen meteen
in het rustigere deel van het strand. lo tussen de drukke
clusteringen.
De duidelijke connectie strand - centrum, bevindt zich
bij de strandopgangen. Egmond aan lee moet voor zijn

eigen bestaan vechten met de dunne duinenrij vlak voor
de badplaats. Met deze gevaarlijke situatie is een gunstige
omgeving ontwikkeld voor de toerist en diegene die van
hen kunnen Ieven.

Het parkeren gebeurt, net zoals de rest van de activiteiten,
rond de strandopgangen. Langs de boulevard is het smal
uitgesmeerd, waardoor de geparkeerde auto's niet zo snel
een barriere vormen tussen stad en zee.

Het slenteren gebeurt aan zee langs de eb en vloedlijn.
Op de momenten dat het vloed is kan deze wandelroute
niet gebruikt worden, terwijl mensen het liefst door
de branding willen lopen. Een derde route is over de
boulevard, terwijl die over het algemeen minder gebruikt
wordt dan het strand. Ook hier is te zien dat Egmond aan
lee de toeristen het weidse natuurgevoel wil meegeven.
Gekoppeld aan de boulevard zijn er mogelijkheden om
over de fragiele duinenrij richting zee te kijken .

Egmond aan lee moet het met minder toeristen doen dan
een grote badplaats zoals landvoort of Scheveningen.
Maar door de toegangen naar het strand zo in te richten
lijkt het nog redelijk druk te zijn . Een goede inrichting
met strandpaviljoens en kleine ingrepen zorgen voor
het samenkomen van toeristen. Als Egmond aan lee de
gezinnen wilt blijven trekken dan zal de stad niet moeten
proberen een bekendere badplaats te worden met veel
strandpaviljoens en andere mogelijkheden van vermaak.
Door de kleinschaligheid van de stad en zijn omgeving
blijft het voor gezinnen aantrekkelijk.

Het claimen gebeurt incidenteel verdeeld over het strand
en de boulevard en geclusterd bij de strandopgangen.
Strandpaviljoenen zijn tijdelijke bouwwerken die zo
rond oktober worden afgebroken en dan op een verlaten
parkeerterrein worden gestald. De frames waar de
strandpaviljoenen op staan blijven als losse geraamtes
achter op het strand.
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Zandvoort
Zandvoort is rond het jaar 1100 gesticht door enkele
vissers. Met een duidelijke reden werd voor deze plek
gekozen. Hier was de jonge duinenrij onderbroken en
hadden de vissers vanaf het strand toegang tot de lager
gelegen binnenduinen. Met het stichten van Zandvoort
net achter de jongste duinenrij was het beschermd tegen
het zware weer.
Eeuwenlang was de visserij de inkomstenbron van
Zandvoort. Met het gemis van een haven heeft dit
eventuele technologische vernieuwingen van Zandvoort
in de weg gestaan. Voor een lange tijd leefde het dorpje
in een isolement door het gebrek van een goede
verbinding met het achterland. In de 19de eeuw kwam
daar verandering in; er werd een badhuis gesticht en er
werd een spoorverbinding met Haarlem aangelegd. Het
badtoerisme en de recreatieve functie van Zandvoort
werden hiermee aangewakkerd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog is er veel afgebroken in Zandvoort, de
boulevard en vele woningen moesten er aan geloven om
zo de Atlantic Wall te kunnen bouwen. Na de oorlog is de
stad weer opgebouwd en nam het toerisme sterk toe.

Zandvoort heeft een gemengd karakter van toeristischeen woongemeente. Het toeristische deel is in Zandvoort
niet gescheiden van het stadscentrum, het loopt in
elkaar over waardoor de 'locals' de toeristen ontmoeten .
Dit bepaald de identiteit van het dorp. Onlangs is er
door de bewoners gekozen voor een scenario waarin
Zandvoort zich meer op de toerist gaat richten .11 Meer
richten op authenticiteit en kleinschaligheid van het dorp
zijn hierbij hoofdtermen. De mate van de invloed van
het toerisme verschilt in dit gemaakte scenario. Er zijn
toekomstplannen gemaakt voor de boulevard. Hierbij
zal Zandvoort waarschijnlijk ook gaan sleutelen aan de
routing die er nu is naar het strand. Vanaf het treinstation
zijn er enkele goede mogelijkheden om in het centrum en
de boulevard te komen. Maar de boulevard zelf mist de
aantrekkende functie om toeristen vast te houden. Met
de toekomstplannen kan dit een beterpunt zijn, uiteraard
met samengaan van de verbeterde kustversterking van de
badplaats. In dit alles wil Zandvoort een juist evenwicht
vinden tussen toerisme en wonen .

