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Drama aan zee

Tot een bepaalde leeftijd bestaat het strand 
vooral uit een emmertje en een schepje, plak-
kerige zonnebrandolie en brandend zout water 
in je ogen. Later wordt dat alles door de topless 
dames verdrongen. En nog weer later, zeker als 
je landschapsarchitect bent geworden, wordt 
het strand behalve een vrijetijdservaring, ook 
een ruimtelijk fenomeen: wel of niet verbon-
den met het landschap eromheen, afwisselend 
of homogeen, dynamisch of kunstmatig, veilig 
of kwetsbaar.
Aan de Nederlandse kust is ruimte voor verbe-
tering, dat vindt Nederland zelf ook. De pro-
vincie Zuid-Holland nodigde daarom 25 bui-
tenlandse experts uit om tijdens een internati-
onale workshop van een week, hun frisse blik te 
richten op de kust. Dat gebeurde in samenwer-
king met het Atelier Kustkwaliteit – een samen-
werking van Bouwkunde aan de TU Delft, de 
kustprovincies Noord- en Zuid-Holland, Fries-
land en Zeeland, het Deltaprogramma voor de 
kust, de gemeente Den Haag en baggeraar Van 
Oord – dit alles met ondersteuning van het Sti-
muleringsfonds voor Architectuur. Dit jaar zal 
het Atelier Kustkwaliteit de resultaten uit zijn 
diverse ontwerpend onderzoeken bundelen in 
een Werkboek Kustkwaliteit, als inbreng voor 
het provinciale en nationale kustbeleid, de 
‘Nationale kustvisie in 2014’.
De 25 experts, opgedeeld in vijf internationaal 
samengestelde teams, moesten met voorstellen 

komen voor de Zuid-Hollandse kust in 2100. 
De bedoeling, volgens atelierleider Jan-Dirk 
Hoekstra van H+N+S, was om op de lange ter-
mijn veiligheid en landschappelijke kwaliteit 
bij elkaar te brengen – de hedendaagse mantra 
van de Nederlandse omgang met water.

Achterland
Vier van de vijf teams constateren dat de 
Nederlandse kust identiteit mist, dat het overal 
meer van hetzelfde is, dat hij te smal is, dat 
de verbindingen ontoereikend zijn. Sommige 
plannen richten zich op de lengte en willen die 
smalle strip breder maken, andere richten zich 
op de breedte en pleiten vooral voor sterkere 
banden en betere verbindingen met het achter-
land. Het plan More Drama wil, zoals de naam 
zegt, de belevenis door het doorsteken van de 
duinen vergroten. ‘Het verdedigen van Kat-
wijk met meer duinen verhoogt de ruimtelijke 
kwaliteit’, zegt de Zweedse landschapsarchitect 
Martin Arfalk.
Eén plan, Cool Strip, viert juist dat lineaire 
karakter. Bij de presentatie van de resultaten 
van de workshop in het Provinciehuis eind juni 
merkte Peter Veenstra van LOLA nuchter op: 
‘Als je vanuit een internationaal perspectief 
naar de Nederlandse kust kijkt, dan is het dui-
delijk dat die gewoon een strip is. Ik denk niet 
dat wij genoeg zandmotors kunnen aanleggen 
om onze kust even divers te maken als die in 

Internationale ontwerpworkshop over de Zuid-Hollandse kust

Dat er iets moet gebeuren aan de kust van Zuid-Holland om de veiligheid te 

waarborgen, is geen punt van discussie. Maar behalve de veiligheid is ook de 

landschappelijke kwaliteit in het geding. Internationale teams van experts bogen 

zich daarover met vijf ontwerpstudies. ‘Al deze plannen laten zien dat oplossingen 

voor de veiligheid direct verbonden zijn aan de ruimtelijke organisatie van de kust.’

Tracy Metz

More Drama  (Martin Arfalk, Zweden; Robert 

Gostincar, Slovenië; Caroline Rufin-Solar, Frankrijk; 

Dirk Neumann, Duitsland; Ankie Bruens, Nederland)

Meer drama betekent minder routine, meer 

contrast, duidelijker omlijnde ambities. Kijk niet 

alleen naar de zee maar ook naar de kwaliteiten 

in de achtertuin, achter de duinen. Neem Katwijk: 

geen boulevard, geen nieuw parkeren, maar 

een nieuw waterfront met een haventje aan de 

binnenkant. ‘In 2225 zijn wij allemaal dood, maar 

Katwijk is dan het Nederlandse Venetië.’

Impressie van het nieuwe waterfront van Katwijk 

in More Drama.
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andere landen. Zelf loop ik graag de zandmo-
tor op om terug te kijken naar het strand als 
een strip.’
De plannen lijken vooral door stedenbouwkun-
dige en programmatische verlangens gedreven. 
De teams kregen als uitgangspunt mee een 
zeespiegelrijzing van 85 centimeter in 2100, het 
hoogste KNMI-scenario, maar dat heeft opval-
lend weinig zichtbare weerslag op de plannen 
gehad. Over de verhouding tussen zoet water, 
bijvoorbeeld voor de kassen vlak achter de 
duinen, en het zoute water dat in verschillende 
plannen in kreken weer wordt binnengelaten, 
werd ook niet veel vernomen. 

