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1 Inleiding 
Aanleiding en doel 
Ontwikkelaar Strandweg Vastgoed BV is voornemens om aan de Noordboulevard Scheveningen een 
parkeergarage en winkels/horeca te realiseren, bestaande uit een ondergrondse parkeergarage met winkels en 
horecavoorzieningen op de Strandweg en een paviljoen met winkels en horecavoorzieningen op het strand. 
Ontwikkelaar Strandweg Vastgoed BV voert de realisatie van de parkeergarage en winkels/horeca uit, de 
gemeente maakt het plangebied bouwrijp voor deze locatie. In figuur 1 is het plangebied van de ontwikkelingen 
weergegeven. 

Figuur 1: Projectgebied parkeergarage en winkels /horeca Noordboulevard Scheveningen  
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Om de ontwikkeling te realiseren wordt een ruimtelijke planprocedure (omgevingsvergunning strijdig gebruik) 
doorlopen.  

Doel watertoets 
Het doel van het onderzoek is de impact van de ontwikkeling op de waterhuishouding na te gaan. Deze notitie betreft 
de toetsing van de ontwikkeling van de parkeergarage met winkels/horeca op waterhuishoudkundige aspecten ten 
behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning strijdig gebruik voor deze ontwikkeling. 

Inhoud watertoets
In de watertoetsprocedure komen vier aspecten aan de orde aan de hand waarvan wordt geoordeeld over de 
gevolgen van de ontwikkeling op het gebied van water. Deze vier aspecten zijn waterkwantiteit, waterkwaliteit, 
ecologie en Kaderrichtlijn Water (KRW) en beheer en onderhoud.  

Onderstaand is de opbouw van de notitie weergegeven: 
 Paragraaf 2 bevat een toelichting op de huidige situatie en de kenmerken van de voorgenomen ontwikkeling; 
 In paragraaf 3 komt het aspect waterkwantiteit ten aanzien van oppervlaktewater aan de orde. In het aspect 

waterkwantiteit wordt beschreven hoe het watersysteem in de huidige en toekomstige situatie werkt: hoe wordt 
het hemelwater in de huidige situatie afgevoerd? Hoe gebeurt dit in de toekomstige situatie? Worden er 
watergangen gegraven of gedempt?; 

 In paragraaf 4 wordt de waterkwantiteit ten aan zien van grondwater beschreven. Hierin zijn de effecten van de 
ontwikkeling op het grondwater getoetst.  

 Paragraaf 5 bevat een toelichting op de waterkwaliteit en lozingen. Waterkwaliteit betreft de invloed van de 
ontwikkeling op de chemisch fysische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater. Dit kan raakvlakken 
hebben met bouwmaterialen, schadelijke stoffen, reeds aanwezige verontreinigingen, etc. Het aspect ecologie en 
Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat in op de gevolgen van de ontwikkeling op de ecologische waterkwaliteit. 
Aangezien in (de omgeving van) het plangebied geen zoet water aanwezig is, is dit aspect niet nader uitgewerkt.  

 In paragraaf 6 komt de waterveiligheid aan de orde. Het aspect beheer en onderhoud is hier in beeld gebracht, 
met daarin de gevolgen  van de ontwikkeling op de onderhoudbaarheid van onder andere waterkeringen, 
watergangen en kunstwerken. Een ontwikkeling mag het onderhoud van een kunstwerk of waterkering niet 
belemmeren. Indien er sprake is van meerkosten voor het onderhoud door een ontwikkeling, dienen deze 
gecompenseerd te worden.  
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2 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkeling 
Huidige situatie 
De voorgenomen ontwikkelingen zijn voorzien aan de bestaande (noord-)boulevard, vanaf de Pier tot aan de Gevers 
Deynootweg (Carlton Beach Hotel) ten noordoosten van de Pier (zie figuur 1). 

Het totale gebied van de totale planontwikkeling (boulevard en parkeergarage met winkels/horeca) is 19.735 m2. In de 
huidige situatie is daarvan 4.000 m2 de huidige bebouwing die wordt gesloopt. De huidige boulevard beslaat 
13.000 m2 verhard oppervlak. Het overige oppervlak (2.735 m²) is in de huidige situatie onverhard, hoewel op een 
deel hier in het seizoen strandtenten staan. In Figuur 2 is het verhard oppervlak in de huidige situatie weergegeven. 

Figuur 2 Huidige situatie verhard oppervlak van de gehele planontwikkeling  

De scope van deze watertoets beperkt zich echter tot 12.000 m² waar de nieuwe parkeergarage met winkels/horeca 
komt te staan. Dit plangebied is in de huidige situatie bebouwing en boulevard. De volledige 12.000 m² is in de huidige 
situatie verhard.  

Voorgenomen ontwikkeling 
In figuur 3 is de ligging van de nieuwe parkeergarage met winkels/horeca weergegeven. In deze figuur is te zien in 
hoeverre de Noordboulevard en de horeca op het strand verschuift richting de zee.  
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Figuur 3 Toekomstige situatie (bron: Watertechnisch onderzoek – Arcadis, d.d. 3 maart 2017) met binnen de rode contour de te 
ontwikkelen parkeergarage met winkels/horeca en het paviljoen 

In Figuur 4 is het verhard oppervlak in de toekomstige situatie van de gehele ontwikkeling weergegeven. In de 
toekomstige situatie beslaan de parkeergarage en de winkels/horeca 12.000 m² (scope van deze notitie). De 
boulevard wordt over een lengte van ca. 300 m 35 tot 40 m richting zee uitgebreid. De toename aan verharding die 
hiervoor plaatsvindt, maakt geen onderdeel uit van de onderbouwing van deze vergunningaanvraag.  

Figuur 4 Toekomstige situatie verhard oppervlak van de gehele planontwikkeling 
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Bouwwerkzaamheden 
De bouw van de parkeergarage met winkels/horeca vindt in een tijdsperiode van circa twee jaar plaats. De 
bouwwerkzaamheden bestaan uit de volgende stappen. 

1) Realiseren grondkerende constructie (geen onderdeel van deze aanvraag) 
Om de deels ondergrondse parkeergarage te kunnen bouwen wordt een grondkerende diepwandconstructie over een 
afstand van 292 meter gerealiseerd.  

2) Slopen bestaande opstallen (geen onderdeel van deze aanvraag) 
De bestaande bebouwing Strandweg 81 t/m 189 (inhoud 17.000 m³) zal worden gesloopt voor de realisatie van de 
parkeergarage met winkels/horeca, alsmede een aantal kleinere opstallen zoals kiosken.  

3) Opnemen bestaande verharding (geen onderdeel van deze aanvraag) 
Voor de toekomstige parkeergarage met winkels/horeca dient ca. 15.000 m² tegelwerk, klinkers en straatmeubilair te 
worden verwijderd. 

4) Aanleg kabel/leiding tracé 
Voor het project zal een kabel- en leidingtracé van ca. 425 meter lengte worden aangelegd. 

5) Ontgraven parkeergarage 
Voor de toekomstige parkeergarage dient ca. 47.000 m³ grond te worden afgegraven  

De totale ontgravingsvolume is weergegeven in Tabel 2.1 en is samengesteld uit een deel beneden het huidig 
maaiveld en een deel boven dit niveau.  

Tabel 2.1 Overzicht totale ontgravingsvolumes (Bron: Arcadis, peildatum 28 juli 2016) 

Onderdeel Volumeaandeel 

Ontgraving beneden boulevardniveau 37.000 m3 

Afgraving boven boulevardniveau 10.000 m3 

Totaal ontgravingsvolume 47.000 m3 

6) Afvoer grond 
De grond afkomstig uit de afgravingen van de diepwand en de parkeergarage wordt hergebruikt op het strand, voor 
de uitbouw van de boulevard.  

7) Realiseren fundering parkeergarage met winkels/horeca 
Vervolgens wordt de fundering van de parkeergarage gerealiseerd. 

8) Bouwparkeergarage met winkels/horeca 
Tot slot wordt de parkeergarage gebouwd. 

Vergelijking vigerende en nieuwe planologische situatie 
De voorgenomen ontwikkelingen zijn gelegen binnen gronden van het vigerende bestemmingsplan vigerend 
bestemmingsplan Scheveningen – Badplaats, vastgesteld op 17 oktober 2013, zie figuur 5. 

Door de ontwikkeling van de parkeergarage en winkels/horeca wijzigt de bestemming van het plangebied. In de 
huidige situatie is een groot deel van het plangebied bestemd als ‘verkeer’. Dit is in praktijk reeds verhard. Hierdoor 
heeft deze ontwikkeling beperkt invloed op het verhard oppervlak.  

De gemeente is voornemens de boulevard ter plaatse van de parkeergarage verder richting zee uit te breiden. Dit 
heeft grotere gevolgen voor het verhard oppervlak. Deze uitbreiding wordt echter door de gemeente in een andere 
aparte planprocedure aangevraagd. 
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Figuur 5 Ontwikkeling parkeergarage met winkels/horeca geprojecteerd op vigerend bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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3 Waterkwantiteit oppervlaktewater 
De gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben gezamenlijk de “Visie Toekomstbestendig 
Haags water, voorkomen wateroverlast” opgesteld. Daarin staat de afspraak dat Den Haag en Delfland bij nieuw 
ontwikkelingen uitgaan van het stand-still principe: nieuwe ontwikkelingen worden zo aangelegd dat de 
waterhuishouding minimaal even goed blijft functioneren. Hierbij wordt ook de omgeving betrokken om kansen te 
benutten. Bij een toename aan verhard oppervlak moet versnelde afvoer van hemelwater naar het regionale 
watersysteem worden voorkomen. Bij ontwikkelingen waar geen sprake is van toename aan verhard oppervlak moet 
gekeken worden naar mogelijke kansen om de afvoer richting het regionale watersysteem te beperken.  

Bij deze ontwikkeling is geen sprake van toename aan verhard oppervlak. Hoewel de toekomstige bebouwing van 
Hommerson wordt uitgebreid van 4.000 m² nu naar 12.000 m², vindt de uitbreiding geheel plaats op huidig verhard 
gebied. Ten westen van deze ontwikkeling wordt de boulevard door de gemeente naar zee uitgebreid. Deze 
uitbreiding behoort niet tot de scope van deze vergunningaanvraag (zie blz. 5 ‘vergelijking vigerende en nieuw 
planologische situatie’). Voor het gehele plangebied, zowel parkeergarage met horeca-/winkelunits als de boulevard, 
geldt dat de toename aan verharding niet hoeft te worden gecompenseerd in oppervlaktewater, wanneer overtollig 
hemelwater lokaal wordt verwerkt, door het te infiltreren of naar zee te leiden. Het Hoogheemraadschap van Delfland 
heeft dit bij monde van Klaartje van Etten per e-mail bevestigd (e-mail aan dhr. Greeve d.d. 4 oktober 2016).  

Delfland geeft aan dat het voorkeur heeft om hemelwater in de bodem te infiltreren. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan 
wordt het hemelwater naar de zee geleid. In overleg heeft Dunea bij monde van Pieter Dammers aangegeven dat het 
de voorkeur heeft dat overtollig hemelwater wordt afgevoerd en niet geïnfiltreerd, gezien de ligging van het project in 
een grondwaterbeschermingsgebied. Via het hemelwaterafvoersysteem (HWA) kan het hemelwater naar zee worden 
geleid. In deze ontwikkeling wordt geen extra toevoer van hemelwater naar het regionale watersysteem gerealiseerd 
doordat het verhard oppervlak binnen het plangebied niet toeneemt. Daardoor is er geen negatief effect op de 
waterhuishouding.  

4 Waterkwantiteit en grondwater 
In figuur 6 en figuur 7 zijn de dwarsdoorsnede van de te ontwikkelen winkels/horeca en de parkeergarage ten 
opzichte van maaiveld weergegeven. Sinds september 2016 zijn er twee peilbuizen geplaatst om de waterstand in het 
plangebied te monitoren. Aangezien het plangebied aan zee ligt, zal de grondwaterstand fluctueren afhankelijk van 
het getij. In onderstaande tekeningen is nog uitgegaan van een ander grondwaterpeil (NAP +0,0m). Uit metingen blijkt 
dat de gemiddelde grondwaterstand NAP +1,0 m met een fluctuatie van 0,1 meter. 

Figuur 6 Dwarsdoorsnede ter hoogte van de winkels/horeca met de bijbehorende maaiveldhoogtes huidige situatie (bron: 
Watertechnisch onderzoek – Arcadis, d.d. 3 maart 2017) 
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Figuur 7 Dwarsdoorsnede van de te ontwikkelen parkeergarage met bijbehorende dieptes en maaiveldhoogtes (bron: 
Watertechnisch onderzoek – Arcadis, d.d. 3 maart 2017) 

De ontwikkeling zal vanwege de beperkte diepteligging en de grote invloed van het getij op de grondwaterstand geen 
effect hebben op de grondwaterstand- en stroming. 

5 Waterkwaliteit en lozingen 
Het uitgangspunt voor het rioleringsbeleid vormt de “Leidraad Riolering” en de “Beslisboom aan- en afkoppelen 
verharden oppervlakten”. Hierbij is het gebruik van voor het oppervlaktewater schadelijk stoffen zoals koper, zink en 
bitumineuze dakbedekking niet toegestaan. De conclusie hierdoor is dat het plan geen negatief effect heeft op de 
waterkwaliteit , omdat wordt voldaan aan de Leidraad Riolering en de Beslisboom.  

Vanuit het hoogheemraadschap is het uitgangspunt dat het afvalwater gescheiden wordt afgevoerd. De te realiseren 
bebouwing en daarbij behorende droogweerafvoer (DWA) dient aangesloten te worden op het gemeentelijk 
rioolstelsel. De parkeergarage wordt aangesloten op de riolering onder de boulevard ‘Zeekant’. De horeca- en 
winkelunits voeren af richting de boulevard en een nieuw aan te leggen rioleringstracé. Aangenomen is dat hierop aan 
gesloten kan worden en dat deze berekend is/wordt op de extra capaciteit vanuit deze ontwikkeling.  

Ten aanzien van grondwaterkwaliteit is in de voorgaande paragraaf reeds gesteld dat Dunea heeft aangegeven de 
voorkeur heeft aangegeven dat er geen extra infiltratie plaatsvindt. Overtollig hemelwater wordt niet actief 
geïnfiltreerd richting grondwater. Verder zijn de activiteiten van zodanige aard, dat er geen negatieve effecten op de 
grondwaterkwaliteit worden verwacht.  

6 Waterveiligheid en beheer en onderhoud 
Het plangebied komt te liggen in de beschermingszone van de zeewering. In figuur 8 is de ligging van de waterkering 
met beschermingszone ter hoogte van het plangebied weergegeven. Dit heeft consequenties voor de eisen die gesteld 
worden aan de voorgenomen ontwikkeling met betrekking tot de faalkans van de zeewering.  
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Figuur 8 Waterkering met beschermingszones ter hoogte van het plangebied 

In de rapportage ‘Noordboulevard Scheveningen, analyse waterkeringstechnische effecten van voorgestelde 
parkeergarage en grootschalige boulevardaanpassing’ van Arcadis (versie 3 maart 2017) is de veiligheid in de nieuwe 
situatie met zowel een zichttermijn van 50 als 200 jaar beschouwd. Daarnaast is hierin ook uitvoering gekeken naar de 
effecten van de ontwikkeling op beheer en onderhoud. De rapportage is als bijlage bij de notitie toegevoegd. 

Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling resulteert in maximale afslagpositie die zeewaarts van de toelaatbare 
achtergrens in de referentiesituatie, zowel voor de aanlegsituatie, als de twee zichttermijnen van 50 en 200 jaar. 
Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden om deze ontwikkeling als ‘toelaatbaar’ te beschouwen. De ontwikkeling 
van de parkeerkelder leidt zelfs tot een toename van de veiligheid van de waterkering. Een uitgebreidere toelichting 
op de waterveiligheid is terug te vinden in de genoemde rapportage. 

De ontwikkelaar van het project is onder andere verplicht in het kader van de Waterwet een vergunning bij het 
Hoogheemraadschap Delfland aan te vragen waarin hij moet aantonen dat de waterveiligheid niet in het geding komt. 
Hoogheemraadschap Delfland eist hierbij dat de veiligheid aangetoond moet worden voor de toekomstige situatie 
met een zichttermijn van 200 jaar met het maximale vigerende klimaatscenario. Daarnaast stelt Delfland als bevoegd 
gezag dat beheer en onderhoud van de primaire waterkering niet mag worden belemmerd door de ontwikkeling.  
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SAMENVATTING 

 

De plannen voor de herontwikkeling van de Scheveningse Boulevard tussen de Palace-promenade en het 

meer noordelijk gelegen Carlton Beach hotel zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Deze, in het kader 

van het ‘Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond’ opgestelde, plannen bestaan uit twee onderdelen namelijk 

de sloop-nieuwbouw van de hier nu aanwezige bebouwing en een grondige aanpassing van de boulevard op 

dit kustdeel. De combinatie van beide aanpassingen leidt tot de gewenste opwaardering van de 

Noordboulevard. 

Parkeergarage en boulevardaanpassing 

De vastgoedontwikkeling omvat, naast de realisatie van winkels en horecagelegenheden, tevens de bouw 

van een onder het maaiveld en dus in de huidige boulevard gelegen parkeergarage. Voor de boulevard zelf 

is door Gemeente Den Haag een aangepaste, gekromde belijning voorgesteld waardoor, ten opzichte van 

de huidige situatie, zowel de buitenrand van de nieuwe boulevard als de voorliggende banketten maximaal 

over ongeveer 30 meter zeewaarts verschuiven.  

Ingrepen in de waterkering 

Zowel de ingraving in de huidige boulevard ten behoeve van de parkeergarage, als de aanpassing van de 

boulevard vinden plaats in de waterkering. Omdat deze het achterland blijvend tegen overstroming moet 

beschermen, moeten deze plannen worden getoetst aan de door de beheerders van deze kering gestelde 

eisen. Het Hoogheemraadschap van Delfland is daarbij verantwoordelijk voor de waterkering zelf en 

Rijkswaterstaat is de beheerder van de zandige kust. Uitgangspunt bij deze toetsen is dat als gevolg van de 

voorgestelde ingrepen de veiligheid van de waterkering niet kleiner wordt en dat er ook geen extra 

onderhoud aan de kust nodig is. 

Doel studie en aanpak 

Deze rapportage en de hiervoor uitgevoerde studie zijn bedoeld om de voor de waterkeringstechnische 

beoordeling benodigde informatie op een rij te zetten en uiteindelijk een onderbouwing te leveren voor de, 

voor de realisatie van deze werken, benodigde watervergunning. Het gaat daarbij zowel over de effecten van 

de parkeergarage op de veiligheid van de waterkering als de effecten van de uitbouw van de boulevard op 

het beheer en onderhoud van de kustlijn.  

Onderdeel van de door Arcadis uitgevoerde studie-aanpak was het met alle betrokkenen samen doorlopen 

van dit adviestraject. Daartoe is binnen de projectgroep in eerste instantie overeenstemming gezocht over 

de voor de benodigde uitwerkingen te gebruiken uitgangspunten. Vervolgens zijn de effecten op zowel de 

veiligheid van de waterkering als het onderhoud van de kustlijn stapsgewijze in detail uitgewerkt. Deze 

uitwerkingen hebben geleid tot een beperkte aanpassing van de initiële plannen waardoor er tegen de 

eindversie van de ontwerpen geen waterkerings- en onderhoudstechnische bezwaren meer aanwezig zijn. 

Effect op veiligheid waterkering 

Onder invloed van een zeer zware storm zal een deel van de boulevard en het achterliggende hogere deel 

van het dwarsprofiel afslaan. De positie van de afslagrand is een indicator van de ernst van een dergelijke 

gebeurtenis. Omdat voor het beoordelen van dit effect er primair moet worden gekeken naar de voor de 

constructie te maken ingraving en aan de constructie (en dus ook aan de boulevardmuur) zelf geen sterkte 

mag worden toegekend, zal de voorziene ingreep in principe leiden tot een minder veilige situatie. Een grote 

afgraving in de boulevard resulteert immers in een verder landwaarts gelegen afslagrand.  

Bij de daadwerkelijke beoordeling van de effecten van de parkeergarage op de veiligheid van de waterkering 

is voortgebouwd op de hiertoe al in 2013 tussen de betrokken partijen gemaakte afspraken. De kern van 

deze afspraak is dat het eerder geschetste negatieve effect van de ingreep mag worden gecompenseerd 

door de veiligheidswinst die het gevolg is van de in 2010/11 uitgevoerde kustversterking bij Scheveningen-

Dorp. Deze laatste heeft, ook ter plaatse van de Noordboulevard, immers geleid tot een zeewaartse uitbouw 

van de kustlijn en dus een toename van de veiligheid van de waterkering.  

Bij de beoordeling van de effecten van de ingreep moet dus een vergelijking worden gemaakt tussen 

enerzijds de positie van de maatgevende afslagrand behorende bij een ingreep in de versterkte situatie en 

anderzijds de positie van deze afslagrand in de oude situatie.  

De effecten van de ingreep zijn daarbij nog acceptabel indien het negatieve effect van het ‘gat’ niet groter is 

dan het positieve effect van de versterking. Dergelijke controleberekeningen zijn niet alleen uitgevoerd voor 
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de situatie direct na realisatie, maar ook voor de situatie over 50 jaar en 200 jaar. In deze laatste twee 

uitwerkingen is ook rekening gehouden met de effecten van klimaatwijziging en de hiermee samenhangende 

zeespiegelstijging en verzwaring van het golfklimaat. 

De uitgevoerde berekeningen tonen aan dat in alle gevallen de maatgevende afslagrand in de nieuwe 

situatie zeewaarts van de afslag in de oude situatie ligt en dat er dus sprake is van enige netto 

veiligheidswinst zelfs als geen rekening wordt gehouden met de zeewaartse uitbouw van de boulevard. Dit 

betekent dat er op zowel de korte als lange termijn niet wordt ingeleverd op de mate van veiligheid van de 

waterkering en dat ook een lange-termijn versterking van de waterkering mogelijk blijft  

In aanvulling op deze basisuitwerkingen is ook het effect van de overgang van de constructie naar het 

normale duin op de beide hoeken van de parkeergarage beschouwd, evenals de veiligheid van de 

aangepaste en verlaagde ontsluiting naar de Zeekant/Gevers Deynootweg. Ook in deze gevallen is er geen 

netto veiligheidsafname aanwezig.  

Tot slot is uitgebreid stilgestaan bij de overgang van het oude naar de nieuwe normering conform het 

zogenaamde Wettelijke BeoordelingsInstrumentarium 2017 (WBI2017). Ook deze uitwerking toont aan dat 

er geen netto reductie in de veiligheid aanwezig is en dat de waterkering zelfs bij verzwaarde eisen voldoet. 

Samenvattend is dan ook de conclusie dat de realisatie van de vastgoedontwikkeling rekening houdend met 

de overeengekomen beoordelingsmethodiek, geen negatief effect heeft op veiligheid van de kering en dat 

daarmee de aanvraag van een watervergunning succesvol kan worden doorlopen. 

Effect op beheer en onderhoud 

Door de aangepaste belijning van de nieuwe boulevard ligt de buitenste begrenzing van de boulevard verder 

zeewaarts en neemt de breedte van het strand ter plaatse van deze uitbouw in principe af. Vraag was of de 

voor de boulevard gelegen banketten en de daarop aanwezige strandpaviljoens geen onacceptabel risico op 

stormafslag lopen. De ligging van de kustlijn en daarmee de breedte van het strand is immers aan grote 

veranderingen onderhevig en daarmee onzeker. Op dit moment ligt de kustlijn ver zeewaarts, maar een 

landwaartse verschuiving mag niet worden uitgesloten. Afslag van een deel van het banket treedt daarbij 

pas op bij een redelijk zware storm in combinatie met een relatief smal strand.  

Op basis van een uitgebreide morfologische beschouwing wordt de conclusie getrokken dat dit risico, 

gegeven de gecombineerde kans op een zware storm en een smal strand onder de toezegging van 

Rijkswaterstaat om de zogenaamde BKL-posities ter plaatse van Scheveningen-Dorp minimaal in stand te 

houden, beperkt is. Het voor de Gemeente Den Haag ingeschatte risico wordt dan ook aanvaardbaar 

geacht.  

Dit laatste is relevant omdat eventuele schade aan banketten en of de hierop aanwezige opstallen per 

definitie een probleem voor de gemeente en de eigenaar van de paviljoens is. Rijkswaterstaat speelt hierin 

geen directe rol omdat zij slechts verantwoordelijk is voor het door middel van suppleties garanderen van 

tenminste een overeengekomen kustlijnligging bij Scheveningen-Dorp. 

In het eerste ontwerp van de boulevard-aanpassing was er ter plaatse van de noordelijke strandopgang nog 

een lokale uitbouw van de boulevard voorzien ten behoeve van het zogenaamde Paviljoen. Omdat een 

dergelijke harde uitbouw bezwaarlijk was met het oog op het beheer en onderhoud van de kustlijn, is dit 

ontwerp aangepast. Door in het vigerende ontwerp het Paviljoen op palen te plaatsen en aan te laten sluiten 

op het niveau van de boulevard is dit probleem opgelost. Het Paviljoen heeft zo immers geen effect meer op 

de vrije zandbeweging in het hogere deel van het dwarsprofiel. 

Naar realisatie 

Als alle voorbereidingen zijn afgerond kan worden begonnen met de realisatie van de nieuwe boulevard en 

het vastgoed. Als eerste stap zal, ten behoeve van de sloop van de nu op de boulevard aanwezige 

bebouwing en de ontgraving, een diepwandconstructie worden aangebracht. Deze achterkant van de 

parkeergarage heeft mede tot doel om het achterliggende, hogere deel van het dwarsprofiel stabiel op te 

sluiten.  

Vervolgens kan begonnen worden met het graven van het gat ten behoeve van de parkeergarage. Het 

daarbij vrijkomende materiaal kan aan de zeezijde van de boulevard worden geplaatst. Op deze wijze wordt 

ook tijdens de bouwfase de veiligheid van de waterkering gewaarborgd.  

Een deel van het materiaal kan vervolgens worden gebruikt voor de uitbouw van de boulevard en het maken 

van de hiervoor gelegen banketten. Het overblijvende volume kan worden ingezet voor de aanvulling van de 

zandige profielen in de directe omgeving van de ingreep en zal dan tijdelijk leiden tot extra brede stranden bij 

de Noordboulevard.  
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1 INLEIDING EN ACHTERGRONDEN 

1.1 Achtergronden 

Eind 2012 is bij de gemeente Den Haag door vastgoedeigenaar Hommerson het beginselplan 

‘Noordboulevard’ ingediend met betrekking tot de sloop-nieuwbouw van bestaande bebouwing op het 

gedeelte van de boulevard tussen de naast het Kurhaus gelegen Palace-promenade en het meer noordelijk 

gelegen Carlton Beach Hotel te Scheveningen. Aansluitend (vanaf 2013) is er door de gemeente ook 

invulling gegeven aan de stedelijke inpassing van deze ontwikkeling en een daarmee samenhangende 

aanpassing van de boulevard op dit traject. 

Omdat zowel het vastgoeddeel (Hommersom) als de stedenbouwkundige aanpassing (Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag) plaats vinden in de primaire waterkering, dienen deze plannen 

afgestemd te worden op de eisen van de beheerders van deze waterkering. Dit betreffen zowel het 

Hoogheemraadschap van Delfland als direct voor de waterkering verantwoordelijke instantie als 

Rijkswaterstaat in haar rol als beheerder van de zandige kust/vooroever. Het hoogheemraadschap heeft 

hierbij de focus op de effecten van de vastgoedontwikkeling op de veiligheid van de waterkering en 

Rijkswaterstaat op het beheer en onderhoud van de kustlijn. 

Eind 2012 heeft ook al uitgebreid overleg plaatsgevonden over deze problematiek en in het voorjaar van 

2013 zijn met alle betrokken partijen bestuurlijke afspraken gemaakt over het indirect gebruik van de 

zuidelijk van deze locatie gelegen kustversterking als compensatie voor de met de ingraving van een in de 

primaire kering te realiseren parkeergarage. De hierbij onderling gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een 

ook als Bijlage D bij deze rapportage toegevoegd document (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu/Hoogheemraadschap van Delfland/Gemeente Den Haag, 2013). 

Arcadis was, in opdracht van de Gemeente Den Haag, inhoudelijk en procedureel betrokken bij de 

totstandkoming van de destijds gemaakte afspraken (zie (Arcadis, 2013a), (Arcadis, 2013b) en (Arcadis, 

2013c)), alsmede aan de hieraan ten grondslag liggende toezeggingen ten aanzien van de positie van de 

basiskustlijn (zie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a)) en de voor de kwantificering van de 

effecten op de veiligheid gebruikte rekenmethode (zie (ExpertiseNetwerk Waterveiligheid (ENW), 2013)). 

 

1.2 Aanleiding en opdrachtverlening 

Inmiddels zijn de plannen voor de vastgoedontwikkeling indringend aangepast en zijn er ook meer 

fundamentele aanpassingen voorzien aan de voor de vastgoedontwikkeling gelegen belijning en inrichting 

van dit deel van de Scheveningse boulevard (zie titelpagina voor een ‘artist impression’ van een eerdere 

versie van het ontwerp (Wim de Bruijn b.v., 2016b)). Dit is dan ook de reden dat er opnieuw moet worden 

gekeken naar de met deze ingrepen samenhangende waterkeringstechnische aspecten. Bovendien zijn de 

in 2013 gehanteerde uitgangspunten inmiddels gewijzigd en is ook de overgang naar een nieuwe 

veiligheids-normering op handen. 

Brink Management/Advies is door Hommerson (als initiatiefnemer van de vastgoedontwikkeling) gevraagd 

hen te ondersteunen bij zaken die niet tot hun directe corebusiness behoorden. Brink heeft in dit kader 

vervolgens weer het verzoek bij Arcadis neergelegd om hen op waterkeringstechnisch vlak te ondersteunen. 

Dit verzoek is nader toegelicht in een op 8 april 2016 gehouden opstartoverleg waarbij aanwezig waren dhr. 

J. Greeve en mevr. B. Novak (beiden Brink) en dhr. H. Steetzel (Arcadis).  

Omdat de waterkeringstechnische uitwerking expliciet aansluit bij de voor Rijkswaterstaat van belang zijnde 

kwesties, is afgesproken om in het uit te voeren onderzoek ook de relevante vragen van Rijkswaterstaat een 

plaats te geven. Brink fungeert in deze dus ook als opdrachtgever vanuit de gemeente Den Haag.  

 

Naar aanleiding van dit verzoek is door Arcadis een offerte voorbereid voor een onderzoek en overlegtraject 

dat tenminste moet leiden tot actueel inzicht in de waterkeringstechnische effecten van de voorziene 

ingrepen (Arcadis, 2016a). In voorliggend document zijn de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 

samengebracht. 
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1.3 Doelstelling  

Het doel van de in het kader van deze studie en de door Arcadis uitgevoerde activiteiten is feitelijk drieledig, 

namelijk: 

• Het beschikbaar maken van de benodigde waterkeringstechnische en morfologische uitwerkingen in de 

vorm van een technische rapportage inclusief het op een rij zetten van de relevante eisen en afspraken; 

• Het ondersteunen van de besluitvorming aangaande de door het Hoogheemraadschap te verlenen 

waterwetvergunning en bijdragen aan het krijgen van een formeel akkoord van rijkswege voor de 

aanpassing van de kustlijn (waarbij de eerdergenoemde technische rapportage als onderbouwing kan 

worden gebruikt) en 

• Het op een rij zetten van de aan de uitvoering verbonden eisen en het aangeven van de wijze waarop 

hier invulling aan kan worden gegeven. 

 

Ten aanzien van de uitwerkingen gaat het om zowel: 

• De waterkeringstechnische effecten van de door Hommerson voorgestelde vastgoedontwikkeling en dan 

met name ten aanzien van de in de waterkering in te passen parkeergarage; 

• De morfologische effecten van de door de Gemeente Den Haag voorgestelde aanpassing van de 

buitencontour van de boulevard en de lokale uitbouw van deze boulevard ten behoeve van een Paviljoen 

op het beheer en onderhoud van de kustlijn. 

 

Voorliggend document heeft betrekking op de overkoepelende technische achtergrondreportage. Genoemde 

onderdelen komen terug in de verschillende hoofdstukken van deze rapportage. 

 

1.4 Gevolgde aanpak 

1.4.1 Algemeen 

In lijn met de ook in 2012/13 gevolgde aanpak, zal ook nu worden geprobeerd om de voor de goedkeuring 

van de (eventueel nog bij te stellen) plannen benodigde onderbouwing stapsgewijs tot stand te brengen, dit 

ondersteund door het opstellen van een (gedragen) waterkeringstechnisch document.  

 

1.4.2 Betrokken partijen  

Het bij elkaar brengen van alle betrokken partijen en het delen van uitgangspunten en randvoorwaarden 

vormt hier een belangrijk onderdeel van. De in dit kader relevante partijen (in het vervolg aangeduid als de 

werkgroep) zijn samengebracht in Tabel 1-1. 

In deze werkgroep worden ook de twee conceptrapportages (zie Tabel 1-4 op pagina 17) besproken. 

Voorafgaand en tussen deze werkgroepbijeenkomsten door is er (waar nodig) rechtstreeks contact geweest 

met individuele leden/partijen van de werkgroep.  
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Partij Contactpersoon Rol binnen werkgroep Betrokken 

Brink / Hommersom Dhr. J. Greeve Opdrachtgever studie 

Contactpersoon Hommerson 

Jan Greeve  

Barbara Nowak 

Gemeente Den Haag /  

Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

Dhr. A. Everts Contactpersoon 

boulevardontwerp 

André Everts,  

Klaas Hilverda 

Hoogheemraadschap van 

Delfland 

Dhr. J. van Erve1 Contactpersoon HHD-zaken Joris van Erve  

Chris Woltering 

Jeroen Rietdijk  

Patrick Lugtenburg 

Klaartje van Etten 

Gertjan Geels 

Rijkswaterstaat WVL / 

RWS West-Nederland Zuid 

Mevr. J. Jagernath Contactpersoon RWS-zaken Jane Jagernath 

Pim Neefjes 

Quirijn Lodder 

Sebastiaan Quirijns 

Arcadis Nederland bv Dhr. H. Steetzel Adviseur Henk Steetzel 

Tabel 1-1 Overzicht betrokken partijen, contactpersonen met hun rol binnen werkgroep en (in)direct binnen dit 
project betrokken personen. 

 

 

1.4.3 Stapsgewijze uitwerking 

Het onderzoek bestaat uit de volgende tien stappen/fases welke zijn toegelicht in Tabel 1-2. In eerste aanzet 

waren er acht stappen voorzien, maar tijdens stap zes bleek dat er behoefte was aan een extra verdieping 

ten aanzien van onder andere de risico’s en de nieuwe inzichten in het effecten van het nieuwe 

toetsingsinstrumentarium (WBI2017). Dit heeft ook geleid tot een extra tussenversie van de rapportage (zie 

ook Tabel 1-4 op pagina 17). 

Een korte toelichting per stap is gegeven in het volgende. 

 

Stap 1 – Startoverleg, bijpraten 

De eerste (reeds uitgevoerde) stap heeft betrekking op het bijpraten van de externe partijen (HHD en RWS) 

over de laatste ontwikkelingen en de voorliggende uitdagingen. Deze gesprekken hebben inmiddels 

plaatsgevonden op respectievelijk 21 april 2016 (met HHD) en 23 juni 2016 (met RWS) en hebben ervoor 

gezorgd dat alle partijen een vergelijkbaar startpunt in hebben genomen. 

Onderdeel van deze fase was ook het voeren van het hiertoe benodigde vooroverleg en het maken van 

afspraken hierover.  

Stap 2 – Opstelling eisen en randvoorwaarden 

Voor de nagestreefde goedkeuring en de invulling van de technische uitwerkingen is een detaillering van de 

door de externe partijen aan de ontwikkeling te stellen eisen een randvoorwaarden een cruciale stap. 

Het faciliteren van het verkrijgen van een dergelijk lijstje van zowel het Hoogheemraadschap als RWS heeft 

geleid tot een tweetal concept-lijsten welke zijn opgenomen in respectievelijk Bijlage A en B van deze 

rapportage. Ook is een door beide partijen opgestelde lijst met uitvoeringseisen opgenomen als Bijlage C. 

Stap 3 – Voorbereiding technische rapportage (interim-versie) 

Op basis van zowel de laatste versie van de voorliggende plannen (zowel wat betreft de vastgoed-

ontwikkeling als de vormgeving van de boulevard) als de opgestelde waterkeringstechnische en 

morfologische eisen wordt een eerste versie van de technische rapportage opgesteld. In deze rapportage 

worden de effecten van de plannen op de veiligheid van de waterkering en het beheer en onderhoud van de 

kustlijn beschreven. Ook worden de consequenties van deze effecten op de nagestreefde 

                                                      

1 Later (tijdelijk) vervangen door Dhr. Chris Woltering. 



 

 

14/143 File: C03011000535_NoordboulevardScheveningen_EindRapportage_v170303_Definitief.docx (ref: 079040308 A)

  

 
 

NOORDBOULEVARD SCHEVENINGEN 

vergunningverlening in kaart gebracht en worden er (waar van toepassing) ook maatregelen voorgesteld om 

de eventuele probleempunten te mitigeren. 

De opstelling van de technische rapportage (voorliggend document) vormt natuurlijk de kern van de 

aangeboden werkzaamheden. 

 

Nr. Beschrijving Status  

1  Startoverleg met alle partijen (inclusief opstartfase) Afgerond 

2 Het (laten) opstellen van eisen en randvoorwaarden Afgerond 

3 Het vervaardigen van een eerste concept technische 

achtergrondrapportage (versie 1) 

Afgerond 

4 Het bespreken van de interim-rapportage met de werkgroep en het 

identificeren van aandachtspunten voor de nadere uitwerkingen 

Bijeenkomst op 14 september 2016 

5 Het opstellen van een eerste concept (versie 2) Afgerond  

6 Het bespreken van de conceptrapportage met de werkgroep en het maken 

van afspraken over de nog benodigde tussenuitwerkingen 

Bijeenkomst op 26 oktober 2016 

7 Het opstellen van een uitgebreidere conceptversie waarbij ook de 

aanwezige risico’s en het WBI2017 in meer detail zijn uitgewerkt (versie 3) 

Afgerond 

8 Het bespreken van de concept eindrapportage met de werkgroep en het 

maken van afspraken over de vervolgstappen t.a.v. vergunningen en 

uitvoeringseisen 

Bijeenkomst op 21 december 2016 

9 Het opstellen van het definitieve rapport (versie 5)2 Afgerond 

10 Het ondersteunen van besluitvorming en vergunningaanvragen  

Tabel 1-2 Overzicht doorlopen onderzoeksfasen. 

 

Stap 4 – Bespreking interim-rapportage 

De resultaten van de technische uitwerkingen zullen worden toegelicht en besproken in een gezamenlijk 

werkgroepoverleg. Doel van dit overleg is het delen van de eerste resultaten en het bespreken van de 

aandachtspunten. Tijdens dit overleg worden ook afspraken gemaakt over de onderwerpen die in de 

volgende, definitieve versie van de rapportage een nadere uitwerking behoeven. 

Stap 5 – Opstelling technische eindrapportage (conceptversie) 

In deze fase zal invulling worden gegeven aan de in stap 4 gemaakte afspraken over de nadere invulling van 

de rapportage, inclusief het verwerken van commentaar en laatste inzichten vanuit eisen en ontwerp. 