Zij willen zich hiermee ook meer gaan richten op
hun internationale allure, dit kan haaks staan op de
authenticiteit die de stad wil behouden. Zandvoort wll namelijk het aantal strandpaviljoenen uitdunnen, waardoor
het niet meer een groot aantal toeristen kan opvangen.
De stad wil zich ook richten op andere kwaliteiten die zij
te bieden hebben. Bloemendaal aan Zee wordt hierbij als
los onderdeel gezien. De jeugd van Haarlem en omstreken
gaat in Bloemendaal aan Zee uit in de vele feesttenten .
Zandvoort wilt hier niet meer mee vergeleken worden.

55
II Kocrsnotitic structuurvisic Zandvoort 2025-2040

56

57

Slenteren

gem is horeca aan b o ulevard

Claimen

60

-

strandpaviljoenen evenwijdig aan de boulevard

claimen tot aan de branding

I

Verplaatsen

barrierevorming

63

Bevindingen
Een echte, op de toeristen gerichte, boulevard is er niet in
Zandvoort. De boulevard kan meer als een breed trottoir
met enkele faciliteiten gezien worden. Aan de boulevard
in Zandvoort zijn voornamelijk woningen gevestigd. Van
de boulevard valt te zeggen dat de stad Zandvoort niet
precies weet wat hiermee dient te gebeuren. Deze is in
drie stukken op te del en en is onderdeel van de open bare
ruimte door een trottoir te vormen voor woningen, door
een overgangszone te zijn tussen het winkelgebied en
het strand en als een breed trottoir waaraan geparkeerd
wordt. De boulevard dient de spil van de badplaats te zijn
waar aan aile activiteiten zich bevinden of hun connectie
aan hebben. Helaas is hij zelf ook niet een geheel door het
verschil in materialisatie en (onnodige) onderbrekingen.
In dat opzicht wordt er maar weinig geclaimd op de
boulevard, h ij heeft er echter wei de breedte voor. Toeristen
Iopen nergens heen doorhetgemisvan aantrekkingspolen.
Het is een boulevard zonder interessant begin en einde.
De toeristen lopen in Zandvoort het winkelgebied in
en hierna dwars over de boulevard naar het strand. Het
wandel en gebeurt hier dan ook loodrecht en langs de zee,

anders dan in de andere badplaatsen. De boulevard wordt
meestal als wandelgebied overgeslagen. Het claimen
gebeurt een verdieping lager dan de boulevard, op het
strand. Er zijn wei kleine ingrepen gedaan om toeristen aan
te trekken op de boulevard maar deze hebben niet genoeg
invloed om mensen van richting te doen veranderen. Er
mist horeca en eenheid.
De beeldvorming naar de zee toe is hier heel erg aanwezig,
door het duidelijke hoogteverschil in boulevard en strand.
Om de boulevard aan de stad te koppelen dient er nog
veel met de beeldvorming gedaan te worden . Goede
materialisering en aantrekkingspunten, voor de toeristen,
missen hier. Pleinen worden meegenomen in de open bare
ruimte maar hebben niets te bieden, waardoor (behalve
een viskraam) zij lege plekken blijven.
Terwijl het op een minder zonnige dag rustig lijkt in de
badplaats, bevinden de meeste toeristen zich tussen de
lijn van eb en vloed. Ook zijn er nog veel mensen in de
strandhuisjes te vinden . Deze clusters van strandhuisjes
lijken dan net op gated communities. Een hekwerk sluit de

buitenwereld af van de strandhuisjes. Er wordt geclaimd
op het openbare strand, nu in een ergere vorm. Hier heb
je ais buitenstaander helemaal niets te zoe ken.
Zandvoort heeft twee uitvalswegen. De noordelijke
uitvalsweg langs Bloemendaal aan Zee kan een verleidelijk
beeld van het strand geven. Helaas wordt er geparkeerd
tussen de uitvalsweg en het strand. Het lijnvormige
parkeerterrein ontneemt voor de automobilisten veelal
het open zicht op zee. Mede daardoor, en het gemis van
de juiste faciliteiten zorgt ervoor dat automobilisten op de
verkeerde plekken parkeren.
Het sociale Ieven, wat de toerist met zich meebrengt,
bevindt zich voornamelijk in het centrum en op het strand.
De boulevard wordt wei gebruikt, maar mist de juiste
voorzieningen en aankleding om de toerist daar vast te
houden. Bij het versterken van deze zwakke schakel kan
een exploitabele zeewering voor meer levendigheid aan
de boulevard zorgen . Het complete beeld wat Zandvoort
graag wilt tonen voor zijn internationale allure dient hier
juist nog gecreeerd te worden .

