
In mei 2020 onderhoudt Rijkswaterstaat de kust tussen Dishoek 
en Vlissingen. De duinen en stranden zijn onze belangrijkste 
bescherming tegen de zee. Door de wind, zee en stroming 
verdwijnt er zand van de kust. Door nieuw zand aan te  
brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.  
Zo blijft Walcheren goed beschermd tegen de zee.

Hinder en gevaarlijk werkterrein
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 en wandelaars dienen na de werkzaamheden rekening te 
houden met eventuele zachte plekken in het zand. De werkzaam- 
heden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door. 

Waarom is kustonderhoud nodig?
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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Bulldozers verdelen het 

opgespoten zand over het strand.

Via een leiding pompt het 

schip het zand naar de kust.

Baggerschip
In de Sardijngeul, een vaargeul in de 

monding van de Westerschelde, zuigt het 

schip zich volmet zand van de zeebodem. 

Via een zuigkop en pijpleiding komt het 

zand, vermengd met zeewater, in het 

laadruim van het schip.

Pijpleiding

Strand aanvullen met zand

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. 

 

De inhoud van voetbalstadion De Kuip is 1,5 miljoen kubieke meter. 
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Onder water of op het strand?
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. Tijdens metingen 
van Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen in maart 
2020, bleek dat de kust bij Westduin nog net binnen de water- 
veiligheidsnorm viel. Om klaar te zijn voor het komend stormseizoen 
(vanaf 1 oktober 2020), wordt nu versneld 210.000 m3 zand over 
een lengte van 860 meter over het strand verspreid. Het overige 
geplande kustonderhoud op Walcheren wordt nog voor eind 
2021 uitgevoerd. 

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.

http://www.rijkswaterstaat.nl