Stap 6 – Bespreking concept-rapportage 

Vergelijkbaar met stap 4 zullen nu de resultaten van de nadere uitwerkingen in de werkgroep worden 

toegelicht. Ook zullen tijdens dit overleg afspraken worden gemaakt over de nog benodigde verdiepingen. 

Stap 7 – Opstelling technische eindrapportage (concept-eindversie) 

In deze laatste fase zal invulling worden gegeven aan de in stap 6 gemaakte afspraken over de afronding 

van de rapportage, inclusief het verwerken van commentaar en laatste inzichten vanuit eisen en ontwerp. 

Stap 8 – Bespreking concept-eindrapportage 

                                                      

2 Ten behoeve van een ingelast tussenoverleg met RWS is er nog een tussenliggende versie 4 opgeleverd. 
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Vergelijkbaar met stap 6 zullen nu de resultaten van de aanvullende uitwerkingen in de werkgroep worden 

toegelicht. Ook zullen tijdens dit overleg afspraken worden gemaakt over de nog, voor het verkrijgen van de 

benodigde vergunningen, benodigde stappen. 

Stap 9 – Afronding eindrapportage (definitieve versie) 

In deze fase zal het rapport, na het verwerken van ontvangen commentaar, in een definitieve vorm worden 

opgeleverd. De rapportage zal ook worden voorzien van een nette managementsamenvatting. 

De rapportage kan als bijlage worden gebruikt bij de aanvraag van de watervergunning bij het 

Hoogheemraadschap, als achtergronddocument voor zowel de besluitvorming bij RWS inzake de effecten 

op beheer en onderhouden van de kustlijn en als achtergronddocument voor de met de uitvoering 

samenhangende afstemmingen. 

Stap 10 – Ondersteunen besluitvorming 

De laatste (nazorg)stap heeft betrekking op het faciliteren van de besluitvorming en het waar nodig 

toeleveren van aanvullende informatie.  

 

1.5 Leeswijzer 

1.5.1 Opzet rapportage 

De structuur van de rapportage is schematisch toegelicht in Tabel 1-3.  

De inhoud van de volgende hoofdstukken is hieronder nog iets nader toegelicht. 

In Hoofdstuk 2 is een (technische) beschrijving gegeven van de thans voorziene ingrepen, zowel de 

parkeergarage als de verschuiving van de buitencontour van de boulevard. Deze zijn hierbij ook vertaald 

naar de voor de beoordeling en uitwerkingen relevante afmetingen en volumes. Relevante onderdelen zijn 

verder de vormgeving van de inrit bij de Gevers Deynootweg en de inpassing van een markante uitbouw 

(Paviljoen) op de buitencontour van de boulevard-uitbouw. Ook de positionering van de strandpaviljoens 

(inclusief het banketniveau) krijgt hierin aandacht. 

Naast de al genoemde eisen vanuit de beheerders komen in Hoofdstuk 3 ook de positie van de 

BasisKustLijn/BKL (en de hierover gemaakte afspraken), de zichttermijnen, de in rekening te brengen 

klimaatverandering en zeespiegelstijging alsmede de effecten van de nieuwe normering en het nieuwe 

toetsinstrumentarium (WBI2017) aan de orde. Ook de waterkeringstechnische rol van de nieuwe 

constructies (achterwand parkeergarage, bekleding buitentalud boulevard) binnen de waterkering krijgt 

hierbij aandacht. Uiteindelijk leidt dit tot een geaccordeerde lijst van uitgangspunten die voor de verdere 

uitwerking kan worden gebruikt. 

In 2012/2013 is specifiek ten behoeve van de realisatie van een parkeergarage in de boulevard gekeken 

naar de waterkeringstechnische effecten van een dergelijke ingreep en is onderzocht in hoeverre het 

negatieve effect van deze ingraving kon worden gecompenseerd met de veiligheidswinst als gevolg van de 

uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp. Er zijn toen formele afspraken gemaakt over deze 

uitruil. Deze leidde voor het Hoogheemraadschap tot een principeakkoord over de voorziene ingrepen. 

Inmiddels zijn zowel de ontwerpen als de uitgangspunten gewijzigd. In Hoofdstuk 4 wordt aangegeven 

welke effecten dit heeft op de destijds gemaakte afspraken en wat dat betekent voor de benodigde 

uitwerkingen. 

In Hoofdstuk 5 komt de kwantificering van de effecten op de veiligheid van de waterkering aan bod. 

Bij de beoordeling van de effecten van de ingreep op de veiligheid van de waterkering is het door het 

Hoogheemraadschap toegeleverde lijstje als handvat gebruikt (zie Bijlage A). Het gaat daarbij om de 

effecten op het waterkerende vermogen, het beheer en onderhoud, het onderhoud van de kustlijn en het al 

dan niet voldoen aan een aantal beleidsmatige randvoorwaarden. Ook is specifieke aandacht besteed aan 

de overstap op het nieuwe Wettelijke BeoordelingsInstrumentarium (WBI2017) en de effecten daarvan op de 

in rekening te brengen hydraulische randvoorwaarden. Daartoe is onder andere overleg gevoerd met het 

KennisPlatform Risicobenadering (KPR), zie Bijlage F. 

De effecten van de ingrepen op beheer en onderhoud van de kustlijn zijn beschreven in Hoofdstuk 6. Bij 

deze beoordeling is het door Rijkswaterstaat toegeleverde lijstje als startpunt gebruikt (zie Bijlage B). 

Punten die in dit kader aandacht krijgen zijn het effect van de harde uitbouw (het zogenaamde Paviljoen) op 

het beheer en onderhoud van de kustlijn in relatie tot de eis/wens om een dergelijke constructie bij voorkeur 

niet toe te laten, de toelaatbaarheid van de opbouw voor seizoensgebonden strandpaviljoens, de 
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aanwezigheid van een calamiteitenstrook, alsmede de bereikbaarheid van de op- en afgangen naar het 

strand. Speciale aandacht is daarbij gegeven aan de voor de boulevard en de banketten aanwezige risico’s 

en de voorwaarden waaronder een aangepast ontwerp van het Paviljoen (Wim de Bruijn b.v., 2016c) 

toelaatbaar wordt geacht. 

In Hoofdstuk 7 worden de aan de uitvoering van het werk (zowel de realisatie van de parkeergarage als de 

aanpassing van de buitencontour van de boulevard) te stellen eisen bijeengebracht. Bij deze beoordeling is 

het door de gezamenlijke partijen (Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap) toegeleverde lijstje met 

uitvoeringseisen als startpunt gebruikt (zie Bijlage C). Ook zal worden aangegeven op welke wijze hier, 

gegeven de specifieke uitvoeringswensen, het best rekening mee kan worden gehouden. 

In Hoofdstuk 8 zijn de voornaamste bevindingen en conclusies samengebracht. Ook de consequenties ten 

aanzien van de vergunningverlening en de uitvoering komen hier aan de orde. 

 

Hoofdstuk  Beschrijving Toelichting 

1 

 

Inleiding en achtergronden Toelichting op de achtergronden en het plan van aanpak 

2 

 

Beschouwde ontwerpen Detaillering van de in de uitwerkingen beschouwde ontwerpen 

vertaald naar afmetingen en volumes 

3 

 

Uitgangspunten en eisen Overzicht van de berekeningsuitgangspunten en de eisen vanuit 

de beherende partijen 

4 

 

Bruikbaarheid eerdere 

uitwerkingen/afspraken 

Evaluatie van de in 2013 gemaakte afspraken en doorvertaling 

naar de thans voorliggende vraagstelling 

5 

 

Effect ingrepen op waterkering Kwantificering van de effecten van de voorgenomen ingrepen op 

de veiligheid van de waterkering 

6 

 

Effecten ingrepen op beheer en 

onderhoud 

Kwantificering van de effecten van de voorgenomen ingrepen op 

het beheer en onderhoud van de kering en kustlijn 

7 Aandachtspunten tijdens uitvoering Overzicht aandachtspunten realisatie 

8 

 

Samenvatting en conclusies Conclusies en doorvertaling naar vergunningen en 

uitvoeringsplanning 

Tabel 1-3 Opbouw technische rapportage per hoofdstuk inclusief korte toelichting. 

 

 

1.5.2 Gehanteerde rapportage-versies  

In de rapportage komen dus zowel de waterkeringstechnische als morfologische effecten van de 

voorgenomen ingreep aan de orde. In lijn met de in de aanpak gevolgde stapsgewijze uitwerking is er 

onderscheid gemaakt tussen uiteindelijk vier verschillende versies van deze rapportage (zie Tabel 1-4). 

In de interim-rapportage (versie 1) waren de eerste vier hoofdstukken (tot en met de beoordeling van de 

bruikbaarheid van de eerdere uitwerkingen), alsmede een eerste verkenning van de effecten op 

waterveiligheid en beheer en onderhoud opgenomen (Arcadis, 2016b).  

In de conceptrapportage is een en ander een slag verder uitgewerkt (Arcadis, 2016c) terwijl in de 

concepteindrapportage met name de effecten van het nieuwe WBI en de risico’s ten aanzien van beheer en 

onderhoud van een verdiepingsslag zijn opgenomen (Arcadis, 2016f). 
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Versie Beschrijving Toelichting Status  

1  

 

Concept interim-versie 

 

Rapport ingevuld tot en met Hoofdstuk 4 plus 

eerste contouren van de hoofdstukken 5 en 6 

Versie 9 augustus 2016 

2 

 

Concept rapportage Rapport ingevuld tot en met hoofdstuk 6 plus eerste 

contouren van hoofdstuk 7  

Versie 18 oktober 2016 

3 

 

Concepteindrapportage Rapport ingevuld tot en met hoofdstuk 7 plus eerste 

contouren van hoofdstuk 8 

Versie 16 december 2016 

4 Eindrapportage (definitief) Volledige rapportage inclusief 

managementsamenvatting 

 

Tabel 1-4 Overzicht van de beschouwde versies van de technische rapportage. 

 

Zowel de interim-rapportage als de beide conceptrapportages zijn besproken in een bijeenkomst met de 

werkgroep (zie Tabel 1-1 op pagina 13).  

De voorliggende definitieve eindrapportage (versie 5) is bedoeld ter vastlegging van de eindresultaten 

(inclusief samenvatting en conclusies) en kan dienen als bijlage bij de aanvraag van de waterwetvergunning 

bij het Hoogheemraadschap en als achtergronddocument bij de besluitvorming rondom de beheer- en 

onderhoudskwesties bij Rijkswaterstaat. 

 

1.6 Totstandkoming 

Voorliggende rapportage is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van H.J. Steetzel van Arcadis.  

De verschillende activiteiten zijn uitgevoerd in lijn met het ingediende studievoorstellen (Arcadis, 2016a; 

Arcadis, 2016d; Arcadis, 2017) en de hierop ontvangen opdrachtverlening (Brink, 2016a) en het later 

overeengekomen meerwerk (Brink, 2016b; Brink, 2017). 
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2 BESCHRIJVING BESCHOUWDE ONTWERPEN 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is het, voor de beoordeling van de technische consequenties van de ‘totale ingreep’ 

gehanteerde, ontwerp nader gespecificeerd. Het gaat daarbij om zowel het vastgoedtechnische als de 

stedenbouwkundige/landschappelijke ontwerp. Waar nodig zijn deze ontwerpen vertaald naar voor de 

beoordeling en uitwerkingen relevante afmetingen en volumes.  

Uitgangspunt voor deze beschrijving vormt de op het moment van het opstellen van dit hoofdstuk beschik-

baar gestelde ontwerpen. Daar waar deze tijdens deze studie zijn gewijzigd is hier melding van gemaakt. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de lokale uitbouw van de boulevard ten behoeve van het zogenaamde Paviljoen (zie 

Paragraaf 2.6).3 

 

2.2 Karakterisering huidige situatie 

2.2.1 Bovenaanzicht 

De huidige situatie ter plaatse van de Noordboulevard is weergegeven in de zomerse satellietopname van 

Figuur 2-1. Aan de linkerzijde bevindt zich de pier en de fly-over en onderdoorgang naar de Zeekant, terwijl 

aan de rechterzijde een deel van het Carlton Beach hotel te zien is.  

 

 

Figuur 2-1 Overzicht huidige situatie Noordboulevard (bron: GoogleEarth opname augustus 2013). 

 

2.2.2 Aanwezige dwarsprofielen 

In de volgende figuren zijn een aantal dwarsprofielen samengebracht (Wim de Bruijn b.v., 2016a).  

In Figuur 2-2 is het profiel gegeven ter plaatse van de fly-over en de Pier. Het maximale niveau van de trap 

bij de onderdoorgang bedraagt NAP+11,00 m en sluit ter plekke aan op het lokale niveau van de Zeekant.  

                                                      

3 Zie ook (Gemeente Den Haag - DSO, 2016b), (Gemeente Den Haag - DSO, 2016c) en (Gemeente Den Haag - DSO, 2016d). 
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Figuur 2-2 Dwarsprofiel ter plaatse van de doorgang naar de Zeekant/Gevers Deynootweg. 

 

Dit niveau loopt in noordelijke richting op tot NAP+12,60 m als niveau van de rijweg (Zeekant); zie Figuur 2-3 

tot en met Figuur 2-7.  

Het niveau van het achterliggende plateau (met de Oranjeflats) bedraagt NAP+13,00 m. De voorste 

begrenzing van dit plateau is gelegen op ongeveer 85 m van de RSP-lijn (RSP-85 m). De voorzijde van de 

flats bevindt zich op RSP-90 m. 

De voorzijde van de links in de doorsneden gegeven boulevardmuur ligt op ongeveer 25 m van de RSP-lijn 

(RSP-25 m). Het tussenliggende deel heeft dus een breedte van ongeveer 60 m. 

 

 

Figuur 2-3 Doorsnede circa 40 m noordelijk van de fly-over (zie Figuur 2-1).  

 

 

Figuur 2-4 Doorsnede ter plaatse van de hoek van de meest zuidelijke Oranjeflat (zie Figuur 2-1). 

 

 

Figuur 2-5 Doorsnede ter plaatse van het naast de meest zuidelijke Oranjeflat gelegen wandelpad (zie Figuur 2-1). 
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Figuur 2-6 Doorsnede ter plaatse van het midden van de winkels/horecavoorzieningen (zie Figuur 2-1). 

 

 

Figuur 2-7 Doorsnede ter plaatse van het meest noordelijke brede deel van de boulevardbebouwing (zie Figuur 
2-1). 

 

Het niveau van de strandweg is overal gelijk aan NAP+6,60 m. De verschillende winkels/panden bevinden 

zich in het hiertussen gelegen overgangstalud. De positie hiervan langs de kust gezien sterk wisselend, iets 

waar in de schematisatie rekening mee zal worden gehouden. 

 

2.2.3 Karakteristiek dwarsprofiel 

De in Figuur 2-6 gegeven, centraal gelegen doorsnede is voor de verdere uitwerkingen als karakteristiek 

beschouwd. In Figuur 2-8 is dit profiel voorzien van de voor deze uitwerkingen te hanteren dimensies. De 

voorzijde van de centrale Oranjeflat ligt op 65 m landwaarts van de strandmuur (op circa RSP+90 m).  

 

Figuur 2-8 Karakteristiek dwarsprofiel huidige situatie inclusief referentieposities ten opzichte van de RSP-lijn. 

 

In de figuur is ook de positie van de buitenkruinlijn van de Zeekant aangegeven. Deze bevindt zich op een 

afstand van 50 m uit de strandmuur.  

Deze laatste komt ongeveer overeen met de positie van de achterzijde van de in de nieuwe situatie te 

realiseren parkeerkelder (zie ook Figuur 2-18 op pagina 25).  

De overgang van de Zeekant naar het boulevardniveau verloopt in de verschillende dwarsprofielen (zie 

Figuur 2-3 tot en met Figuur 2-7) steeds weer anders. Daarom is voor de uitwerkingen gekozen voor een 

eenvoudige schematisatie die qua volume klopt. Deze is weergeven in Figuur 2-9. Hierin ligt de teen van de 

aansluiting op het boulevardniveau op 8 m uit de buitenkruinrand, dus op RSP-67 m.4  

                                                      

4 In de interim-rapportage van augustus 2016 werd nog uitgegaan van een iets flauwer beloop waarbij de teen van het talud op 20 m uit 
de buitenkruinrand was gelegen (Arcadis, 2016b). Mede naar aanleiding van opmerkingen van HHD d.d. 4 oktober 2016 is de 
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Figuur 2-9 Schematisatie dwarsprofiel huidige situatie inclusief referentieposities ten opzichte van de RSP-lijn (rode 
streeplijn). 

 

Dit schematische profiel zal worden gebruikt om de impact op van de ingraving ten behoeve van de 

parkeergarage te kwantificeren (zie Paragraaf 2.4.4).5  

 

2.3 Overzicht plannen voor vastgoedontwikkeling en boulevard 

Figuur 2-10 geeft een beeld van zowel de oude (Figuur 2-1) als de nieuwe situatie (Gemeente Den Haag - 

DSO, 2016a).6  

De voorziene ingreep bevindt zich tussen de Scheveningse Pier (100 m zuidelijk van km-raai 99.25) en het 

Carlton Beach hotel (250 m noordelijk van km-raai 99.25) en bestrijkt een totale lengte van ongeveer 350 m.  

Ongeveer de helft hiervan (afgerond 180 m) wordt ingenomen door een centraal gepositioneerde 

parkeergarage. 

 

 

Figuur 2-10 Overzicht huidige situatie Noordboulevard met overlay huidige plannen (bron GoogleEarth opname 
augustus 2013 en (Gemeente Den Haag - DSO, 2016a)). 

 

                                                      

schematisatie van de huidige situatie in versie 2 van de rapportage reeds enigszins aangepast en is deze laatste als (nieuw) 
uitgangspunt voor de verdere uitwerkingen gehanteerd.  
5 Hierbij moet worden opgemerkt dat dit natuurlijk een schematisatie blijft. In werkelijkheid zijn er ook een aantal taluds aanwezig welke 
in feite verticale wanden zijn. Door het aannemen van een talud in de schematisatie is er echter sprake van een gunstige referentie-
situatie die voor de beoordeling van de ingrepen feitelijk conservatief is. 
6 Inmiddels ligt er een nieuwe versie van de plannen (Gemeente Den Haag - DSO, 2016d). Deze wijkt slechts af in de details. De grote 
lijnen van het plan zijn ten opzichte van het eerdere ontwerp echter ongewijzigd gebleven. 



 

 

22/143 File: C03011000535_NoordboulevardScheveningen_EindRapportage_v170303_Definitief.docx (ref: 079040308 A)

  

 
 

NOORDBOULEVARD SCHEVENINGEN 

In Figuur 2-11 is, vergelijkbaar met de vorige figuur, het nieuwe plan nog iets beter zichtbaar. 

 

 

Figuur 2-11 Overzicht situatie Noordboulevard met eerste versie van het huidige plan waarin het Paviljoen nog als 
echte harde uitbouw van de boulevard is vormgegeven (Gemeente Den Haag - DSO, 2016a). 

 

Binnen dit plan kunnen tenminste de volgende onderdelen worden onderscheiden: 

• Een vanaf de noordzijde (rechts in de figuur) te benaderen parkeergarage die voor een deel beneden het 

niveau van de huidige boulevard is ingepast; 

• Een gebogen belijning van de nieuwe boulevard die centraal voor de parkeergarage in zeewaartse 

richting is uitgebouwd; 

• Een aan de noordelijke zijde te realiseren markant bouwwerk, welke in de voorliggende rapportage is 

aangeduid als het zogenaamde Paviljoen; 

• Een voor de nieuwe boulevard aan te leggen banket waarop een aantal strandpaviljoens een plaats 

moeten krijgen inclusief toegangen en paden. 

 

De situatie rondom de vastgoedontwikkeling (en de parkeergarage met ruimte voor circa 700 auto’s) is in 

meer detail gegeven in Figuur 2-12. Te zien is dat deze vanaf de noordzijde (rechts) toegankelijk wordt 

gemaakt. De in rood aangegeven winkels/horecavoorzieningen hebben een in noordelijke richting (rechts) 

toenemende breedte. De voorzijde ervan valt in het centrale deel ongeveer samen met de thans aanwezige 

strandmuur.7 

 

                                                      

7 Momenteel (december 2016) wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om de toegang tot de parkeergarage via een ongelijkvloerse 
kruising vanaf de Zwolsestraat te regelen. Deze uitwerking maakt echter geen onderdeel uit van de voorliggende uitwerkingen. 
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Figuur 2-12 Situatietekening met nieuw te realiseren parkeergarage, winkelpanden en horecavoorzieningen op 
boulevardniveau (Wim de Bruijn b.v., 2016b). 

 

De eerdergenoemde onderdelen zijn in de volgende paragrafen nog iets nader toegelicht.  

 

2.4 Parkeergarage 

2.4.1 Locatie 

Het midden van de in dit plan opgenomen (afgerond 180 m lange) parkeergarage bevindt zich op 60 m 

noordelijk (rechts) van km-raai 99.25 ofwel in km-raai 99.19.  

Deze profiellocatie zal ook in de verdere beschouwingen worden gebruikt voor het beoordelen van de 

veiligheid van de waterkering ten aanzien van de effecten van dit zogenaamde niet-waterkerende object 

(NWO; zie Paragraaf 3.6 voor meer details). 

 

2.4.2 Plattegronden 

In Figuur 2-13 en Figuur 2-14 zijn de (hier relevante) plattegronden van de parkeergarage op respectievelijk 

het boulevardniveau en het ondergelegen kelderniveau gegeven.  

De constructie bestrijkt in langsrichting 32 stramienvakken van 5,4 m is afgerond ongeveer 180 m lang.  

 

 

Figuur 2-13 Plattegrond parkeergarage op begane grondniveau (= niveau boulevard/Strandweg) (Wim de Bruijn b.v., 
2016b). 

 

Qua effect op de waterkering is name de breedte (dwars op de kust) van de kelder relevant. Deze bedraagt 

drie stramienvakken van 16 m breed waardoor de totale (inwendige) breedte van de parkeergarage volgens 

deze opgave 48 m bedraagt. 
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Figuur 2-14 Plattegrond parkeergarage op kelder niveau (= een etage onder boulevard/Strandweg) (Wim de Bruijn 
b.v., 2016b). 

 

2.4.3 Doorsneden 

Voor de beoordeling van de ingreep op de veiligheid van de waterkering zijn met name de hier aanwezige 

doorsneden van belang. 

In Figuur 2-18 is de basisdoorsnede gegeven over het centrale deel van de vastgoedontwikkeling (Wim de 

Bruijn b.v., 2016b). De inwendige breedte (loodrecht op de boulevard) bedraagt 48 m.  

Voor de breedte van de ingraving zal bij de uitwerkingen overigens nog een iets grotere waarde moeten 

worden aangehouden teneinde ook rekening te houden met de dikte van de buitenwanden. 

 

 

Figuur 2-15 Dwarsdoorsneden basisontwerp over centrale deel parkeergarage. 

 

In aanvulling op deze basisdoorsnede zijn in Figuur 2-16 en Figuur 2-17 ook nog twee doorsneden gegeven 

ter plaatse van de beide uiteinden van de garage. 

 

 

Figuur 2-16 Dwarsdoorsnede ter plaatse van zuidelijke deel vastgoedontwikkeling (Wim de Bruijn b.v., 2016b). 
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Figuur 2-17 Dwarsdoorsnede ter plaatse van noordelijke deel vastgoedontwikkeling (Wim de Bruijn b.v., 2016b). 

 

In de zuidelijke doorsnede is er alleen sprake van nieuwe voorzieningen boven boulevardniveau. De 

noordelijke doorsnede (waar ook de in/uitrit is gepland), is vergelijkbaar met die in het centrale deel. 

 

2.4.4 Karakteristiek dwarsprofiel ingraving 

De voor de veiligheidsbeschouwingen te hanteren dimensies zijn samengebracht in Figuur 2-18. 

 

 

Figuur 2-18 Schematisatie en dimensies ingraving t.b.v. realisatie parkeergarage. 

 

De bovenzijde van het onderste parkeerniveau is gelegen op 3,80 m onder peil. Deze laatste komt overeen 

met het karakteristieke niveau van de (huidige) boulevard welke (volgens het ontwerp) op NAP+6,50 m is 

gelegen8. Het vloerniveau van de garage komt daarmee op NAP+6,50 min 3,80 m is NAP+2,70 m.  

Voor de uitwerkingen is uitgegaan van een karakteristiek ingravingsniveau van (afgerond) NAP+2,5 m. De 

hierbij te hanteren dimensies zijn samengebracht in Tabel 2-1. 

 

Indicator Dimensie 

Positie achterzijde ontgraving RSP-75 m 

Ontgravingsniveau NAP+2,5 m 

Maximale ontgravingsbreedte 50 m 

Tabel 2-1 Overzicht voor nadere uitwerkingen te hanteren karakteristieke dimensies van de ontgraving. 

 

Combinatie met het als karakteristiek beschouwde en vervolgens geschematiseerde, aanwezige profiel van 

Figuur 2-9, laat zien dat de ingraving (gearceerde vlak in Figuur 2-18) de volledige boulevard tot aan de 

strandmuur betreft.  

  

                                                      

8 Op de doorsnede van de huidige situatie staat NAP+6,6 m. In de vervolguitwerkingen wordt (voor beide situaties) het nieuwe niveau 
van NAP+6,5 m aangehouden. 
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2.4.5 Ontgravingsvolume 

Uitgaande van een ingraafbreedte van 50 m en een ingraafdiepte van (NAP+6,5 m tot NAP+2,5 m is) 4,0 m 

beneden het aanwezige boulevardniveau bedraagt het minimale ontgravingsniveau 200 m3/m1 boulevard. 

Daar komt nog de afgraving boven het boulevard niveau bij. In de gehanteerde schematisatie gaat het om 

8 m maal 6,5 m niveauverschil gedeeld door 2 is 26 m3/m1. In het totaal dus 226 m3/m1. 

Het totale ontgravingsvolume met de realisatie samenhangende ingraafvolume is gegeven in Tabel 2-2 en is 

samengesteld uit een deel beneden het huidige maaiveld en een bijdrage van het deel boven dit niveau (zie 

ook Figuur 2-18). 

 

Onderdeel Volumeaandeel 

Ontgraving beneden boulevardniveau 37.000 m3 

Afgraving boven boulevardniveau 10.000 m3 

Totaal ontgravingsvolume 47.000 m3 

Tabel 2-2 Overzicht totale ontgravingsvolumes (conform opgave 20 april 2016 plus correctie voor aanpassing d.d. 
28 juli 2016). 

 

Het aldus ontgraven volume kan voor een deel worden gebruikt voor het realiseren van de uitbouw van de 

boulevard en de voorliggende banketten. Hierbij moet worden opgemerkt dat hiervoor (waarschijnlijk) alleen 

schoon materiaal mag worden gebruikt. In het hoofdstuk over de uitvoering wordt hier nog iets uitgebreider 

op teruggekomen.  

Het overblijvende volume mag worden toegevoegd aan het zogenaamde kustfundament. In de praktijk 

betekent dit dat dit mag worden gebruikt om de strandprofielen in de directe omgeving van de 

Noordboulevard aan te vullen.9 

 

2.5 Boulevarduitbouw 

Aan de voorzijde van de nieuw te realiseren vastgoedontwikkeling is ook een aanpassing van de belijning 

van de boulevard zelf voorzien. Deze is te zien in Figuur 2-19 waarin de beschouwde versie van het ontwerp 

is gegeven (Gemeente Den Haag - DSO, 2016a). Hierin is de positie van de huidige strandmuur (als 

beëindiging van de boulevard) schematisch aangegeven door de rode streeplijn. 

 

                                                      

9 Definitieve afspraken hierover moeten nog worden gemaakt met RWS en de Gemeente Den Haag. Dit is pas mogelijk op he moment 
dat er ook een meer gedetailleerd werkplan voorligt waarin is aangegeven wanneer er hoeveel materiaal beschikbaar komt.  



 

 

File: C03011000535_NoordboulevardScheveningen_EindRapportage_v170303_Definitief.docx (ref: 079040308 A) 27/143 

  
 

NOORDBOULEVARD SCHEVENINGEN 

 

Figuur 2-19 Overzicht belijning nieuwe boulevard (Gemeente Den Haag - DSO, 2016a) 

 

Ten opzichte van de voorzijde van de huidige boulevard bedraagt de voorziene boulevard uitbouw 12 m plus 

20 m voor een vrij voetgangersdeel is totaal 32 m. De positie van de nieuwe voorzijde van de boulevard 

komt daarmee op RSP+7 m (i.p.v. RSP-25 m in de huidige situatie). Daarvoor is nog een 50 m breed banket 

voorzien. 

Het voor deze verschuiving (maximaal 32 m) extra benodigde volume bedraagt ongeveer 32 maal het 

niveauverschil tussen het thans aanwezige banket (NAP+4,5 m) en het boulevardniveau (NAP+6,5 m) is 32 

maal 2 is 64 m3/m1. Deze toename geldt echter alleen ter plaatse van de maximale uitbouw in het midden 

van het beschouwde traject. 

De omvang van de zeewaartse uitbouw (32 m op boulevardniveau) betekent wel dat de afstand tot de 

waterlijn veel minder wordt, dit met mogelijke consequenties voor de ‘houdbaarheid’ van met name de 

voorgestelde banketten. In Paragraaf 6.5 wordt hier uitgebreider op ingegaan. 

Ter illustratie is in Figuur 2-20 ook een uitsnede gegeven over een meer recenter ontwerp (Gemeente Den 

Haag - DSO, 2016b). Zoals al eerder aangegeven, is de grote lijn van de plannen hierin ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van de eerder geschetste ontwerpen. 

 

 

Figuur 2-20 Overzicht nieuwste plannen nieuwe boulevard (Gemeente Den Haag - DSO, 2016b). 

 

Specifiek van belang zijn de in deze doorsnede aangegeven doorsneden, namelijk DWP 10 (zie Paragraaf 

2.7) ter plaatse van het midden van de uitbouw en DWP 9 (zie Paragraaf 2.8) ter plaatse van de doorgang 

via de Zeekant. 
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2.6 Lokale uitbouw boulevard ten behoeve van het ‘Paviljoen’  

2.6.1 Initieel ontwerp 

Bij de noordelijke strandopgang is een paviljoen voorzien dat als baken en attractiepunt het einde van de 

boulevard markeert. Dit Paviljoen bevindt zich als een lokale uitbouw van de boulevard op ongeveer 230 m 

ten noorden van km-raai 99.25 (in km-raai 99.02). Figuur 2-21 toont een impressie van de initieel voorziene 

constructie gezien vanaf de noordzijde (met de boulevard aan de linkerzijde). 

De in het plan van juli 2016 opgenomen constructie steekt zeewaarts tot ongeveer RSP+30 m en komt 

daarmee maximaal 23 m verder zeewaarts te liggen als de maximale uitbouw van de boulevard. Ten 

opzichte van de positie van de huidige boulevardmuur bedraagt de uitbouw hier ongeveer 60 m. 

 

 

Figuur 2-21 Aanzicht Paviljoen vanaf noordzijde gezien conform oorspronkelijk voorstel (met links de boulevard en 
rechts het strand) (Wim de Bruijn b.v., 2016b). 

 

Figuur 2-22 toont een dwarsdoorsnede over deze initieel voorziene constructie waarin ook de centraal onder 

de hoogbouw gelegen kelder is te zien zoals deze in dit ontwerp is voorzien.  

 

 

Figuur 2-22 Dwarsdoorsnede concept-ontwerp over (alleen) het onderste deel van het paviljoen conform 
oorspronkelijk voorstel (met links de boulevard en rechts het strand) (Wim de Bruijn b.v., 2016b). 

 

2.6.2 Aangepast ontwerp 

Het eerder gepresenteerde ontwerp verwijst naar de plannen van juli 2016 (Wim de Bruijn b.v., 2016b). 

Mede op basis van de voorliggende uitwerkingen en de hierover met Rijkswaterstaat gevoerde discussies is 

het ontwerp in december 2016 aangepast om tegemoet te komen aan de door RWS gestelde eisen (zie ook 

Bijlage B) en de zogenaamde jaarrond-eisen voor strandpaviljoens (Wim de Bruijn b.v., 2016c). 
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Probleem met het vorige ontwerp was immers dat deze het vrije zandtransport in het bovenste deel van het 

dwarsprofiel belemmerde. 

 

 

Figuur 2-23 Dwarsdoorsnede over laatste ontwerp over (alleen) het onderste deel van het paviljoen conform 
aangepaste voorstel (met nu rechts de boulevard en links het strand) (Wim de Bruijn b.v., 2016c) 

Figuur 2-23 geeft een dwarsdoorsnede over het aangepaste ontwerp. De zeewaartse begrenzing van de 

kelder valt nu samen met de voorzijde van de boulevard. De overlap met de boulevard is in deze doorsnede 

aangegeven met het rode vlak. Te zien is dat de kelder in de boulevard is gepositioneerd daar waar deze 

eerst nog ter plaatse van het banket was voorzien. 

Landwaarts van de boulevard is de constructie op palen geplaatst. Ten opzichte van het vorige ontwerp is er 

nu geen echte blokkade meer aanwezig in het hogere deel van het strandprofiel. Aan de bezwaren vanuit 

het kustonderhoud wordt op deze wijze dus tegemoetgekomen. 

 

2.7 Strandbebouwing/strandpaviljoens  

Voor de nieuwe boulevard zijn een aantal op banketten geplaatste paviljoens gepland (zie ook Figuur 2-19).  

Het voor deze banketten aan te houden niveau bedraagt NAP+4,50 m en is daarmee vergelijkbaar met het 

ook op andere locaties langs de Scheveningse boulevard aangehouden niveau (Deltares, 2013), (Stichting 

Expertisecentrum Regelgeving Bouw i.s.m. TNO, 2013).  

De voorziene (gewenste) breedte van deze banketten bedraagt ongeveer 50 m. Ter plaatse van de 

maximale uitbouw van de boulevard (RSP+7 m) komt de gewenste buitenkruinlijn van het banket dus op 

RSP+57 m. 

De vormgeving van de buitenkant van de boulevard, en daarmee ook de overgang naar het paviljoen-niveau 

is nog onderwerp van studie. In het laatste ontwerp geeft doorsnede nummer 10 (zie Figuur 2-20) een beeld 

van deze overgang (Gemeente Den Haag - DSO, 2016c).  

Deze is ter illustratie overgenomen in Figuur 2-24. 

 

Figuur 2-24 Vormgeving overgang van boulevard naar banket ter plaatse van de maximale uitbouw (Gemeente Den 
Haag - DSO, 2016c). 

 

Hierin is zeewaarts van de maximale uitbouw van de boulevard (totaal 32 m breed; zie ook Figuur 2-19), een 

14 m lange geleidelijke overgang via drie trappen en twee tussenplateaus voorzien. 
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In de schematisatie is deze overgang als verticaal beschouwd (van NAP+6,5 m verticaal naar het 

voorliggende banketniveau van NAP+4,5 m). Deze schematisatie is weergegeven in Figuur 2-25 en heeft 

dus betrekking op een conservatief uitgangspunt. In werkelijkheid zal er immers iets meer zand in het 

dwarsprofiel aanwezig zijn hetgeen extra gunstig is voor de veiligheid van de waterkering. 

 

 

Figuur 2-25 Schematisatie overgang van boulevard naar banket ter plaatse van de maximale uitbouw. 

 

In december 2016 is een update van het voorontwerp van de boulevardaanpassing door de gemeenteraad 

vastgesteld (Gemeente Den Haag - DSO, 2016e).  

Dit laatste ontwerp komt in grote lijnen overeen met het voorontwerp en geeft vooral meer detail over de 

inrichting van de openbare ruimte. Voor de waterkeringstechnische uitwerking levert dit ontwerp geen 

wezenlijk nieuwe informatie. 

 

2.8 Centrale toegang naar strand via de Zeekant 

Voor de toegang vanaf de Gevers Deynootweg via de Zeekant ligt er een volledig nieuw ontwerp. De huidige 

situatie is reeds geschetst in Figuur 2-2 op pagina 19. Het maximale niveau van de trap bij de onder-

doorgang (fly-over naar parkeerdek) bedraagt NAP+11,00 m en sluit ter plekke aan op het lokale niveau van 

de Zeekant. 

De aanwezigheid van de fly-over in combinatie met het hoge niveau van de bovenzijde van de straat en trap 

maken dat er vanuit de landzijde geen enkel zicht op de zee aanwezig is. Een detail van de gewenste, 

nieuwe situatie is gegeven in Figuur 2-26. Hierin is ook de oude situatie met het veel hogere niveau 

herkenbaar (dunne streepjeslijn). 

 

Figuur 2-26 Voorstel doorsnede ter plaatse van verlaagde doorgang naar Zeekant (Gemeente Den Haag - DSO, 
2016c).  
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3 TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de voor de verdere uitwerking te hanteren technische uitgangspunten op een rij gezet. 

Het gaat daarbij om de gehanteerde rekenmethodes en de daarbij toe te passen randvoorwaarden. De 

laatste hebben met name betrekking op de hydraulische belastingen (waterstanden en golfhoogten) voor 

zowel de directe veiligheidsbeoordeling als het geven van een oordeel over de lange-termijn veiligheid. 

Speciale aandacht gaat daarbij ook uit naar de te gebruiken dwarsprofielen, dit ook in relatie tot de hierover 

gemaakte afspraken. 

Ook de waterkeringstechnische rol van de aanwezige en nieuwe constructies (achterwand parkeergarage, 

bekleding buitentalud boulevard) binnen de waterkering in dit hoofdstuk aan de orde. Tot slot zal nog iets 

uitgebreider worden stilgestaan bij de wijze waarop de effecten van zogenaamde Niet-Waterkerende 

Objecten (NWO’s) zijn gekwantificeerd.  

 

3.2 Gehanteerde rekenmethodes en uitgangspunten 

3.2.1 Rekenmodel 

Voor de beoordeling van de veiligheid van een duinwaterkering moet gebruik worden gemaakt van de 

vigerende toetsingssoftware als vastgesteld door het ExpertiseNetwerk Waterveiligheid. In dit geval gaat het 

om de zogenaamde TRDA2006 (ExpertiseNetwerk Waterveiligheid (ENW), 2007).  

Deze methode is ook geïmplementeerd in de zogenaamde MorphAn-software (Deltares, 2015), maar door 

het bijzondere karakter van de te beschouwen dwarsprofielen is deze tool niet goed bruikbaar en zal gebruik 

moeten worden gemaakt van meer specialistische instrumenten. 

Bij het uitvoeren van dergelijke berekeningen dient gebruik te worden gemaakt van (voorgeschreven) 

rekenwaarden voor de aard van het te gebruiken korrelmateriaal en de hydraulisch condities (waterstanden 

en golfaanval).  

Verder is natuurlijk ook het voor de maatgevende storm aanwezige dwarsprofiel van belang (zie Paragraaf 

3.3). 

 

3.2.2 Korreldiameter 

De gehanteerde rekenwaarde van de korreldiameter bedraagt voor deze locatie 205 µm (zie Tabel 3-2). 

 

Km-raai Dreken Opmerking 

98.75 195 µm  

99.19 205 µm Karakteristieke waarde 

102.00 227 µm  

Tabel 3-1 Overzicht rekenwaarde korreldiameter in nabijgelegen raaien en geïnterpoleerde karakteristieke waarde 
(ExpertiseNetwerk Waterveiligheid/ENW, 2007).  