65

Noordwijk aan Zee
1869

IOOOm.

66

67

Noordwijk aan Zee
Noordwijk is van oorsprong een vissersdorp gesticht in de
13de eeuw. Noordwijk Binnen is vele eeuwen eerder dan
Noordwijk aan Zee gesticht. Momenteel spiegelt de stad
zich als badplaats en congressencentrum af. In 1866 werd
Noordwijk een badplaats. Omdat het zeewater medicinale
werking scheen te hebben kwamen er mensen met een
koetsje een dagje naar het strand. Oak werd in deze tijd
de eerste paal van Huis ter Duin geslagen. Tegenwoordig
is Noordwijk de nummer drie badplaats van Nederland.
Rand deze periode worden de eerste contouren van
de boulevards zichtbaar, met hotelgebouwen die zich
frontaal op de zee orienteren. Het zuidelijke deel van
Noordwijk aan Zee wordt ontwikkeld tot villapark met
badaccommodaties naar het antwerp van landschapsarchitect Wattez. Met deze ontwikkeling is een aantasting
van het duinenlandschap teweeg gebracht. Villa's op de
tappen van de duinen, waarbij de villa's en de wegen
het relief van de duinen volgen . In de jaren dertig wordt
Noordwijk aan Zee uitgebreid met planmatige uitbreiding.
Noordwijk aan Zee wordt als badplaats belangrijker dan
de oude kern Noordwijk Binnen.

Noordwijkaan Zee is niet meer afhankelijk van devisvangst
maar van de werkgelegenheid die het toerisme met zich
meebrengt. Nieuwe impulsen voor het behoud van de
toeristen is vereist. Deze nieuwe impulsen moeten zowel
naar het duurdere en het middeninkomens segment. Niet
aileen exclusiviteit zet Noordwijk aan Zee op de kaart. Oak
de grate evenementen, congressen en de aanvulling van
het winkelaanbod maken dit beeld meer compleet.
Noordwijk gebruikt voor zijn toekomstbeeld drie
kernbegrippen; diversiteit, geborgenheid, aunthenciteit.
Plannen welke bij het gemeentebestuur van Noordwijk
op tafel liggen zijn onder andere het verbeteren van de
boulevard en zijn omgeving. Vele decennia mist er een
gebouw aan het eind van de boulevard. Met het compleet
maken hiervan kan het beter op het centrum aansluiten.
Voor een verbeterde aansluiting zal oak de Parallel
Boulevard gedegradeerd worden tot een woonstraat.
Het toeristische deel kan op deze manier een betere
aansluiting krijgen met het centrum .

Oak Noordwijk aan Zee is een zwakke schakel in de
Nederlandse kustverdediging. Rijkswaterstaat heeft hier
het afgelopen jaar zand gesuppleerd. De duinenrij is nu
weer sterk genoeg en voldoet weer aan de opgestelde
eisen. De duinen zijn opgehoogd en verder zeewaarts
uitgebreid, maar hierbij is niet rekening gehouden met
de stedelijke structuur van Noordwijk aan Zee. Vanaf de
boulevard kon men vroeger nag over de duinen naar
zee kijken, nu kan dit aileen nag maar vanaf de eerste
verdieping van hotels aan de boulevard. Bij Noordwijk
aan Zee is goed te zien dat be ide toekomstbeelden niet in
samenhang met elkaar ontwikkeld zijn. De plannen voor
de boulevard zijn er, maar hebben veel vertraging.
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Bevindingen
In Noordwijk Iaten de gebruikersmodussen hele andere
kwaliteiten en gebreken zien als dat in Zandvoort of
Egmond aan lee is geconstateerd. Dit in combinatie met
de fysieke omgeving zal dit ook weer kunnen zorgen voor
andere ontwerprichtingen.
Het overgangsgebied van Noordwijk is in twee stukken
gedeeld. Het hotel en congressencentrum 'Huis ter duin'
ligt te midden van het overgangsgebied. Ten noorden
van het hotel bevindt zich de boulevard met restaurants
en de connectie met het winkelgebied. De stad is fysiek
gescheiden van de zee door de weg vlak voor de duinen,
daarnaast zijn de duinen ook zodanig opgehoogd dat er
ook geen zicht meer is op de zee. Enkele jaren geleden
was dit probleem er ook al, maar konden toeristen en
bewoners van de badplaats nog net over de duinen naar
de zee kijken. Nu, na het realiseren van de kustversterking,
is dit niet meer mogelijk.
Het zuidelijk deel van het overgangsgebied geeft vanaf
de stad wei zicht op het strand. Hier is het wandelgebied
enkel en aileen een breed trottoir met incidenteel een

