
 

 
Zuiderwagenplein 2  

8224 AD Lelystad 

Postbus 17 

8200 AA Lelystad 

T 06-51617980 

Website: http://www.enwinfo.nl  

 

 

 

 
Aan  

DG Water 

t.a.v. ir. Mw. A.G. Nijhof MBA 

Postbus 20906 

2500 EX Den Haag  

 

Contactpersoon Doorkiesnummer 

Dr. ir. I. Tánczos  06-11526458 

Datum Bijlage(n) 

14 november  2008  

Ons kenmerk Uw kenmerk 

ENW-08-42  

Onderwerp  

Methode vaststelling en toetsing afslagcontouren 

 

Geachte mevrouw Nijhof, 

 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft in de brief ‘13 kustplaatsen’ van 20 

januari 2006 aangegeven hoe het kabinet om zal gaan met de negatieve effecten van 

zeespiegelstijging en klimaatverandering op de bescherming van buitendijks gebied in de 

dertien kustplaatsen. Het gaat hierbij om die plaatsen waar er sprake is van een historisch 

gegroeide aaneengesloten buitendijkse bebouwing. In de brief stelt de Staatssecretaris dat 

het ‘huidig beschermingsniveau’ behouden moet blijven. Dit niveau moet voor alle plaatsen 

via een uniforme methode worden bepaald en op kaart worden weergegeven.  

 

Om invulling te geven aan de brief van de Staatsecretaris heeft de Kennisalliantie Duinafslag, 

bestaande uit Deltares, TU Delft en Alkyon, in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan het 

rapport ‘Bepaling beschermingscontouren kustplaatsen’. Hierin wordt beschreven hoe 

contouren worden bepaald die een zeewaartse begrenzing kunnen vormen van gebieden 

met een specifiek beschermingsniveau. Zij zijn vastgesteld door middel van een methode 

waarbij de hoeveelheid kustafslag is berekend als zou de kust alleen uit zand bestaan. Het 
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Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is gevraagd de in het rapport beschreven methode 

inhoudelijk te beoordelen1.  

 

Het ENW is akkoord met de in het rapport beschreven methode om te komen tot 

afslagcontouren en de toetsing daarvan. Dat deze relatief technisch en complex is, komt 

door de gewenste omzetting van behoud van zandvolume -wat bij het kustonderhoud 

standaard is- naar een afslagcontour, welke wordt uitgedrukt in een afslagkans met 

bijbehorende geografische ligging. Dit geeft een goede basis om te komen tot een 

vaststelling van het beschermingsniveau.  
 

Ik vertrouw erop u met deze reactie van dienst geweest te zijn. 

 
 
Hoogachtend, 
 

 

Ir. G. Verwolf 

Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid 

 
 

                                                 
1 De werkgroep “Beschermingsniveaus 13 kustplaatsen”, met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, 
waterschappen, Expertise Netwerk Waterveiligheid en Rijkswaterstaat, bereidt o.l.v. DG Water een advies voor over 
wat het ‘huidige beschermingsniveau’ voor de dertien kustplaatsen uiteindelijk moet zijn. 

 
 