 

3.2.3 Hydraulische condities (reguliere toetsing) 

De voor de toetsing te gebruiken randvoorwaarden zijn vastgelegd in het zogenaamde randvoor-

waardenboek. In dit geval kunnen de betreffende getalswaarden ontleend worden aan de vastgestelde 

HR2006 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007).10  

                                                      

10 Per 2017 heeft de overgang plaatsgevonden naar een nieuwe wijze van toetsen waarbij zowel de vorm als de hoogte van de norm is 
gewijzigd. In deze medio 2016 geïnitieerde rapportage is in eerste instantie nog uitgegaan van de 2016-situatie (en de HR2006). Wel is 
er expliciet aandacht gegeven aan het effect van deze overstap op de afgeleide resultaten (zie Paragraaf 5.9). 
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Voor de toetsing van een zandige waterkering (duin) zijn daarbij de waterstand (rekenpeil) en de golfaanval 

van belang. De voor deze situatie thans relevante waarden zijn samengebracht in Tabel 3-2.11  

 

Situatie Rekenpeil Golfhoogte Hs Golfperiode Tp 

Huidige situatie (toetsing) NAP+5,8 m 8,35 m 13,90 s 

Tabel 3-2 Overzicht basiscondities voor de toetsing van de duinwaterkering ter plaatse van km-raai 99.25. 

 

Deze rekenconditie wordt in combinatie met het zogenaamde TRDA2006-model gebruikt voor de formele 

toetsing van het duin als de primaire waterkering. In dit geval dient er landwaarts van het maatgevende 

afslagpunt nog een zogenaamd grensprofiel aanwezig te zijn. Dit laatste is hier niet van belang omdat de 

aandacht nu primair uitgaat naar de positie van het afslagpunten en het effect van een bouwwerk/ontgraving 

op deze positie.  

De in Tabel 3-2 gegeven condities resulteren in een afslagpunt dat met een kans van 1/100.000 per jaar 

wordt overschreden. In Tabel 3-3 is aanvullend een overzicht gegeven van de waarden van zowel het 

rekenpeil RP (waterstanden) als de golfcondities (golfhoogte Hs en golfperiode Tp) zoals deze gelden voor 

een groter bereik van overschrijdingskansen (zie Bijlage C in (Deltares/Alkyon/TUD, 2008)).  

De in de laatste regel gehanteerde waarden (behorende bij een 1/100.000 per jaar overschrijdingskans van 

het afslagpunt) sluiten in principe aan op de in de HR2006 gegeven waarden. 

 

Overschrijdingsfrequentie [1/jaar] RP [m t.o.v. NAP] Hs [m] Tp [s] 

1/100 3,5 6,45 11,53 

1/500 3,9 6,96 12,14 

1/1.000 4,2 7,15 12,36 

1/4.000 4,6 7,52 12.82 

1/10.000 4,9 7,76 13,09 

1/40.000 5,4 8,11 13,52 

1/100.000 5,7 8,31 13,75 

Tabel 3-3 Overzicht hydraulische condities voor verschillende overschrijdingsfrequenties van het afslagpunt 
(Deltares/Alkyon/TUD, 2008). 

 

Deze tabel geeft inzicht in de overschrijdingsfrequentie van de condities die qua rekenpeil (RP) passend zijn 

bij een bepaalde overschrijdingsfrequentie van het afslagpunt. Ook geeft deze impliciet de relatie tussen de 

waterstand en de bijbehorende golfhoogte (Hs) en de relatie tussen golfhoogte en golfperiode (Tp).  

Deze relaties zijn, tezamen met de maatgevende HR2006-combinatie (rode punt), weergegeven in Figuur 

3-1 en Figuur 3-2. 

 

                                                      

11 Hierbij moet worden opgemerkt dat er in de HR2006 bij km raai 99.00 een sprong zit in de hydraulische randvoorwaarden. Voor km 
99.00 tot en met 101.10 is het rekenpeil gelijk aan NAP+5,8 m, terwijl deze voor km 97.50 tot en met 99.00 NAP+5,7 m bedraagt.  
In dit geval is dus conservatief gekozen voor de meest ongunstige waarde. 
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Figuur 3-1 Significante golfhoogte als functie van de waterstand conform (Deltares/Alkyon/TUD, 2008), inclusief 
maatgevende HR2006-combinatie (rode punt; zie Tabel 3-2). 

 

 

Figuur 3-2 Piekperiode als functie van de significante golfhoogte conform (Deltares/Alkyon/TUD, 2008), inclusief 
maatgevende HR2006-combinatie (rode punt; zie Tabel 3-2). 

 

Tenslotte is in Figuur 3-3 de relatie gegeven tussen de overschrijdingskans van het via de TRDA-procedure 

berekende afslagpunt en de voor deze berekeningen te hanteren waterstand. Deze is gebaseerd op de in 

Tabel 3-3 gehanteerde waarde met een correctie om aan te sluiten op de in Tabel 3-2 gegeven 

basiswaarde. 

 

 

Figuur 3-3 Relatie tussen overschrijdingskans van de afslagpositie en de voor de duinafslagberekeningen te 
hanteren waterstand (rekenpeil, RP), inclusief de bijbehorende rekenpeil conform HR2006 (rode punt, 
zie Tabel 3-2). 

 

 

3.2.4 Hydraulische condities voor ontwerp 

Voor het beschouwen van het ontwerp en de ontwikkeling van de toekomstige veiligheid van de waterkering 

moeten de in Tabel 3-2 gegeven toetscondities worden vertaald naar toekomstige omstandigheden. Hierbij 
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moet rekening worden gehouden met de effecten van zeespiegelstijging en klimaatveranderingen. De te 

beschouwen zichttermijn speelt hierbij een grote rol. Ook moet hierbij rekening worden gehouden met het 

doel van de beschouwing. 

Voor de beschouwde situatie kunnen meerdere situaties worden beschouwd. Deze zijn samengebracht in 

Tabel 3-4. 

Situatie  Zichttermijn Scenario Referentie 

Reguliere toetsing N.v.t. N.v.t. HR2006-condities 

Veiligheidsbeoordeling 50 jaar Middenscenario zeespiegelstijging Zie Tabel 3-5 

Lange termijn versterkingsopgaven 200 jaar Maximum scenario klimaatverandering Zie Tabel 3-6 

Tabel 3-4 Overzicht te beschouwen situaties als combinatie van zichttermijnen en scenario’s. 

 

Veiligheidsbeoordeling (50 jaar) 

Voor de veiligheidsbeoordeling van een zachte kering wordt er per definitie gekeken naar de situatie over 50 

jaar. De thans vigerende condities (conform Tabel 3-2 en eerste regel Tabel 3-4) worden daarbij aangepast 

voor het effect van de stijging van de zeespiegel over deze periode. Voor de snelheid van zeespiegelstijging 

wordt daarbij uitgegaan van 0,6 m/eeuw volgens het zogenaamde middenscenario. Dit leidt tot de in Tabel 

3-5 gegeven condities. 

 

Situatie Rekenpeil Golfhoogte Hs Golfperiode Tp 

Huidige situatie (toetsing) NAP+5,8 m 8,35 m 13,90 s 

Mutatie +0,3 m - - 

Veiligheidsbeoordeling NAP+6,1 m 8,35 m 13,90 s 

Tabel 3-5 Overzicht hydraulische conditie voor de veiligheidsbeoordeling (50 jaar) ter plaatse van km-raai 99.25. 

 

Voor de dwarsprofielen is daarbij uitgegaan van een met de gemiddelde zeespiegelstijging meestijgende 

bodem (dus 0,3 m ophoging van het kustdeel beneden NAP+3 m). 

 

Ruimtereservering (200 jaar) 

In Tabel 3-6 zijn ook de voor het 200-jaarscenario aan te houden waarden opgenomen, dit inclusief de 

daarbij aan te houden mutatie ten opzichte van de vigerende condities. Voor dit scenario geldt een 

zeespiegelstijging (zss) van 0,85 m per eeuw en moet er dus rekening worden gehouden met 1,70 m 

zeespiegelstijging. Het te gebruiken maximumscenario gaat ook uit van een verzwaring van het 

stormklimaat. Naast de stijging van de gemiddelde waterstand, en dus ook het rekenpeil (met 1,70 m), moet 

deze laatste eveneens worden opgehoogd met 0,4 m voor extra stormopzet. Het maatgevende rekenpeil 

voor een zichtperiode van 200 jaar komt daarmee op NAP+5,8 m + 1,7 m + 0,4 m is NAP+7,9 m.  

De golfaanval in dit scenario is 5 % zwaarder, leidend tot een 5 %’s toename van de significante golfhoogte 

(0,42 m extra ten opzichte van de toetswaarde) en een 2,5 %’s toename van de golfperiode (0,35 s extra).  
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Situatie Rekenpeil Golfhoogte Hs Golfperiode Tp 

Huidige situatie (toetsing) NAP+5,8 m 8,35 m 13,90 s 

Mutatie 1,7 m zss plus 0,4 m opzet 5% extra 2,5 % extra 

Ruimtereservering NAP+7,9 m 8,77 m 14,25 s 

Tabel 3-6 Overzicht hydraulische conditie voor ruimtereservering (200 jaar) ter plaatse van km-raai 99.25. 

 

Voor de dwarsprofielen is daarbij uitgegaan van een met de gemiddelde zeespiegelstijging meestijgende 

bodem (dus 1,7 m ophoging van het kustdeel beneden NAP+3 m). 

 

3.3 Maatgevend dwarsprofiel 

3.3.1 Aanwezige vormvariaties  

De vorm van het ter plaatse van de ingreep aanwezige dwarsprofiel is onderhevig aan natuurlijke fluctuaties 

en de hoeveel zand in het profiel zal dus ook van jaar tot jaar verschillen. Deze verschillen hangen ook 

samen met eventueel in de nabijheid uitgevoerde suppleties.  

Figuur 3-4 geeft een beeld van de tijdsvariatie in de profielen voor JarKus-raai 99.25 over de periode van 

2008 tot en met 2016. 

 

Figuur 3-4 Variatie in profielligging in km-raai 99.25 voor de jaren 2008 – 2016. Inclusief schematische weergave 
boulevardmuurconstructie. 

 

In de figuur is onderscheid gemaakt tussen de jaaropnamen voor en na de uitgevoerde bij Scheveningens-

Dorp uitgevoerde kustversterking.  

Dit is nog beter te zien in Figuur 3-5 waarin twee tijdsgemiddelde profielen zijn weergegeven. Ook is hierin 

het profiel uit 1990 opgenomen. Te zien is dat het strand (afstand tussen waterlijn en strandmuur) voor de, 

zeer schematische weergegeven, strandmuur destijds aanmerkelijk smaller was. 
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Figuur 3-5 Gemiddelde profielligging in km-raai 99.25 voor (2008-2010) en na (2011-2016) uitgevoerde 
kustversterking bij Scheveningen-Dorp alsmede het dwarsprofiel uit 1990 en het landwaartse deel van 
het profiel (JarKus-opname uit 1988). 

 

3.3.2 Aanwezige volumevariaties  

Voor het bij de duinafslagberekeningen te hanteren dwarsprofiel is van belang dat er wordt gerekend met 

een dwarsprofiel dat minimaal aanwezig mag worden verondersteld. Een uit te voeren duinafslagberekening 

leidt, voor een dergelijk mager profiel, dan per definitie tot een conservatief resultaat waarmee de minimaal 

aanwezige veiligheid van waterkering kan worden gekwantificeerd.  

De volumetrische omvang van een dwarsprofiel wordt uitgedrukt in de positie van de zogenaamde 

Momentane KustLijn (MKL-waarde), dit in combinatie met de BasisKustLijn (BKL-waarde) welke als 

ondergrens en indicator voor het uitvoeren van een onderhoudssuppletie wordt gebruikt. Deze door 

Rijkswaterstaat uitgevoerde kustsuppleties zijn primair gericht op het aanvullen van het volume in de BKL-

schijf (en dus niet op het realiseren van een bepaalde vorm van het dwarsprofiel of strandbreedte).  

In Figuur 3-6 is de tijdsontwikkeling van deze MKL-positie uitgezet sinds 1990. Te zien is dat er geleidelijk 

sprake is van een zeewaartse verplaatsing van de MKL (en dus de kustlijn) en daarmee ook van een steeds 

breder wordend strand. Rond 2010/11 is er sprake van een duidelijke sprong in de kustlijnligging die 

samenhangt met de eerdergenoemde kustversterking. 

 

Figuur 3-6 Tijdsontwikkeling van het zandvolume in het dwarsprofiel ter plaatse van km-raai 99.25 inclusief de 
2016-opname, uitgedrukt in de MKL-positie, inclusief de in km-raai 99.19 (centrale raai parkeergarage) 
van toepassing zijnde posities van de geïnterpoleerde ‘BKL’ als minimaal acceptabele ondergrens voor 
de MKL-waarde (zie Tabel 3-7). 

 

3.3.3 Maatgevende profielvolumes 

Ten aanzien van de oude en nieuwe BKL-ligging zijn in het kader van het voortraject afspraken gemaakt 

tussen RWS en het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD). In Paragraaf 4.2.3 wordt hier uitgebreider op 

teruggekomen.  
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Tabel 3-7 geeft een overzicht van de voor de verdere uitwerkingen relevante BKL-posities. Deze (rode 

regels) zijn tot stand gekomen door interpolatie tussen de steunpunten (zie ook Figuur 3-7).  

 

Km-raai 
BKL2012  

(m t.o.v. RSP-lijn) 

BKL2016  

(m t.o.v. RSP-lijn) 
Opmerking 

98.75 65 100 Noordelijk gelegen JarKus-raai 

99.02 105 140 Locatie Paviljoen t.p.v. noordelijk grens ingreep. 

99.10 117 152 Noordelijke beëindiging parkeergarage 

99.19 131 166 Centrale raai parkeergarage (t.b.v. basisuitwerking) 

99.25 140 175 Meest nabijgelegen JarKus-raai (zie ook Figuur 3-6) 

99.28 139 176 Zuidelijke beëindiging parkeergarage 

99.32 136 178 Locatie Fly-over/onderdoorgang Zeekant 

99.75 120 190 Zuidelijk gelegen JarKus-raai 

Tabel 3-7 Overzicht relevante BKL-posities (van Noord naar Zuid) voor vigerende en overeengekomen herziening 
Scheveningen-Dorp en Bad, inclusief geïnterpoleerde ‘BKL’-waarden (zie Paragraaf 4.2.3 en (Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, 2013a)). 

 

De betreffende posities hebben overigens geen betrekking op echte BKL-waarden. Formeel gelden alleen 

de BKL-waarden ter plaatse van de hoofdraaien. De andere BKL-waarden hebben dus betrekking op een 

tussen formele BKL-waarden geïnterpoleerde positie. In deze rapportage is dit onderscheid gemaakt door de 

niet officiële BKL-posities als ‘BKL’-positie (inclusief apostrofjes) aan te duiden.  

 

 

Figuur 3-7 Overzicht geïnterpoleerde ‘BKL-posities’ voor zowel referentie en toekomstige situatie (zie Tabel 3-7).  

 

Voor de eerste uitwerkingen zijn met name de ‘BKL’-waarden in de centrale raai ter plaatse van het midden 

van de parkeergarage (km 99.19) van belang. 

 

3.3.4 Maatgevende profielopnamen (jaar profielopname) 

Voor de uitwerkingen zal dus gebruik moeten worden gemaakt van een dwarsprofiel dat precies voldoet aan 

de lokaal van toepassing zijnde ‘BKL-waarde’. Uiteindelijk leidt dit tot de keuze voor een maatgevend jaar 

voor zowel de referentiesituatie (huidige situatie) als de nieuwe situatie, dit specifiek voor de beschouwde 

centrale raai (midden parkeergarage). 
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Voor de duinafslagsommen die betrekking hebben op het midden van de parkeergarage (km-raai 99.19) zijn 

daarbij dus de respectievelijk de ‘BKL-waarden’ RP+131 m en RSP+166 m van belang (zie Tabel 3-7).  

De meest geschikte profielopnamen stammen uit respectievelijk 1995 (RSP+135 m) en 2009 (RSP+166 m). 

Deze jaren zijn geel gemarkeerd in Figuur 3-6 en samengebracht in Tabel 3-8. De MKL-verschuiving tussen 

deze profielen bedraagt 32 m (in plaats van de gezochte 35 m). 

 

Situatie Streefwaarde ‘BKL’ Jaaropname MKL-waarde 

Huidige situatie (BKL2012) RSP+131 m 1995 RSP+135 m (eigenlijk 4 m te groot) 

Nieuwe situatie (‘BKL2016’) RSP+166 m 2009 RSP+167 m (eigenlijk 1 m te groot) 

Tabel 3-8 Overzicht te hanteren karakteristieke strand- en vooroeverprofielen van km raai 99.25 voor 
duinafslagberekeningen in de centrale raai (km 99.19). 

 

In Figuur 3-8 is een detail van de voor de primaire veiligheidsbeschouwing te gebruiken profielopnamen 

(1995 en 2009) weergegeven. Te zien is dat de beide profielen ook qua vorm onderling verschillen. Ook is 

duidelijk dat het thans aanwezige profiel (de 2015-opname) ten opzichte van de andere profielen een 

overmaat aan zand bevat. Met name het hogere deel van het profiel (het rond of net boven het NAP+4,5 m 

gelegen banket) is in de 2015-opname) bijna 100 m breed in plaats van slechts 30 m in 1995. 

 

Figuur 3-8 Overzicht maatgevende profielopnamen voor de huidige (1995-opname) en de nieuwe (2009-opname) 
situatie, inclusief het 2015- en 2016-profiel in km raai 99.25 ter vergelijking. 

 

Voor het landwaartse deel zijn in deze figuur steeds de gegevens van de reeds in 1988 uitgevoerde opname 

gebruikt. Dit deel van het profiel zal in de vervolguitwerkingen worden geschematiseerd. 

Opgemerkt moet worden dat deze profielopnamen in principe alleen van toepassing zijn voor de centrale 

raai. Voor andere locaties langs de kust gelden andere ‘BKL-waarden’ en dus ook andere maatgevende 

opnamen.  

 

3.4 Schematisatie voorgestelde ingrepen 

In Figuur 3-9 is vergelijkbaar met Figuur 3-8 een overzicht gegeven over de profielen, nu echter met 

toevoeging van de te beschouwen geschematiseerde kelderdimensies. Hierbij is naast een schematisatie 

van de huidige situatie (‘Huidig’, zonder kelder; zie Figuur 2-9) ook het eerder beschouwde voorstel (‘Oud’, 

met een smallere (30 m), maar diepere parkeergarage; zie (Arcadis, 2013a)), alsmede de thans te 

beschouwen ingreep (‘Nieuw’) gegeven. 
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Figuur 3-9 Overzicht te beschouwen geschematiseerde kelderdimensies, inclusief maatgevende profielopnamen 
voor de huidige (1995-opname) en de nieuwe (2009-opname) situatie. 

 

In Figuur 3-10 is een en ander in iets meer detail getoond. 

 

Figuur 3-10 Detail te beschouwen geschematiseerde kelderdimensies inclusief maatgevende opnamen van het 
strand- en vooroeverprofiel voor de huidige (1995-opname) en de nieuwe (2009-opname) situatie. 

 

In de figuur is naast de thans voorzien 50 m brede ingraving (tot NAP+2,5 m) ook de 32 m brede uitbouw 

van de boulevard weergegeven (zeewaarts tot RSP+7 m). 

 

Ten opzichte van de in 2012/13 beschouwde situatie (met een 30 m brede kelder tot op het NAP+1 m 

niveau), is er nu sprake van een qua volume vergelijkbare ingreep welke zich echter veel verder in 

zeewaartse richting uitstrekt. Het nadelige effect van de huidige ingreep wordt (potentieel) voor een deel 

gecompenseerd door het extra materiaal dat nodig is voor de uitbouw van de boulevard. 

In Tabel 3-9 zijn de met de geschematiseerde ingreep samenhangende volumes per strekkende meter 

kustlijn op een rij gezet. 
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Situatie Volume-mutatie Toelichting 

Nieuwe parkeergarage/kelder - 226 m3/m1 Alleen de ingraving (50 m breed tot NAP+2,5 m) plus de 

ontgraving van het overgangstalud (zie Paragraaf 2.4.5) 

Maximale uitbouw boulevard (32 m) + 64 m3/m1 Alleen de uitbouw (maximale waarde) 

Nieuwe situatie - 162 m3/m1 Meest gunstige combinatie (maximale uitbouw) 

Oude parkeerkelder (2012-voorstel) - 223 m3/m1 Slechts ter vergelijking (Arcadis, 2013c) 

Tabel 3-9 Overzicht volumemutaties beschouwde ontwerpen, inclusief de eerder in 2013 beschouwde ingreep in 
de onderste rij. 

 

3.5 Aanwezige en voorziene constructies  

3.5.1 Inleiding 

In de langs de Nederlandse kust aanwezige zandige waterkering bevinden zich, afgezien van de dijken, tal 

van constructieve elementen.  

Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen: 

• Waterkerende constructies zoals duinvoetverdedigingen, boulevardconstructies en dijk-in-duin-

constructies (zogenaamde hybride keringen); 

• Niet-waterkerende objecten (de NWO’s). 

Echte harde waterkerende constructies kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid. Binnen het 

toetsspoor voor duinafslag, is aangegeven dat tijdens de toets een beoordeling plaats moet vinden of de 

constructie in de beschouwde doorsnede wel voldoende standzeker is onder maatgevende omstandigheden. 

Als dit niet het geval is mag er geen rekening worden gehouden met de beschermende werking van de 

constructie, en dient zelfs rekening te worden gehouden met een negatief effect vanwege de zogenaamde 

brestoeslag. Hiermee wordt het effect van het lokaal falen van de constructie in rekening gebracht. 

Verder dient er bij de aansluiting van een wel stabiele constructie op de overgang naar een normaal duin 

ook rekening te worden gehouden met enige extra afslag (de zogenaamde aansluitingsconstructie). 

Indien de constructie niet voldoet, dient deze als een zogenaamd Niet Waterkerend Object (NWO) te worden 

beschouwd. In dat geval zal de waterkering dus met aanwezigheid van een NWO moeten worden 

beoordeeld. In veel gevallen betreft het daarbij duinvoetverdedigingen die in de periode voor 1990 zijn 

aangelegd om verlies van duinzand bij een eroderende kust te voorkomen. Deze waren dus vooral bedoeld 

om teruggang van het duinfront tijdens meer reguliere stormomstandigheden tegen te gaan en zijn niet 

gedimensioneerd voor maatgevende omstandigheden. In het kader van de veiligheidstoetsing moeten deze 

dus als NWO worden beoordeeld. 

Essentieel verschil is dat de constructies uit de eerste groep wel een waterkeringstechnische functie hebben, 

terwijl dat bij de constructies uit de tweede groep (de NWO’s) juist niet het geval is. Duidelijk mag ook zijn 

dat de focus bij het beoordelen van de veiligheidseffecten van de eerste groep gericht is op de gewenste 

toename van de veiligheid van de waterkering, terwijl het bij de niet-waterkerende objecten vooral gaat om 

het kwantificeren van een potentiele afname van de veiligheid. 

Het is overigens niet onmogelijk dat NWO’s in sommige situaties leiden tot een lokale toename van de 

veiligheid. Bij het toetsen van de waterkering houden waterkeringbeheerders hier in de praktijk echter geen 

rekening mee, mede omdat zij geen zeggenschap heeft over deze objecten. In theorie is het mogelijk om dit 

wel te doen, maar dan zullen er duidelijke afspraken nodig zijn met betrekking tot het beheer van het object.  

 

3.5.2 Lokaal aanwezige constructies 

De kust bij Scheveningen wordt in eerste aanleg beschouwd als een zachte kust (duinwaterkering) waarin 

de eventueel aanwezige harde elementen geen waterkeringstechnische rol hebben en dus als een NWO 

moeten worden beschouwd.  
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Dit laatste geldt natuurlijk niet voor de in de boulevard van Scheveningen-Dorp verborgen kering (dijk-in-

boulevard-oplossing). Deze dijk draagt natuurlijk wel bij aan het waterkerende vermogen van de waterkering 

op dit deel van de kust. Er is daar sprake van een zogenaamde hybride kering waarbij de combinatie van de 

verborgen kering en het voorliggende zandpakket (strand) zorgt voor voldoende veiligheid. 

Voor het noordelijk van de versterking gelegen kustdeel (dat deel waar nu de ingreep wordt voorzien) wordt 

de waterkering beschouwd als een reguliere duinwaterkering. De thans hierin aanwezige elementen (zoals 

de thans aanwezige boulevardmuur) worden tijdens de maatgevende omstandigheden geen echte rol te 

spelen. De constructie wordt dan geacht voortijdig te bezwijken. Dit is ook een voorwaarde voor het normaal 

gebruik van het eerder besproken toetsingsinstrumentarium. 

Dit veronderstelde bezwijkgedrag geldt zowel voor de thans aanwezige constructies als voor de nog te 

maken constructies (waaronder de vastgoedontwikkeling en de grondkerende diepwand aan de landzijde 

hiervan). 

 

Figuur 3-11 Harde elementen in de kering zoals deze aanwezig zijn (rode pijlen) en in de nieuwe situatie zijn 
voorzien (blauwe pijl). 

 

In Figuur 3-11 is een karakteristieke doorsnede gegeven van de huidige situatie met daarin met twee rode 

pijlen aangegeven: 

• De thans aanwezige strandmuur van basalt met granieten afdekkende band en waarvan de aanleg reeds 

in 1896 is begonnen; 

• De aan de achterzijde van de, in de glooiing ingepaste, gebouwen aanwezige wandconstructie 

(omgekeerde T-wand met een hoogte van 4,5 tot 5,2 m en een 3,0 m brede voet). 

 

 

Figuur 3-12 Beeld van de constructie van de strandmuur in 1896 en van de gedeeltelijke afbraak van deze 
constructie in 2010 ten behoeve van de realisatie van de dijk-in-boulevard-constructie bij Scheveningen-
Dorp (Scheveningen toen en nu, 2016). 

 

Figuur 3-12 geeft ter illustratie nog een beeld van de constructie en gedeeltelijke sloop van de strandmuur 

(Scheveningen toen en nu, 2016). 

 

3.5.3 Voorziene constructies 

Naast de realisatie van de parkeergarage wordt voor de nieuwe vastgoedontwikkeling ook in een aan te 

brengen grondkerende diepwandconstructie voorzien. 

Deze is in Figuur 3-11 aangeduid met de blauwe locatie (zie ook Figuur 2-18). 
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Ook van deze constructie wordt (in principe) geen waterkerende functie verwacht. De constructie wordt er in 

ieder geval niet op ontworpen.12 

De nieuwe boulevard zal ter plaatse van deze muur in zeewaartse richting worden uitgebouwd. Daar waar 

de aanwezige constructie nog deels kan worden ingepast in het ontwerp is een volledige sloop van deze 

constructie wellicht niet nodig. 

 

3.5.4 Effect van constructies 

Het effect van een constructief element in een zandige waterkering uit zich in een verstoring van de vrije 

uitwisseling van zand binnen het afslagprofiel. 

Voor een waterkerende constructie is dit ook expliciet de bedoeling en zal dit (ten opzichte van de situatie 

zonder constructie) in principe ook leiden tot een zeewaartse verplaatsing van het maatgevende afslagpunt 

en daarmee tot een toename van de veiligheid van de (hybride) waterkering. Dit vereist echter wel een 

stabiele waterkerende constructie. Indien een dergelijke constructie ergens faalt, kan er echter juist sprake 

zijn van een afname van de veiligheid. Dit laatste is meestal ook het geval ter plaatse van de aansluiting van 

een waterkerende constructie op een gewoon duin. 

Ook de aanwezigheid van een NWO in het dwarsprofiel kan leiden tot een beïnvloeding van de vrije 

uitwisseling van sediment en daarmee tot een (negatief) effect op de positie van het afslagpunt en als gevolg 

daarvan ook tot een effect op de veiligheid van de waterkering.  

Dit effect zal nader worden uitgewerkt in de volgende paragraaf. 

 

3.6 Kwantificering effect Niet-Waterkerende Objecten (NWO’s) 

3.6.1 Werking zandige keringen 

Voor het goed kunnen duiden van het effect van een NWO op de positie van de afslaglijn is het van belang 

de beschermende werking van een zandige kering goed onder ogen te hebben. Uitgangspunt voor de 

veiligheidsbeschouwing van zandige kering (het geheel van vooroever, strand en duinen), is dat het 

aanwezige dwarsprofiel onder invloed van de tijdens een stormvloed optredende golfaanval zal vervormen. 

Deze vervorming resulteert in een zogenaamd duinafslagprofiel, waarbij er materiaal uit het duinfront afslaat 

en op het voorliggende strand en vooroever wordt afgezet. 

Het tijdens de storm vervormde dwarsprofiel is daarbij in staat om de zware golfaanval ‘op te vangen’ en 

voorkomt daarmee dat er nog meer materiaal van het duin afslaat. De situatie na afslag biedt op deze wijze 

weerstand tegen het doorbreken van het duin. Een dergelijke waterkering kan dan ook als voldoende veilig 

worden beschouwd als er landwaarts van het verwachte afslagpunt nog voldoende duin overblijft. De positie 

van het maatgevende afslagpunt (de doorsnijding van het ontstane afslagfront met de bovenkant van het 

aanwezige duin) is daarbij een belangrijke maat. 

Voor het periodiek beoordelen van de veiligheid van duinwaterkeringen op grond van de Waterwet is een 

detailtoets beschikbaar in de vorm van het eerder beschreven duinafslagmodel (ExpertiseNetwerk 

Waterveiligheid (ENW), 2007). Centraal onderdeel van dit model betreft de beschrijving van het 

zogenaamde afslagprofiel. Voor de beschrijving van de vorm van dit afslagprofiel is een eenvoudige formule 

beschikbaar die vorm van de zogenaamde afslagparabool beschrijft. De verticale positie van deze 

afslagparabool is gekoppeld aan het stormvloedpeil. De horizontale positie volgt uit de balans tussen de 

hoeveelheid erosie (afslag) uit het duin en afzetting op de vooroever. Uiteindelijk volgt hier dus ook de 

positie van het meest landwaartse afslagpunt uit. De hoeveelheid overblijvend duin (in dit geval landwaarts 

van de afslagpunt) vormt hierbij een maat voor de veiligheid.  

Overigens is de feitelijke toetsing iets ingewikkelder dan hierbij geschetst, omdat daarbij ook nog rekening 

gehouden wordt met allerlei onzekerheden in de duinafslagbepalende factoren. Dit betekent onder andere 

dat er gerekend wordt met rekenwaarden voor de voor de vorm van de afslagparabool bepalende 

                                                      

12 Het lijkt echter wel nuttig om het effect van de aanwezigheid van deze constructie op de mate van duinafslag in kaart te brengen. In 
Paragraaf 7.2.2 wordt hier nog iets uitgebreider op teruggekomen.  
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parameters en dat er bovendien nog een toeslag op het initieel berekende afslagvolume in rekening moet 

worden gebracht. Aanvullend speelt ook het zogenaamde grensprofiel en de variatie van de JarKus-profielen 

in de tijd een rol. Voor het eerste begrip is een dergelijke (meer ingewikkelde) verdieping niet noodzakelijk 

en voldoet de schematische uitwerking.  

Omdat het geschetste duinafslagprincipe is gebaseerd op een vrije uitwisseling van materiaal, zal een zich in 

de afslagzone bevindend constructief element hier ontegenzeggelijk invloed op hebben. De mate waarin dit 

het geval is hangt mede of van het type constructief element.  

 

3.6.2 Invloed constructies op duinveiligheid 

De aanwezigheid van een niet-waterkerend object (NWO) in een zandige waterkering kan een effect hebben 

op de veiligheid van de (primaire) waterkering. Afhankelijk van een groot aantal factoren kan een dergelijke 

constructie tijdens de maatgevende stormvloed omstandigheden (met hoge waterstanden en zware 

golfaanval) plaatselijk leiden tot een zekere toename van de hoeveelheid duinafslag en daarmee tot een 

lokaal verder landwaarts gelegen positie van de maatgevende afslaglijn.  

Deze laatste verschuiving kan vervolgens weer worden vertaald in een effect op de veiligheid. Dit kan 

variëren van enige afname van het ‘veiligheidsoverschot’ (voor een duinwaterkering welke zonder de 

aanwezigheid van een NWO ruim voldoende veilig is), tot een juridisch of daadwerkelijk onveilig worden (niet 

meer aan de veiligheidsnorm voldoen) van de waterkering. In deze laatste twee gevallen is de lokale 

toename van de hoeveelheid afslag, dan wel de extra verschuiving van het maatgevende afslagpunt, 

zodanig groot dat er sprake is van onvoldoende ruimte voor de inpassingen een grensprofiel met gevolg het 

overschrijden van de landwaartse leggerbegrenzing of zelfs duindoorbraak. 

Bij het beoordelen van het effect van een NWO op de veiligheid, gaat het specifiek om het verschil tussen de 

veiligheidssituatie van: 

• Een volledig zandige kering (zonder NWO);  

• Een zandige kering waarop/waarin wel een NWO aanwezig is. 

Zoals al aangegeven is de (gewijzigde) positie van de maatgevende afslaglijn als gevolg van de 

aanwezigheid van een NWO daarbij een belangrijke indicator. Van belang is het daarbij op te merken dat het 

dus expliciet niet gaat om de veiligheid van het NWO zelf.  

 

3.6.3 Definitie beoordelingssporen 

Omdat het bij NWO’s per definitie gaat om objecten met een eindige afmeting in langsrichting, moet bij de 

beoordeling van het veiligheidseffect van een NWO, onderscheid worden gemaakt tussen twee verschillende 

beoordelingssporen: 

• Het directe effect van een NWO in de dwarsdoorsnede (dus over de centrale raai, in het dwarsprofiel 

dwars door de constructie); 

• Het indirecte effect van een NWO in bovenaanzicht en dan specifiek ter plaatse van de rand van de 

constructie (overgang van constructie naar naastliggend duinprofiel). 

 

Feitelijk gaat het hier om twee verschillende beoordelingssporen welke beide kunnen leiden tot een 

landwaartse verschuiving van het afslagpunt ten opzichte van de situatie zonder NWO. Deze sporen zijn in 

Tabel 3-10 weergegeven en worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt. Daarbij gaat het steeds 

om de effecten van een enkel object.  

  

Beoordelingsspoor Positie Effect op afslagpunt 

1 – Ontgraving Centrale raai over object Extra teruggang bij afwezigheid van constructie  

2 – Onthouding Overgang/rand  Extra teruggang naast constructie bij aanwezigheid constructie 

Tabel 3-10 Overzicht te beschouwen beoordelingssporen voor NWO’s (Deltares/Arcadis, 2014). 
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In Figuur 3-13 is een bovenaanzicht gegeven van een in kustlangse richting (lange) constructie zoals ook is 

voorzien in de Scheveningse boulevard. Deze bevindt zich landwaarts (rechts) van de voorzijde van het 

duin/boulevard, maar zeewaarts (links) van de maatgevende afslaglijn (de rode lijn). In deze figuur komen 

twee parameters voor, namelijk d1 en d2: 

• De interactiemaat is aangeduid met de d1-waarde en geeft aan hoever de voorzijde van de constructie 

zeewaarts van de ongestoorde afslaglijn is gelegen. Hierbij wordt de positie van de ongestoorde afslaglijn 

berekend met de detailtoets (ExpertiseNetwerk Waterveiligheid (ENW), 2007). 

• Het effect van een NWO in de vorm van extra afslag wordt weergegeven in de vorm van de d2-waarde. 

Dit betreft het verschil tussen de ongestoorde afslaglijn en de afslag als gevolg van de aanwezigheid van 

een NWO. 

 

 

Figuur 3-13 Overzicht beschouwde uitwerkingssporen ter kwantificering van de d2-waarde. 

 

In het midden van de constructie is het effect van een ingraving in het duin weergegeven. Als gevolg hiervan 

zal er sprake zijn van een landwaartse verschuiving van het afslagpunt over een afstand d2.  

Nabij de beëindiging van de constructie is het effect van de overgang van duin met constructie naar een kaal 

duin gegeven. Ook dit leidt tot een achteruitgang van het duin welke ook hier met een d2-waarde is 

aangegeven. In het volgende zijn deze twee kwantificeringssporen nog iets nader toegelicht.  

 

3.6.4 Spoor 1: Effect NWO in doorsnede 
(effect ontgraving/centrale raai-benadering) 

Bij een beschouwing van de situatie in de doorsnede (zandig profiel met NWO) is natuurlijk de omvang en 

de positie van de constructie van belang. In het geval dat de constructie zich in het afslagprofiel bevindt en 

bovendien (deels) in de plaats komt van een zekere hoeveelheid mobiel zand, zal er per definitie een effect 

zijn op de vrije ontwikkeling van het afslagprofiel in dwarsrichting. De in het volgende gegeven uitwerkingen 

hebben steeds betrekking op de positie van de NWO ten opzichte van de ongestoorde afslagzone, dit 

onafhankelijk van de beschouwde maatgevende situatie. 

Indien de bouw van een NWO leidt tot een lokale ontgraving, is er mogelijk een positief effect vanwege de 

sterkte van het object dat dan immers de plaats inneemt van het losse zand. Een dergelijk positief effect is in 

deze veiligheidsbeschouwing echter niet van belang; een NWO wordt in principe immers als niet-

waterkerend beschouwd en daarom wordt een dergelijk voordeel ook niet in rekening gebracht. Feitelijk 

wordt de constructie daarmee dus als volledig bezwijkend verondersteld. In dit geval is er in de beschouwde 

d1 d2

d2

Spoor 1 - Ontgraving

Spoor 2 - Onthouding
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doorsnede dus ‘slechts’ sprake van een gat in het duinprofiel ter plaatse van de constructie. De 

(waterkerende) constructie wordt dan als bezweken en afwezig verondersteld. Een dergelijke benadering 

geldt specifiek voor objecten/gebouwen met kelders. De hiermee verband houdende ontgraving leidt dus ter 

plaatse van het NWO tot lokale verlaging van het maaiveld in het duin. In Figuur 3-14 staan de van belang 

zijnde parameters weergegeven. Van belang daarbij is dat de voorzijde van de constructie zich in de 

ongestoorde afslagzone bevindt. Deze interactiemaat is aangegeven met de d1-waarde. 

 

 

Figuur 3-14 Locatie ontgraving binnen ongestoorde afslagzone en beschouwd ontgravingsvolume. 

 

Voor de verdere kwantificering van het effect is de grootte van de ontgraving van belang, dus het 

ontgravingsvolume Aontgr (uitgedrukt in m3/m1), alsmede de ontgravingshoogte hi en de breedte bi.  

Het doorrekenen van deze (conservatief ingestoken) situatie resulteert met het balansmodel uiteindelijk tot 

een iets verder landwaarts gelegen afslagpunt. Om te voldoen aan een sluitende zandbalans moet de rode 

afslagparabool (zie figuur) immers iets opschuiven. Voor het geval dat de ingraving zich volledig in de 

afslagzone bevindt, kan het effect eenvoudig worden gekwantificeerd. De teruggang d2 is vanuit 

balansoverwegingen immers gelijk aan het quotiënt van het totale ontgravingsvolume Aontgr en de totale 

werkende hoogte hA ofwel: 

 𝑑2 =
𝐴𝑜𝑛𝑡𝑔𝑟

ℎ𝐴
  

In deze benadering leidt de NWO tot extra teruggang van het afslagpunt en daarmee tot een afname van de 

veiligheid van de waterkering. De mate van teruggang hangt daarbij natuurlijk ook af van de mate waarin de 

constructie nog landwaarts van de referentie-afslag steekt.  