bankje. De beschermende duinenrij tussen Noordwijk
en de zee wordt in het zuidelijke deel gebruikt als groot
parkeerterrein. Op deze wijze staat de stad minder vol met
auto's van de dagjesmensen en blijft in de winterperiode
het lege parkeerterrein buiten zicht. Naast het inpassen
van parkeerterreinen in de duinen is er ook een restaurant
ingepast.ln het noordelijke deel van het overgangsgebied
wordt de jongste duinenrij gebruikt als extra
wandelmogelijkheid. Dit zou uitgebaat kunnen worden,
door hier ook horecavoorzieningen aan te koppelen.

Verder kan er gezegd worden dat er aan de boulevard
ruimte is vrijgehouden voor toeristische activiteiten zoals
zandsculpturen.
Het grootste gemis van Noordwijk is het zicht op de
Noordzee. Dit is te verwijten aan het verhogen van
de duinenrij. Met inpassing van de boulevard en het
overgangsgebied aan de duinenrij kan het zicht op de
Noordzee terugkomen . Dit sa men met het beter aanzetten
van de pleinen kan het overgangsgebied hier beter een
connectie vormen tussen de zee en de stad.

Noordwijk heeft een einde geprobeerd te maken aan de
boulevard. Deze eindigt aan beide kanten op een plein.
Aileen missen deze pleinen de ruimtelijke inrichting om
onderdeel te zijn van het toeristische deel. Het meest
noordelijke plein is gericht op de stad en heeft door
een duidelijk hoogteverschil zijn rug naar de boulevard
gekeerd. Het andere plein wordt als parkeerterrein gebruikt. Hier stond enkele decennia geleden een hotel, maar
tot op heden zijn hier nog geen ontwikkelingsplannen
voor, waardoor het een leeg onbestempeld gebied blijft
langs het toeristische deel van de stad.
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Scheveningen is waarschijnlijk gesticht in de 1ode of 11 de
eeuw. Het begon als een vissersplaatsje, en had als enige
nederzetting gevestigd aan de Noordzee een haven. Het
vissersdorpje had toen nog geen connectie met Den Haag,
de stad verder landinwaarts.
Den Haag is een stad gesticht op oude strandwallen en
is verder uitgedijd waardoor het tegenwoordig grenst
aan Scheveningen. Scheveningen heeft, net zoals enkele
andere nederzettingen aan de kust, zijn kansen gezocht in
het kusttoerisme. De visvangst werd in het begin van de
18de eeuw al niet meer als hoofdinkomstenbron van het
dorp gezien.
In de eerste ontwikkelingsfase van Scheveningen lag de
nadruk sterk op de kuuraspecten van het zeebad. In het
begin van de 18de eeuw werd dan ook het eerste badhuis
in Scheveningen geopend. Tussen het oude vissersdorp
en de nieuwe badplaats is een ruimtelijk onderscheid
gemaakt. Het vissersdorp had, en de badplaats later, een
eigen connectie met het achterland. De stad heeft drie
identiteiten, te weten; bad, dorp en haven. Gekoppeld aan
12 Atlas van de Nederlandse watcrstad

alledrie deze identiteiten bevinden zich wegen naar het
achterland, waardoor deze del en van Scheveningen veelal
los functioneren.
De ontwikkeling van Scheveningen naar een badplaats
zorgde voor samenwerking met Den Haag. Het was
belangrijk dat Den Haag niet zomaar een stad was,
maar een stad met internationale allure en daar hoorde
een badplaats bij voor de 'beau monde'. Het Kurhaus
is gebouwd in 1880, rond de eeuwwisseling werden
meerdere gebouwen met recreatieve functies gebouwd.
Allemaal elementen gebaseerd op het amusement wat te
vinden is in de Duitse, Franse en Engelse strandcultuur. 12
De boulevard en de pier hebben verder bijgedragen aan
het imago van de stad met internationale ambities.