Stevige duinenrij
Toch zag Han Meyer, professor aan de TU 
Delft, in de plannen een bevestiging van 
zijn eigen overtuiging: ‘Nederland moet zijn 
beheer van het water aan een fundamentele 
heroverweging onderwerpen. Het is essentieel 
om veiligheid aan kwaliteit te linken. Kwaliteit 
is niet iets wat je achteraf erbij doet als je geld 
over hebt, zoals de huidige staatssecretaris 
denkt. Al deze plannen laten zien dat oplos-
singen voor de veiligheid direct verbonden zijn 
aan de ruimtelijke organisatie van de kust.’ 
Verrassend vond hij het dat een onderwerp 
waar Nederland al 25 jaar lang over praat – ver-
breding van de kust zeewaarts – in geen enkel 
plan voorkomt. 
Als je alle plannen die er in de loop der jaren 
voor de kust zijn getekend, langs diezelfde kust 
zou opstapelen, dan hadden we er een stevige 
duinenrij bij. Daar is nu deze buitenlandse 
inspiratie bovenop gekomen. Hiermee wordt 
de grote pot met plannen gekruid waar de pro-
vincies nu in roeren – ze werken aan hun stra-
tegieën voor het Deltaprogramma Kust voor 
2100. Het is te hopen dat de grote lijn uit deze 
vijf plannen daarin terug te vinden is: meer 
contrast, meer onderscheid. De Nederlandse 
kust kan een beetje drama wel gebruiken.

Coastal Rhythm (Antonello Naseddu, Italië; 

Kazimierz Rabski, Polen; Jake Wiersma, Gerwin de 

Vries, Klaske Havik, Nederland).

Wij gaan voorbij de veiligheid, zeggen de 

makers. We voegen meer zand toe om de duinen 

te vergroten en aantrekkelijker te maken, we 

breken de duinen door om het getij en daarmee 

de natuur weer binnen te laten, we bouwen 

tijdelijke nederzettingen die in de winter weer 

verdwijnen. De kust raakt weer verbonden met 

de ritmes van de natuur – en die zijn niet altijd 

vriendelijk. Alleen Den Haag heeft het hele 

jaar een strand, dus die stad krijgt de ruimte, 

inclusief gebouwen die tot in de zee reiken.

Unveiling the Coast (Ana Raguz, Kroatië; José 

Jiménez, Spanje; Gertjan Jobse, Leo Adriaanse, 

Nederland).

Bij aankomst met de tram bij het Kurhaus hadden 

de buitenlandse leden van het team geen idee 

dat ze vlak bij de kust waren. Ze stuitten op 

talloze obstakels: tussen de stad en het water, 

tussen de duinen en het achterland, tussen 

de duinen en het strand. In de plaats van deze 

gefixeerde natuur stelt Unveiling the Coast een 

dynamische natuur. De samenstellers trekken de 

kassen naar de ‘glazen kust’, waar in tijdelijke 

huisjes en paviljoens de producten uit de kassen 

worden geconsumeerd. Het gebied krijgt ook een 

tweelingresort: een drijvende marina in Katwijk 

en event tourism in Noordwijk.

The Green Coast (Robin Hodgetts, Groot-Brittannië; 

Francesco Musco, Italië; Vincent Herbert, Frankrijk; 

Hanneke Kijne, Nederland).

Verbeter de verbindingen langs de kust en 

met het achterland met groene corridors. Geef 

de afzonderlijke kustplaatsen een sterker 

eigen karakter – Hoek van Holland een nieuwe 

uitkijktoren, Scheveningen het uitgaansleven, 

Katwijk het ecotoerisme, Noordwijk de exclusieve 

winkels en restaurants – en verbindt ze met een 

netwerk van plezierboten.

The Cool Strip (Maria Goula, Spanje; Dan Haslov, 

Denemarken; Linda McElduff, Ierland; Carolyn 

Cobbold, Groot-Brittannië; Peter Veenstra, 

Nederland).

Nee, niet de saaiheid bestrijden door om de 

tien kilometer een nieuw thema te maken. Dat 

lineaire van de kuststrook is geen probleem 

maar juist een kwaliteit, zeker voor de 

watersport, maar dan heb je wel een parallel 

transportsysteem nodig, van boten of fietsen. 

The Cool Strip houdt het strand in conditie met 

een ‘tweede-generatie zandmotor’, waarbij 

een door windenergie aangedreven motor 

zelf het zand ophaalt. Het is wel te hopen dat 

RandstadRail naar de kust wordt doorgetrokken. 

‘Een sterke visie die op een integrale benadering 

is gebaseerd, kan zelfs in tijden van crisis worden 

gerealiseerd.’