 

3.6.5 Spoor 2: Effect NWO in bovenaanzicht 
(effect onthouding/randbenadering) 

Ook bij een beschouwing van de situatie in bovenaanzicht (zandig profiel met een NWO), is de omvang en 

de positie van de constructie in dwarsrichting van belang. In het geval dat de constructie zich in afslagzone 

bevindt en bovendien tijdens de maatgevende storm intact blijft, kan er ter plaatste van de constructie geen 

afslag van onder de constructie plaatsvinden. Er is sprake van een zogenaamd ‘onthouden afslagvolume’ 

(het volume van het ongestoorde afslagprofiel dat in beslag wordt genomen door de constructie). Deze 

verminderde uitwisseling leidt aan de voorzijde van de constructie tot een relatief lager dwarsprofiel. Tijdens 

de maatgevende storm zal een herverdeling van zand optreden, waardoor er naast het bouwwerk extra 

afslag zal plaatsvinden. Dit principe is geïllustreerd aan de hand van een drietal figuren. De gele pijlen in 

deze figuren vormen hierin een maat voor deze dwarsuitwisseling van materiaal. De voorzijde van het duin 

wordt weergegeven met een zwarte streep-stip-lijn, de afslaglijn wordt weergeven met een rode 

doorgetrokken lijn. 

hA

d1

hi Aontgr

bi
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Figuur 3-15 Situatie in bovenaanzicht met effect dwarsverdeling afgeslagen zand (zonder NWO / bebouwing). 

 

In Figuur 3-15 is in bovenaanzicht het effect gegeven van een zware stormvloed waarbij er, geheel conform 

het eerder beschreven principe, materiaal vanuit het duinfront in zeewaartse richting wordt afgezet. Voor een 

in langsrichting uniform doorgaande zandige waterkering is deze uitwisseling in alle dwarsraaien gelijk (en 

zijn de gele pijlen even groot).  

Indien er een NWO aanwezig is, zal ter plaatse van het constructieve element (in dit specifieke geval 

gemakshalve aangeduid als bebouwing), de vrije dwarsuitwisseling van materiaal worden belemmerd. Dit 

effect is weergegeven in Figuur 3-16, waarin de gele pijl die zich voor de constructie bevindt, dus beperkter 

van omvang is. In deze figuur is het effect van een NWO gemakshalve beschouwd als half-oneindig lange 

constructie (met voldoende lengte in langs- en dwarsrichting). Deze uitwerking richt zich enkel en alleen op 

de dwarspositie van de hoek van de constructie in het duin. Hierbij mag duidelijk zijn dat een constructie 

alleen effect kan hebben indien de voorzijde van de constructie zich zeewaarts van de normale afslagrand 

bevindt. 

 

 

Figuur 3-16 Situatie in bovenaanzicht met dwarsverdeling afgeslagen zand voor NWO/bebouwing. 

 

Zoals al eerder aangegeven leidt dit tot een discontinuïteit in profielvorm en profielniveau voor de 

constructie; het afslagprofiel voor de constructie ligt hier dus iets lager dan het afslagprofiel naast de 

constructie. 



 

 

File: C03011000535_NoordboulevardScheveningen_EindRapportage_v170303_Definitief.docx (ref: 079040308 A) 47/143 

  
 

NOORDBOULEVARD SCHEVENINGEN 

 

Figuur 3-17 Effect herverdeling afgeslagen zand van gevolg de aanwezigheid van een NWO/constructie met extra 
afslag naast de constructie. 

 

Deze onnatuurlijk abrupte ‘sprong’ in het bodemniveau zal tijdens de afslagontwikkeling grotendeels worden 

genivelleerd door het toevloeien van afslagmateriaal uit de naastgelegen doorsnede. Het uiteindelijke gevolg 

hiervan is dat er enige extra afslag naast de constructie zal optreden (Figuur 3-17). Dit volume komt ten 

goede aan het initieel lager gelegen profieldeel voor de constructie.  

De extra afslag naast de constructie kan dan ook gezien worden als het negatieve effect van de NWO op de 

veiligheid van de waterkering (zie ook Figuur 3-18). 

Voorwaarde voor deze teruggang is dat het object tijdens het afslagproces onaangetast in het duin aanwezig 

is. Hierdoor ontstaat immers het niveauverschil welke feitelijk de oorzaak is van de extra teruggang. 

 

 

Figuur 3-18 Effect NWO-constructie leidend tot extra afslag d2 naast de constructie. 

 

De extra afslag is sterk afhankelijk van de omvang van het object. Behalve de dimensies van het object is 

ook de positie van de voorzijde van de constructie ten opzichte van de maatgevende (ongestoorde) afslaglijn 

van groot belang. Deze waarde is in de bovenstaande afbeelding weergegeven door middel van de d1-

parameter. De consequenties van deze extra afslag voor de veiligheid, hangen natuurlijk af van de mate 

waarin de waterkering ruim bemeten is (en dus nog over bovenmatige veiligheid beschikt). 

Voor de extra teruggang aan de rand van de constructie d2, is een formulering van toepassing, die enigszins 

lijkt op de vergelijking voor de extra achteruitgang in de centrale sectie.  

Deze formulering luidt: 

 

 𝑑2 =  
𝐴𝑜𝑛𝑡ℎ

√(ℎ𝑡 ℎ𝑜)  + ℎ𝑡
   

Hierin heeft het onthouden volume Aonth in de teller betrekking op het gedeelte van de constructie dat binnen 

het afslagprofiel valt. Deze omvang is niet gelijk aan de grootte van de totale ingraving Aontgr zoals eerder 

gehanteerd. Het gedeelte van de ingraving dat zich onder het niveau van het afslagprofiel bevindt, telt nu 

d1 d2

l2
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immers niet mee. Het volume dat zich tussen de achterzijde van de constructie en het afslagpunt telt wel 

weer mee. 

Bij een vergelijking tussen het ontgravingsvolume en het onthouden volume, is dus zowel het minimale 

niveau van de ingraving ten opzichte van het afslagprofiel, als de positie van afslagpunt ten opzichte van de 

achterzijde van de constructie van belang. 

De ht-waarde verwijst wederom naar de totale werkende hoogte, terwijl de ho-waarde betrekking heeft op de 

hoogte van de afslagzone tot het snijpunt van de harde constructie. De ho-waarde is dus een fractie van de 

ht-waarde. 

 

3.6.6 Aanpak beoordeling voorgestelde ingrepen 

In eerste instantie zal de aandacht uitgaan naar de effecten van de parkeergarage via een zogenaamde 

‘spoor 1’-uitwerking. Daarbij wordt dus alleen gekeken naar het effect van de voor de realisatie van de 

vastgoedontwikkeling te realiseren ingraving. Hierbij is de situatie in de centrale raai dus leidend.  

Aansluitend is nog gekeken naar de randeffecten (conform ‘spoor 2’) waarbij de extra afslag naast de 

constructie moet worden gekwantificeerd.  
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4 BRUIKBAARHEID EERDERE AFSPRAKEN 

4.1 Inleiding 

In 2012/2013 is er, mede ten behoeve van de realisatie van een parkeergarage in de boulevard, gekeken 

naar de waterkeringstechnische effecten van een dergelijke ingreep en is onderzocht in hoeverre het 

negatieve effect van deze ingraving kon worden gecompenseerd met de veiligheidswinst als gevolg van de 

uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp. De technische onderbouwing hiervan is vastgelegd 

in een tweetal rapportages te weten (Arcadis, 2013a) en (Arcadis, 2013b). 

Gekozen oplossingsrichting 

Achterliggend idee achter deze benadering was dat er bij Scheveningen-Dorp een kustversterking is 

gerealiseerd waarbij de ruimtelijke inpassing een expliciet onderdeel vormde van de versterkingsoplossing. 

Met andere woorden: een deel van de versterkingsopgave had betrekking op niet-waterkeringstechnische 

eisen.  

Voor de Noordboulevard is een oplossing gevonden voor de waterkeringsproblematiek, door het als een 

geheel beschouwen van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp (dijk-in-boulevard-versterking) en de 

gewenste kwaliteitsimpuls voor Scheveningen-Bad. Uitgangspunt daarbij was dat de potentieel negatieve 

effecten van de voorgestelde bouwplannen voor de Noordboulevard met een verdiepte parkeergarage in 

combinatie met de uitgevoerde kustversterkingswerkzaamheden en een in specifieke verlegging van de 

basiskustlijn geen netto negatief effect heeft de positie van de maatgevende afslaglijn.  

In de flank van de kustversterking van Scheveningen-Dorp, zal de kustlijn ter plaatse van Scheveningen-Bad 

immers ook zeewaarts verschuiven, waardoor de veiligheid hier nog verder toeneemt. Deze ‘bonus’ wordt nu 

dus ingezet om de negatieve effecten van de voorgestelde ingreep te mitigeren. Per saldo mag de veiligheid 

van de waterkering hier dus per definitie niet minder van worden. Met andere woorden: het maatgevende 

afslagpunt zal in vergelijking met de huidige situatie (zonder kustversterking) niet landwaarts verschuiven. 

Het mogelijk worden van deze ontwikkeling, kan dus worden gezien als een nuttig bijproduct van de 

kustversterking.  

Netto balans positief 

Cruciaal in deze oplossing is dus de balans tussen de ‘plus’ (zeewaartse verschuiving) als gevolg van de 

kustlijnuitbouw en de ‘min’ (landwaartse verschuiving) als gevolg van de effecten van een zogenaamd niet 

waterkerend object (NWO) op de veiligheid van de waterkering.  

Ten aanzien van de ‘winst’ moesten er dus afspraken gemaakt worden over de grootte van de BKL-

verschuiving in het betreffende kustvak.  

Voor wat betreft de ‘min’ is er door Arcadis een conservatieve inschatting gemaakt van de met de NWO’s 

samenhangende extra teruggang van het afslagpunt. Teneinde het Hoogheemraadschap van Delfland op 

voorhand zekerheid te geven over de uitkomst van de balans, en daarmee goedkeuring kan verlenen aan 

deze initiatieven, was het van belang dat het ExpertiseNetwerk Waterveiligheid (ENW) een door Arcadis 

voorgestelde conservatieve benadering voor het inschatten van het effect van een NWO onderschrijft. 

Afspraken vooraf 

De hiertoe tussen de betrokken partijen gemaakte afspraken zijn in maart 2013 vastgelegd in een, ook als 

Bijlage C bij deze rapportage opgenomen, document (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu/Hoogheemraadschap van Delfland/Gemeente Den Haag, 2013). Meer specifiek gaat het hierbij om 

een vijftal afspraken. 

In het volgende worden de in dit kader gespecificeerde afspraken tegen het licht gehouden en wordt 

ingegaan op de huidige status hiervan. Deze leidden in 2013 voor het Hoogheemraadschap immers tot een 

principeakkoord over de voorziene ingrepen. Inmiddels zijn zowel de ontwerpen als de uitgangspunten 

gewijzigd en moet dus worden onderzocht welke effecten dit heeft op de destijds gemaakte afspraken. Dit 

zou mogelijk kunnen leiden tot een herziening of update van de gemaakte afspraken. 
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4.2 Beschouwing van de in 2013 gemaakte afspraken 

4.2.1 Afspraak 1 – Samenwerken 

De eerste afspraak luidt als volgt: 

Partijen onderkennen het belang van economische en ruimtelijke vitaliteit in Scheveningen. 

Gemeente Den Haag is van mening dat de beoogde initiatieven hieraan een forse bijdrage leveren. 

Deze afspraak staat natuurlijk nog steeds. De thans aanwezige samenwerking tussen de verschillende 

partijen laat zien dat zij hier ook nadrukkelijk naar handelen. 

Conclusie: 

Afspraak staat nog steeds. De wijziging van de ontwerpen en inzichten heeft hier geen invloed op.  

 

4.2.2 Afspraak 2 – Integrale beschouwing 

De tweede, in maart 2013 gemaakte, afspraak luidt als volgt: 

Partijen stemmen in met een integrale beschouwing van de effecten op de waterveiligheid, waarbij 

de effecten van beoogde initiatieven in samenhang worden bezien met de lokale aanpassing van de 

basiskustlijn. Daarmee wordt invulling gegeven aan de nationale ambitie om de verbinding tussen 

veiligheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit aan de kust te versterken. 

Feitelijk werd hiermee afgesproken dat de voorgestelde benadering (compensatie van negatieve effecten 

ingrepen bij Noordboulevard door positieve effecten van Scheveningen-Dorp) door alle betrokken partijen 

werd onderschreven.  

Dit uitgangspunt was ook nodig voor het verder detailleren van de effecten en het vervolgens kunnen 

voldoen aan de door het Hoogheemraadschap van Delfland aan de primaire waterkering te stellen eisen. 

Conclusie 

Dit betreft een overkoepelende afspraak. De wijziging van de plannen en ontwerpen heeft hier geen invloed 

op. Wel zal natuurlijk de netto ‘balans’ tussen positieve en negatieve effecten van de huidige ontwerpen 

opnieuw moeten worden gekwantificeerd. 

 

4.2.3 Afspraak 3 – BKL-verlegging 

De derde afspraak luidt als volgt: 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu garandeert de benodigde verlegging van de basiskustlijn 

van minimaal 70 meter voor de raai 99.75 en 35 meter voor de raaien 99.25 en 98.75 in 2015/2016. 

Daarbij werd ook nog opgemerkt dat het een belangrijke voorwaarde voor deze aanpak is dat de verlegging 

van de basiskustlijn, die is gepland in 2015/2016 bij “de tweede tranche” van kustlijnverplaatsingen, ook 

daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. 

Tijdens de technische uitwerkingen is een onderbouwd voorstel gedaan voor een aanpassing van de BKL-

posities in twee, ten noorden van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp gelegen kustraaien, zijnde km-

raai 89.75 en km-raai 99.25 (Arcadis, 2013a). Voorgesteld werd om deze over een afstand van 35 m (zijnde 

de helft van de verlegging van de BKL in km-raai 99.75) in zeewaartse richting te verplaatsen. Deze 

verlegging zal op basis van de voorziene morfologische ontwikkelingen niet leiden tot een extra 

onderhoudsopgave maar kon wel worden ingezet ten behoeve van de opvang van negatieve effecten van 

een parkeergarage op de veiligheid van de waterkering.  

De herziening van de BKL-ligging in km-raai 99.25 week overigens af van de in het versterkingsplan 

voorgestelde verlegging die betrekking hand op een veel verder zeewaarts gelegen positie. Deze 

vooruitgestoken positie zou immers leiden tot een significante toename van het benodigde 

kustlijnonderhoud. 

De meest recente landelijke herziening van de BKL stamt uit najaar 2012 (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2012). De voorgestelde herziening kon dus pas in een latere update worden geëffectueerd. Om toch 

al een harde afspraak te maken over de herziening bij de Noordboulevard is er al wel een formele 
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toezegging opgesteld. Deze is verwoord in een door het Ministerie van Infrastructuur aan de dijkgraaf van 

het Hoogheemraadschap van Delfland gerichte brief (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a). 

De overeengekomen verschuivingen zijn samengebracht in Tabel 4-1. De verschuiving is hierbij uitgedrukt 

ten opzichte van de in 2012 vastgestelde ligging (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). 

 

Km-raai 
BKL2012  

(m t.o.v. RSP-lijn) 

Overeengekomen 

verschuiving (m) 

‘BKL2016’  

(m t.o.v. RSP-lijn) 
Opmerking 

98.75 65 35 100 Toegevoegde verschuiving 

99.25 140 35 175 Aangepaste waarde 

99.75 120 70 190 Conform versterkingsplan 

100.25 107 90 197 Conform versterkingsplan 

100.75 100 90 190 Conform versterkingsplan 

Tabel 4-1 Overzicht overeengekomen herziening Scheveningen-Dorp en -Bad ten behoeve van ontwikkeling 
Noordboulevard (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a). 

 

De formele herziening van de BKL was in principe dit jaar nog voorzien. Met het oog op het zogeheten 

‘Kustpact’ naar aanleiding van het maatschappelijke debat over bebouwing in de kustzone (en de daaraan 

gerelateerde Beleidslijn Kust), is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten om de vaststelling 

van de herziening van de BKL nog niet te starten. Voor Scheveningen geldt sowieso dat de voorgestelde 

ligging uit de eerdergenoemde brief zal worden overgenomen.13. 

Conclusie 

Samenvattend is de conclusie is dat er invulling is gegeven aan deze afspraak. De wijziging van de plannen 

en ontwerpen heeft hier geen invloed op. Voor de beoordeling van de veiligheidskwestie is met name de 

positie van de kustlijn in km-raai 99.25 van belang (zie Hoofdstuk 5). 

 

4.2.4 Afspraak 4 – Veiligheidsbeschouwing 

De vierde afspraak luidt als volgt: 

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de intentie een watervergunning te verlenen aan een 

drietal initiatieven in Scheveningen Bad (Noordboulevard/Hommerson, Vitalizee/Sense en Oscars), 

als daarbij in combinatie met de geplande zeewaartse verlegging van de basiskustlijn: 

1. het huidige veiligheidsniveau gehandhaafd blijft zoals indicatieve berekeningen nu uitwijzen 

2. het ENW een positief advies geeft over de gehanteerde berekeningsmethodiek 

3. de nadere uitwerking en de uitvoeringswijze voldoen aan de voorwaarden vanuit 

waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

 

Ten aanzien van het als tweede genoemde punt ligt er inmiddels al een advies van ENW waarin positief 

wordt geoordeeld over het (ExpertiseNetwerk Waterveiligheid (ENW), 2013). Dit vereist dus geen verdere 

actie. 

De eerste eis verwijst feitelijk naar de grondslag van de uitwerkingen waaruit moet blijken dat de veiligheid 

als gevolg van de combinatie van kustversterking (of feitelijk BKL-verlegging) en ingreep (ingraving t.b.v. de 

parkeergarage) geen netto teruggang van het afslagpunt geeft. Als dit laatste het geval is, blijft het huidige 

                                                      

13 Informatie over deze kwestie is op 12 augustus 2016 per email ontvangen van dhr. Q. Lodder van RWS. 
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veiligheidsniveau tenminste gehandhaafd.  

 

Conclusie 

Een en ander zal dus voor de nieuwe plannen opnieuw moeten worden uitgewerkt. Daarbij zal ook moeten 

worden beoordeeld of deze voldoen aan voorwaarden vanuit waterveiligheid, waterkwaliteit en 

waterkwantiteit.  

 

4.2.5 Afspraak 5 – Meegroeiconcepten 

De vijfde en laatste afspraak luidt als volgt: 

Partijen streven ernaar dat in de afspraken met initiatiefnemers mogelijkheden worden onderzocht 

om de zeewering mee te laten groeien met de zeespiegelstijging, en dat daartoe in het ontwerp van 

de bebouwing de benodigde flexibiliteit wordt geboden. 

Deze afspraak was in lijn met een van de belangrijkste doelen van het Deltaprogramma Kust, namelijk dat 

het kustfundament en de daarop aanwezige kering in harmonie met de (bebouwde) omgeving met de 

zeespiegelstijging mee kan groeien. Gekoppeld aan de innovatieve aanpak om kustveiligheid en 

economische vitaliteit zoveel mogelijk hand in hand te laten gaan, past het ook om in de ontwerpen van 

nieuwe bebouwing deze meegroeiconcepten te onderzoeken. 

Deze afspraak heeft (tenminste) geleid tot een op 18 juli 2013 gevoerd overleg tussen de direct bij het 

eerdere proces betrokken partijen en een uitgebreidere RWS-afvaardiging vanuit verschillende geledingen. 

Tot echte afspraak heeft dit echter niet geleid. 

Conclusie 

Het definiëren van een op het laatste ontwerp toegespitst meegroeiconcept moet in het licht van deze 

afspraak nog wel worden ingevuld (zie Paragraaf 5.11).  

 

4.3 Conclusies 

Op basis van de bespreking per individuele afspraak kan de conclusie worden getrokken dat het overgrote 

deel van de afspraken nog steeds staat en geen nadere uitwerking of aanpassing behoeft. 

Wel moet er nog aandacht worden gegeven aan: 

• Het toezien op de daadwerkelijke implementatie van de BKL-verlegging in deze sectie (conform afspraak 

3); 

• Het nu meer in detail doorrekenen van de nieuwe plannen en het beoordelen van de netto balans voor 

wat betreft het waterkerende vermogen van de kering (conform afspraken 2 en 4); 

• Het ‘handen en voeten geven’ aan een meegroeiconcept (conform afspraak 5). 

 

Ten aanzien van de daadwerkelijke verlegging van de BKL ligt er nu de expliciete toezegging dat deze ook 

daadwerkelijk zal worden verlegd. 

Voor wat betreft het kunnen meegroeien van de constructie met verzwaarde klimaatomstandigheden is deze 

zodanig vormgegeven dat deze relatief eenvoudig kan worden aangepast aan een veel hogere zeespiegel.14 

Hier wordt in Paragraaf 5.11 nog iets uitgebreider op teruggekomen. 

Het meest wezenlijke onderdeel, namelijk de beoordeling van het waterkerend vermogen, wordt in de 

volgende twee hoofdstukken uitgebreid behandeld en moet leiden tot de conclusie dat geen sprake is van 

netto achteruitgang van het waterkerend vermogen van de waterkering. 

                                                      

14 Conform overleg met W.de Bruijn d.d. 3 november 2016. 
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5 EFFECTEN OP VEILIGHEID VAN DE WATERKERING 

5.1 Inleiding 

Zowel de realisatie van de parkeergarage als de aanpassing van de boulevard hebben effecten op de 

veiligheid van de waterkering. In dit hoofdstuk is dit effect op de waterkering gekwantificeerd door voor een 

aantal geselecteerde situaties de positie van de afslagpunt na duinafslag te berekenen zoals dat tijdens de 

maatgevende stormcondities zal optreden.  

Bij de beoordeling van de effecten van de ingrepen op de veiligheid van de waterkering is het door het 

Hoogheemraadschap toegeleverde lijstje met randvoorwaarden als handvat gebruikt (zie Bijlage A). De 

ingebrachte eisen zijn in de volgende paragraaf kort beschreven. De door Rijkswaterstaat te stellen eisen 

komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vergunbaarheid van de lokale 

uitbouw van de boulevard ten behoeve van de realisatie van het zogenaamde Paviljoen. 

Aansluitend zijn de effecten op de waterkering systematisch uitgewerkt. Daarbij zijn de effecten van 

overgangen en dergelijke volgens de laatste inzichten gekwantificeerd. 

 

5.2 Te beschouwen aandachtpunten (eisen) 

Een uitgebreidere omschrijving van de onderwerpen die vanuit het oogpunt van het Hoogheemraadschap 

van Delfland aandacht moeten krijgen is samengebracht in Bijlage A (vanaf pagina 127) van deze 

rapportage.  

Het gaat hierbij om twee maal vier onderwerpen waarbij voor het als eerste genoemde thema vier sub-

thema’s worden benoemd. Totaal gaat het dus om 11 verschillende items die moeten worden uitgewerkt.  

Kort samengevat gaat het daarbij op het volgende. 

T.a.v. het waterkerende vermogen: 

1. Het voor de komende 50 jaar aantoonbaar veilig zijn van de waterkering; 

2. Het gebruik van gevalideerde methodieken bij deze beoordeling (inclusief het eventueel formeel via 

ENW laten accorderen van deze methode); 

3. Het in kaart brengen van de effecten van de nieuw normering (WBI2017); 

4. Gebruik maken van de aanpassing van de basiskustlijn; 

T.a.v. beheer en onderhoud: 

5. De effecten op het beheer en onderhoud en de aanwezigheid van meerkosten; 

T.a.v. uitbreidbaarheid: 

6. De borging van de manier waarop het waterkerende vermogen ook op langere termijn (200 jaar) kan 

worden ingevuld; 

T.a.v. het onderhoud van de kustlijn 

7. De effecten op de kustlijnzorg en de mogelijke maatregelen 

(raakt aan de effecten zoals terugkomen in het volgende hoofdstuk); 

T.a.v. de beleidsmatige voorwaarden 

8. De zandbalans in relatie tot de ingraving van de parkeergarage en de uitvouw van de boulevard; 

9. De effecten van harde elementen en dan met name ter plaatse van de beëindiging van deze 

constructies; 

10. De netto landwaartse verplaatsing van de maatgevende afslaglijn; 

11. De toepassing van harde elementen als onderdeel van de waterkering. 

 

5.3 Aanpak uitwerkingen  

De waterkeringstechnische uitwerkingen zijn erop gericht om tenminste in te gaan op de eerdergenoemde 

11 onderwerpen. Als hulpmiddel zijn de te beschouwen onderwerpen samengebracht in Tabel 5-1. In deze 

tabel is ook aangeven op welke plaats in de rapportage een onderdeel wordt behandeld. 
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Nr. Beschrijving Toelichting Verwijzing 

1  Veiligheid 50 jaar Betreft de basisuitwerking waarin het effect van de 

ingreep op de veiligheid van de waterkering wordt 

gekwantificeerd. 

Paragraaf 5.6 

2 Gevalideerde technieken Dit valt in feite onder de uitgangspunten. Paragraaf 3.2 

3 Effecten nieuwe normering Wordt als extra ‘slag’ beschouwd voor alle 

beschouwde effecten. 

Paragraaf 5.9 

4 Gebruik BKL-aanpassing  Vormt het uitgangspunt voor de 

veiligheidsbeoordeling. 

Paragraaf 3.3 

5 Effecten op beheer Effecten op het reguliere beheer en onderhoud van 

de bovenzijde van de kering worden separaat 

beschouwd 

Paragraaf 5.10 

6 Lange-termijn veiligheid Betreft de doorkijk naar de situatie over 200 jaar Paragraaf 5.7 

7 Kustlijnzorg Effecten op de kustlijnzorg worden in het volgende 

hoofdstuk beschouwd 

Hoofdstuk 6 

8 Zandbalans Heeft ook een relatie met de uitvoering Paragraaf 5.5 en Hoofdstuk 7 

9 Lokale effecten Extra afslag naast constructie en beschouwing 

zwakke doorsnede 

Paragraaf 5.8 

10 Verplaatsing afslaglijn Toetsing van het huidige en toekomstige (50 jaar) 

effect van de ingreep op de positie van het 

afslagpunt 

Paragraaf 5.5 en 5.6 

11 Harde elementen Beoordeling van de effecten van de beide 

constructie beëindigingen en de realisatie van de 

lokale boulevarduitbouw ten behoeve van het 

Paviljoen 

Paragraaf 5.8 

Tabel 5-1 Overzicht afhandeling eisen/randvoorwaarden vanuit waterveiligheid met relatie tussen eisnummer en 
paragraaf van behandeling. 

 

5.4 Huidige veiligheid (referentiesituatie) 

5.4.1 Algemeen 

De top-eis heeft betrekking op het, als gevolg van de ingrepen, niet optreden van een reductie in de mate 

van veiligheid van de waterkering. Het is ter referentie dus van belang om de mate van veiligheid in de 

huidige situatie te beschouwen. 

In lijn met de in de eerdere studie gevolgde aanpak, zal ook nu begonnen worden met de beoordeling van 

het dwarsprofiel in de zogenaamde centrale raai ter plaatse van km-raai 99.19 omdat deze maatgevend is 

voor het effect van de voorziene ingreep (zie ook Paragraaf 3.6.6 voor de NWO-effecten).  

De voor deze eerste berekeningen te hanteren randvoorwaarden bestaan uit de hydraulische condities als 

opgenomen in Tabel 3-4, in combinatie met een rekenwaarden van 205 µm voor de korreldiameter. Voor het 

dwarsprofiel zal voor wat betreft het strand en vooroeverdeel het dwarsprofiel uit 1995 worden gebruikt. De 

MKL-waarde van dit profiel (RSP+135 m) komt nagenoeg overeen met de ter plaatse afgeleide vigerende 

‘BLK-waarde’15 (MKL+131 m; zie Tabel 3-7 en Tabel 3-8). 

                                                      

15 Omdat het hier om een niet officiële, maar tussen formele BKL-posities geïnterpoleerde waarde gaat, is steeds gebruik gemaakt van 
een aanduiding met twee apostroffen (zie ook Paragraaf 3.3.3 voor een nadere toelichting). 
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5.4.2 Resultaat voor 1995-profiel (referentie situatie) 

Een duinafslagberekening waarbij het profiel uit 1995 wordt gebruikt geeft inzicht in de veiligheid van de 

referentiesituatie, dit uitgedrukt in de positie van het afslagpunt en specifiek betrokken op de situatie in de 

zogenaamde centrale raai. 

Figuur 5-1 geeft het resultaat van deze duinafslagberekening. Te zien is dat in deze situatie de afslag reikt 

tot op/in het plateau waar de Oranjeflats staan. De positie van de voorzijde van de flats is in deze figuur 

aangeven met de verticale grijze streeplijn en toont aan dat de maximale afslag (gele stip in de figuur) tot 

ruim 25 m landwaarts van de voorzijde van deze flats reikt. 

 

Figuur 5-1 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 1995 (MKL op RSP+135 m) 
als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.19 van voor de uitvoering van de 
kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

Het maatgevende afslagpunt is voor deze referentiesituatie dus gelegen op RSP-118 m. De op/in/voor de 

boulevard te definiëren ingrepen zijn alleen toelaatbaar als de afslagpositie die volgt uit een 

duinafslagberekening waarin de gecombineerde ingreep is ingepast, niet landwaarts van deze locatie ligt.  

Uit de figuur blijkt overigens ook dat de waterkering als geheel voldoende veilig is. Het met de grijze 

stippellijn achter het afslagfront aangegeven grensprofiel is immers nog ruim inpasbaar in het hogere deel 

van het profiel. 

 

5.4.3 Resultaat voor 2009-profiel (Effect BKL-verlegging) 

De reeds uitgevoerde kustversterking bij Scheveningen-Dorp heeft geleid tot een toename van het 

gegarandeerde profielvolume. Het effect van de hiermee samenhangende BKL-verlegging op de positie van 

het afslagpunt volgt uit een duinafslagberekening met het dwarsprofiel uit 2009 (zie Tabel 3-8). 

Het resultaat van deze berekening is weergegeven in Figuur 5-2 waarin naast het pre-stormprofiel uit 2009 

ter referentie ook het eerder gebruikte profiel uit 1995 is weergegeven (stippellijn). De afslag ligt nu ter 

plaatse van de voorzijde van de flats. 

Door de uitbouw van het strand en de vooroever (met in principe een voor de gehanteerde profielen netto 

MKL-verlegging van 32 m) schuift het maatgevende afslagpunt over 24 m in zeewaartse richting op van 

RSP-118 m naar RSP-94 m. 
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Figuur 5-2 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) 
als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.19 van na uitvoering van de 
kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

5.4.4 Relatie tussen MKL en positie afslagpunt 

Om een goed beeld te krijgen van de relatie tussen de hoeveelheid zand in het vooroever- en strandprofiel 

(uitgedrukt in de MKL-positie) en de berekende positie van het afslagpunt, zijn afslagberekeningen 

uitgevoerd voor alle dwarsprofielen uit de periode 1990 tot en met 2015. Hiertoe is het dwarsprofiel van de 

vooroever en het strand steeds ingepast voor het geschematiseerde landprofiel (het gedeelte landwaarts 

van de RSP-25 m/strandmuur-positie). 

In Figuur 5-3 is ter illustratie het detailresultaat gegeven voor de meest recente profielopname uit 2015. 

Hierin is, naast het pre-stormprofiel uit 2015, ter referentie ook het eerder gebruikte profiel uit 2009 

weergegeven (stippellijn). Te zien is dat de afslag door de zeewaartse verschuiving van de kust het 

afslagpunt nu slechts reikt tot het midden van de op de boulevard gelegen Strandweg. Het hogere plateau 

waarop de Oranjeflats staan, bevindt zich thans dus geheel buiten de maatgevende afslagzone.  

 

Figuur 5-3 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2015 (MKL op RSP+262 m). 

 

Een berekening voor een nog meer recente 2016-opname geeft een vergelijkbaar resultaat (zie Figuur 5-4). 
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Figuur 5-4 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2016 (MKL op RSP+241 m). 

 

Ook hier ligt het afslagpunt nog op het strandbanket. 

De resultaten van alle uitgevoerde berekeningen zijn samengebracht in Figuur 5-5 waarin de berekende 

positie van het maatgevende afslagpunt (op de verticale as; naar boven is landwaarts) is uitgezet als functie 

van de positie van de voor de betreffende jaaropname van toepassing zijnde MKL-waarde (op de horizontale 

as; links is zeewaarts). 

Het 2015-resultaat (met zowel een in relatieve zin zeewaarts gelegen positie van zowel de MKL-waarde als 

de afslagpositie) bevindt zich helemaal linksonder in de figuur als een van de 26 datapunten. De resultaten 

voor 1995 (behorende bij BKL2012) en 2009 (BKL2016) zijn in de figuur expliciet gemarkeerd. 

Te zien is dat er een directe relatie bestaat tussen de beide paramaters. De helling van dit verband laat zien 

dat een bepaalde mutatie in de MKL-waarde voor ongeveer 65 % terugkomt in een verschuiving van de 

positie van het afslagpunt. Een verschuiving van 35 m in de BKL-waarde leidt in deze dus tot een 

verschuiving van het afslagpunt over gemiddeld genomen 23 m.  

 

Figuur 5-5 Relatie tussen de positie van de MKL en het afslagpunt in de centrale raai, inclusief het door de pijl 
aangegeven effect van de overeengekomen BKL-verlegging. 
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De figuur laat ook zien dat de karakteristieke jaren netjes passen in de trend en dus bruikbaar zijn voor het 

beoordelen van de effecten van een BKL-verlegging. 

In de figuur zijn ook de voor en achterbegrenzing van de voorziene ingraving gegeven. Te zien is dat de 

afslag ook voor de situatie na de versterking voorbij de achterbegrenzing van de parkeergarage (op RSP-

75 m) zal komen. Het effect van de ontgraving zal leiden tot een verdere landwaartse verschuiving van het 

afslagpunt. De referentiepositie (‘BKL2012’) kan in deze als de maximaal toelaatbare grens worden gezien. 

 

5.5 Veiligheid in de nieuwe situatie 

5.5.1 Algemeen 

In de nieuwe configuratie is sprake van een combinatie van ingraving ten behoeve van de parkeergarage en 

uitbouw van de boulevard. De mate van uitbouw varieert door haar gebogen vorm langs de boulevard. Het is 

daarom niet geoorloofd om per definitie uit te gaan van de meest gunstige combinatie van beide ingrepen. 

Dit is ook de reden dat deze ook apart worden beschouwd. 

Bij de uitwerkingen wordt de schematisatie met het 2009-profiel als uitgangspunt gebruikt. In Figuur 5-6 is 

het resultaat van de uitgevoerde duinafslagberekening (zie Figuur 5-2) opnieuw gegeven, nu echter 

aangevuld met de contouren van de voorziene ingreep.

 

 

Figuur 5-6 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) 
met te implementeren ontgraving t.b.v. parkeerkelder en de (maximale) boulevarduitbouw, inclusief de 
maximale acceptabele positie van het afslagpunt (rode punt, zie Figuur 5-1). 

 

Indien geen rekening wordt gehouden met de ‘ingreep’ reikt de afslag tot 94 m achter de RSP-lijn.  

De in de figuur aangegeven rode punt verwijst naar de (op de referentiesituatie gebaseerde) maximaal 

toelaatbare afslagpositie (RSP-118 m conform Figuur 5-1). 

 

5.5.2 Effect ontgraving 

Het resultaat van een duinafslagberekening waarbij alleen het ontgravingsdeel van de ingreep is ingepast is 

gepresenteerd in Figuur 5-7. De afslag reikt nu tot RSP-109 m en komt daarmee 15 m verder landwaarts te 

liggen.  

Deze teruggang komt grofweg overeen met een ruwe schatting volgend uit het quotiënt van 

ontgravingsvolume (226 m3/m1 conform Tabel 3-9) en de werkende hoogte van 16 m.  
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Figuur 5-7 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) 
met voorgestelde ontgraving t.b.v. parkeerkelder (zonder de (maximale) boulevarduitbouw), inclusief de 
maximale acceptabele positie van het afslagpunt (rode punt, zie Figuur 5-1). 

 

Geconstateerd kan ook worden dat de maximale afslag nog (ruim) voor de maximaal acceptabele positie 

(RSP-118 m) is gelegen. De positieve marge bedraagt 9 m. 

  

5.5.3 Effect maximale boulevarduitbouw 

Door het toevoegen de uitbouw van de boulevard wordt extra zand (64 m3/m1) toegevoegd en neemt de 

veiligheid van de waterkering toe. Dit is ook te zien in Figuur 5-8 waarin het resultaat van een 

duinafslagberekening is gegeven waarin enkel en alleen het boulevarddeel van de ingreep is verwerkt. 

 

Figuur 5-8 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) 
met voorgestelde (maximale) boulevarduitbouw (zonder de ontgraving t.b.v. parkeerkelder), inclusief de 
maximale acceptabele positie van het afslagpunt (rode punt, zie Figuur 5-1). 

 

De afslag reikt nu tot RSP-90 m, zijnde 4 m verder zeewaarts als de situatie zonder uitbouw. Ook deze 

waarde sluit aan bij de uitkomst van het quotiënt van aanvulvolume en werkende hoogte (64 m3/m1gedeeld 

door 16 m is 4 m).  

 

5.5.4 Effect meest gunstige combinatie 

Figuur 5-10 geeft het resultaat voor de combinatie van ontgraving en uitbouw. Door het ‘meenemen’ van de 

extra uitbouw, is de landwaartse verschuiving van het maatgevende afslagpunt iets beperkter. In plaats van 

RSP-109 m (zie Figuur 5-7) wordt nu RSP-104 m gevonden.  
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Figuur 5-9 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) 
met voorgestelde ontgraving t.b.v. parkeerkelder en de (maximale) boulevarduitbouw, inclusief de 
maximale acceptabele positie van het afslagpunt (rode punt, zie Figuur 5-1). 

 

De positieve marge ten opzichte van de maximaal toelaatbare positie neemt hier mee toe tot 14 m. 

Zoals al aangegeven betreft dit echter een combinatie met de maximale uitbouw. Aangezien ook de situatie 

zonder uitbouw voldoende marge oplevert, kan in de vervolguitwerkingen ook worden uitgegaan van een 

situatie zonder extra uitbouw van de boulevard. Dit is immers een voor de veiligheid van de waterkering 

conservatief uitgangspunt. Daarmee wordt het resultaat van Figuur 5-7 dus maatgevend verondersteld 

  

5.5.5 Vergelijking met eerdere ontwerp (2012/13) 

Teneinde een relatie te kunnen leggen met de eerdere uitwerkingen (zoals o.a. beschreven in (Arcadis, 

2013c)), is ook het effect van de eerdere versie van het ontwerp doorgerekend. 

Het resultaat van deze berekening is weergegeven in Figuur 5-10. Omdat de ontgravingsvolumina 

vergelijkbaar zijn, geldt dit ook voor de posities van het afslagpunt: RSP-108 m ten opzichte van RSP-109 m 

voor de nu beschouwde kelder (zie Figuur 5-7). 

 

Figuur 5-10 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) 
met ingepaste ontgraving behorende bij 2012/13-ontwerp (Arcadis, 2013c). 

