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Projectuitvoering



Contract

• Onderdeel van HWBP (31-12-2015)
• Design, Build, Maintain (DBM)

• Aanlegovereenkomst
• Onderhoudsovereenkomst (20 jaar)

• EMVI gericht op zand, recreatie, natuur, 
onderhoud en hinderbeperking

• Dialoogfase in tenderproces



Tenderproces: dialoog op natuur

Droog, breed strand

Schorren en slikken

Vochtige duinvallei



Tenderproces

• Dialoog: zoektocht klant natuurwaarden
• Beschikbaarheid zandkwaliteit (d50)
• Verstuiving
• Robuust ontwerp �� R.I.



Ontwerp
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Overzicht van het project
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Ruimtelijke Inpassing (EMVI)

• Recreatie: 
lagune
panoramaduin

• Infrastructuur: 
Strandslagen, fietspad, ruiterpad

• Natuur: condities habitat types 
vooroever: H1110 (zandbanken)
strand : H2110 (embryonale duinen) 
duinen : H2120 (‘witte duinen’) H2160 (duin vegetatie)



Uitvoeringsmethode / fasering



Onderhoud Kustversterking

Activteit

[1] Peiling van bodem- en maaiveldligging

[2] Rapportage toetsing veiligheid Kustversterking

[3] Vaststelling van standzekerheid van vochtige duinvallei

[4] Vaststelling van breedte Droog strand in Recreatiezones

[5] Vaststelling volume Kustschillen (DR+SO+OV+DV)

[6] Opname grondwaterstanden in peilbuizen

[7] Uitvoeren visuele van schouw strand, oever en duin 

na storm

[8] Bepalen positie momentale Kustlijn (MKL)

[9] Onderhoudssuppleties Recreatiezone

[10] Onderhoudssuppleties Natuurzone 



Building with Nature-aspecten



Building with Nature filosofie

Building with Nature: 
Een ontwerpproces gericht op het gebruik 
maken van natuurlijke processen en het 
bieden van kansen voor natuurontwikkeling
als onderdeel van infrastructuur 
ontwikkelingsprojecten

Building with Nature: 
Een ontwerpproces gericht op het gebruik 
maken van natuurlijke processen en het 
bieden van kansen voor natuurontwikkeling
als onderdeel van infrastructuur 
ontwikkelingsprojecten



Building with Nature aspecten in het project

een duingebied en zandige 

vooroever (strand) die de 

inkomende hydrodynamische 

en eolische energie en 

sedimenthuishouding van de 

ondiepe kustzone reguleren 

een duingebied en 

zandige vooroever 

(strand) die kansen 

bieden voor 

natuurontwikkeling 

en daarmee het 

versterken van de 

ruimtelijke kwaliteit 

van het landschap



Monitoring: verplichtingen

• Monitoring verplichting uit vergunningen
• Voortgekomen uit voortraject milieu-impact (MER) en omgeving
• Verantwoordelijkheid van OG (deels doorgezet aan ON)
• Focus op aantonen van acceptabele impact

• Monitoring verplichtingen ON
• Doorgezette verplichtingen (binnen contract)
• Aantonen EMVI-realisatie
• Aantonen veiligheid



Monitoring: kansen

• Monitoring kansen voor ON
• Monitoring gedurende onderhoudsperiode = kennisopbouw voor 

slim onderhoud van ZSNH
• Vastlegging ervaringen gedurende onderhoud = betere inschrijving 

op toekomstige werken

• Monitoring kansen voor BwN-gedachtegoed
• Ontwikkeling van habitats ‘vanuit niets’
• Onderzoek relatie tussen natuurontwikkeling en veiligheid
• In beeld brengen ontwikkeling beleving: van bezwaren vanwege 

mogelijke hinder naar positieve beleving van nieuwe natuur



Monitoring: verplichtingen vs. kansen

• Verplichtingen
• Focus op ‘meten van (geminimaliseerde) negatieve impact’
• Aantonen of iets wel of niet optreedt = zekere uitkomst (ja/nee)
• Weinig aanleiding tot ‘leren’
• Interessegroep: vergunningverlener + achterban

• Kansen
• Focus op meerwaarde/positieve impact
• Onzekere uitkomst/waarde van gemeten data
• Focus op kennisontwikkeling die (direct) toepasbaar is
• Interessegroep: stakeholders/betrokkenen in toekomstige werken



EcoShape innovatieproject

• EcoShape partijen: 

• Budget: € 1.425 mln

• Partners/financiers: HWBP-2, HHNK



EcoShape innovatieproject – thema’s

• Voorspelbaarheid van de habitatontwikkeling 

• Optimalisaties in het veiligheidsontwerp

• Meewegen beleving



EcoShape innovatieproject – aanpak

• Monitoring en analyse
• Aanvullend op monitoring van HHNK en Aannemerscombinatie
• Hoogte en vegetatiebedekking (drones/LiDAR), gedetailleerde

vegetatiemonitoring, expertsessies voor stuif
• Belevingsonderzoek

• Vergelijking met verwachtingen en referenties

• Analyse en rapportage
• Doorvertaling voor generieke toepassing (bv modellen guidelines)
• Focus op toekomstige projecten/zandige oplossingen



EcoShape innovatieproject – eerste data

321 4 5



EcoShape innovatieproject – eerste data

100 m

Transect 3



EcoShape innovatieproject – eerste data