de boulevard. Fysiek. Visueellaat het hier te wensen over.
De drie delen van Scheveningen krijgen een nog grater
ruimtelijk verschil dan zij al hebben. Dit door Scheveningen
Dorp nog meer op het dorpse te richten en Scheveningen
Bad nog meer op andere grote steden te Iaten lijken
zoals Kopenhagen en Malmo. Door het vergroten van
deze verschillen worden er ook meerdere typen toeristen
aangetrokken. Dit wordt nog verder vergroot door het
zeewaarts uitbreiden van de kustverdediging te koppelen
met extreme sports.
De overkoepelende doelstellingen voor Scheveningen is
het aantrekken en vasthouden van meer toeristen.

Het gemeentebestuur heeft grootse plannen voor
Scheveningen. Zij wil de stad nog aantrekkelijker maken
voor de Hagenezen en toeristen. Scheveningen Bad en
Haven worden hierbij de zwaartepunten. Scheveningen
Dorp houdt zijn kleinschalige imago in stand. Deze drie
delen van Scheveningen zijn verbonden met elkaar door
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Bevindingen
Scheveningen is altijd al opgezet als badplaats, vanuit Den
Haag kon de badgast/toerist via de Badhuisweg bij het
Kurhaus komen. Achter het Kurhaus lag en ligt nog steeds
de brede boulevard die uitzicht geeft over het strand en
de Noordzee. Het mooie is dat deze boulevard niet een
losstaand element is. Door de winkeltjes, restaurant en
verplaatsmogelijkheden is het een levendige boulevard.
De verbinding met het strand, en het toeristische deel, is
aanzienlijk beter dan met de stad zelf. Vanuit de boulevard
zijn er slechts enkele mogelijkheden om in de stad te
geraken en loopt de boulevard tragisch dood aan een
simpele rotonde voor auto's. Dit komt omdat de boulevard
met zee, strand en paviljoens als een geheel worden gezien, als een faciliteit voor de toeristen losstaand van
de stad of dorp. De toerist interesseert zich niet in de
badplaats, maar aileen in het toeristische deel van de
badplaats. Hier gaat het fout, waar het toeristische deel
ook zijn aansluiting met de stad behoort te hebben.
Vanuit boulevard en branding zijn er mogelijkheden
om naar een restaurant of andere horecagelegenheid te
gaan. De mate van tijdelijkheid is hierin goed merkbaar.

De strandpaviljoens zijn van tijdelijke aard en staan soms
op palen of stellages tegen de eventuele golfafslag.
Dit betekent ook dat de boulevard het belangrijkste
onderdeel van dit overgangsgebied blijft, onder wat voor
weersomstandigheden dan ook kunnen op de boulevard
mensen flaneren.
Op het strand zijn de (legaal) ingenomen ruimtes van
een meer permanentere periode. De (legaal) ingenomen
ruimtes op het strand worden alsmaar vergroot. De
strandpaviljoeneigenaren zien het strand als hun
priveruimte en claimen het strand voor het verhuren van
strandstoelen. De ruimte voor het strandlaken van de
badgast wordt hiermee telkens verkleind .
Heelsubtiel wordteropdeze manier ruimtegeclaimd in een
publieke ruimte, dit is ook merkbaar in andere delen van
het overgangsgebied. Plein en en parkeerterreinen worden
soms als opslagplek voor dezelfde strandpaviljoenen
gebruikt.