 

5.5.6 Conclusies 

De resultaten van de uitgevoerde berekeningen zijn samengebracht in Tabel 5-2. 
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Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie ‘BKL2012’ / 1995 Figuur 5-1 RSP-118 m Ondergrens toelaatbare afslag 

Nieuwe situatie met ontgraving ‘BKL2016’ / 2009 Figuur 5-7 RSP-109 m Conservatief resultaat 

(nog 9 m marge) 

Nieuwe situatie met ontgraving 

en maximale uitbouw 

‘BKL2016’ / 2009 Figuur 5-9 RSP-104 m Niet verder beschouwde 

gunstiger combinatie 

Tabel 5-2 Overzicht relevante resultaten duinafslagberekeningen voor referentie en nieuwe situatie uitgaande van 
de huidige HR2006-(toets)randvoorwaarden. 

 

Conclusie is dus dat zelfs het niet in de berekeningen betrekken van de aanwezigheid van de boulevard-

uitbouw, leidt tot een maximale afslagpositie (RSP-109 m) welke ruim zeewaarts van de toelaatbare 

achtergrens in de referentiesituatie is gelegen. Daarmee wordt dus voldaan aan de voorwaarde voor het als 

toelaatbaar kunnen beoordelen van deze ingreep. 

Het netto-effect is immers zodanig dat de combinatie van kustversterking bij Scheveningen-Dorp en de 

realisatie van een parkeerkelder in de Noordboulevard zelfs leidt tot een toename van de veiligheid van de 

waterkering. 

 

5.6 Effect op veiligheid (50 jaar) 

5.6.1 Inleiding 

In de vorige paragraaf is de veiligheidsbeoordeling betrokken op (ingrepen in) de huidige situatie. Voor het 

ontwerp is het echter ook nodig om de situatie over 50 jaar te beschouwen. 

In lijn met de eerdere uitwerkingen zijn daarbij nu slechts twee situaties van belang, namelijk: 

• De referentiesituatie als maat voor de maximaal toelaatbare achtergrens voor het afslagpunt; 

• De nieuwe situatie met enkel en alleen de ontgraving als conservatieve inschatting van het 

gecombineerde effect van de kustversterking en de voorziene ingreep. 

 

De voor deze berekeningen te hanteren hydraulische randvoorwaarden zijn samengebracht in Tabel 3-5. 

Vergeleken met de eerder gehanteerde condities is er alleen sprake van een verhoging van het rekenpeil 

met 0,30 m. Deze verhoging is ook toegepast op het niveau van de vooroever en het strand teneinde het 

effect van het gecombineerde effect van zeespiegelstijging en kustbeheer in rekening te brengen. 

 

5.6.2 Afslagpositie in referentiesituatie 

Figuur 5-11 geeft het resultaat voor de referentiesituatie over 50 jaar. In deze figuur is ook de ophoging van 

de vooroever en het strand te zien. 
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Figuur 5-11 Resultaat duinafslagberekening voor profielopname uit 1995 gecorrigeerd voor 0,3 m zeespiegelstijging 
voor situatie over 50 jaar als maat voor de referentiesituatie. 

 

Het maatgevende afslagpunt is voor deze referentiesituatie dus gelegen op RSP-120 m. Dit is als gevolg van 

de hogere waterstand 2 m verder landwaarts dan in de huidige situatie (Figuur 5-1). 

 

5.6.3 Afslagpositie in nieuwe situatie 

Het resultaat van een duinafslagberekening waarbij alleen het ontgravingsdeel van de ingreep is ingepast, is 

gepresenteerd in Figuur 5-12. Het effect van de toegenomen waterstand leidt hier (in vergelijking tot het 

originele resultaat van Figuur 5-7) tot een extra landwaartse verschuiving van 3 m tot RSP-112 m.  

Geconstateerd kan worden dat ook voor de situatie over 50 jaar de maximale afslag nog (ruim) voor de 

bijbehorende maximaal acceptabele positie is gelegen. De positieve marge bedraagt 8 m. 

 

 

Figuur 5-12 Resultaat duinafslagberekening voor profielopname uit 2009 gecorrigeerd voor 0,3 m zeespiegelstijging 
voor situatie over 50 jaar als conservatieve maat voor de nieuwe situatie. 

 

 

5.6.4 Conclusies effect op veiligheid 

De resultaten van de uitgevoerde berekeningen zijn samengebracht in Tabel 5-3. 
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Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie 

(50 jaar) 

‘BKL2012’ / 1995 

(0,3 m zss) 

Figuur 5-11 RSP-120 m Ondergrens toelaatbare afslag 

(gecorrigeerd voor 50 jaar) 

Nieuwe situatie met ontgraving 

(50 jaar) 

‘BKL2016’ / 2009 

(0,3 m zss) 

Figuur 5-12 RSP-112 m Conservatief resultaat 

(nog 8 m marge) 

Tabel 5-3 Overzicht relevante resultaten duinafslagberekeningen voor referentie en nieuwe situatie voor de situatie 
over 50 jaar rekening houdend met de effecten van zeespiegelstijging. 

 

Conclusie is ook voor de situatie over 50 jaar de maximale afslagpositie (RSP-112 m) ruim zeewaarts van de 

voor deze situatie afgeleide toelaatbare achtergrens is gelegen. 

Dit laatste geldt overigens ook nog als wordt uitgegaan van de originele referentiesituatie met een afslagpunt 

op RSP-118 m. 

 

5.7 Effect op uitbreidbaarheid waterkering (200 jaar)  

5.7.1 Inleiding 

Ook voor de beoordeling van de langetermijneffecten wordt de situatie over 200 jaar in beschouwing 

genomen. Deze situatie is ook in de voorstudie beschouwd (Arcadis, 2013b). 

Ook hier zijn in principe weer twee situaties, namelijk: 

• De referentiesituatie als maat voor de maximaal toelaatbare achtergrens voor het afslagpunt; 

• De nieuwe situatie met enkel en alleen de ontgraving als conservatieve inschatting van het 

gecombineerde effect van de kustversterking en de voorziene ingreep. 

 

De voor deze berekeningen te hanteren hydraulische randvoorwaarden zijn samengebracht in Tabel 3-6. 

Vergeleken met de eerder gehanteerde condities is er sprake van een verhoging van het rekenpeil met 

2,10 m en verzwaringen van zowel de golfhoogte als de golfperiode.  

De mutatie in de gemiddelde waterstand van 1,7 m is ook toegepast op het niveau van de vooroever en het 

strand teneinde het effect van het gecombineerde effect van zeespiegelstijging en kustbeheer in rekening te 

brengen. Deze verhoging is toegepast tot een initieel bodemniveau van NAP+4,7 m, met dien verstande dat 

het daarbij bereikte niveau nooit boven het NAP+4,7 m niveau mag uitkomen (Arcadis, 2013b). 

 

5.7.2 Afslagpositie in referentiesituatie 

Figuur 5-13 geeft het resultaat voor de referentiesituatie over 200 jaar. In deze figuur is wederom de 

ophoging van de vooroever en het strand te zien. 

 

Figuur 5-13 Resultaat duinafslagberekening voor profielopname uit 1995 gecorrigeerd voor 1,7 m zeespiegelstijging 
voor situatie over 200 jaar als maat voor de referentiesituatie. 
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Het maatgevende afslagpunt is voor deze referentiesituatie dus gelegen op RSP-158 m en komt hiermee 

voorbij het achtertalud van het plateau te liggen.  

De figuur geeft overigens het resultaat van een duinafslagberekening waarbij er geen restrictie is opgelegd 

aan de grootte van de met het toeslagvolume samenhangende verschuiving van het afslagpunt. Hiervoor 

zou ook een maximale breedte van 15 m mogen worden aangehouden waardoor het afslagpunt feitelijk 

ongeveer 15 m verder zeewaarts gelegen is (ExpertiseNetwerk Waterveiligheid (ENW), 2007). Omdat het 

hier gaat om een relatieve beoordeling is deze aanpassing niet erg relevant.  

Verder moet worden opgemerkt dat voor de vorm van het grensprofiel ook gebruik kan worden gemaakt van 

een lagere en bredere variant die qua kruin aansluit op het lokaal aanwezige profiel. Ook dit aspect is in 

deze uitwerking niet verder gedetailleerd. 

Tot slot kan nog wel worden opgemerkt dat het grensprofielvolume ruim inpasbaar is in het beschikbare 

profiel van de waterkering. Ook wordt er voldaan aan de minimaal benodigde hoogte van het kritieke 

grensprofiel. Conclusie is dat de waterkering dus ook voor de 200-jaarssituatie voldoende robuust is. 

 

5.7.3 Afslagpositie in nieuwe situatie 

Het resultaat van een duinafslagberekening waarbij alleen het ontgravingsdeel van de ingreep is ingepast is 

gepresenteerd in Figuur 5-14. Het effect van de veel zwaardere condities resulteert in een op RSP-141 m 

gelegen afslagpunt.  

Ook hier zijn de eerdere opmerkingen over het gebruik van een maximaal 15 m grote toeslag en een 

afwijkende grensprofielvorm van toepassing. 

Heel relevant is dat echter niet omdat het afslagpunt voor deze situatie ook in dit geval zeewaarts van de 

eerder afgeleide referentiepositie is gelegen (zie Figuur 5-13). Ook in dit geval is er in relatieve zin sprake 

van een netto toename van de veiligheid van de waterkering. 

 

 

Figuur 5-14 Resultaat duinafslagberekening voor profielopname uit 2009 gecorrigeerd voor 1,7 m zeespiegelstijging 
voor situatie over 200 jaar als conservatieve maat voor de nieuwe situatie. 

 

5.7.4 Conclusies effect op uitbreidbaarheid 

De resultaten van de voor 200 jaar uitgevoerde berekeningen zijn samengebracht in Tabel 5-4. 
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Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie 

(200 jaar) 

‘BKL2012’ / 1995 

(1,7 m zss) 

Figuur 5-13 RSP-158 m Ondergrens toelaatbare afslag 

(gecorrigeerd voor 200 jaar) 

Nieuwe situatie met ontgraving 

(200 jaar) 

‘BKL2016’ / 2009 

(1,7 m zss) 

Figuur 5-14 RSP-141 m Conservatief resultaat 

(nog 17 m marge) 

Tabel 5-4 Overzicht relevante resultaten duinafslagberekeningen voor referentie en nieuwe situatie voor de situatie 
over 200 jaar rekening houdend met de effecten van klimaatverandering volgens het maximale scenario. 

 

Conclusie is ook voor de situatie 200 jaar de maximale afslagpositie (RSP-141 m) ver zeewaarts van de voor 

deze situatie afgeleide toelaatbare achtergrens is gelegen. De ingreep (combinatie kustversterking en 

ontgraving) heeft in deze zin dus zelfs een netto positief effect de lange termijn veiligheid van de waterkering 

en de mogelijkheden om deze op langere termijn te versterken. 

 

5.8 Beschouwing lokale effecten op de veiligheid 

5.8.1 Inleiding 

In de vorige drie paragrafen is met name gekeken naar het effect van de parkeergarage op de veiligheid van 

de waterkering, dit rekening houdend met de lokale aanpassing van de ligging van de basiskustlijn en de 

lokale zeewaartse uitbouw van de boulevard ten opzichte van de huidige situatie. Deze beoordeling had 

betrekking op het zogenaamde ‘spoor 1’, gericht op de effecten van de voor de realisatie van de kelder aan 

te brengen ontgraving en richtte zich nadrukkelijk op de situatie in de maatgevende raai. 

In aanvulling op de beoordeling van dit ontgravingsspoor, is in het volgende aandacht gegeven aan de lokale 

effecten op de waterkering. Daarbij gaat de aandacht uit naar: 

• Het effect van de overgang van de parkeergarageconstructie naar de duinwaterkering; 

• De veiligheid in het profiel ter plaatse van de ontsluiting naar de Zeekant/Gevers Deynootweg; 

• Het effect van de lokale uitbouw van de boulevard ten behoeve van het Paviljoen op de veiligheid van de 

achterliggende waterkering; 

 

5.8.2 Uiteinden van de parkeergarage 

In de zogenaamde ‘spoor 1 benadering’ (zie Paragraaf 3.6.4) is gekeken naar het effect van de ontgraving 

op de veiligheid van de achterliggende waterkering. In het volgende komt de veiligheid van de waterkering 

ter plaatse van de randen van deze constructie aan de orde. Dit betreft de zogenaamde ‘spoor 2 benadering’ 

(zie Paragraaf 3.6.5). In deze laatste benadering wordt er dus expliciet van uitgegaan dat de constructie 

aanwezig is en moet er dus niet met een gat ter plaatse van de constructie worden gerekend. 

Hierbij kan onderscheid worden tussen: 

• De beëindiging van de garage aan de noordzijde (bij km-raai 99.10) 

• De beëindiging van de garage aan de zuidzijde (bij km-raai 99.29) 

Het grote verschil tussen beide locaties is dat de BKL aan de noordzijde minder ver zeewaarts is gelegen 

(zie Tabel 3-7). Als gevolg is het strand hier minder breed en zal de basisafslag hier verder landwaarts 

reiken. Dit betekent ook dat de relatieve impact van de parkeergarage hier groter zal zijn. 

Voor de kwantificering van het effect van de beëindiging van de parkeergarage op de veiligheid van de 

waterkering is de overgang aan de noordzijde bij km-raai 99.10 dus maatgevend. 

De voor de beoordeling aan te houden lokale BKL-waarden zijn reeds vastgesteld en kunnen worden 

ontleend aan Tabel 3-7. Deze waarden, zijnde RSP+117 m voor de referentiesituatie en RSP+152 m voor de 

nieuwe situatie, kunnen worden gebruikt voor het selecteren van een geschikte profielopname voor het 

gebruik van het vooroever en strandprofiel. 

Gezien de veel meer noordelijker ligging van deze locatie moet maatgevende profiel te worden onttrokken 

aan de profielopnames in km raai 98.75. De meest recente MKL-ontwikkeling in deze locatie is (vergelijkbaar 

met Figuur 3-6) weergegeven in Figuur 5-15. Te zien is dat de huidige MKL-positie zich ruim zeewaarts van 

de minimale waarde van RSP+152 m bevindt. In 2016 (MKL op RSP+183 m) bedraagt dit overschot zelfs 
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31 m. Dit laatste heeft te maken met de tendens dat het voor Scheveningen-Dorp aangebrachte suppleties 

geleidelijk zorgen voor een aangroei van de kust in het naastgelegen noordelijke deel van deze kustsectie. 

 

 

Figuur 5-15 Tijdsontwikkeling van het zandvolume in het dwarsprofiel ter plaatse van km-raai 98.75 inclusief de 
2016-opname, uitgedrukt in de MKL-positie, inclusief de in km-raai 99.10 (noordelijke overgangsraai) van 
toepassing zijnde posities van de geïnterpoleerde ‘BKL’ als minimaal acceptabele ondergrens voor de 
MKL-waarde. 

 

De hieruit afgeleide maatgevende opnamen zijn samengevat in Tabel 5-10. 

 

Situatie Streefwaarde BKL Jaaropname MKL-waarde 

Huidige situatie (BKL2012) RSP+117 m 2006 RSP+117 m  

Nieuwe situatie (‘BKL2016’) RSP+152 m 2011 RSP+162 m (eigenlijk 10 m te groot) 

Tabel 5-5 Overzicht te hanteren karakteristieke strand- en vooroeverprofielen van km raai 98.75 voor 
duinafslagberekeningen in de noordelijke overgangsraai (km 99.10). 

 

De in de tabel aangegeven jaaropnamen kunnen dus voor de verschillende duinafslagberekeningen worden 

gehanteerd. In Figuur 5-29 is het resultaat gegeven voor de op het 2006-profiel gebaseerde 

referentiesituatie. 

 

Figuur 5-16 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2006 (MKL op RSP+117 m) 
als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.10 van voor de uitvoering van de 
kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 
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De afslag reikt in dit geval tot RSP-129 m. Uit Figuur 5-30 blijkt dat de BKL-verlegging (jaaropname 2011) 

leidt tot een significante zeewaartse verplaatsing van het afslagpunt tot RSP-108 m. 

 

Figuur 5-17 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2011 (MKL op RSP+162 m) 
als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.10 van na de uitvoering van de 
kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

De versterking leidt dus tot een ‘plus’ van 21 m. Het effect van de ingreep op de overgangsraai moet dus in 

absolute zin beperkt blijven tot deze waarde.  

De hiervoor maatgevende nieuwe situatie is weergegeven in Figuur 5-18 waarin nu ook de contour van de 

constructie/ingraving te zien is. De voorzijde van de constructie bevindt zich op RSP-25 m.  

De extra achteruitgang naast de constructie (en daarmee de extra landwaartse verschuiving van het 

afslagpunt volgt uit in de in Paragraaf 3.6.5 gegeven formulering. Bij de beoordeling van de aanwezigheid 

van deze constructie speelt het zogenaamde onthouden afslagvolume een belangrijke rol.  

 

Hierbij zijn van belang: 

• Het zogenaamde onthouden afslagvolume Aont; 

• De totale werkende hoogte ht; 

• De hoogte van de afzetzone tot het niveau van het snijpunt van het afslagprofiel met de voorzijde van de 

constructie ho. 

In Figuur 5-19 zijn de parameters in het maatgevende dwarsprofiel toegevoegd. 

 

Figuur 5-18 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2011 (MKL op RSP+162 m) 
met te implementeren ontgraving t.b.v. parkeerkelder, inclusief de maximale acceptabele positie van het 
afslagpunt (rode punt, zie Figuur 5-16). 
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Figuur 5-19 Overzicht versterkingsprofiel met voor de bepaling van de extra teruggang relevante maten 

 

In dit geval bedraagt ht 16 m en ho ongeveer 7 m. Het maximaal onthouden afslagvolume Aonth (gearceerd 

aangegeven in de figuur) bedraagt ongeveer 450 m3/m1. 

Substitutie van deze getalswaarden in de in Paragraaf 3.6.5 gegeven formulering leidt tot een inschatting 

van de extra afslag. Deze bedraagt ongeveer 17 m en blijft daarmee binnen de maximaal toelaatbare 

waarde van 21 m.  

Omdat de achterzijde van de constructie zich nog ver zeewaarts van het afslagfront bevindt zal er tijdens de 

maatgevende situatie ook sprake zijn van een significante zijdelingse aanvoer van zand dat zich achter de 

constructie bevindt. Dit zal leiden tot een reductie van de afslag naast de constructie. Uit de voorgestelde 

vormgeving van de beëindiging van de parkeergarage blijkt overigens ook dat er geenszins sprake is van 

een echt abrupte beëindiging. De meer geleidelijke overgang zal ook leiden tot een verdere reductie van de 

extra afslag 

Conclusie is dan ook dat de naast de noordelijke overgang verwachte afslag ruim binnen de beschikbare 

marge zal vallen en dat hier dus (net als in de centrale raai) sprake is van een netto positief resultaat van de 

combinatie van kustversterking en parkeergarage.  

Omdat er ter plaatse van de zuidelijke overgang sprake is van een verder zeewaarts gelegen BKL en 

daarmee van een ‘voller’ profiel geldt dit ook voor deze overgang. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er bij de overgangen ook geen veiligheidsprobleem aanwezig 

is.  

 

5.8.3 Ontsluiting naar Zeekant/Gevers Deynootweg 

Voor de ontsluiting naar de Zeekant/Gevers Deynootweg is een nieuw ontwerp beschikbaar (zie Figuur 

2-26). Het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie is nader aangeduid in Figuur 5-20. 

 

Figuur 5-20 Verschil tussen de huidige (stippellijn) en de gewenste (doorgetrokken lijn) doorsnede. 

 

Te zien is dat er ter plaatse van de oorspronkelijke kruin (op circa RSP-85 m) op NAP+11,0 m nu een 3,5 m 

lager niveau (ongeveer NAP+7,5 m) wordt voorgesteld. Er vindt nu over een afstand van 85 m een meer 
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geleidelijke overgang plaats van het NAP+6,8 m niveau aan de zeezijde naar het NAP+9,0 m niveau aan de 

landzijde. Het totaal aan het oud profiel onttrokken volume bedraagt ongeveer 150 m3/m1.16 

De voor de beoordeling aan te houden lokale BKL-waarden zijn reeds vastgesteld en kunnen worden 

ontleend aan Tabel 3-7. Deze waarden, zijnde RSP+136 m voor de referentiesituatie en RSP+178 m voor de 

nieuwe situatie, kunnen worden gebruikt voor het selecteren van een geschikte profielopname voor de vorm 

van het vooroever- en strandprofiel. 

Het maatgevende profiel kan weer worden onttrokken aan de profielopnames in km raai 99.25. De recente 

MKL-ontwikkeling in deze locatie is (overeenkomstig Figuur 3-6) weergegeven in Figuur 5-21. 

 

 

Figuur 5-21 Tijdsontwikkeling van het zandvolume in het dwarsprofiel ter plaatse van km-raai 99.25 inclusief 2016-
opname uitgedrukt in de MKL-positie, inclusief de in km-raai 99.32 (ontsluiting Zeekant) van toepassing 
zijnde posities van de BKL als minimaal acceptabele ondergrens voor de MKL-waarde. 

 

De hieruit afgeleide maatgevende opnamen zijn samengevat in Tabel 5-10. 

Situatie Streefwaarde BKL Jaaropname MKL-waarde 

Huidige situatie (BKL2012) RSP+136 m 1995 RSP+135 m  

Nieuwe situatie (‘BKL2016’) RSP+178 m 2010 RSP+179 m  

Tabel 5-6 Overzicht te hanteren karakteristieke strand- en vooroeverprofielen van km raai 98.75 voor 
duinafslagberekeningen in de raai ter plaatse van de ontsluiting naar de Zeekant (km 99.32). 

 

De in de tabel aangegeven jaaropnamen kunnen dus voor de verschillende duinafslagberekeningen worden 

gehanteerd.  

In Figuur 5-22 is het resultaat gegeven voor de op het 1995-profiel gebaseerde referentiesituatie. 

                                                      

16 Een eenvoudige volumetrische beschouwing leert dat dit volume in combinatie met een werkende hoogte van grofweg 11 m (NAP-

3 m tot NAP+8 m) leidt tot een zeewaartse verschuiving van het maatgevende afslagpunt over 150/11 is 14 m. Omdat de met de BKL-
verschuiving samenhangende zeewaartse verschuiving in absolute zin veel groter is, lijkt hier geen echt veiligheidsprobleem te 
ontstaan.  
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Figuur 5-22 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 1995 (MKL op RSP+135 m) 
als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van voor de uitvoering van de 
kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

De afslag reikt in dit geval tot RSP-125 m. Omdat het standaard grensprofiel qua hoogte niet meer past moet 

deze iets breder worden. Dit laatste is gezien het hier aanwezige dwarsprofiel geen probleem. 

Uit Figuur 5-23 blijkt dat de BKL-verlegging (jaaropname 2010) leidt tot een significante zeewaartse 

verplaatsing van het afslagpunt tot RSP-91 m. Het afslagpunt schuift daarmee dus over een afstand van 

34 m in zeewaartse richting. De uitbouw van het profiel (zie ook het gestreepte 1995-profiel van voor de 

versterking) is hier blijkbaar bijzonder effectief. 

 

Figuur 5-23 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) 
als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de 
kustversterking bij Scheveningen-Dorp zonder aanpassing dwarsprofiel ontsluiting Zeekant. 

 

In Figuur 5-24 is het berekeningsresultaat voor het verlaagde dwarsprofiel (conform Figuur 5-20) 

gepresenteerd. Het verlagen van de overgang leidt slechts tot een beperkte extra achteruitgang van het 

afslagpunt, namelijk van RSP-91 m naar RSP-95 m. 
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Figuur 5-24 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2010 (MKL op RSP+179 m) 
als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de uitvoering van de 
kustversterking bij Scheveningen-Dorp inclusief aanpassing dwarsprofiel ontsluiting Zeekant. 

 

Het gecombineerde effect (BKL-verlegging plus verlaging overgang) leidt ten opzichte van de 

referentiesituatie van Figuur 5-30 tot een netto zeewaartse verplaatsing van het afslagpunt (RSP-95 m in 

plaats van RSP-125 m) over 30 m, zie ook Tabel 5-7.. 

 

Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie BKL2012/1995 Figuur 5-22 RSP-125 m Ondergrens toelaatbare afslag 

Nieuwe situatie met aangepast 

dwarsprofiel 

BKL2016/2010 Figuur 5-24 RSP-95 m Nog 30 m marge 

Tabel 5-7 Overzicht resultaten duinafslagberekeningen ter plaatse van km raai 99.32 voor referentie en nieuwe 
situatie uitgaande van de huidige HR2006-(toets)randvoorwaarden. 

 

Effect op veiligheid (50 jaar) 

De resultaten voor de veiligheidssituatie over 50 jaar zijn weergegeven in Figuur 5-25 en Figuur 5-26. In 

deze berekeningen is rekening gehouden met 0,3 m zeespiegelstijging. 

 

Figuur 5-25 Resultaat duinafslagberekening voor veiligheidsbeoordeling over 50 jaar voor profielopname uit 1995 
(MKL op RSP+135 m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van 
voor de uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 
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Figuur 5-26 Resultaat duinafslagberekening voor veiligheidsbeoordeling over 50 jaar voor profielopname uit 2010 
(MKL op RSP+179 m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na 
de uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp inclusief aanpassing dwarsprofiel ontsluiting 
Zeekant. 

 

De resultaten zijn samengebracht in Tabel 5-8 Overzicht resultaten duinafslagberekeningen ter plaatse van 

km raai 99.32 voor referentie en nieuwe situatie voor de situatie over 50 jaar rekening houdend met de 

effecten van zeespiegelstijging. 

 en laten zien dat er als gevolg van de ingreep sprake is van een netto veiligheidstoename. De marge van 30 

m is gelijk aan de marge in de huidige situatie. 

 

Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie 

(50 jaar) 

BKL2012 / 1995 

(0,3 m zss) 

Figuur 5-24 RSP-128 m Ondergrens toelaatbare afslag 

(gecorrigeerd voor 50 jaar) 

Nieuwe situatie met ontgraving 

(50 jaar) 

BKL2016 / 2010 

(0,3 m zss) 

Figuur 5-25 RSP-98 m  Nog 30 m marge 

Tabel 5-8 Overzicht resultaten duinafslagberekeningen ter plaatse van km raai 99.32 voor referentie en nieuwe 
situatie voor de situatie over 50 jaar rekening houdend met de effecten van zeespiegelstijging. 
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Effect op uitbreidbaarheid (200 jaar) 

De resultaten voor de beoordeling over 200 jaar zijn weergegeven in Figuur 5-27 en Figuur 5-28. In deze 

berekeningen is rekening gehouden met 1,7 m zeespiegelstijging (en de hierop gebaseerde aanpassing van 

het niveau van het strand en de vooroever) en een verzwaring van de hydraulische belasting. 

 

 

Figuur 5-27 Resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar voor profielopname uit 1995 (MKL 
op RSP+135 m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van voor de 
uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

Figuur 5-28 Resultaat duinafslagberekening voor ruimtereservering over 200 jaar voor profielopname uit 2010 (MKL 
op RSP+179 m) als karakteristiek profiel voor de BKL-ligging ter plaatse van km raai 99.32 van na de 
uitvoering van de kustversterking bij Scheveningen-Dorp inclusief aanpassing dwarsprofiel ontsluiting 
Zeekant. 

 

De resultaten zijn samengebracht in Tabel 5-9 en laten zien dat ook in dit geval de ingreep leidt tot een netto 

veiligheidstoename. 

 

Situatie Profiel Referentie Afslagpunt Opmerkingen 

Referentiesituatie 

(200 jaar) 

BKL2012 / 1995 

(1,7 m zss) 

Figuur 5-27 RSP-190 m Ondergrens toelaatbare afslag 

(gecorrigeerd voor 200 jaar) 

Nieuwe situatie met ontgraving 

(200 jaar) 

BKL2016 / 2010 

(1,7 m zss) 

Figuur 5-28 RSP-133 m Nog 57 m marge 

Tabel 5-9 Overzicht resultaten duinafslagberekeningen ter plaatse van km raai 99.32 voor referentie en nieuwe 
situatie voor de situatie over 200 jaar rekening houdend met de effecten van klimaatverandering volgens 
het maximale scenario. 
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Samenvattend is de conclusie dat de ingreep, met inachtneming van de overeengekomen procedure, leidt 

tot een netto toename van de veiligheid en ook op langere termijn geen bezwaar oplevert. 

 

5.8.4 Effect lokale boulevarduitbouw ten behoeve van het Paviljoen 

De lokaal voorziene uitbouw van de boulevard ten behoeve van de realisatie van het Paviljoen in km-raai 

99.02 (zie ook Tabel 3-7) heeft in potentie een effect op de vrije uitwisseling van materiaal en daarmee op de 

veiligheid van de achterliggende waterkering. Omdat er netto echter sprake is van een uitbouw en dus extra 

materiaal in het dwarsprofiel, zal dit hooguit een gunstig effect hebben op de veiligheid van de waterkering. 

Een nadere uitwerking is in dit verband dan ook niet nodig. 

Dit staat overigens los van de vergunbaarheid van een dergelijk object in de dynamische zone. Dit komt in 

het volgende hoofdstuk uitgebreider aan de orde waarbij tevens een nieuw ontwerp van het Paviljoen wordt 

beschouwd (Wim de Bruijn b.v., 2016c). 

 

5.9 Effecten overstap op nieuwe normering 

5.9.1 Algemeen 

Bij de tot nu toe gepresenteerde uitwerkingen is, in de basis, uitgegaan van een effectbeoordeling voor de 

kustveiligheid conform de thans vigerende procedures en normstelling (WW2009). Hierbij is de TRDA-

methodiek gehanteerd in combinatie met de HR2006-randvoorwaarden (zie Paragraaf 3.2).  

In 2017 is inmiddels overgestapt op een vernieuwde norm en vernieuwde procedures conform het 

Deltaprogramma (DP2015) en zijn beide aangepast. 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de effecten van deze overstap op deze veiligheidsbeoordeling in 

zowel relatieve als absolute zin. Daarbij zal antwoord gegeven worden op de volgende drie vragen: 

• Wat is het effect op de maatgevende condities? 

• Wat is het effect van deze overgang op de veiligheid van de waterkering? 

• En wat betekent dit voor de eerder gegeven beoordeling van het effect van de gecombineerde ingreep op 

de veiligheid en de positie van het afslagpunt? 

 

Daarnaast is er, met het oog op de vele hierbij van belang zijnde uitgangspunten en aannamen, ook 

aandacht gegeven aan de robuustheid van de resultaten van deze uitwerkingen. Hiertoe is onder andere 

overleg gevoerd met het KennisPlatform Risicobenadering (KPR). De resultaten hiervan zijn opgenomen in 

Paragraaf 5.9.9 en Bijlage F. 

Alvorens de eerste vragen te kunnen beantwoorden zal een vergelijking worden gemaakt tussen de oude en 

de nieuwe beoordelingssystematiek. Vervolgens kunnen ook de verschillen in de maatgevende condities 

worden gekwantificeerd en een doorvertaling worden gemaakt naar de consequenties. 

 

5.9.2 Het nieuwe WBI 

Een belangrijk aandachtspunt bij de overstap van de vigerende naar de nieuwe veiligheidsmethodiek is dat 

er twee verschillende type normen worden beschouwd, en dat deze ook verschillende normhoogten 

(getallen) hebben. In aanvulling op deze wijziging wordt in het nieuwe Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 

(WBI2017) nu voor de kust ook rekening gehouden met de onzekerheid in de maatgevende waterstanden. 

Dit was in de vigerende toetsing met de HR2006 nog niet het geval. Deze aanpassing leidt voor duinen en 

dijken langs de kust per definitie tot enige verhoging van de toetswaterstand ten opzichte van de huidige 

situatie.  

In de volgende paragraaf worden de effecten van de verschillende (meer technische) mutaties kort 

besproken. Daarbij komen respectievelijk aan de orde: 

• Huidige norm en maatgevend rekenpeil; 

• Normaanpassing; 

• Faalkansruimte; 
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• Lengte-effect; 

• Effect onzekerheid in de waterstanden. 

 

Uiteindelijk leidt dit tot een wijziging in de maatgevende overschrijdingskans en de voor de duinafslag-

berekeningen te hanteren hydraulische condities. In absolute zin hangt deze wijziging echter ook af van een 

aantal specifieke aannamen en uitgangspunten. In eerste instantie zal daarbij gebruik worden gemaakt van 

de standaardwaarden. Tot besluit zal er ook stil worden gestaan bij de overwegingen die leiden tot iets 

andere uitgangspunten en daarmee tot een andere maatgevende conditie (zie Paragraaf 5.9.9).  

 

5.9.3 Huidige norm en maatgevend rekenpeil 

De vigerende norm gaat uit van een overschrijdingskans van de waterstand waartegen de primaire kering 

bestand moet zijn. Voor Zuid-Holland (dijkringgebied 14) geldt hiervoor thans een normhoogte van 1/10.000 

per jaar. Als gebruik wordt gemaakt van het zogenaamde TRDA-instrumentarium (TRDA2006) voor de 

beoordeling van de veiligheid van duinwaterkeringen leidt dit tot een maximale faalkans van de 

duinwaterkering op doorsnedeniveau van 1/100.000 per jaar (ExpertiseNetwerk Waterveiligheid (ENW), 

2007). Het falen van de doorsnede (samenvallend met het overschrijden van de kritieke afslagpositie en het 

niet meer landwaarts hiervan kunnen inpassen van het zogenaamde grensprofiel) leidt dan impliciet ook tot 

een overstroming van het achtergelegen gebied.  

Bij toepassing van het TRDA-instrumentarium speelt het zogenaamde rekenpeil (de bij de duinafslag-

berekening in te voeren maatgevende waterstand) een belangrijke rol. Voor de huidige uitwerkingen is deze 

gelijk aan NAP+5,8 m (zie Paragraaf 3.2.3 en Tabel 3-2). 

Deze wordt in de TRDA-aanpak in principe bepaald door bij de waterstand behorende bij de normhoogte 

(dus bij een overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar), 2/3-deel van de decimeringshoogte op te tellen. Dit 

leidt tot een rekenpeil dat behoort bij een overschrijdingskans van de waterstand van 0,215 maal 1/10.000 is 

1/46.500 per jaar.  

Als de faalkans van de doorsnede als uitgangspunt zou worden gebruikt (dus bij een overschrijdingskans 

van 1/100.000 per jaar) moet daar juist 1/3-deel van de decimeringshoogte van worden afgetrokken.17 Dit 

leidt tot een rekenpeil dat behoort bij een overschrijdingskans van de waterstand van 2,15 maal 1/100.000 is 

eveneens 1/46.500 per jaar.  

In de nieuwe benadering wijzigt deze laatste overschrijdingskans en daarmee dus ook het te hanteren 

rekenpeil en daarmee ook de hieraan gekoppelde golfcondities. 

Een samenvattend overzicht van de thans vigerende karakteristieken is opgenomen in de eerste twee 

kolommen van Tabel 5-10 verderop in dit hoofdstuk. 

 

5.9.4 Normaanpassing en gebruik signaleringswaarde 

De toekomstige norm gaat echter uit van een overstromingskans van een (deel van een) dijkringgebied. 

Voor Scheveningen (dijkringtraject 14.6, ‘Zuid-Holland Kust 3’) geldt voor de zogenaamde 

signaleringswaarden een normhoogte van 1/30.000 per jaar (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2016c).18 Deze norm is uitgedrukt als een de maximaal toelaatbare overstromingskans.  

In de zogenaamde OI2014-richtlijn is aangegeven hoe deze overstromingskans (geldend voor het 

dijkringtraject) vertaald moet worden naar een, voor toetsing en ontwerp, te gebruiken faalkanseis per 

doorsnede. Hierbij dient rekening te worden gehouden met twee aspecten, namelijk de zogenaamde 

faalkansruimte en het lengte-effect. Deze methodiek is recent ook overgenomen in een wetswijziging 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016c). 

                                                      

17 Per definitie betekent een afname in de waterstand met één decimeringshoogte een toename van een factor 10 in 
overschrijdingsfrequentie. Een afname van 1/3-deel van de decimeringshoogte correspondeert dan met een toename van de 
overschrijdingsfrequentie met een factor die gelijk is aan de derdemachtswortel van 10, welke gelijk is aan 2,15. 
18 De genoemde norm geldt voor de dijkringtrajecten 14-4 t/m 14-7.  
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Gebruik ondergrens in plaats van signaleringswaarde 

Naast de hier standaard gehanteerde signaleringswaarde, wordt er ook een zogenaamde ondergrens voor 

de toelaatbare overstromingskans gegeven. Deze bedraagt 1/10.000 per jaar en is dus een factor 3 minder 

streng (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016c). Deze waarde is geschikt voor het ontwerpen van 

waterkeringen. Het gebruik van de signaleringswaarde kan in deze dus als een conservatieve keuze worden 

beschouwd. Op deze keuze wordt in Paragraaf 5.9.9 nog teruggekomen.  

 

5.9.5 Faalkansruimte 

In het algemeen kunnen meerdere mechanismen zorgen voor het falen van een waterkering. In de 

zogenaamde faalkansbegroting is, afhankelijk van het type waterkering, per faalmechanisme een 

faalkansruimte vastgesteld. Bij het opstellen van deze faalkansbegroting (t.b.v. faalkansruimte) wordt 

onderscheid gemaakt tussen duintrajecten en dijk-/overige trajecten. Afhankelijk van het type traject wordt 

een bepaald percentage van de totale ‘ruimte’ gereserveerd voor ‘overige mechanismen’ waarvoor (nog) 

geen toets- en ontwerpregels beschikbaar zijn, en wordt de overige ‘ruimte’ onderverdeeld over de 

verschillende faalmechanismen.  

Voor de beschouwde locatie kan in principe worden uitgegaan van een duinentraject. Bij een dergelijk traject 

is voor het faalmechanisme duinafslag een faalkansruimte van 70 % voorzien, hetgeen betekent dat de aan 

duinafslag gerelateerde overstromingskans voor dit traject gelijk is aan 0,7 x 1/30.000 is afgerond 1/42.850 

per jaar. In recent gedeelde WBI-documenten wordt voor dit deel van de kust ook gebruikt gemaakt van 

deze faalkansruimte. 

Gebruik ongunstiger uitgangspunt 

Omdat ook de redenering zou kunnen worden gevolgd dat het betreffende dijkringtraject voor een klein deel 

uit een dijkversterking bestaat, namelijk het gedeelte bij Scheveningen-dorp waar een zogenaamde dijk-in-

boulevard constructie is gerealiseerd en natuurlijk het gedeelte rondom de haven, zou ook hier de 

faalkansruimte behorende bij een gecombineerd dijk/duin-traject kunnen worden gehanteerd. De 

bijbehorende faalkansruimte bedraagt dan slechts 10 %. De aan duinafslag gerelateerde overstromingskans 

voor het traject wordt daarmee gelijk aan 0,1 x 1/30.000 is 1/300.000 per jaar. Dit is echter een wel zeer 

conservatieve insteek.  

In Paragraaf 5.9.9 komt een meer onderbouwde aanname voor deze faalkansruimte aan de orde. 

 

5.9.6 Lengte-effect 

Daarnaast moet voor de vertaling van een kans per traject naar een kans per doorsnede rekening worden 

gehouden met het zogenaamde lengte-effect. Het principe van het lengte-effect is dat de kans dat het 

ergens binnen het dijkringtraject misgaat groter is dan de kans dat het precies op een bepaalde locatie 

gebeurt. Een maat voor het lengte-effect wordt met de zogenaamde N-waarde weergegeven. Voor 

duinwaterkeringen moet hierbij een standaardwaarde van 2 worden aangehouden.  

