
golfaanval

duinafslag

volgende storm: 
minder schade

herstel bij rustig weer
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"Wat zal er gebeuren bij een flinke storm? 
De duinen zijn onze enige bescherming tegen de zee. En elk jaar zie je ze 
stukje bij beetje afkalven. Het is inmiddels zo erg, dat ze hier extra zand 
moeten storten om de boel een beetje op peil te houden. Doodeng vind ik 
het. Als het aan mij ligt, leggen ze hier snel een paar strekdammen aan. 
Of meteen een dijk, wat mij betreft. Ik wil wel graag droge voeten 
houden!"

"Ah, die mooie Nederlandse kust! Waar vind je nu 
zo’n afwisseling en variatie in landschappen en plaatsjes? Wij komen hier 
al bijna vijfentwintig jaar. Hebben ons eigen huisje in de duinen. Als de 
zon schijnt, gaan we naar het strand. En als het minder mooi weer is, 
maken we lange wandelingen door de duinen. Of we gaan naar Hoek van 
Holland. Heel imposant om te zien, die industrie en grote zeeschepen. 
Daarna eten we dan lekker een pannenkoek in een of ander dorpje. Want 
die badplaatsjes hier, die zijn echt heel gezellig!"

Zand is natuurlijk. En zodoende de beste bescherming van onze 
kust. Zand zorgt ervoor dat de kust zichzelf kan herstellen. Als een 
storm stukken duin wegslaat, wordt het zand verspreid over het 
strand en dicht onder de kust. Zo past de kust zich onmiddellijk aan 
de nieuwe situatie aan. Een tweede storm richt daardoor veel 
minder schade aan. En in rustige periodes bouwen strand en duinen 
zich grotendeels weer op. Angst voor natte voeten is dan ook 
nergens voor nodig. Zolang we maar zorgen voor voldoende zand. 
Vanaf 1990 houden we met succes de kustlijn op zijn plek, door 
zandsuppleties, op het strand en onder water. Natuurlijk kost dat 
geld. Maar het is niet te vergelijken met de kosten voor de aanleg en 
het onderhoud van dijken en dammen.

Zand is goedkoop. Zand is flexibel. Zand is veilig.

Veelzijdig
door zand Natuurlijk

zand

Onze kust is een uniek stukje Europa. Strand en duinen, grote 
zeehavens, drinkwaterwingebieden, gezellige dorpjes en mondaine 
badplaatsen: je vindt het allemaal aan de Nederlandse kust. Die 
kust bestaat voor een groot deel uit zand. En daar maken we volop 
gebruik van. Zand is een natuurlijke en veilige bescherming tegen 
de zee. Dankzij het zand kunnen wij bouwen, wonen, werken en 
recreëren aan de kust. Juist zand zorgt voor dat gevarieerde en 
afwisselende beeld dat onze kust zo bijzonder maakt. Zonder 
zand zou het leven aan de Nederlandse kust er totaal anders 
uitzien.

Zand is het fundament van onze kust.