Mensen zijn kudde dieren en is dit ook op het strand
merkbaar. Hier zitten zij dicht bij elkaar. Dit is deels het
resultaat van de gemiste connectie met het parkeerterrein .
De toeristen die eenmaal op het strand komen hebben
meestal niet meer de behoefte een rustig plekje op te
zoeken en gooien daarom hun badhanddoek vlak naast
een andere toerist neer.
Vanuit de toerist gekeken kan gezegd worden dat dit
gebied een zo compleet mogelijk beeld geeft. Vanuit het
eerst genoemde toekomstbeeld gezien blijkt dat met
hoog water de strandpaviljoens bijna onbereikbaar zijn .
Er dient zeker bij Scheveningen een verbreed strand aangelegd te worden. Het daarop volgende resultaat is dater
een grotere claim van de strandpaviljoeneigenaren op de
publieke ruimte zal zijn. Hiervoor dient een (technische)
oplossing bedacht te worden, zodat de kustverdediging
voor Scheveningen weer in orde is en er een duidelijke
grens is tussen de publieke en tot prive omgedoopte
ruimte is.
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Ontwerp
Voor het maken van een antwerp voor het overgangsgebied dient er gekeken te worden naar de verschillende
soorten kustverdediging. Deze zijn eerder al besproken in
ditverslag. Hetovergangsgebied gaater, door de in passing
van de verdedigingswerken, anders uitzien.
Het antwerp wordt een fusie tussen de twee
toekomstbeelden van het vastgesteld toekomstplan .
Deze kunnen leiden tot een antwerp voor een collectieve
ruimte, maar ook tot een herinrichting van de stedelijke
structuur. Landschappelijk kijken naar de (technische)
opgave is hier de verborgen boodschap. Er dient gekeken
te worden naar de wijze waarop het technische deel (de
kustversterking) kan samensmelten met de kwaliteitsslag
voor de badplaats. Dit alles gaat plaatsvinden in het
overgangsgebied en op de grens van de systemen.
Voor de bescherming van het Nederlandse achterland
dient duinversterking plaats te vinden. De aanpassing
aan de stedelijke structuur verschilt overal, want de invulling en koppeling van het overgangsgebied is nergens
hetzelfde. Om deze reden kan er niet een standaard
antwerp gemaakt worden voor meerdere locaties.

In plaats van voor meerdere locaties ontwerpen te maken,
zal er een uitwerking gemaakt worden voor een enkele
badplaats. Bij het ontwikkelen van kleine losse fysieke
ingrepen staan deze niet in verbinding met de stedelijke
context. Het overgangsgebied is bij het antwerp het
uitgangspunt van de ontwikkeling van de badplaats.
Dit gebied zal namelijk herontwikkelt moeten worden
om beide doelstellingen te realiseren . Momenteel is het
overgangsgebied in de onderzochte badplaatsen veelal
een faciliteit los van de stedelijke structuur. Door middel van herontwikkeling kan dit een onderdeel van de
badplaats worden en kan er een slag gemaakt worden
met de stedelijke structuur. Ontwerpprincipes worden
opgedaan aan de hand van de bevindingen en het
(opgestelde) beleid. Samen leiden zij tot de ontwikkeling
van het overgangsgebied wat met de aansluitende
systemen gerealiseerd wordt. De bevindingen van de
andere steden kunnen bijdragen en meegenomen worden
in het verdere on twerp.

zal daarom voor een eerder gekozen badplaats gelden.
De keuze dient hier gemaakt te worden tussen Noordwijk
aan Zee en Scheveningen. Dit zijn de badplaatsen waar de
duinen het smalst zijn en de duinversterking het meest
urgent is. De keuze is gevallen op Scheveningen, omdat
hier het overgangsgebied al redelijk compleet is wat het
uitdagender maakt om hier een gedegen nieuw antwerp
voor te kunnen maken . In Noordwijk aan Zee is al een
deel van het toekomstproces onder handen genomen,
namelijk de kustversterking, aileen niet in overleg met de
stedelijke structuur.
Aileen het stedelijke deel van het overgangsgebied met
de connectie naar de stad zal worden meegenomen in het
ontwerpproces. Dit omdat er niet precies valt te zeggen
hoeveel meter het strand wordt opgehoogd. Er dient een
dynamisch antwerp te komen welke rekening houdt met
een verhoging van het strand, varierend van 0,65 tot 4
meter.

De problematiek van het beheersen van de risico's in het
gedeelte buiten (zeewaarts van) de waterkering speelt
zich vooral af in de boulevard-badplaatsen. Dit antwerp
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Vervolg
Een vervolg op het voorgaande zalleiden tot een on twerp,
in dit geval tot een antwerp voor het overgangsgebied van
Scheveningen. Voordat dit antwerp gemaakt kan worden
zal er eerst weer worden uitgezoomd voor het overzicht
van Den Haag.
Een analyse van Den Haag en Scheveningen kan
verheldering geven over de opbouw en de behoeften van
deze steden. Deze korte analyse zal onder andere gaan
over de beleidsstukken, opbouw van de stad, behoeften
van de inwoners, toeristen en actoren in en rond het
overgangsgebied.
Bovenstaande kan sam en met de bevindingen, die gedaan
zijn als ontdekkingsreiziger, gebruikt worden tot een
ruimtelijk antwerp. Dit antwerp zal moeten aansluiten op
de stedelijke omgeving en op de technische oplossing
van de kustverdediging .
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