Uiteindelijk leidt conform de nieuwe benadering, uitgaande van een aan duinafslag gerelateerde 

overstromingskans van 1/42.850 per jaar dus tot een faalkanseis per doorsnede van 1/42.850 : 2 is 1/85.700 

per jaar. De faalkanseis op doorsnedeniveau is dus een factor 2,86 zwaarder dan de faalkanseis op 

trajectniveau. 

Om een eerste vergelijking te maken met de vigerende benadering moet de afgeleide waarde (1/85.700 per 

jaar) dus worden vergeleken met de (thans nog vigerende) 1/100.000 per jaar overschrijdingskans van het 

kritieke afslagpunt. Er lijkt dus sprake van een iets minder zware norm.  

Eenzelfde verhouding wordt natuurlijk gevonden voor de overschrijdingskans van de waterstand in het 

rekenpeil. In de nieuwe situatie moet van de waterstand behorende bij een overschrijdingskas van 1/85.700 

per jaar dus 1/3-deel van de decimeringshoogte worden afgetrokken. Dit leidt tot een rekenpeil dat behoort 

bij een overschrijdingskans van de waterstand van 2,15 maal 1/85.700 is 1/39.900 per jaar. Deze waarde 

moet dan worden vergeleken met de thans vigerende waarde van 1/46.500 per jaar. 
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Gebruik afwijkend uitgangspunt 

Ook ten aanzien van de N-waarde zijn er recente ontwikkelingen die kunnen leiden tot het gebruik van een 

andere, lagere waarde. Hierop wordt in Paragraaf 5.9.9 nog iets uitgebreider teruggekomen. 

 

5.9.7 Onzekerheid in de waterstanden 

Het in rekening brengen van de onzekerheid in de waterstanden maakt dat er in vergelijking tot de HR2006-

waarden sprake is van enige verhoging van de waterstand. Dit leidt, via een zogenaamde uitgeïntegreerde 

werklijn, voor station Hoek van Holland en IJmuiden tot een verhoging van respectievelijk 5,3 en 6,3 cm voor 

een herhalingstijd van 10.000 jaar (Deltares, 2016).  

In Figuur 5-29 is een directe vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke en nieuwe, uitgeïntegreerde (en 

iets hoger gelegen) werklijn voor Hoek van Holland. 

 

Figuur 5-29 Vergelijking huidige overschrijdingslijn (conform HR2006) met nieuwe, uitgeïntegreerde werklijn voor 
Hoek van Holland (Deltares, 2016). 

 

Te zien is dat de nieuwe waarden hier voor lagere overschrijdingsfrequenties steeds iets meer boven de 

huidige werklijn zijn gelegen. 

 

Figuur 5-30 Verschil tussen de vigerende en de nieuwe, uitgeïntegreerde waterstand als functie van de 
overschrijdingskans van de waterstand bij Hoek van Holland, inclusief de maatgevende waarde. 

 

Figuur 5-30 toont dit verschil als functie van de overschrijdingsfrequentie van de waterstand. De te gebruiken 

waterstandsmutatie volgt door de eerder voor het rekenpeil afgeleide frequentie van 1/39.900 per jaar te 

gebruiken. Uit de figuur volgt dat dit voor Hoek van Holland leidt tot een door te voeren mutatie van 0,105 m. 

Afgerond gaat het daarbij dus om een verhoging van het rekenpeil van ongeveer 0,1 m. Deze waarde moet 

dus worden opgeteld bij het rekenpeil dat behoort bij de 1/39.900 per jaar waterstand. 

Gebruikmaking van de, lokaal van toepassing zijnde, overschrijdingsrelatie voor de waterstand als gegeven 

in Figuur 5-31 leidt dit tot een voor de 1/39.000 per jaar condities tot een (ongecorrigeerd) rekenpeil op 

NAP+5,75 m. Na correctie met 0,10 m wordt dit dus NAP+5,85 m behorende bij een iets lagere 

overschrijdingsfrequentie van 1/55.000 per jaar. 
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Figuur 5-31 Relatie tussen overschrijdingskans en de lokale waterstand, inclusief de afleiding van het nieuwe 
WBI2017-rekenpeil en de bijbehorende overschrijdingskans rekening houdend met het effect van de 
onzekerheid in de waterstanden (0,10 m). 

 

5.9.8 Maatgevende WBI2017-condities 

In Tabel 5-10 zijn de voor de duinafslagberekeningen te hanteren condities nog eens samengebracht. 

De bij het definitieve rekenpeil behorende golfhoogte en golfperiode volgen nu direct uit de in de Figuur 3-1 

en Figuur 3-2 gegeven relaties. 

De tabel laat zien dat er sprake is van een zeer beperkte mutatie van de voor de maatgevende omstandig-

heden te hanteren hydraulische condities. De toename in de waterstand bedraagt immers slechts 0,05 m. 

De golfhoogte en de golfhoogte nemen respectievelijk toe met 0,05 m en 0,05 s.19 

 

Situatie VTV2006 WBI2017 Opmerkingen 

Faalkans dijkringtraject n.v.t. 1/30.000 per jaar  

Faalkanseis doorsnede 1/100.000 per jaar 1/85.700 per jaar Met 70 % en N = 2  

Overschrijdingsfrequentie RP 1/46.500 per jaar 1/39.900 per jaar 1/3-deel decimeringshoogte er af 

Maatgevend rekenpeil (RP) NAP+5,8 m NAP+5,75 m  

Idem, inclusief onzekerheid n.v.t. NAP+5,85 m 0,10 m er bij 

Frequentie, incl. onzekerheid n.v.t. 1/55.000 per jaar  

Bijbehorende golfhoogte (Hs) 8,35 m 8,40 m Behorende bij het rekenpeil 

Bijbehorende golfperiode (Tp) 13,9 s 13,95 s Behorende bij de golfhoogte 

Tabel 5-10 Getalsmatige vergelijking tussen de vigerende en de WBI2017-karakteristieken. 

 

5.9.9 Gebruik andere uitgangspunten 

Zoals al eerder aangegeven bestaat er tenminste nog onzekerheid over de te hanteren faalkansruimte, maar 

ook voor de andere uitgangspunten zijn bij nadere beschouwing ook iets andere keuzes te maken. 

                                                      

19 De correctheid van dit resultaat kon inmiddels worden vergeleken met de conceptwaarden zoals opgenomen in de tabellen voor de 
HR Duinen WBI2017, zoals deze via dhr. Q Lodder van RWS mochten worden ontvangen. (RWS, 2016d) Voor km raai 99.25 zou dit 
leiden (met tussen haakjes de eerder afgeleide waarden) tot RP = NAP+5,88 m (NAP+5,85 m), Hs = 8,48 m (8,40 m) en Tp = 13,98 s 
(13,95 s). Conclusie is dat, rekening houdend met afrondingen, de in deze rapportage afgeleide getallen voldoende kloppen en dat 
daarbij dus ook de correcte uitgangspunten zijn gehanteerd. 
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Voor het maken van een goede en gedragen afweging is hiervoor contact gezocht met het zogenaamde 

KennisPlatform Risicobenadering (KPR) van Rijkswaterstaat. Dit heeft geleid tot een korte notitie waarin de 

voor de verschillende uitwerkingen te hanteren uitgangspunten en de hiermee samenhangende maat-

gevende condities in meer detail zijn beschreven. De definitieve versie van deze notitie is opgenomen als 

Bijlage F in deze rapportage. 

In het volgende zijn de drie conclusies kort samengevat en zijn deze doorvertaald naar consequenties voor 

de voorliggende uitwerking.  

De KPR-conclusies hebben betrekking op: 

• De aan te houden faalkansruimte; 

• De mate waarin er sprake is van conservatieve uitgangspunten; 

• Controle op het gebruik van een zeer conservatief uitgangspunt. 

 

De aan te houden faalkansruimte 

In het memo (zie Bijlage F) is een voorzet gegeven voor een aangepaste faalkansbegrotingen voor 

dijktraject 14-6. Hierbij is gebruik gemaakt van afhankelijkheid tussen de faalmechanismen hoogte en 

duinafslag. Tevens is op basis van het gesprek over de lokale situatie met de beheerder de aanname 

gedaan dat de mechanismen piping en macrostabiliteit hier geen rol van betekenis spelen. Op basis daarvan 

wordt om voor de faalkansruimte voor het mechanisme duinafslag voor het beschouwde traject niet uit te 

gaan van een 10%-waarde uit de standaardbegroting, maar een waarde van 50 % of 60 % (als rekening 

wordt gehouden met afhankelijkheid). Het is aan de beheerder om hier een keuze in te maken.20 

Indien op basis van dit advies wordt gekozen voor 50 % als maatgevende faalkansruimte, zal dit leiden tot 

een geringe aanpassing van de in Tabel 5-10 gegeven overschrijdingsfrequentie. De aan duinafslag 

gerelateerde overstromingskans wordt dan immers gelijk aan 0,5 x 1/30.000 is afgerond 1/60.000 per jaar. 

Het in rekening brengen van de lengtefactor (N = 2) resulteert vervolgens in een faalkanseis op doorsnede-

niveau van 1/120.000 per jaar. Het bijbehorende rekenpeil (met een factor 2,15 grotere overschrijdingskans) 

is dan gelijk 1/55.800 per jaar. Het hierbij behorende, nog ongecorrigeerde rekenpeil bedraagt NAP+5,85 m. 

Na correctie voor de onzekerheid in de buitenwaterstand (met 0,10 m) bedraagt het maatgevende rekenpeil 

dan NAP+5,95 m behorende bij een overschrijdingsfrequentie van ongeveer 1/71.000 per jaar. Dit levert 

vervolgens een bijbehorende golfhoogte van 8,45 m en een golfhoogte van 14,0 s op.  

Deze resultaten, naast de eerder gehanteerde waarden, samengebracht in de derde kolom van Tabel 5-11. 

 

                                                      

20 In overleg met HHD is hierbij gekozen om uit te gaan van het meest conservatieve resultaat van 50 %. 
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Situatie 70 % 50 % 10 % 

Faalkans dijkringtraject 1/30.000 per jaar 1/30.000 per jaar 1/30.000 per jaar 

Faalkanseis doorsnede 1/85.700 per jaar 1/120.000 per jaar 1/600.000 per jaar 

Overschrijdingsfrequentie RP 1/39.900 per jaar 1/55.800 per jaar 1/279.000 per jaar 

Maatgevend rekenpeil (RP) NAP+5,75 m NAP+5,85 m NAP+6,40 m 

Idem, inclusief onzekerheid NAP+5,85 m NAP+5,95 m NAP+6,50 m 

Frequentie, incl. onzekerheid 1/55.000 per jaar 1/71.000 per jaar 1/350.000 per jaar 

Bijbehorende golfhoogte (Hs) 8,40 m 8,45 m 8,65 m 

Bijbehorende golfperiode (Tp) 13,95 s 14,0 s 14,1 s 

Tabel 5-11 Effect omvang faalkansruimte op maatgevende hydraulische condities (voor N = 2) voor 70 % (basis), 
50 % (advies) en 10 % (ondergrens). 

 

Het gebruik van een iets beperkter faalkansruimte (50 % in plaats van 70 %) leidt dus tot een toename van 

het rekenpeil met 0,10 m en een toename van de golfhoogte en golfperiode met respectievelijk 0,05 m en 

0,05 s. 

Het effect van deze verzwaring op de eerdere uitwerkingen lijkt minimaal. Teneinde dit ook te kwantificeren 

is de situatie behorende bij de nieuwe situatie over 50 jaar zoals uitgewerkt in Paragraaf 5.6.3 op pagina 62 

ook doorgerekend met deze zwaardere condities. 

In Figuur 5-32 is eerst het originele, voor de HR2006-condities afgeleide resultaat weergegeven, nu echter 

met toevoeging van het afslagpunt dat behoort bij de situatie voor de ingreep (rode punt; zie ook Figuur 

5-11).

 

Figuur 5-32 Resultaat duinafslagberekening nieuwe situatie voor profielopname uit 2009 gecorrigeerd voor 0,3 m 
zeespiegelstijging voor situatie over 50 jaar voor hydraulische condities behorende bij de HR2006 
(vergelijkbaar met het resultaat van Figuur 5-12). 

 

Zoals samengevat in Tabel 5-3 was het resultaat dat het afslagpunt in de nieuwe situatie (met BKL-

verlegging en ingraving) nog 8 m zeewaarts lag van het afslagpunt behorende bij de oude situatie. 
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Indien de iets zwaardere WBI2017-condities (conform Tabel 5-10 met een faalkansruimte van 70 %) worden 

gebruikt, leidt dit tot het in Figuur 5-33 gegeven resultaat. De afslagpunten liggen in dit geval 2 m verder 

landwaarts. Dit geldt echter zowel voor de oude als de nieuwe situatie. 

  

Figuur 5-33 Resultaat duinafslagberekening nieuwe situatie voor profielopname uit 2009 gecorrigeerd voor 0,3 m 
zeespiegelstijging voor situatie over 50 jaar voor hydraulische condities van het WBI behorende bij een 
gereduceerde faalkansruimte van 70 %. 

 

Het verschil tussen beide afslagpunten blijft dus gelijk aan 8 m. Conclusie is dan ook dat deze overstap geen 

effect heeft op de eerdere beoordeling van de ingreep op de veiligheid van de waterkering. 

Indien in plaats van een faalkansruimte van 70 %, nu 50 % wordt gebruikt resulteert dit in een verschuiving 

van dezelfde orde van grootte. Daar waar het afslagpunt voor 70 % lag op RSP-114 m ligt deze voor 50 % 

op RSP-117 m.  

  

Figuur 5-34 Resultaat duinafslagberekening nieuwe situatie voor profielopname uit 2009 gecorrigeerd voor 0,3 m 
zeespiegelstijging voor situatie over 50 jaar voor hydraulische condities van het WBI behorende bij een 
gereduceerde faalkansruimte van 50 %. 

 

Ook hier heeft dit geen effect op de eerdere beoordelingen. Het afslagpunt ligt, zelfs als de oorspronkelijke 

op de HR206 gebaseerde afslagpositie op RSP-120 m wordt gebruikt, zeewaarts van de kritieke positie. 
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Gebruik conservatieve uitgangspunten 

Tijdens het gevoerde overleg is ook aangegeven dat de gehanteerde uitgangspunten (met name het gebruik 

van de signaleringswaarde, de factor 2 voor het lengte-effect en het feit dat er wordt gekeken naar de positie 

van het maatgevend afslagpunt en (nog niet) naar de kans op falen en doorbraak van de kering feitelijk 

conservatief is.  

Als er alleen al wordt gekeken naar de eerste twee componenten dan leidt dat al tot een behoorlijke 

verlichting van de maatgevende overschrijdingskans. Het gaat daarbij immers om een factor 3 in de faalkans 

op trajectniveau (gebruik ondergrens in plaats van signaleringswaarde) en een factor 2 in de lengtefactor (N 

gelijk aan 1 in plaats van 2). In het totaal resulteert dit in een factor 6 toename van de overschrijdingskans 

en dus tot navenant minder zware belastingen en een relatieve toename van de veiligheid van de 

waterkering. 

Ofschoon het goed lijkt om dit te beseffen wordt in de voorliggende uitwerking gewoon gewerkt met de 

conservatieve uitgangspunten, te meer omdat deze ook al leiden tot het gewenste resultaat, namelijk het 

acceptabel zijn van de effecten van de ingreep op de veiligheid van de waterkering. 

Controle gebruik ondergrens faalkansruimte  

Voor besluitvorming omtrent vergunningen/toekomstige ontwikkelingen is ook de robuustheid van de 

beoordeling van duinafslag bij het alsnog ongunstig wijzingen van de faalkansbegroting van belang. Daarbij 

zou dus teruggevallen kunnen worden op de ondergrens voor de faalkansruimte, te weten 10 %. 

Ten aanzien van de robuustheid van de beoordeling speelt ook mee dat de maximaal toelaatbare 

overstromingskans betrekking heeft op de kans op een overstroming leidend tot ‘substantiële schade of 

slachtoffers’. Dit is van belang voor de hoeveelheid afslag die vanuit het perspectief van de Waterwet 

toelaatbaar is. Geadviseerd wordt om ten behoeve van deze robuustheidscheck ook een afslagberekening 

te maken bij een faalkansruimte van 10%, hierbij rekening houdend met verzwarende omstandigheden als 

gevolg van de aanwezigheid en/of falen van het te realiseren NWO (parkeergarage). Zoals besproken 

tijdens het overleg is zelfs dan vermoedelijk geen sprake van een overschrijding van de maximaal 

toelaatbare overstromingskans.  

Daartoe dient te worden aangetoond dat de waterkering, bij afwezigheid van de constructie maar met de 

hiervoor benodigde ingraving, over een termijn van 50 jaar ook voor een faalkansruimte van 10% niet leidt 

tot een kans op een overstroming met ‘substantiële schade of slachtoffers’ welke de maximaal toelaatbare 

overstromingskans overtreft. 

Om dit aan te tonen is de eerder uitgevoerde berekening herhaald voor een faalkansruimte van 10 %. De 

hierbij behorende condities zijn samengebracht in de vierde kolom van Tabel 5-11. Het maatgevende 

rekenpeil is daarbij gelijk aan NAP+6,50 m. In de in Figuur 5-35 gepresenteerde berekening is deze (net als 

bij de eerdere berekeningen) nog verhoogd met de over 50 jaar aanwezige zeespiegelstijging. 

  

Figuur 5-35 Resultaat duinafslagberekening nieuwe situatie voor profielopname uit 2009 gecorrigeerd voor 0,3 m 
zeespiegelstijging voor situatie over 50 jaar voor hydraulische condities van het WBI behorende bij een 
faalkansruimte van slechts 10 %. 

 

De figuur laat zien dat de afslag in deze zeer conservatieve som nog binnen het hogere deel van 

waterkering valt. Ook het reguliere grensprofiel is nog goed inpasbaar. Dit leidt dus tot de conclusie dat zelfs 
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een zeer conservatief uitgangspunt met een ondergrens van de faalkansruimte niet leidt tot een 

doorbraaksituatie en dus zeker niet tot een overstroming met ‘substantiële schade of slachtoffers’. 

 

5.9.10 Conclusie 

Conclusie is dat de beoordelingsnorm (inclusief het effect van de onzekerheid in de waterstand) door een 

overstap op het WBI2017 slechts marginaal zwaarder wordt.  

Deze mutatie is zo gering dat dit niet zal leiden tot een wijziging van eerder afgeleide conclusies over de 

impact van ingreep op de veiligheid van de waterkering. Ter onderbouwing is daartoe gekeken naar het 

effect van een afwijkende, maar reële waarde van de faalkansruimte op de mate van afslag en de hiermee 

samenhangende effecten.  

Ook blijkt het toelaten van de ingreep, zelfs onder de aanname van een extreem conservatieve waarde voor 

de faalkansruimte, niet te leiden tot een veiligheidsprobleem en zeker niet tot een overstroming met 

‘substantiële schade of slachtoffers’.  

Samenvattend is dus de conclusie dat de overstap op het WBI2017 geen aanleiding geeft tot aanvullende 

risico’s. 

 

5.10 Effect op het beheer van de waterkering 

Het anders inrichten van de (bovenzijde van de) boulevard zou in principe effecten kunnen hebben op het 

beheer van dit deel van de kering. Omdat de inrichting van de nieuwe boulevard in basis vergelijkbaar is met 

die van de huidige situatie, is er in de praktijk feitelijk geen verschil in het beheer van het landwaarts van de 

(nieuwe) boulevardbegrenzing gelegen deel van de waterkering te verwachten. 

Het (effect op het) beheer van de het gedeelte aan de zeewaartse zijde van de boulevardbegrenzing is 

uitgebreider besproken in Hoofdstuk 6 van deze rapportage.  

 

5.11 Mogelijkheden voor meegroeien van de constructie 

Een van de aandachtpunten bij de tussen Hoogheemraadschap en Rijk gemaakte afspraken had betrekking 

op het ontwikkelen van een zogenaamd meegroeiconcept voor de in de waterkering te realiseren constructie 

(zie Paragraaf 4.2.5). 

Voor de thans beschouwde constructie (zie Figuur 5-36) betekent dit in feite dat, wanneer zich een extreme 

zeespiegelstijging zou voordoen, de constructie op een economisch verantwoorde manier kan worden 

aangepast.  

 

Figuur 5-36 Principedoorsnede over huidig ontwerp na realisatie (Wim de Bruijn b.v., 2016d). 

 

In dit geval bestaat deze aanpassing uit het boven op de parkeergarage plaatsen van een nieuwe verdieping 

waarin dan de winkels/horecavoorzieningen kunnen komen. De voorliggende boulevard kan dan worden 

opgetrokken tot dit hogere niveau en de huidige voorzieningen kunnen dan worden ingericht als een 

parkeergarage.  

Het voorliggende ontwerp maakt dit mogelijk omdat er bij de dimensionering van de bovenkant van de 

constructie reeds rekening is gehouden met een dergelijke bovenbelasting. 
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Figuur 5-37 Aangepaste doorsnede conform meegroeiconcept met verhoogde boulevard en herschikking 
parkeerplaatsen en winkels/horeca (Wim de Bruijn b.v., 2016d). 

 

Een mogelijk invulling van een dergelijk concept is weergegeven in Figuur 5-37. Hierin zijn de 

winkel/horecavoorzieningen op het hogere boulevardniveau gepositioneerd. Het ‘inleveren’ van de onderste 

parkeerplaatsen wordt gecompenseerd door het parkeren in de oude winkel/horecavoorziening en op het 

dak van het oorspronkelijke ontwerp. 
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6 EFFECTEN OP BEHEER EN ONDERHOUD 

6.1 Inleiding 

Bij de voorliggende beoordeling van de effecten van de ingreep op het beheer en onderhoud van de kustlijn 

zijn de door Rijkswaterstaat toegeleverde aandachtspunten in meer detail besproken (zie ook Bijlage B). 

Het gaat daarbij tenminste om: 

• Het effect van de lokale uitbouw van de boulevard (in de vorm van het oorspronkelijk voorziene Paviljoen) 

op het beheer en onderhoud van de kustlijn in relatie tot de eis/wens om iets dergelijks niet toe te laten; 

• De toelaatbaarheid van de opbouw voor seizoensgebonden strandpaviljoens. 

• De aanwezigheid van een calamiteitenstrook; 

• De bereikbaarheid van de op- en afgangen naar het strand. 

Alvorens hier een oordeel over te kunnen geven is als opstap eerst een uitgebreide morfologische analyse 

uitgevoerd waarbij is gekeken naar onder andere de ontwikkeling van de kustlijnligging. Onderdeel hiervan is 

ook het bepalen van de voor het beheer en onderhoud te hanteren kustlijnligging en de vormen van de 

aanwezige dwarsprofielen. Deze informatie is vervolgens gebruikt voor de vertaling naar bijvoorbeeld de 

breedte van het strand en de kans dat een storm leidt tot afslag van het voor de boulevard gelegen banket. 

Deze uitwerking leidt uiteindelijk in Paragraaf 6.8 tot een kwantificering van de risico’s op afslag van de 

banketten en mogelijke schade aan de hier aanwezige opstallen. 

Aansluitend komen de ook in Bijlage B benoemde aandachtspunten aan de orde, te weten de inpassing van 

het Paviljoen en de bereikbaarheidsaspecten. 

 

6.2 Ontwikkeling kustlijnligging 

6.2.1 Ligging MKL-posities 

In Figuur 6-1 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling in de posities van de zogenaamde MKL-positie 

(als indicator voor de positie van de laagwaterlijn) op het kustdeel tussen km-raai 97.50 (rechts) en km-raai 

101.40 bij het havenhoofd (links in de figuur).  

Ook de locatie van de ingreep en de positie van de voor de primaire veiligheidsuitwerkingen gehanteerde 

locatie (de zogenaamde centrale raai ter plaatse van km 99.19) zijn hierin aangegeven (zie ook Tabel 3-7). 

De MKL-positie is hierbij vastgesteld door het volume in een laag tussen NAP-4,4 m en het duinvoetniveau 

(NAP+3,0 m) te beschouwen. 

De onderste, dikke lijn geeft de vigerende positie van de BKL (BKL2012) welke in aanleg is gebaseerd op de 

MKL-positie in het jaar 1990 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). Het MKL-verloop in dit specifieke 

jaar is ook opgenomen in de figuur. Hierin staan ook het MKL-verloop voor de jaren 2008 en 2009 als 

karakterisering voor de kustlijnligging in de jaren voorafgaand aan de uitvoering van de kustversterking voor 

Scheveningen-Dorp.  

Te zien is dat de MKL-posities zich grofweg 50 m zeewaarts van de minimaal te handhaven BKL-positie zijn 

gelegen. Opvallend is overigens de enigszins vooruitgeschoven positie ter plaatse van km-raai 99.25 (net 

naast de Pier) welke voor het kustonderhoud in de 2012-situatie mogelijk nog als een (ongewenst) 

dwangpunt fungeert. Anderzijds zal de aanwezigheid van de Pier-constructie ook resulteren in het 

‘vasthouden’ van zand (of feitelijk het reduceren van de golfinval) waardoor er sprake is van een, relatief 

gezien, zeewaartse ligging van de MKL-waarde op deze positie. 
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Figuur 6-1 Overzicht van de MKL-posities noordelijk van Scheveningen-Haven voor de periode voor (2008-2009) en 
na (2011-2016) de bij Scheveningen-Dorp uitgevoerde kustversterking, inclusief vigerende BKL-posities 
(BKL2012) en de lokaal nieuw vast te stellen waarden (BKL2016). 

 

In de figuur zijn ook de MKL-posities in de jaren na de uitvoering van de versterking opgenomen (2011 tot en 

met 2016). Ter plaatste van het versterkingsvak (grofweg tussen km 99.25 – km 100.75) is de kustlijn over 

een afstand van ongeveer 100 m in zeewaartse richting verschoven. Deze uitbouw heeft ook geleid tot een 

uitbouw van de kust ten zuiden (bij km-raai 100.25) en ten noorden van het versterkingsvak (grofweg tussen 

km 97.50 – km 99.00).  

Het uitdoven van het effect van het onderhoud in het versterkingsvak op het noordelijk gelegen deel van de 

kust (rechts in de figuur) is nog beter te zien in Figuur 6-2 waarin de tijdsgemiddelde posities van voor en na 

de versterkingswerken zijn weergegeven. Te zien is dat het ‘uitbouweffect’ reikt tot ongeveer km-raai 98.50, 

zijnde 500 m voorbij de noordbegrenzing van de in deze rapportage beschouwde ingreep. Geconcludeerd 

kan dan ook worden dat er ter plaatse van de voorziene ingreep terdege rekening mag worden gehouden 

met de positieve effecten van de kustversterking.21 

 

Figuur 6-2 Overzicht van de tijdsgemiddelde MKL-posities noordelijk van Scheveningen-Haven voor de periode 
voor (2008-2009) en na (2011-2016) de bij Scheveningen-Dorp uitgevoerde kustversterking, inclusief 
vigerende BKL-posities (BKL2012) en de lokaal nieuw vast te stellen waarden (BKL2016). 

 

Deze laatste constatering lag overigens ook ten grondslag aan het voorstel voor de aanpassing van de BKL-

ligging in dit gebied (Arcadis, 2013a). Dit heeft geleid tot zowel de aanpassing van de oorspronkelijk reeds 

bij km-raai 99.25 voorziene mutatie als de toevoeging van een BKL-verschuiving voor km-raai 98.75 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a).  

 

                                                      

21 Een soortgelijke constatering geldt natuurlijk ook aan de zuidzijde van de versterking (links in Figuur 6-2). In de uitwerkingen ten 
behoeve van het zogenaamde Viscluster en de ontwikkelingen op de Vuurtorenweg wordt hier op geanticipeerd (Arcadis, 2017a), 
(Arcadis, 2017b).  
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6.2.2 Tijdsontwikkeling MKL-posities 

Het eerder beschreven effect van de kustversterking is ook terug te zien in de tijdsontwikkeling van de MKL-

positie per dwarsprofiel als gegeven in Figuur 6-3. Te zien is dat ter plaatse van de ingreep aanwezige 

profiel (km-raai 99.25 en vet aangegeven in de figuur) de kustlijnligging in zeer sterke mate gekoppeld is aan 

de versterkingsmaatregel, inclusief het hiermee samenhangende suppletie-onderhoud van de daar 

aanwezige kustlijn. 

 

Figuur 6-3 Gedetailleerde tijdsontwikkeling MKL-posities voor alle relevante JarKus-profielen voor (<2010) en na 
(2010-2016) de kustversterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

6.2.3 Effect versterking op naastliggende kustsecties 

Dit laatste is ook te zien in Figuur 6-4 waarin de tijdsontwikkeling is gegeven van de gemiddelde MKL-

posities voor de vier in het versterkingsvak gelegen JarKus-raaien (km 99.25, 99,75, 100.25 en 100.75), en 

de twee JarKus-raaien ten zuiden (km 101.25 en 1001.40) en ten noorden (km 98.30 en 98.75) van dit 

versterkingsvak. De zwarte punten verwijzen hierbij naar de vakgemiddelde positie van de MKL-waarde in 

het versterkingsvak na realisatie van de versterkingswerken. 

 

Figuur 6-4 Tijdsontwikkeling gemiddelde MKL-posities voor kustversterking (km 99.25, 99,75, 100.25 en 100.75), 
zuid-sectie (km 101.25 en 1001.40) en noord-sectie (km 98.30 en 98.75).  

 

Hieruit komt het beeld naar voren dat de kustlijnpositie in het zuidelijke vak (rode stippellijn) tegen de 

noordelijke havendam zeer sterk gecorreleerd is met de kustlijnpositie in het versterkingsvak zelf (Arcadis, 

2017a).  

Voor de hier relevante, noordelijk gelegen kustsectie (blauwe stippellijn) is dit minder het geval, maar is er 

wel een duidelijke tendens tot een geleidelijke uitbouw van de kustlijn aanwezig. Daar waar de gemiddelde 

positie voor de versterking (in 2009) nog lag op RSP+125 m ligt deze nu (in 2016) op RSP+160 m, zijnde 

35 m verder zeewaarts. Deze tendens was ook al waarneembaar in Figuur 6-1 waar de 2016-waarden in de 

noordelijke sectie het meest zeewaarts waren gelegen. 
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6.3 Maatgevende MKL-positie t.p.v. ingreep 

6.3.1 Inleiding 

Voor het beschouwen van de daadwerkelijke risico’s op afslag van bijvoorbeeld het voor de nieuwe 

boulevard gelegen banket, is het van belang om een uitspraak te doen over de hier te verwachten ligging 

van het dwarsprofiel en dus de hierbij (minimaal) verwachte ligging van de MKL-positie ter plaatse van de 

ingreep. 

Hierbij is het van belang om aan te geven dat de BKL-posities zoals in het vorige hoofdstuk zijn gebruikt voor 

de veiligheidsbeschouwingen hierbij kunnen worden beschouwd als een echte ondergrens. Deze BKL-grens 

zal, afhankelijk van de lokale situatie, in de praktijk mogelijk immers niet worden bereikt. Dat laatste was voor 

de veiligheidsberekeningen ook niet van belang, zeker op het moment dat het gebruik van deze ondergrens 

reeds tot een positief veiligheidsoordeel leidt. 

In dit verband is het nuttig om de (tussen de naastgelegen JarKus-raaien geïnterpoleerde) tijdsontwikkeling 

van de MKL-waarden in centrale positie te beschouwen. De huidige 2016-positie is gelegen op RSP+234 m, 

terwijl de formele BKL-waarde hier gelijk is aan RSP+166 m. Zoals aangegeven is het voor het beschouwen 

van de voor het beheer relevante profielvorm een tussengelegen MKL-positie meer geschikt.  

De kans dat de MKL daadwerkelijk terugschrijdt tot de op de afgesproken BKL-waarde gebaseerde 

ondergrenswaarde van RSP+166 m lijkt op voorhand immers zeer klein. Het uitgaan van deze 

ondergrenswaarde geeft derhalve een veel te ongunstig, of zelf onrealistisch beeld van de verwachte 

situatie. 

In Figuur 6-5 is de tijdsontwikkeling van de MKL-positie op de centrale locatie voor de ingreep nader 

beschouwd. De aandacht gaat hierbij natuurlijk uit naar de MKL-posities na de realisatie van de 

kustversterking bij Scheveningen-Dorp (vanaf 2011). Opvallend is de relatief kleine spreiding in de 

gerealiseerde posities. De standaardafwijking bedraagt (uitgaande van een normale verdeling) slechts 7 m.  

 

Figuur 6-5 Tijdsontwikkeling MKL-positie in centrale raai (km 99.19) met tijdsgemiddelde positie, 95% grens en 
beleidsgerelateerde BKL-ondergrens. 

 

In de figuur zijn twee relevante ondergrenzen gegeven namelijk de beleidsgerelateerde en specifiek voor de 

veiligheidsuitwerkingen gebruikte BKL-ondergrens (RSP+166 m) en de grens die (op basis van de zes 

beschikbare datapunten) statistisch gezien slechts met een kans van 5 % wordt onderschreden. Hierbij is 

uitgegaan van een normale spreiding in de punten rondom de gemiddelde waarde. Deze aldus afgeleide 

ondergrens van de MKL-positie is gelegen op RSP+227 m en ligt daarmee ruim 60 m van de BKL-

ondergrenspositie.  

Dit grote verschil tussen deze 5 %’s positie en de BKL-waarde is niet alleen voor deze specifieke locatie van 

toepassing. Feitelijk geldt dit voor het gehele in Figuur 6-6 weergegeven traject. Het feit dat de 5 %’s positie 

ter plaatse van km raai 100.25 relatief ver landwaarts ligt (zie figuur) komt hier door de grootte van de 

spreiding vanwege de af en toe ver zeewaarts gelegen MKL-waarden. 
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Figuur 6-6 Overzicht van de tijdsgemiddelde MKL-posities noordelijk van Scheveningen-Haven voor de periode na 
(2011-2016) de bij Scheveningen-Dorp uitgevoerde kustversterking, inclusief de 5 % onderschrijdings-
grens, de vigerende BKL-posities (BKL2012) en de lokaal nieuw vast te stellen waarden (BKL2016). 

 

Geconcludeerd kan dus worden dat het sowieso niet logisch lijkt om voor de beheersvragen uit te gaan van 

een MKL-positie die samenvalt met de via een beleidsafspraak overeengekomen BKL-positie. Als eerste 

schatting voor een redelijke uitgangswaarde zou, in lijn met Figuur 6-5, zelfs RSP+227 m kunnen worden 

gebruikt, maar is deze laatste aanname misschien wel erg optimistisch omdat niet moet worden uitgesloten 

dat deze waarde in de komende jaren zal worden onderschreden.  

 

6.3.2 Relatie tussen MKL-posities versterkingsvak en locatie ingreep 

Teneinde een uiteindelijk te gebruiken waarde nader te kunnen onderbouwen is in Figuur 6-7 het verband 

tussen de gemiddelde MKL-positie in het versterkingsvak (als gemiddelde van de vier raaien op de 

horizontale as) en de MKL-positie in de centrale raai (op de verticale as) beschouwd. Te zien is dat er een 

sterke correlatie aanwezig is tussen beide MKL-posities waarbij een meer zeewaartse MKL-positie in het 

versterkingsvak (op de horizontale as) automatisch samengaat met een zeewaartse verplaatsing van het 

MKL-punt in de centrale raai (op de verticale as).  

 

Figuur 6-7 Verband tussen de vakgemiddelde MKL-posities in het versterkingsvak (horizontale as) en de MKL-
waarde in de centrale raai (verticale as) met van toepassing zijnde BKL-grenzen en afleiding van een 
reële ondergrens voor de te hanteren MKL-waarde (aan de rechterzijde van de grafiek). 
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Aan de rechterzijde van deze figuur zijn een aantal mogelijke MKL-posities aangegeven. In de volgende 

paragraaf worden deze verschillende opties in meer detail besproken. 

 

6.3.3 Mogelijke uitgangspunten 

Gebruik lokale MKL-waarde 

Door middel van de horizontale rode lijn in is in Figuur 6-7 de positie van de lokaal van toepassing zijnde 

BKL-positie weergegeven. Deze ligt zoals aangegeven op RSP+166 m. De figuur laat ook zien dat dit wel 

een erg extreme ondergrens is omdat deze in de buurt ligt van de reeds voor de uitvoering van de 

versterking aanwezige MKL-waarden. Het merendeel van deze waarden lag toen zelfs reeds zeewaarts van 

deze positie.  

Conclusie is dan ook dat deze ondergrens als uitgangspunt voor een inschatting van beheer-gerelateerde 

risico’s niet opportuun is.  

Gebruik gemiddelde BKL-waarde van versterkingsvak als uitgangspunt 

In de figuur is door middel van de verticale blauwe lijn ook de gemiddelde BKL2016-waarde van het 

versterkingsvak (km 99.25, 99,75, 100.25 en 100.75) gegeven welke ligt op RSP+188 m. Gegeven de 

aanwezige correlatie tussen de MKL-posities betekent dit dat de feitelijke fysische ondergrens van voor de 

MKL-waarde in de centrale raai niet op RSP+166 m ligt (de horizontale rode lijn in de figuur) maar op het 

snijpunt van de blauwe lijn en de correlatie-lijn is gelegen. Dit leidt tot een minimale MKL-positie in de 

centrale raai op RSP+195 m. 

Gebruik ‘verhoogde BKL-waarde’ van versterkingsvak als uitgangspunt 

Deze laatste positie (RSP+195 m) wordt bereikt als de MKL-waarde in het versterkingsvak samenvalt met de 

BKL-waarde. In de praktijk zal deze situatie zich echter nooit voordoen en zal er veel eerder een onder-

houdssuppletie worden uitgevoerd. De minimale MKL-waarde in het versterkingsvak ligt dus praktisch 

gesproken op enige afstand van de BKL-waarde.  

Vergelijkbaar met Figuur 6-4 is in Figuur 6-8 de tijdsontwikkeling gegeven van de gemiddelde MKL-positie in 

het versterkingsvak en de vakgemiddelde BKL-waarde (gelegen op RSP+188 m). 

 

Figuur 6-8 Tijdsontwikkeling vakgemiddelde MKL-posities voor kustversterking (km 99.25, 99,75, 100.25 en 100.75) 
en bijbehorende vakgemiddelde BKL-waarde.  

 

Gemiddeld genomen ligt de gerealiseerde MKL-waarde op 53 m zeewaarts van de BKL-waarde. De (tot nu 

toe) minimale afstand bedraagt ongeveer 40 m. Voor de verdere uitwerkingen wordt verondersteld dat de 

gemiddelde MKL-waarde altijd een zekere marge zal vertonen ten opzichte van de BKL-waarde. Voor deze 

marge lijkt 20 m (zijnde de helft van de minimaal opgetreden waarde) een redelijke en voldoende 

conservatieve aanname. Op basis van de toe nu toe beschikbare datapunten (met een gemiddeld verschil 

van 53 m en een spreiding van 15 m) zou dit betekenen dat deze waarde slechts met een kans van 1 % 

wordt onderschreden. 

Dit laatste betekent dus dat als minimale MKL-waarde in het versterkingsvak mag worden uitgegaan van 

RSP+188 m plus 20 m (de genoemde marge) is RSP+208 m.  
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Gegeven de aanwezige correlatie tussen de MKL-posities van Figuur 6-7 betekent dit dat een reële 

ondergrens van voor de MKL-waarde in de centrale raai niet op RSP-166 m of RSP+195 m ligt maar in de 

geel gemarkeerde positie op RSP+210 m. 

 

6.3.4 Samenvatting en conclusies 

In Tabel 6-1 is een samenvattend overzicht gegeven van de voor de centrale raai mogelijk als maatgevend 

aan te houden MKL-posities. 

 

Tabel 6-1 Overzicht mogelijk maatgevende MKL-posities centrale raai met in vet de op basis van morfologische 
overwegingen verwachte minimale waarde. 

 

Voor de verdere uitwerkingen zal als uitgangspunt een MKL-positie op RSP+210 m worden gebruikt.  

Met het oog op de hierbij aanwezige onzekerheid zal ook worden gekeken naar een 15 m verder landwaarts 

gelegen positie om zo het effect van de onderliggende aanname in beeld te krijgen. Ofschoon feitelijk niet 

relevant zal ook nog de situatie voor de absolute ondergrens worden beschouwd.  

De te beschouwen posities zijn samengebracht in Tabel 6-2. 

 

MKL-positie Opmerkingen 

RSP+210 m Als karakteristiek afgeleid uitgangspunt 

RSP+229 m Ideale situatie met stabiel evenwichtsprofiel en 50 m breed banket 

RSP+195 m 15 m ongunstiger situatie (gekoppeld aan fysieke BKL-ondergrens versterkingsvak) 

RSP+166 m Beleidstechnische ondergrens voor veiligheidsbenadering als referentie 

Tabel 6-2 Overzicht te beschouwen MKL-liggingen ten behoeve van beheer- en onderhoudsuitwerkingen. 

 

 

6.4 Karakteristieke vorm dwarsprofiel 

6.4.1 Ontwikkeling aanwezige dwarsprofielen 

De inpasbaarheid van ingrepen (banket, boulevard) in het hogere deel van het dwarsprofiel kan worden 

beoordeeld door het definiëren van een min of meer stabiele evenwichtsvorm. Deze laatste kan worden 

gebaseerd op de gemeten profielen. Door deze vorm-informatie te combineren met de waarschijnlijke ligging 

van de kustlijn (of MKL-positie zoals behandeld in de vorige paragraaf) kan inzicht worden verkregen in 

Achtergrond MKL-positie Opmerkingen 

MKL-positie in 2016 RSP+234 m  

Tijdsgemiddelde lokale MKL-positie RSP+239 m  

5%’s onderschrijdingswaarde van de lokale 

MKL-waarde 

RSP+227 m Op basis van lokale MKL-waarden 2011 t/m 2016 

Praktische BKL-ondergrens versterkingsvak RSP+210 m Verwachte ondergrens en gekozen uitgangspunt 

BKL-ondergrens versterkingsvak RSP+195 m Feitelijke ondergrens BKL-beleid 

Lokale BKL-ondergrens RSP+166 m Absolute ondergrens voor veiligheidsuitwerkingen 
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eventuele inpassingsproblemen in het hogere deel van het profiel en kunnen later ook de risico’s in beeld 

worden gebracht. 

 

Figuur 6-9 Tijdsontwikkeling van het dwarsprofiel in km-raai 99.25 met opnamen voor (2008-2010) en na (2011-
2016) de uitvoering van de versterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

In Figuur 6-9 is een beeld gegeven van de dwarsprofielen van de vooroever en het strand voor de jaren 

2008 tot en met 2016 zoals deze aanwezig zijn in km raai 99.25. Hierin is (wederom) onderscheid gemaakt 

tussen de opname van voor (stippellijnen) en na de bij Scheveningen-Dorp uitgevoerde versterkingswerken 

(doorgetrokken lijnen).  

Te zien is ook dat het hier aanwezige banketniveau eerst ongeveer NAP+4,0 m bedroeg en na de 

versterking iets hoger is gelegen/aangelegd, namelijk op NAP+4,5 m (zie ook Figuur 6-5). Dit is overigens 

ook het banketniveau dat in de nieuwe situatie is voorzien. 

 

Figuur 6-10 Vergelijking tijdsgemiddelde dwarsprofielen in km-raai 99.25 voor (2008-2010) en na (2011-2016) de 
uitvoering van de versterking bij Scheveningen-Dorp. 

 

De vormen van de verschillende, in Figuur 6-9 en Figuur 6-10 weergegeven profielen zijn min of meer 

vergelijkbaar. Er is sprake van een geleidelijke zeewaartse verplaatsing van de gemiddelde vorm. 

 

6.4.2 Karakteristieke (evenwichts-)vorm dwarsprofiel 

Door het niveau van het dwarsprofiel als functie van de afstand uit de waterlijn (NAP-niveau) uit te zetten, 

kunnen de profielvormen onderling worden vergeleken. Het resultaat van deze bewerking is gegeven in 

Figuur 6-11.  
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Hierbij moet worden opgemerkt dat het dwarsprofiel voor 2014 aanvullend is verschoven om zo rekening te 

houden met de toevallige aanwezigheid van een rond de waterlijn aanwezige berm (zie ook Figuur 6-9).  

 

Figuur 6-11 Onderlinge vergelijking vorm dwarsprofielen voor verschillende jaren. 

 

De profielen vertonen (beneden het banketniveau) een grote gelijkenis en zijn derhalve ook te karakteriseren 

door een simpele (evenwichts-)vorm. Het resultaat daarvan is te zien in Figuur 6-12.  

Het boven NAP gelegen stranddeel heeft een karakteristieke helling van 1 : 35 tot NAP+2,5 m. Rond en 

boven de het duinvoetniveau (NAP+3,0 m) is een helling van 1 : 20 aangenomen. Deze combinatie van 

hellingen levert een goede indicatie over de gemiddelde profielvorm in dit deel van het profiel. 

Voor het tussen NAP-4,4 m (de ondergrens van de BKL-laag) en het NAP-niveau is een gemiddelde helling 

1 : 50 aanwezig. Het diepere deel (beneden het NAP-4,4 m niveau) heeft een helling van 1 : 180. 

 

Figuur 6-12 Geschematiseerde gemiddelde profielvorm met oplopende karakteristieke helling (1 : 180 voor < NAP-
4,5 m, 1 : 50 tussen NAP-4,5 m en NAP en 1 : 30 boven het NAP-niveau tot NAP+4,5 m). 

 

Deze schematisatie kan direct worden gebruikt voor het definiëren van karakteristieke afstanden. Dit 

betekent immers ook dat de tijdsgemiddelde afstand tussen het NAP-niveau (gemiddelde waterlijn) en de 

buitenkruinrand van het op NAP+4,5 m gelegen banket ongeveer 128 m bedraagt. 

 

6.4.3 Validatie afgeleide schematisatie profielvorm 

In Figuur 6-12 is ook de positie van de MKL-lijn gegeven, dit uitgedrukt in de afstand ten opzichte van de 

waterlijn. Deze bedraagt voor dit karakteristieke profiel 44 m.  
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In hoeverre deze schematisatie voldoende goed is, kan worden beoordeeld door een deze te vergelijken met 

willekeurige dwarsprofielen. In Figuur 6-13 is een dergelijke vergelijking gegeven voor het profiel in km-raai 

99.25 voor het jaar 2010. De MKL van dat profiel is gelegen op RSP+179 m. Het geschematiseerde profiel 

zou dus moeten passen na verschuiving over 179 min 44 is 135 m.  

 

Figuur 6-13 Vergelijking resultaat schematisatie profielvorm met dwarsprofiel uit 2010 (km raai 99.25). 

 

Te zien is dat het profiel redelijk goed wordt beschreven. Alleen lijkt er sprake te zijn van enige zeewaartse 

uitbouw van het bovenste profieldeel rond het niveau van het banket. 

Een soortgelijke vergelijking is gegeven voor de dwarsprofielen uit 2008, 2013, 2015 en 2016 in 

respectievelijk Figuur 6-14, Figuur 6-15, Figuur 6-16 en Figuur 6-17. 

 

Figuur 6-14 Vergelijking resultaat schematisatie profielvorm met dwarsprofiel uit 2008 (km raai 99.25). 
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Figuur 6-15 Vergelijking resultaat schematisatie profielvorm met dwarsprofiel uit 2013 (km raai 99.25). 

 

Figuur 6-16 Vergelijking resultaat schematisatie profielvorm met dwarsprofiel uit 2015 (km raai 99.25). 

 

 

Figuur 6-17 Vergelijking resultaat schematisatie profielvorm met dwarsprofiel uit 2016 (km raai 99.25). 

 

Ook uit deze laatste vier vergelijkingen blijkt dat de schematisatie goed bruikbaar is. Ook valt direct op in 

welke gevallen het bovenste deel van het strandprofiel relatief steil (of flauw) is aangelegd.  

Dit is ook te zien in Figuur 6-18 waarin het dwarsprofiel uit 2009 is gehanteerd. Dit profiel is extra interessant 

omdat deze qua MKL-ligging goed aansluit op de BKL-ligging in de centrale raai en daarom iets zegt over de 

aan beleidsoverwegingen gekoppelde minimale configuratie. Hier wordt verderop nog uitgebreider op terug 
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gekomen.

 

Figuur 6-18 Vergelijking resultaat schematisatie profielvorm met dwarsprofiel uit 2009 (km raai 99.25). 

 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de afgeleide evenwichtsvorm goed bruikbaar is, maar dat er 

met name in het hogere deel van het profiel ook steilere profielen mogelijk zijn. 

 

6.4.4 Koppeling profielvorm met kustlijnligging 

De MKL-positie van een gemiddeld profiel is op 44 plus 128 (zie Figuur 6-12) is 172 m van de buitenzijde 

van het banket gelegen. 

Deze waarde kan worden gebruikt voor het inpassen van een karakteristiek profiel voor de (nieuwe) 

boulevard en het beoordelen van de gewenste breedtes van droog strand en banketten. 

Enkele voorbeelden: 

• Bij een gegeven MKL-positie bevindt de rand van een stabiel banket zich op 172 m landwaarts. 

(Indien deze afstand veel kleiner is er een grotere kans dat de voorzijde van het banket zal afslaan). 

• De positie van de van een zeer stabiel banket bevindt zich dus op 172 m landwaarts van de lokaal 

aanwezige BKL-positie. 

• Bij een gewenste banketbreedte van 50 m voor de strandmuur/boulevard moet de MKL (en feitelijk dus 

ook de BKL) eigenlijk 50 plus 172 is 222 m zeewaarts van de strandmuur/boulevard zijn gelegen. 

(Ook hier geldt dat indien deze afstand veel kleiner er een grote kans is dat de voorzijde van het banket 

zal afslaan). 

• Voor het geval dat er zeewaarts van de nieuwe boulevard (bij een gebogen vorm maximaal op RSP+7 m) 

nog 50 m banket moet worden ingepast, levert dit voor een gewenste banketbegrenzing op van 

RSP+57 m. Een ideale, bijpassende MKL-waarde (en in feite dus de gewenste BKL) komt daarmee op 

RSP+57 m plus 172 is RSP+229 m.22 

 

Dergelijke overwegingen zijn in het volgende gebruikt om de effecten van de aangepaste belijning van de 

boulevard te beoordelen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat Rijkswaterstaat via onderhoudssuppleties alleen een minimaal aanwezig 

profielvolume garandeert en dus niet verantwoordelijk is voor het handhaven van een bepaalde strand-

breedte. Wel is er natuurlijk een link te leggen tussen een minimaal gegarandeerd volume en een daarbij 

gemiddeld verwachte strandbreedte. 

 

                                                      

22 Vergelijking van deze ideale waarde (RSP+229 m) met de eerder afgeleide waarden (RSP+210 m; zie Tabel 6-2) laat zien dat het 
ideale banket nagenoeg inpasbaar lijkt.  
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6.5 Aangepaste belijning boulevard (bovenaanzicht) 

6.5.1 Inpassing in huidige situatie 

In Figuur 6-19 is een (zeer schematische) weergave gepresenteerd van de lokale uitbouw van de boulevard 

in de huidige situatie. In deze figuur zijn ook de op de 2016-profielen gebaseerde ligging van de MKL, de 

waterlijn (als doorsnijding van de NAP-contour) en de positie van de strandmuur (als doorsnijding van de 

NAP+5 m contour) weergegeven. In dit geval ligt de MKL in km-raai 99.25 dus op RSP+241 m (zie Figuur 

3-6 op pagina 36). Ter plaatse van de centrale raai is deze gelegen op RSP+234 m (zie ook Figuur 6-10 op 

pagina 92). 

 

Figuur 6-19 Dimensies ingrepen in het grotere geheel van de Scheveningse kust voor de huidige situatie met positie 
huidige MKL- en waterlijn (2016-opname). 

 

Te zien is dat de uitbouw van de boulevard in het grotere geheel niet heel erg omvangrijk is. Zoals al eerder 

aangegeven zal uitbouw per definitie resulteren in een lokaal ten opzichte van de naastgelegen profielen 

‘krapper’ strandprofiel, dit met mogelijke implicaties voor de gewenste banketbreedtes en de risico’s in met 

name het noordelijke deel van de ingreep. 

 

6.5.2 Inpassing op grotere schaal 

Vooruitlopend op de detailuitwerking is het ook goed om de ingreep in de buitencontour op grotere schaal te 

beschouwen. 

Een resultaat hiervan is gegeven in Figuur 6-20 waaruit blijkt dat de voorgestelde kromming van de 

boulevard en de voorgelegen banketten op een grotere ruimteschaal logisch aansluit op de verder noordelijk 

gesitueerde strandpaviljoens. De kustlijn schrijdt hier iets terug en ligt daarmee in het verlengde van de 

noordelijke boulevardbelijning.  
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Figuur 6-20 Aansluiting van gebogen kustuitbouw op de belijning van het duinfront (en de hiervoor gesitueerde 
strandpaviljoens) op het noordelijk gelegen kustdeel. 

 

Een en ander maakt dat er op grotere ruimteschaal in ieder geval sprake is van een morfologisch 

aantrekkelijke belijning. 

 

6.5.3 BKL-gerelateerde ondergrenssituatie (MKL op BKL2016-positie) 

Daar waar in Figuur 6-19 de huidige situatie (2016) is weergegeven, is in Figuur 6-21 de situatie gegeven 

zoals deze op basis van beleidsafspraken minimaal zou kunnen worden aangetroffen. Hiervoor is de 

BKL2016-ligging aangehouden voor de MKL-waarde en is de positie van de waterlijn gebaseerd op de 

eerdere schematisatie van het dwarsprofiel (met 44 m verschuiving). In de centrale raai (km 99.19) is de 

BKL-positie gelegen op RSP+166 m. Zoals reeds in Paragraaf 6.3.3 aangegeven is een dergelijke in de 

praktijk niet te verwachten en geeft deze feitelijk een onrealistisch beeld van de profielligging ter plaatse van 

de ingreep. 

 

Figuur 6-21 Dimensies ingrepen in het grotere geheel van de Scheveningse kust voor de minimale op 
beleidsoverwegingen gebaseerde minimale ondergrenssituatie behorende bij de BKL2016-ligging. 

 

In dit geval ligt de MKL in km-raai 99.25 dus op RSP+175 m (zie ook Tabel 3-7 op pagina 37) en de waterlijn 

hier dus 44 m landwaarts van (op RSP+131 m). In de huidige situatie ligt deze laatste hier dus op ongeveer 

155 m uit de huidige boulevardrand (op RSP-25 m). 

In Figuur 6-22 is deze (feitelijk niet relevante) ondergrenssituatie in iets meer detail gepresenteerd. In 

aanvulling op de eerder gegeven minimale NAP-contour, zijn nu ook de minimale posities van de 

doorsnijding met het NAP+2,5 m niveau en het NAP+4,5 m niveau (buitenrand banket) toegevoegd. Deze 

laatste ligt in de afgeleide schematisatie op 128 m uit de waterlijn (zie Figuur 6-12 op pagina 93). 
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Figuur 6-22 Overzicht op beleidsoverwegingen gebaseerde ondergrenssituatie behorende bij BKL2016-ligging 
overeenkomende met een MKL-positie van RSP+166 m in de centrale raai. 

 

Te zien is dat in deze op beleidsoverwegingen gebaseerde ondergrenssituatie de NAP+2,5 m contour nog 

ongeveer 25 m buiten de nieuwe boulevardcontour is gelegen. De stabiele NAP+4,5 m contour als 

buitenrand van het banket ligt hier voor het midden en noordelijke deel zelf nog iets landwaarts van. 

Conclusie is dan ook dat er bij een dergelijke minimale MKL-ligging er sprake zal zijn van een verhoogd 

risico op het afslaan van een aangebracht banket. Dit risico neemt natuurlijk sterk af bij een verder 

zeewaarts gelegen MKL-positie. 

In Figuur 6-23 is dit in nog meer detail gepresenteerd. Naast de minimale (stabiele) ligging van de banket-

contour als positie van de NAP+4,5 m, is nu ook de in het ontwerp voorziene positie van deze contour 

gegeven. Deze is gelegen op 50 m uit de nieuwe boulevardrand. Met name in het noordelijke deel van de 

boulevard (rechterdeel in de figuur) is er sprake van een ‘negatieve overlap’. Het verschil tussen de 

gewenste en de minimaal gegarandeerde banketbegrenzing bedraagt voor deze aanname van de MKL-

ligging ongeveer 70 m (zie figuur). 

 

Figuur 6-23 Detail op beleidsoverwegingen gebaseerde minimale ondergrenssituatie behorende bij BKL2016-ligging, 
inclusief vergelijking stabiele en gewenste banketbegrenzing, waarbij de aangegeven afstand betrekking 
heeft op een tekort. 

 

Zoals reeds eerder samengebracht in Tabel 6-1 op pagina 91 geeft een aanname van deze MKL-positie een 

veel te pessimistisch (en zelfs onrealistisch) beeld van de in de praktijk verwachte ligging van de kustlijn. In 

de praktijk zal zich een negatieve overlap van dergelijke omvang dan ook niet voordoen. 

 

6.5.4 Verwachte ondergrenssituatie (MKL op RSP+210 m) 

Indien niet de op beleidsoverwegingen gebaseerde minimale ondergrenssituatie (MKL op RSP+166 m) 

wordt gebruikt, maar een meer realistische (morfologische) ondergrensinschatting van RSP+210 m (zie 

Paragraaf 6.3.4) wordt gebruikt, leidt dit tot het in Figuur 6-24 gegeven beeld. Alle profielcontouren liggen ten 

opzichte van de eerder beschouwde situatie dus 44 m verder zeewaarts. 
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Figuur 6-24 Overzicht op morfologische gronden verwachte ondergrenssituatie (met MKL-positie op RSP+210 m in 
de centrale raai). 

 

In Figuur 6-25 is dit (vergelijkbaar met Figuur 6-23 ) in nog meer detail gepresenteerd. Ook nu is er in het 

noordelijk deel van de boulevard (rechterdeel in de figuur) nog sprake van een ‘negatieve overlap’. Het 

verschil tussen de gewenste en de minimaal verwachte stabiele banketbegrenzing bedraagt voor deze 

aanname van de MKL-ligging ongeveer 25 m (zie figuur). 

 

Figuur 6-25 Detail op morfologische gronden verwachte ondergrenssituatie (met MKL-positie op RSP+210 m in de 
centrale raai), inclusief vergelijking stabiele en gewenste banketbegrenzing, waarbij de aangegeven 
afstand betrekking heeft op een tekort. 

 

In de volgende paragraaf is in meer detail gekeken naar het dwarsprofiel ter plaatste van het midden van de 

parkeergarage (km 99.19). Hierbij wordt ook de hier voorziene banketbreedte in relatie tot het morfologisch 

stabiele profiel in beschouwing genomen.  

 

6.6 Dwarsprofiel ter plaatse van de centrale raai 

6.6.1 BKL-gerelateerde ondergrenssituatie (MKL op BKL2016-positie) 

In het vorige hoofdstuk de eerdere uitwerking is de veiligheid in de zogenaamde centrale raai voor de 

parkeergarage beschouwd. Ook is hierbij gekeken naar de minimaal gegarandeerde MKL-ligging op deze 

positie. Deze is hier gelijk aan RSP+166 m (zie Tabel 3-7). 

Deze positie kan natuurlijk worden gebruikt om het schematische evenwichtsprofiel in te passen. Daarbij kan 

tevens een vergelijking worden gemaakt met het dwarsprofiel van km raai 99.25 uit 2009. Deze had immers 

een vergelijkbare ligging van de MKL, namelijk op RSP+167 m. 

Het resultaat van deze inpassing is gegeven in Figuur 6-26. 
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Figuur 6-26 Dwarsprofiel in km raai 99.19 inclusief op de minimale BKL2016-ligging gebaseerd profiel en de een 
bijpassende profielopname. 

 

De geconstrueerde minimale positie van de NAP+4,5 m contour ligt hier weer op 172 m landwaarts van de 

BKL2016-positie, zijnde op RSP-5 m. De voorzijde van de boulevard is echter voorzien op RSP+7 m en ligt 

hier dus 12 m zeewaarts van. Idealiter zou deze contour dus op RSP+57 m (50 m zeewaarts van de nieuwe 

boulevard) gelegen zijn. Conclusie is dus dat de er een theoretisch tekort van 62 m aanwezig is. De 

minimaal gegarandeerde MKL zou dus feitelijk op RSP+162 m plus 62 m is RSP+224 m moeten liggen. 

Een dergelijk profiel is dus wel mogelijk, maar zal alleen aanwezig zijn bij een verder zeewaarts gelegen 

MKL-positie. Zoals eerder uitgewerkt zal dit in de praktijk ook mogen worden verwacht. 

In de praktijk blijkt ook dat het dwarsprofiel in het hogere deel soms steiler wordt aangebracht. Dit is duidelijk 

te zien in het 2009-profiel. Ook in het 2010-profiel (zie Figuur 6-13) is deze versteiling nog waarneembaar.  

In het 2009-profiel is er zeewaarts van de voorziene uitbouw nog ongeveer 30 m op NAP+4 m niveau 

aanwezig. Op het NAP+4,5 m niveau is dit dus ongeveer 25 m. Conclusie is dan ook dat er voor een door 

het rijk gegarandeerde kustlijnligging met moeite een banket van ongeveer 25 m gerealiseerd kan worden 

dat bovendien niet als morfologisch stabiel mag worden beschouwd en dus veel onderhoud zal vergen. In de 

praktijk zal er echter een meer zeewaarts gelegen kustlijn aanwezig zijn en het lijkt dan ook niet nodig om 

expliciet met een dergelijke extreme ondergrens rekening te moeten houden. 

 

6.6.2 Optimaal dwarsprofiel (optimale MKL-ligging) 

De voorzijde van de boulevard is gelegen op RSP+7 m. Rekening houdend met een 50 m breed banket ligt 

de NAP+4,5 m contour dus RSP+57 m. Op basis van de kenmerken van het geschematiseerde profiel zou 

de MKL-waarde van een optimaal dwarsprofiel dus gelegen zijn op RSP+57 plus 172 is RSP+229 m.  

In Figuur 6-27 is deze situatie gegeven met een meer ideaal dwarsprofiel behorende bij een MKL-ligging op 

RSP+229 m. In de figuur is ook het 99.25 profiel uit 2012 toegevoegd (MKL op RSP+238 m) om te laten zien 

dat de schematisatie valide is.  
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Figuur 6-27 Dwarsprofiel in km raai 99.19 inclusief het optimale dwarsprofiel behorende bij een MKL-ligging op 
RSP+229 m. 

 

De benodigde MKL-positie komt ongeveer overeen met de positie die een onderschrijdingskans heeft van 

5 %, namelijk RSP+227 m (zie Tabel 6-1). 

 

6.6.3 Verwachte ondergrenssituatie (MKL op RSP+210 m) 

Zoals eerder uitgewerkt kan voor deze positie als reële ondergrens voor de MKL-waarde mogen worden 

uitgegaan van RSP+210 m. Deze ligt dus 19 m verder landwaarts en leidt dus automatisch tot een 

banketbreedte van 31 in plaats van 50 m (zie Figuur 6-28).  

 

Figuur 6-28 Dwarsprofiel in km raai 99.19 inclusief het optimale en verwachte dwarsprofiel behorende bij een MKL-
ligging van respectievelijk RSP+229 m en RSP+210 m. 

 

Teneinde toch een banketbreedte van 50 m te verkrijgen kan het bovenste taluddeel van het profiel boven 

het NAP+2,5 m niveau enigszins steiler worden aangenomen. Door in plaats van 1 : 20 hier 1 : 10 aan te 

houden valt de NAP+4,5 m contour toch weer samen met de buitenzijde van een 50 m breed banket. Deze 

situatie is schematisch weergegeven in Figuur 6-29. 
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Figuur 6-29 Dwarsprofiel in km raai 99.19 inclusief het optimale en verwachte maar bovenin aangepaste dwarsprofiel 
behorende bij een MKL-ligging van respectievelijk RSP+229 m en RSP+210 m. 

 

6.6.4 Conclusies 

Op basis van de eerdere uitwerkingen wordt geconcludeerd dat er voor de voorziene uitbouw van de 

boulevard, gegeven de op basis van beleidsoverwegingen minimaal gegarandeerde ligging van de kustlijn 

op deze locatie, slechts sprake kan zijn van een banketbreedte van orde 25 m dat bovendien niet als 

morfologisch stabiel mag worden beschouwd omdat hiervoor boven het NAP+2 m niveau al een zeer steil 

profiel moet worden gebruikt (zie Figuur 6-26). In de praktijk zal de MKL echter veel verder zeewaarts zijn 

gelegen en is dit dus niet een situatie waarmee daadwerkelijk rekening behoeft te worden gehouden.  

Uitgaande van een morfologische inschatting van de ondergrens lijkt voor een morfologisch stabiel profiel 

inpasbaar met een banketbreedte van ongeveer 30 m. Voor een gewenste breedte van 50 m moet voor het 

bovenste deel van het dwarsprofiel een iets steiler talud worden aangehouden. De consequentie hiervan is 

wel dat het banket iets gevoeliger zal zijn voor afslag tijdens stormen. De hiermee verband houdende risico’s 

nemen ten opzichte van de op de ideale MKL-ligging gebaseerde profielligging dus iets toe.  

Voor het bepalen van de aanwezige risico’s kan gebruik worden gemaakt van duinafslagberekeningen. 

Hiervoor zullen echter eerst te gebruiken hydraulische condities moeten worden gespecificeerd 

 

6.7 Hydraulische condities voor grotere overschrijdingskansen 

6.7.1 Beschikbare informatie 

Daar waar er in het vorige hoofdstuk met name werd gekeken naar de veiligheid van de waterkering waarbij 

de overschrijdingskans van het berekende afslagpositie typisch een waarde heeft van 1/100.000 per jaar, 

moet er nu worden gekeken naar veel vaker voorkomende omstandigheden. 

Voor de stabiliteit van de boulevardconstructie zelf en zeker voor de voorzijde van het banket zijn immers 

hydraulische condities met een veel grotere kans van voorkomen van belang. Te denken van daarbij aan 

grofweg 1/10 tot 1/1.000 per jaar. 

In Paragraaf 3.2.3 is een overzicht gegeven van de in het kader van in 2006 uitgevoerd onderzoek afgeleide 

condities voor verschillende overschrijdingskansen. Deze zijn reeds in Tabel 3-3 op pagina 32 samen-

gebracht en laten, afhankelijk van de overschrijdingskans, maatgevende waterstanden zien van NAP+3,5 m 

(1/100 per jaar) tot NAP+5,8 m (1/100.000 per jaar). 

In Paragraaf 5.9 is aangegeven dat de overstap op het nieuwe instrumentarium leidt tot een beperkte 

aanpassing van deze waarden. Voor de voorliggende verkenning van deze risico’s is gebruik gemaakt van 

de meest recente conceptwaarden voor deze reeks van rekencondities (RWS, 2016d).  

De hierin gegeven waarden zijn echter gerelateerd aan de zogenaamde trajectnorm. De voor km raai 99.25 

beschikbare condities zijn samengebracht in Tabel 6-3. De in deze tabel opgenomen overschrijdings-

frequenties verwijzen dus naar de overstromingskans van het dijkringtraject.  
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Overschrijdingsfrequentie [1/jaar] RP [m t.o.v. NAP] Hs [m] Tp [s] 

1/100 (1/286) 3,84 6,92 12,12 

1/300 (1/857) 4,19 7,24 12,50 

1/1.000 (1/2.857) 4,60 7,58 12,91 

1/3.000 (1/8.571) 4,99 7,88 13,26 

1/10.000 (1/28.571) 5,44 8,19 13,64 

1/30.000 (1/85.714) 5,88 8,48 13,98 

1/100.000 (1/285.714) 6,39 8,80 14,36 

Tabel 6-3 Overzicht hydraulische condities ter plaatse van km-raai 99.25 voor verschillende trajectnormen (RWS, 
2016d) met tussen haakjes de bijbehorende overschrijdingskans van het afslagpunt op 
doorsnedeniveau. 

 

Bij een overstromingskans van 1/30.000 per jaar (op trajectniveau) hoort dus een rekenpeil (RP) van 

NAP+5,88 m. 

Voor het beoordelen van de lokale risico’s moeten de overschrijdingsfrequenties nog worden vertaald een 

faalkans op doorsnedeniveau. Voor deze omwerking moet rekening gehouden worden met de zowel de 

zogenaamde faalkansruimte als het lengte-effect. Voor de standaardwaarden van beide parameters 

resulteert dit in een factor 2,86 lagere faalkans.23  

De hier van toepassing zijnde 1/30.000 per jaar trajecteis leidt dus tot de al eerdergenoemde afgeronde 

1/86.700 per jaar op doorsnedeniveau (zie ook Tabel 5-10).  

In Figuur 6-30 is de relatie gegeven tussen de overschrijdingskans van de afslagpositie en het voor de 

duinafslagberekeningen behorende rekenpeil, zowel conform de HR2006-waarden (Tabel 3-3) als de in 

Tabel 6-3 gegeven waarden. Hierbij is voor deze laatste natuurlijk gebruik gemaakt van de tussen haakjes 

opgenomen overschrijdingsfrequenties. 

 

 

Figuur 6-30 Relatie tussen overschrijdingskans van de afslagpositie en de voor de duinafslagberekeningen te 
hanteren waterstand (rekenpeil, RP), op basis van zowel de HR2006-statistiek en de recent beschikbaar 
gestelde concept-WBI2017-waarden (RWS, 2016d). 

 

                                                      

23 Zie Paragraaf 5.9 voor meer details. 
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Het verschil in de helling van beide lijnen wordt veroorzaakt door het in de WBI2017-waarden eveneens in 

beschouwing nemen van de onzekerheid in de buitenwaterstanden. Bij een overschrijdingskans van 

1/100.000 per jaar scheelt dat ongeveer 0,1 m in het waterstandsniveau. 

In Figuur 6-31 en Figuur 6-32 is respectievelijk de relatie gegeven tussen de waterstand en de significante 

golfhoogte, en tussen de golfhoogte en de golfperiode.  

 

Figuur 6-31 Significante golfhoogte als functie van de waterstand op basis van zowel de HR2006-statistiek en de 
recent beschikbaar gestelde WBI2017-waarden. 

 

 

Figuur 6-32 Piekperiode als functie van de significante golfhoogte op basis van zowel de HR2006-statistiek en de 
recent beschikbaar gestelde WBI2017-waarden. 

 

Te zien is dat de relaties voor de HR2006 en WBI2017 hier logischerwijze goed op elkaar aansluiten. Hierbij 

wordt immers gebruik gemaakt van een vergelijkbare statistische beschrijving. 

 

6.7.2 Maatgevende condities voor risico-uitwerkingen 

Uitgaande van de in Figuur 6-30 relatie zijn een aantal aanvullende combinaties gedefinieerd op het interval 

tussen 1/1 per jaar en 1/10.000 per jaar. Dit resultaat is gegeven in Error! Reference source not f

ound.door middel van de gele bolletjes. 
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Figuur 6-33 Relatie tussen overschrijdingskans van de afslagpositie en de voor de duinafslagberekeningen te 
hanteren waterstand (rekenpeil, RP), op basis van zowel de HR2006-statistiek en de recent beschikbaar 
gestelde WBI2017-waarden en aangevulde data voor reeks grotere overschrijdingskansen. 

 

In Figuur 6-34Error! Reference source not found. is dezelfde relatie gegeven, maar nu met de focus op de 

grotere overschrijdingskansen (groter dan 1/10.000 per jaar). 

 

 

Figuur 6-34 Relatie tussen overschrijdingskans van de afslagpositie en de voor de duinafslagberekeningen te 
hanteren waterstand (rekenpeil, RP) met aangevulde data voor reeks grotere overschrijdingskansen. 

 

Te zien is bijvoorbeeld dat een rekenpeil van ongeveer NAP+2,75 m leidt tot een afslagpunt dat met een 

kans van 1/10 per jaar wordt overschreden.  

Omdat de golfhoogte direct gekoppeld is aan de waterstand en de golfperiode weer rechtstreeks aan de 

golfhoogte kunnen ook de bijbehorende golfkarakteristieken worden gekwantificeerd. 

De extra aan deze extra waarden gekoppelde golfhoogte en golfperiode combinaties zijn weergegeven in 

Figuur 6-35Error! Reference source not found. en Figuur 6-36Error! Reference source not found.. 
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Figuur 6-35 Significante golfhoogte als functie van de waterstand op basis van zowel de HR2006-statistiek en de 
recent beschikbaar gestelde WBI2017-waarden, inclusief aangevulde waarden behorende bij grotere 
overschrijdingskansen. 

 

 

Figuur 6-36 Piekperiode als functie van de significante golfhoogte op basis van zowel de HR2006-statistiek en de 
recent beschikbaar gestelde WBI2017-waarden, inclusief aangevulde waarden behorende bij grotere 
overschrijdingskansen. 

 

Te zien is dat bij het eerdere genoemde rekenpeil van NAP+2,7m een golfhoogte van 5,6 m hoort met een 

periode van 10,5 s. 

 

6.8 Verkenning aanwezige risico’s  

6.8.1 Inleiding 

Zowel uit de ‘confrontatie’ tussen de gewenste ligging van de boulevard en het voorliggende banket, als uit 

de inpassing van de boulevarduitbouw komt naar voren dat er zeker in de minimaal gegarandeerde BKL-

situatie, maar ook in een op morfologische gronden gebaseerde ondergrens voor de MKL-ligging geen 

sprake zal kunnen zijn van een ‘volledig morfologisch evenwichtsprofiel’.  

Dit betekent dat er in de praktijk voor het bovenste deel van het profiel een relatief steil talud aanwezig zal 

moeten zijn waardoor ook de kans dat een bepaalde storm voor een dergelijke contour tot afslag/schade 

leidt in absolute zin toeneemt ten opzichte van de situatie dat deze versteiling niet nodig is. 

 

6.8.2 Overschrijdingskans als functie van de afslagpositie 

Voor het in beeld brengen van de risico’s kunnen nu duinafslagberekeningen worden gemaakt voor de in de 

tabel opgenomen WBI2017-condities met de grotere overschrijdingskansen.  

In eerste instantie zijn dergelijke berekeningen uitgevoerd voor de huidige situatie met ingraving en 

maximale uitbouw. Deze situatie, met een op de BKL2016 gebaseerd dwarsprofiel uit 2009, leidde in de 

eerdere uitwerkingen tot het in Figuur 5-9 gegeven afslagresultaat. Dit dwarsprofiel sluit qua kustlijnligging 

aan op de ter plaatse van de ‘centrale raai’ BKL-ligging (zie Tabel 3-8 op pagina 38). 
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Dit resultaat is eveneens weergegeven in Figuur 6-37. Van belang is hierbij dus de positie van het afslagpunt 

op RSP-104 m behorende bij een overschrijdingskans van 1/100.000 per jaar conform de HR2006-statistiek. 

 

Figuur 6-37 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) 
met voorgestelde ontgraving t.b.v. parkeerkelder en de (maximale) boulevarduitbouw, conform de 
maatgevende HR2006-statistiek (1/100.000 per jaar overschrijdingskans). 

 

Een min of meer vergelijkbaar resultaat wordt verkregen voor de in Tabel 6-3 gegeven condities die behoren 

bij een overschrijdingskans van het (meest nabijgelegen) afslagpunt van 1/85.700 per jaar. Dit resultaat is 

weergegeven in Figuur 6-38 en laat zien dat de afslagpositie (als gevolg van de iets zwaardere condities; zie 

Tabel 5-10) ten opzichte van het HR2006-resultaat iets in landwaartse richting verschuift. 

 

Figuur 6-38 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) 
met voorgestelde ontgraving t.b.v. parkeerkelder en de (maximale) boulevarduitbouw, conform de 
maatgevende WBI2007-statistiek bij een 1/85.700 per jaar overschrijdingskans. 

 

Degelijke berekeningen kunnen natuurlijk ook worden uitgevoerd voor de andere overschrijdingsfrequenties 

uit Tabel 6-3. In Figuur 6-39 is als voorbeeld het resultaat gegeven voor een veel hogere overschrijdings-

kans van 1/286 per jaar.  
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Figuur 6-39 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) 
met voorgestelde ontgraving t.b.v. parkeerkelder en de (maximale) boulevarduitbouw, conform de 
maatgevende WBI2007-statistiek bij een 1/286 per jaar overschrijdingskans. 

 

Te zien is dat in die situatie, met een rekenpeil van net onder de NAP+4 m, de afslag reikt tot het midden 

van de uitgebouwde boulevard. Voor een iets zwaardere conditie zal het afslagpunt de achterzijde van de 

boulevarduitbouw bereiken en daarna ‘overspringen’ naar het achter de diepwandconstructie gelegen 

duinmassief. Dit is te zien in Figuur 6-40 waarin het resultaat is gegeven dat behoort bij een factor 3 kleinere 

overschrijdingskans en een rekenpeil van NAP+4,19 m. 

 

Figuur 6-40 Resultaat duinafslagberekening voor toetscondities voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) 
met voorgestelde ontgraving t.b.v. parkeerkelder en de (maximale) boulevarduitbouw, conform de 
maatgevende WBI2007-statistiek bij een 1/857 per jaar overschrijdingskans. 

 

In Figuur 6-41 zijn deze resultaten in een figuur samengebracht. Hierin is, naast het gebruikte dwarsprofiel 

met het niveau op de linker verticale as, middels de gele bolletjes ook de overschrijdingskans van het 

afslagpunt geven als functie van de positie van het afslagpunt in dwarsrichting. Deze overschrijdingskans is 

weergegeven op de rechter verticale as. 
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Figuur 6-41 Weergave overschrijdingslijn afslagpositie voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) met 
voorgestelde ontgraving t.b.v. parkeerkelder en de (maximale) boulevarduitbouw, met de 
overschrijdingskans (rechter verticale as) als functie van de berekende positie van het afslagpunt voor 
de in Tabel 6-3 opgenomen condities. 

 

Het in Figuur 6-40 gegeven resultaat is hierin ook terug te vinden het eerste punt landwaarts van de 

ingraving op RSP-80 m behorende bij een overschrijdingskans van 1/857 per jaar (net iets groter dan 

1/1.000 per jaar en daarom onder de 0.001 waarde op de rechter verticale as). 

De kans dat de afslag reikt tot ongeveer het midden van de boulevard-uitbouw (RSP-12 m; zie Figuur 6-39) 

bedraagt 1/286 per jaar en ligt daarmee tussen de 1/200 en 1/300 lijn in. Over de kans dat het voor de 

boulevard gelegen banket afslaat is op basis van de beschouwde reeks hydraulische condities nog geen 

uitspraak te doen. 

Er zijn immers niet voldoende reguliere berekeningsresultaten beschikbaar zijn om iets te zeggen over de 

faalkans van de voorzijde van de boulevard en zeker niet van het daarvoor gelegen banket. Dit betekent dat 

er dus aanvullende informatie nodig is voor grotere overschrijdingskansen zoals beschreven in Paragraaf 

6.7.2. 

 

6.8.3 Kwantificering kans of afslag banket en boulevardrand 

Het uitvoeren van duinafslagberekeningen voor deze extra reeks condities leidt, vergelijkbaar met Figuur 

6-41 tot een meer gedetailleerd verloop van de overschrijdingskans als functie van de positie in het 

dwarsprofiel. 

Dit verloop is weergegeven in Figuur 6-42. In deze figuur zijn ook de eerdere resultaten toegevoegd. 

 

Figuur 6-42 Weergave overschrijdingslijn afslagpositie voor profielopname uit 2009 (MKL op RSP+167 m) met 
voorgestelde ontgraving t.b.v. parkeerkelder en de (maximale) boulevarduitbouw, met de 
overschrijdingskans (rechter verticale as) als functie van de berekende positie van het afslagpunt voor 
zowel de in Tabel 6-3 opgenomen condities als de extra combinaties. 
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Uit de figuur blijkt dat voor het geselecteerde dwarsprofiel een aantal typische overschrijdingskansen kunnen 

worden afgeleid, namelijk: 

• De kans dat de afslag reikt tot precies de voorzijde van het op NAP+4 m gelegen vlakkere deel van het 

dwarsprofiel (het banket) is 1/6 per jaar, met andere woorden: gemiddeld moet er eens in de zes jaar 

rekening worden gehouden met afslag van het banket; 

• De kans dat het hele banket afslaat en de afslag reikt tot de voorzijde van de uitgebouwde boulevard 

bedraagt 1/60 per jaar; 

• De kans dat de hele boulevard tot aan de parkeergarage afslaat bedraagt 1/600 per jaar. 

 

Duidelijk mag zijn dat het ongewenst is dat de kans dat bijvoorbeeld het banket deels of volledig afslaat erg 

groot is, zeker als ook nog in beschouwing wordt genomen dat hierbij sprake is van een nog veel te smal en 

laag banket. 

 

6.8.4 Verkenning acceptabele risico’s 

Alvorens een uitspraak te doen over het al dan niet acceptabel zijn van bepaalde risico’s is in het volgende 

eerst een poging gedaan om het probleem goed te definiëren. Het gaat hierbij dus niet om de veiligheid van 

de waterkering, maar om de veiligheid van het strandbanket dan wel van de op dit banket aanwezige 

constructie. In alle gevallen moet het daarbij gaan om een geaccepteerd risico, te weten de combinatie van 

een bepaalde schade en een kans van voorkomen (Arcadis, 2014).  

Voor de situatie met een banket en een achterliggende boulevard zijn er verschillende maten van afslag te 

definiëren. Te denken valt aan: 

• Geen enkele afslag van het banket (d.w.z. de afslag reikt precies tot de voorzijde van het banket); 

• Afslag van het banket tot de voorzijde van de hierop aanwezige constructie (d.w.z. de eerste 10 tot 15 m 

van het banket liggen in de afslagzone); 

• Afslag tot ruim over de helft van de breedte van het banket (met dus ook schade aan de hierop 

aanwezige strandbebouwing); 

• Afslag tot aan de achterliggende boulevardmuur (met significante schade aan de strandbebouwing); 

• Afslag tot aan de parkeergarage waarbij dus ook de boulevardmuur zwaar wordt belast. 

 

In het eerste geval is er dus helemaal geen schade. Indien de afslag niet verder reikt als de voorzijde van 

het terras is er geen schade aan het paviljoen en dient slechts het voorliggende pad te worden hersteld. 

Daadwerkelijke schade treedt mogelijk pas op als de afslag reikt tot voorbij de voorgevel of zelfs tot aan de 

boulevardconstructie zelf. 

In de praktijk wordt voor de afslag van banketten vaak gewerkt met een nog acceptabele kans op afslag van 

1/10 tot 1/20 per jaar. Dit betekent dus ook dat de in de vorige paragraaf beschouwde kansen onacceptabel 

groot zijn. Dit laatste is echter niet van belang omdat een dergelijke situatie zich niet zal voordoen en de 

bijdrage aan het risico (rekening houdend met de voorwaardelijke kans op deze MKL-positie) feitelijk 

verwaarloosbaar klein is. 

 

6.8.5 Uitwerking voor schematische profielvorm 

In de tot nu toe gepresenteerde uitwerkingen is gebruikt gemaakt van het 2009 profiel omdat deze 

vergelijkbaar is met de situatie waarbij er (gegeven de BKL-ondergrens) toch sprake is van een banket met 

voldoende omvang. Conclusie was dar de kans op afslag van het volledige (feitelijk nog te smalle en te lage) 

banket 1/60 per jaar bedraagt en dat de kans op enige afslag van het banket tenminste een factor 10 groter 

is. 

In Figuur 6-43 is een soortgelijk resultaat gegeven voor het eerder afgeleide schematische profiel waarbij 

landwaarts van de NAP+4,5 m contour een 50 m breed banket en achterliggende boulevard zijn ingepast. 

Feitelijk betreft dit de situatie die behoort bij de ideale MKL-ligging, namelijk die op RSP+229 m (zie Figuur 

6-27). 
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Naast dit geschematiseerde profiel is ook even het eerder gehanteerde 2009-profiel weergegeven. Duidelijk 

is dat deze laatste betrekking heeft op een relatief gezien steiler dwarsprofiel en dat deze dus ook zal leiden 

tot een relatief grotere kans op afslag van het banket. 

 

Figuur 6-43 Weergave overschrijdingslijn afslagpositie voor geschematiseerd dwarsprofiel met 50 m breed banket en 
achterliggende boulevard, met de overschrijdingskans (rechter verticale as) als functie van de berekende 
positie van het afslagpunt. 

 

Op de rechter verticale as is de overschrijdingskans van het afslagpunt gegeven. De kans dat de afslag reikt 

tot aan de banketrand (gelegen op 128 m uit de NAP-lijn) bedraagt 1/70 per jaar. In de figuur is ook het bij 

deze omstandigheden behorende afslagprofiel weergegeven.  

De kans op afslag van deze banketrand is voor dit profiel significant kleiner dan voor het (veel steilere) 2009 

profiel welke gelijk was aan 1/6 per jaar. 

Figuur 6-44 geeft een detail van de lokale situatie met enkele karakteristieke overschrijdingswaarden. 

 

Figuur 6-44 Detail overschrijdingslijn afslagpositie voor geschematiseerd dwarsprofiel met 50 m breed banket en 
achterliggende boulevard, met de overschrijdingskans (rechter verticale as) als functie van de berekende 
positie van het afslagpunt. 

 

De conclusie is dat de kans dat er een behoorlijk stuk van het banket (zeg 15 m) afslaat ongeveer 1/200 per 

jaar bedraagt terwijl de kans op het afslaan van het volledige banket tot aan de boulevard slechts 1/1.400 

per jaar is. 

De hier mee samenhangende risico’s zijn uiterst acceptabel (en kleiner dan normaal worden gehanteerd) en 

vinden natuurlijk hun grondslag in het gebruik van een stabiel morfologisch stabiel profiel als uitgangspunt 

voor de berekeningen.  
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6.8.6 Uitwerking voor steilere profielvorm 

Eerder werd reeds geconstateerd dat het inpassen van een dergelijke evenwichtsprofiel niet altijd tot de 

mogelijkheden behoort en dat er soms zal moeten gewerkt met lokaal (en met name bovenin) iets steilere 

profielvormen. Anders gezegd: de MKL-waarde in de centrale raai zal waarschijnlijk verder landwaarts liggen 

en dus zal het dwarsprofiel in het hogere deel (tot aan het banket) mogelijk iets moeten worden versteild. 

Als voorbeeld is daartoe eerst een profiel beschouwd waarbij het profieldeel boven het NAP+2,5 m niveau in 

plaats van 1 : 20 een helling van 1 : 10 heeft. Uitgaande van een 50 m breed banket schuift daarmee de 

voorzijde van de boulevard 20 m in zeewaartse richting op. Deze situatie is vergelijkbaar met de eerder 

beschreven verwachte ondergrens van de MKL-ligging ter plaatse van de centrale raai (RSP+210 m). 

Dit profiel en het hiermee samenhangende effect op de overschrijdingslijn is gegeven in Figuur 6-45. 

 

Figuur 6-45 Weergave overschrijdingslijn afslagpositie voor geschematiseerd dwarsprofiel met 50 m breed banket en 
achterliggende boulevard alsmede voor een steilere variant, met de overschrijdingskans (rechter, 
verticale as) als functie van de berekende positie van het afslagpunt. 

 

Figuur 6-46 geeft de hiermee samenhangende overschrijdingskansen in iets meer detail weer. 

 

Figuur 6-46 Detail overschrijdingslijn afslagpositie voor geschematiseerd dwarsprofiel met 50 m breed banket en 
achterliggende boulevard alsmede voor een steilere variant, met de overschrijdingskans (rechter 
verticale as) als functie van de berekende positie van het afslagpunt. 

 

Ten opzichte van het eerdere resultaat (Figuur 6-44) nemen door het hanteren van een steiler talud in het 

hogere deel van het profiel de risico’s met een factor 3 tot 4 toe. De kans op afslag van een deel van het 

banket wordt in plaats van 1/200 per jaar, nu 1/50 per jaar. Dergelijke, nog steeds lage, waarden lijken 

acceptabel.  
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6.8.7 Effect MKL-ligging op aanwezige risico’s 

In de voorafgaande paragrafen is de kans op afslag voor verschillende profielvormen beschouwd. 

Daarbij is al gekeken naar: 

• Het 2009-profiel als maat voor de situatie die behoort bij een op de BKL2016 gebaseerde MKL-ligging 

(zie Figuur 6-42); 

• Het ideale dwarsprofiel met een ‘normaal inpasbaar’ 50 m breed banket zoals deze behoort bij een MKL-

positie op RSP+229 m (zie Figuur 6-44); 

• Een aangepaste versie van het ideale profiel zoals deze behoort bij een minder ver zeewaartse MKL-

positie op RSP+210 m, zijnde een reële ondergrens voor de kustlijnligging (zie Figuur 6-46). 

 

In het volgende zijn de profielen voor de in Tabel 6-2 beschouwde MKL-posities nader beschouwd. 

Uitgaande van de ideale situatie is daarbij steeds het bovenste deel van het dwarsprofiel aangepast. De 

doorgevoerde aanpassingen zijn beschreven in Tabel 6-4 en geïllustreerd in Figuur 6-47.  

Hierbij is voor de overgang naar de op 50 m van de boulevard gelegen banketrand steeds uitgegaan van 

een 1 : 10 talud. 

 

MKL-positie Situatie Aanpassing profiel 

RSP+229 m Meest ideaal N.v.t. 

RSP+210 m Verwachte MKL-ondergrens Helling 1: 10 vanaf NAP+2,5 m tot banketrand 

RSP+195 m Idem, maar dan 15 m verder landwaarts Helling 1: 10 vanaf NAP+2,0 m tot banketrand 

RSP+166 m Behorende bij BKL-ondergrens Helling 1: 10 vanaf NAP+0,9 m tot banketrand 

Tabel 6-4 Overzicht beschouwde situaties/dwarsprofielen voor specifieke MKL-posities en benodigde 
aanpassingen ten behoeve van de inpassing 50 m breed banket op NAP+4,5 m. 

 

 

Figuur 6-47 Vergelijking op specifieke MKL-posities gebaseerde dwarsprofielen inclusief benodigde aanpassingen 
van de basisvorm voor het inpassen van een 50 m breed banket. 

 

Vergelijkbaar met de eerdere uitwerking zijn voor elk van de vier profielen voor een reeks van hydraulische 

condities (van 1/1 per jaar tot 1/10.000 per jaar) de positie van de afslagpunten bepaald en is op basis 

hiervan een overschrijdingslijn afgeleid. Uit deze overschrijdingslijnen is vervolgens de kans op over-

schrijding voor een aantal specifieke posities op het banket bepaald, te weten de voorzijde van het banket, 

15 m verder landwaarts hiervan (alleen het voor de opstallen aanwezige terras), tot 10 m voor de boulevard 

(en dus ook schade aan paviljoen) en tot aan de boulevard (banket volledig afgeslagen). 

Het uiteindelijke resultaat van deze uitwerkingen is samengebracht in Tabel 6-5. 
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Bereikte afslagpositie RSP+229 m (ideaal) RSP+210 m (verwacht) RSP+195 (15 m extra) RSP+166 m (BKL-grens) 

Voorzijde banket 1/70 1/20 1/7 1/1 

Eerste 15 m 1/200 1/50 1/25 1/5 

Achterzijde banket 1/800 1/250 1/120 1/30 

Boulevard 1/1.400 1/500 1/250 1/65 

Tabel 6-5 Overzicht overschrijdingskans per jaar voor specifieke afslagposities voor verschillende MKL-liggingen 
met in rood de combinaties waarvoor de kan op afslag groter is dan 1/20 per jaar. 

 

Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat voor de verwachte minimale ligging van de MKL op RSP+210 m, 

de kans op afslag van het banket beperkt is en niet boven de regulier gebruikte (en aanvaardbare) grens van 

1/10 tot 1/20 per jaar uitkomt.  

Indien rekening wordt gehouden met een ongunstiger positie van de verwachte MKL-ligging (15 m verder 

landwaarts en overeenkomend met de fysieke BKL-grens) nemen deze kansen met een factor twee toe, 

maar blijft de kans op enige afslag van het banket beperkt tot 1/7 per jaar. Echte schade aan het banket 

(afslag van 15 m) wordt dan verwacht met een kans van 1/25 per jaar. 

De resultaten voor een feitelijk niet realistische ligging van de MKL (RSP+166 m; rechter kolom) geven aan 

dat dan wel rekening zou moeten worden gehouden met veel grotere kansen op afslag. Aangezien de 

voorwaardelijke kans op een dergelijke MKL-situatie nagenoeg nul is, is het hiermee samenhangende risico 

echter verwaarloosbaar. 

 

6.8.8 Effect MKL-ligging op strandbreedte 

In Figuur 6-47 zijn reeds de geschematiseerde dwarsprofielen gegeven zoals deze behoren bij verschillende 

MKL-liggingen. Uit deze schematisatie kan als bijproduct ook de minimaal aanwezige strandbreedte worden 

afgeleid.  

Figuur 6-48 geeft een detail van deze figuur waarin ook het NAP+1 m niveau (als indicatie van de 

hoogwaterstand) is gegeven. De afstand tussen de doorsnijding met dit niveau en de buitenrand van het 

banket is een maat voor de in de praktijk minimaal aanwezige strandbreedte.  

 

Figuur 6-48 Strandbreedte als afstand tussen rand van het banket en de doorsnijding met de NAP+1 m contour voor 
enkele op specifieke MKL-posities gebaseerde dwarsprofielen. 

 

De breedte hangt af van de positie van de MKL en varieert tussen de 30 m (in het meest ongunstigste geval) 

en 93 m (in het meest gunstigste geval). De kans dat deze eerste situatie (behorende bij een MKL op 

RSP+166 m) zich voordoet is echter verwaarloosbaar klein.  
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Een minimale strandbreedte van 60 tot 75 m ligt dan ook meer in de verwachting, maar een nog veel breder 

strand moet ook niet worden uitgesloten.  

 

6.8.9 Conclusies ten aanzien van de risico’s op schade 

Het inpassen van een 50 m breed banket voor de uitgebouwde boulevard gaat per definitie samen met een 

bepaalde kans dat deze tijdens een storm geheel of gedeeltelijk afslaat. Deze kans hangt nauw samen met 

de aanwezige breedte van het voorliggende strand en daarmee dus met de positie van de momentane MKL-

waarde.  

Voor de minimaal verwachte ligging van de MKL (RSP+210 m; zie Tabel 6-4) blijft de kans op afslag van een 

deel van het banket onder de 1/20 per jaar. Het hiermee samenhangende risico is, gegeven de 

gecombineerde kans op een dergelijke MKL-positie en het optreden van een storm, beperkt en lijkt daarmee 

aanvaardbaar.  

Daarbij moet overigens nog bedacht worden dat deze resultaten feitelijk van toepassing zijn voor het 

jaarrond-gebruik van de banketten. Het alleen buiten het stormseizoen aanwezig zijn van de paviljoens zorgt 

voor een verdere reductie van de verwachte risico’s op daadwerkelijke schade aan de opstallen. Voor de 

banketten zelf maakt dat natuurlijk niet uit. 

De kans op afslag van het banket neemt in algemene zin toe bij een verder landwaarts gelegen MKL. Voor 

een extreme ondergrens van de MKL (zijnde de beleidsgerelateerde BKL-waarde van RSP+166 m; zie Tabel 

6-4) volgt zelfs een kans van 1/5 per jaar dat een fors deel van het banket wordt aangetast. De kans dat een 

dergelijke MKL-situatie zich voordoet is echter verwaarloosbaar klein waardoor deze situatie geen bijdrage 

geeft aan het risico. 

In dit verband moet verder nog worden opgemerkt dat de Rijkswaterstaat slechts verantwoordelijk is voor het 

minimaal garanderen van een MKL-ligging in het versterkingsvak.24 De vertaling van dit gegeven naar een 

verwachte positie van de MKL voor de nieuwe boulevard en het via een karakteristiek profiel vervolgens 

doorvertalen naar de kans op afslag van het banket en de hiermee samenhangende risico’s valt onder 

verantwoordelijkheid van de Gemeente Den Haag. Schade aan banketten en/of de hier op aanwezige 

opstallen is per definitie een probleem voor de Gemeente en de eigenaar van het betreffende paviljoen. 

 

6.9 Vormgeving buitenzijde boulevarduitbouw (dwarsdoorsnede) 

De vorm van de overgang tussen het niveau van de boulevard en dat van de banketten is in dit stadium van 

het ontwerp zeker qua constructie, nog niet in detail gedefinieerd. Wel is er al een ruimtelijk ontwerp 

beschikbaar (Gemeente Den Haag - DSO, 2016e).  

De constructieve vormgeving van de boulevarduitbouw heeft per definitie geen effect op de veiligheid van de 

waterkering. Met de effecten van dergelijke constructieve elementen wordt immers in de veiligheids-

berekeningen ook geen rekening gehouden. Feitelijk betekent dit ook dat de constructieve vormgeving van 

de boulevarduitbouw gebaseerd kan worden op reguliere civieltechnische uitgangspunten en dus geen 

plaats behoeft te krijgen in deze waterkeringstechnische rapportage.  

 

6.10 Inpasbaarheid Paviljoenconstructie 

Bij de noordelijke strandopgang is een paviljoen voorzien dat als baken en attractiepunt het einde van de 

boulevard markeert. Dit Paviljoen bevindt zich, als een lokale uitbouw op het boulevardniveau, op ongeveer 

230 m ten noorden van km-raai 99.25 (in km-raai 99.02).  

De in het plan van juli 2016 opgenomen harde constructie stak zeewaarts tot ongeveer RSP+30 m en kwam 

daarmee maximaal 23 m verder zeewaarts te liggen dan de maximale uitbouw van de boulevard. Ook was 

er sprake van een gedeeltelijke onderkeldering van deze uitbouw van de boulevard (Wim de Bruijn b.v., 

                                                      

24 Dit geldt in principe ook voor de lokale BKL-waarden in het projectgebied. Deze zullen echter nooit maatgevend worden. 
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2016b). Figuur 2-22 (op pagina 28) toont een dwarsdoorsnede over de initieel voorziene constructie waar 

ook een centraal onder de hoogbouw gelegen kelder was voorzien.  

Confrontatie van dit ontwerp met de door Rijkswaterstaat gestelde eisen (zie Bijlage B) gaf een probleem en 

heeft uiteindelijk geleid tot een aanpassing van dit ontwerp. Probleem met het vorige ontwerp was immers 

dat deze het vrije, doorgaande zandtransport in het bovenste deel van het dwarsprofiel mogelijke 

belemmerde. 

 

Figuur 6-49 Dwarsdoorsnede over het vigerend ontwerp over het onderste deel van het paviljoen waarbij het 
gearceerde deel samenvalt met de boulevard (Wim de Bruijn b.v., 2016c). 

 

Figuur 6-49 geeft een dwarsdoorsnede over het aangepaste ontwerp. De zeewaartse begrenzing van de 

kelder valt nu samen met de voorzijde van de boulevard. De overlap met de boulevard is in deze doorsnede 

aangegeven met het rode vlak. Te zien is dat de kelder in de boulevard is gepositioneerd daar waar deze in 

het eerste ontwerp nog ter plaatse van het voorliggende banket was voorzien. 

Landwaarts van de boulevard is de constructie op palen geplaatst. Ten opzichte van het vorige ontwerp is er 

nu geen echte blokkade meer aanwezig in het hogere deel van het strandprofiel. Aan de bezwaren vanuit 

het kustonderhoud wordt op deze wijze dus tegemoetgekomen. 

Omdat de feitelijke constructie zich nu boven het boulevardniveau bevindt, zijn ook de reguliere eisen ten 

aanzien van de jaarrond strandbebouwing (zoals opgenomen in Bijlage E) hier niet van toepassing. De 

constructie zal immers niet door golfaanval worden belast en de eis dat deze onder een dergelijke 

blootstelling in kleinere stukken uiteen kan vallen is hier dus niet relevant. 

 

6.11 Bereikbaarheid e.d. 

Tot slot zijn er nog een aantal andere onderwerpen die om aandacht vragen. Het gaat daarbij specifiek om 

de aandachtspunten die ook genoemd zijn in het door RWS toegeleverde overzicht (zie Bijlage B). 

De aspecten met betrekking tot het bouwen van permanente harde constructies op het strand en de aan 

seizoensgebonden paviljoens zijn reeds in de vorige paragraaf aan de orde geweest. 

Resten nog de verplichte aanwezigheid van een calamiteitenstrook en de bereikbaarheid van op- en 

afgangen naar het strand. 

Ten aanzien van een calamiteitenstrook geldt de voorwaarden dat er altijd minimaal 10 m aanwezig moet 

zijn tussen de voorzijde van de strandbebouwing en de gemiddelde hoogwaterlijn. Gezien de verwachte 

minimale strandbreedte van ruim 60 m wordt aan deze eis dus ruimschoots voldaan (zie Paragraaf 6.8.8). 

Verder is in de thans door de Gemeente Den Haag opgestelde plannen ook voorzien in meerdere op- en 

afgangen naar het strand waarmee ook aan deze eis is voldaan. 
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7 AANDACHTSPUNTEN TIJDENS UITVOERING 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn enkele aandachtspunten besproken de bij aan de uitvoering van het werk (zowel de 

realisatie van de parkeergarage als de aanpassing van de buitencontour van de boulevard) van belang 

zullen zijn, te stellen eisen bijeengebracht. De hierbij van belang zijnde onderwerpen zijn ontleend aan 

toeleveringen van zowel HHD als RWS (zie Bijlage C). 

Op een aantal van deze eisen in reeds in het vorige hoofdstuk stilgestaan. Te noemen zijn de toegang tot 

het strand en de aanwezigheid van een calamiteitenstrook. Op de overige punten wordt in dit hoofdstuk 

nader ingegaan. 

In Paragraaf 7.2 volgt eerst een opsomming van de belangrijkste onderdelen waarna in Paragraaf 7.3 nader 

wordt ingegaan op een aantal specifieke uitvoeringseisen. Tot slot komen in Paragraaf 7.4 nog enkele 

aanvullende aandachtspunten aan de orde. 

 

7.2 Relevante onderdelen uitvoering 

7.2.1 Inleiding 

Als eerste stap in de upgrade van de boulevard zal, ten behoeve van de sloop van de nu op de boulevard 

aanwezige bebouwing en de ontgraving, een diepwandconstructie worden aangebracht. Deze achterkant 

van de parkeergarage heeft mede tot doel om het achterliggende, hogere deel van het dwarsprofiel stabiel 

op te sluiten. 

Vervolgens kan begonnen worden met het graven van het feitelijke gat ten behoeve van de parkeergarage. 

Het daarbij vrijkomende materiaal kan aan de zeezijde van de boulevard worden geplaatst. Op deze wijze 

wordt ook tijdens de bouwfase de veiligheid van de waterkering gewaarborgd.  

Een deel van het materiaal kan vervolgens worden gebruikt voor de uitbouw van de boulevard en het maken 

van de hiervoor gelegen banketten. Het overblijvende volume kan worden ingezet voor de aanvulling van de 

zandige profielen in de directe omgeving van de ingreep. Deze extra zandbuffer zal tijdelijk leiden tot extra 

brede stranden bij de Noordboulevard. 

In het volgende is kort ingegaan op een aantal van deze onderdelen, te weten: 

• Het aanbrengen van de grondkerende diepwand aan de achterzijde van de te realiseren parkeergarage; 

• Het uitvoeren van de ontgraving ten behoeve van de parkeergarage; 

• Het realiseren van de toegang(en) naar de parkeergarage; 

• De constructieve uitbouw van de boulevard; 

• Het aanbrengen van de banketten. 

 

7.2.2 Diepwand 

Het aanbrengen van de diepwand gaat logischerwijze vooraf aan het graven van het gat voor de 

parkeergarage maar is ook nodig voor het volledig slopen van de thans aanwezige bebouwing. Het doel van 

deze constructie is feitelijk tweeledig, namelijk het opsluiten van het hogere deel van het profiel waarop ook 

de Oranjeflats zijn gepositioneerd alsmede een achterwandconstructie van de vastgoedontwikkeling zelf. In 

lijn met de gehanteerde uitgangspunten voor de veiligheidsberekeningen levert de constructie geen bijdrage 

aan de veiligheid van de waterkering. 

 

7.2.3 Ontgraving 

De ontgraving van de huidige boulevard ten behoeve van de realisatie van de parkeergarage is wel van 

primair belang voor de veiligheid van de waterkering en staat dan ook centraal in de in Hoofdstuk 5 

gepresenteerde uitwerkingen. Kwesties als zandbalans en het herplaatsen van vrijkomend materiaal op het 

strand spelen hierbij een belangrijke rol en komen ook terug in de hierover geformuleerde eisen (zie Bijlage 

C).  
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7.2.4 Verbinding en aansluitingen 

In het huidige ontwerp is de primaire toegang tot de parkeergarage voorzien op boulevardniveau aan de 

noordzijde van de constructie. Op dit moment worden er plannen ontwikkeld om de primaire ontsluiting juist 

aan de zuidzijde te realiseren. Deze laatste uitwerking maakt echter geen onderdeel uit van de voorliggende 

rapportage. 

 

7.2.5 Boulevarduitbouw 

De vormgeving van de boulevarduitbouw is primair gebaseerd op landschappelijke en recreatieve gronden. 

De constructieve uitvoering kan worden gebaseerd op reguliere civieltechnische uitgangspunten en speelt 

geen rol in de veiligheid van de waterkering.  

 

7.2.6 Banketten 

Feitelijk geldt dit ook voor de banketten welke qua vormgeving en inrichting passen binnen het conceptuele 

ontwerp van de inrichting van het gebied. De veiligheid (of feitelijk de onveiligheid) van de banketten is al 

aan de orde geweest bij het beschouwen van de risico’s op schade door afslag. Wel spelen deze een rol 

binnen de totale volumebalans binnen het uit te voeren werk.  

 

7.3 Uitvoeringseisen  

7.3.1 Werkplan 

Alvorens er tot de daadwerkelijke uitvoering zal worden overgegaan zal er een meer gedetailleerde planning 

en werkplan moeten worden opgesteld en gedeeld met de vergunningverlenende instantie. Bij het 

vervolgoverleg hierover zullen naast de direct betrokken partijen en het Hoogheemraadschap van Delfland 

ook Rijkswaterstaat betrokken zijn. 

 

7.3.2 Realisatie diepwand 

Aandachtspunt bij de realisatie van de diepwandconstructie is het mogelijke effect op de grondwaterstand in 

de directie omgeving van deze constructie. Deze problematiek is onderdeel van separaat aan deze studie 

uitgevoerd onderzoek (Arcadis, 2016e). In het kader van de voorliggende rapportage wordt hier dan ook 

geen verdere aandacht aan besteed. 

 

7.3.3 Ontgraving en zandbalans 

Door het uitvoeren van de ontgraving ontstaat er in principe een situatie waarbij er minder zand in het 

veiligheidsprofiel zit en dus de veiligheid van de waterkering negatief wordt beïnvloed. Omdat hier reeds 

afspraken over zijn gemaakt (zie Bijlage D) en het afvoeren van het uit de ontgraving vrijkomende zand in 

principe geen veiligheidsprobleem oplevert (zie Hoofdstuk 5), hoeft er feitelijk niet gewerkt te worden met 

een volledig gesloten zandbalans.  

Wel lijkt het sowieso logisch om voor de uitbouw van de boulevard en het vormgeven van de voorliggende 

banketten, gebruik te maken van het bij de ontgraving voor de parkeergarage vrijkomende materiaal.  

Het dan nog overblijvende volume kan vervolgens worden ingezet voor de aanvulling van de zandige 

profielen in de directe omgeving van de ingreep. Deze extra zandbuffer zal tijdelijk leiden tot extra brede 

stranden bij de Noordboulevard. 

Binnen het al eerdergenoemde gedetailleerde werkplan zal een in ieder geval een sedimentboekhouding 

moeten worden opgenomen. Aangegeven moet worden wanneer er waar materiaal zal worden verwijderd en 

waar deze hoeveelheid dan wordt geborgen. Aandachtspunt daarbij is immers dat er (conform Bijlage C) 

moet worden aangetoond dat ten tijde van de werkzaamheden de waterveiligheid blijft gewaarborgd. 

Ofschoon dit laatste op basis van de uitgevoerde veiligheidsberekeningen geen probleem is, wordt 

aanbevolen om al het vrijkomende materiaal in eerste instantie direct zeewaarts van de ontgraving op het 
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strand te herplaatsen. De daadwerkelijke werken, inclusief de constructie van de buitencontour van de 

boulevard, kunnen dan landwaarts hiervan worden uitgevoerd.  

Een dergelijke veiligheidsbuffer is ook gunstig met betrekking tot het (deels) tijdens het winterseizoen mogen 

uitvoeren van de werkzaamheden.  

 

7.4 Overige aandachtspunten 

De thans aanwezige strandpaviljoens zullen moeten worden verplaatst en op een andere plaats worden 

opgebouwd. De, ook voor nieuwe paviljoens, benodigde vergunning zal door de strandtenthouders zelf 

moeten worden aangevraagd. Dergelijke bebouwing is immers ook watervergunningplichtig. 

Met het ook op de totaalplanning is het in dit verband waarschijnlijk goed om ook de geplande aanpassing 

van het Vitalizee-complex hierbij te betrekken. Ook bij deze ontwikkeling komt een zekere hoeveelheid (orde 

14.000 m3) beschikbaar voor herplaatsing (Arcadis, 2017c). 
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8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

8.1 Inleiding 

De plannen voor de herontwikkeling van de Scheveningse Boulevard tussen de Palace-promenade en het 

meer noordelijk gelegen Carlton Beach hotel zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Deze, in het kader 

van het ‘Uitvoeringsprogramma De Kust Gezond’ opgestelde, plannen bestaan uit twee onderdelen namelijk 

de sloop-nieuwbouw van de hier nu aanwezige bebouwing en een grondige aanpassing van de boulevard op 

dit kustdeel. De combinatie van beide aanpassingen leidt tot de gewenste opwaardering van de 

Noordboulevard. 

De vastgoedontwikkeling omvat, naast de realisatie van winkels en horecagelegenheden, tevens de bouw 

van een onder het maaiveld en dus in de huidige boulevard gelegen parkeergarage (zie Paragraaf 2.3 en 

2.4). Voor de boulevard zelf is door Gemeente Den Haag een aangepaste, gekromde belijning voorgesteld 

waardoor, ten opzichte van de huidige situatie, zowel de buitenrand van de nieuwe boulevard als de 

voorliggende banketten maximaal over ongeveer 30 meter zeewaarts verschuiven (zie Paragraaf 2.6).  

Zowel de ingraving in de huidige boulevard ten behoeve van de parkeergarage, als de aanpassing van de 

boulevard vinden plaats in de waterkering. Omdat deze het achterland blijvend tegen overstroming moet 

beschermen, moeten deze plannen worden getoetst aan de door de beheerders van deze kering gestelde 

eisen. Het Hoogheemraadschap van Delfland is daarbij verantwoordelijk voor de waterkering en 

Rijkswaterstaat is de beheerder van de zandige kust.  

Uitgangspunt bij deze toetsen is dat als gevolg van de voorgestelde ingrepen de veiligheid van de 

waterkering niet kleiner wordt en dat er ook geen extra onderhoud aan de kust nodig is. 

Deze rapportage en de hiervoor uitgevoerde studie zijn bedoeld om de voor de waterkeringstechnische 

beoordeling benodigde informatie op een rij te zetten en uiteindelijk een onderbouwing te leveren voor de, 

voor de realisatie van deze werken, benodigde watervergunning. Het gaat daarbij zowel over de effecten van 

de parkeergarage op de veiligheid van de waterkering als de effecten van de uitbouw van de boulevard op 

het beheer en onderhoud van de kustlijn.  

Onderdeel van de door Arcadis uitgevoerde studie-aanpak was het met alle betrokkenen samen doorlopen 

van dit adviestraject. Daartoe is binnen de projectgroep in eerste instantie overeenstemming gezocht over 

de voor de benodigde uitwerkingen te gebruiken uitgangspunten.  

Vervolgens zijn de effecten op zowel de veiligheid van de waterkering als het onderhoud van de kustlijn 

stapsgewijze in detail uitgewerkt (zie Paragraaf 1.4).  

Deze uitwerkingen hebben geleid tot een beperkte aanpassing van de initiële plannen waardoor er tegen de 

eindversie van de ontwerpen geen waterkerings- en onderhoudstechnische bezwaren meer aanwezig zijn. 

 

8.2 Veiligheid van de waterkering 

Onder invloed van een zeer zware storm zal een deel van de boulevard en het achterliggende hogere deel 

van het dwarsprofiel afslaan. De positie van de afslagrand is een indicator van de ernst van een dergelijke 

gebeurtenis. Omdat voor het beoordelen van dit effect er primair moet worden gekeken naar de voor de 

constructie te maken ingraving en aan de constructie (en dus ook aan de boulevardmuur) zelf geen sterkte 

mag worden toegekend, zal de voorziene ingreep in principe leiden tot een minder veilige situatie. Een grote 

afgraving in de boulevard resulteert immers in een verder landwaarts gelegen afslagrand.  

Bij de daadwerkelijke beoordeling van de effecten van de parkeergarage op de veiligheid van de waterkering 

is voortgebouwd op de hiertoe al in 2013 tussen de betrokken partijen gemaakte afspraken (zie Hoofdstuk 

4). De kern van deze afspraak is dat het eerder geschetste negatieve effect van de ingreep mag worden 

gecompenseerd door de veiligheidswinst die het gevolg is van de in 2010/11 uitgevoerde kustversterking bij 

Scheveningen-Dorp. Deze laatste heeft, ook ter plaatse van de Noordboulevard, immers geleid tot een 

zeewaartse uitbouw van de kustlijn en dus een toename van de veiligheid van de waterkering.  

Bij de beoordeling van de effecten van de ingreep moet dus een vergelijking worden gemaakt tussen 

enerzijds de positie van de maatgevende afslagrand behorende bij een ingreep in de versterkte situatie en 

anderzijds de positie van deze afslagrand in de oude situatie.  

De effecten van de ingreep zijn daarbij nog acceptabel indien het negatieve effect van het ‘gat’ niet groter is 

dan het positieve effect van de versterking. Dergelijke controleberekeningen zijn niet alleen uitgevoerd voor 
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de situatie direct na realisatie, maar ook voor de situatie over 50 jaar en 200 jaar. In deze laatste twee 

uitwerkingen is ook rekening gehouden met de effecten van klimaatwijziging en de hiermee samenhangende 

zeespiegelstijging en verzwaring van het golfklimaat. 

De uitgevoerde berekeningen (zie Paragraaf 5.4 t/m 5.7) tonen aan dat in alle gevallen de maatgevende 

afslagrand in de nieuwe situatie zeewaarts van de afslag in de oude situatie ligt en dat er dus sprake is van 

enige netto veiligheidswinst zelfs als geen rekening wordt gehouden met de zeewaartse uitbouw van de 

boulevard. Dit betekent dat er op zowel de korte als lange termijn niet wordt ingeleverd op de mate van 

veiligheid van de waterkering en dat ook een lange-termijn versterking van de waterkering mogelijk blijft  

In aanvulling op deze basisuitwerkingen is ook het effect van de overgang van de constructie naar het 

normale duin op de beide hoeken van de parkeergarage beschouwd, evenals de veiligheid van de 

aangepaste en verlaagde ontsluiting naar de Zeekant/Gevers Deynootweg (zie Paragraaf 5.8). Ook in deze 

gevallen is er geen netto veiligheidsafname aanwezig.  

Tot slot is in Paragraaf 5.9 uitgebreid stilgestaan bij de overgang van het oude naar de nieuwe normering 

conform het zogenaamde Wettelijke BeoordelingsInstrumentarium 2017 (WBI2017). Ook deze uitwerking 

toont aan dat er geen netto reductie in de veiligheid aanwezig is en dat de waterkering zelfs bij verzwaarde 

eisen voldoet. 

Samenvattend is dan ook de conclusie dat de realisatie van de vastgoedontwikkeling rekening houdend met 

de overeengekomen beoordelingsmethodiek, geen negatief effect heeft op veiligheid van de kering en dat 

daarmee de aanvraag van een watervergunning succesvol kan worden doorlopen. 

 

8.3 Beheer en onderhoud 

Door de aangepaste belijning van de nieuwe boulevard ligt de buitenste begrenzing van de boulevard verder 

zeewaarts en neemt de breedte van het strand ter plaatse van deze uitbouw in principe af. Vraag was of de 

voor de boulevard gelegen banketten en de daarop aanwezige strandpaviljoens geen onacceptabel risico op 

stormafslag lopen. De ligging van de kustlijn en daarmee de breedte van het strand is immers aan grote 

veranderingen onderhevig en daarmee onzeker. Op dit moment ligt de kustlijn ver zeewaarts, maar een 

landwaartse verschuiving mag niet worden uitgesloten. Afslag van een deel van het banket treedt daarbij 

pas op bij een redelijk zware storm in combinatie met een relatief smal strand.  

Op basis van een uitgebreide morfologische beschouwing (zie wordt de conclusie getrokken dat dit risico, 

gegeven de gecombineerde kans op een zware storm en een smal strand onder de toezegging van 

Rijkswaterstaat om de zogenaamde BKL-posities ter plaatse van Scheveningen-Dorp minimaal in stand te 

houden, beperkt is. Het voor de Gemeente Den Haag ingeschatte risico wordt dan ook aanvaardbaar 

geacht.  

Dit laatste is relevant omdat eventuele schade aan banketten en of de hierop aanwezige opstallen per 

definitie een probleem voor de gemeente en de eigenaar van de paviljoens is. Rijkswaterstaat speelt hierin 

geen directe rol omdat zij slechts verantwoordelijk is voor het door middel van suppleties garanderen van 

tenminste een overeengekomen kustlijnligging bij Scheveningen-Dorp. 

In het eerste ontwerp van de boulevard-aanpassing was er ter plaatse van de noordelijke strandopgang nog 

een lokale uitbouw van de boulevard voorzien ten behoeve van het zogenaamde Paviljoen (zie Paragraaf 

2.6.1). Omdat een dergelijke harde uitbouw bezwaarlijk was met het oog op het beheer en onderhoud van 

de kustlijn, is dit ontwerp aangepast. Door in het vigerende ontwerp het Paviljoen op palen te plaatsen en 

aan te laten sluiten op het niveau van de boulevard is dit probleem opgelost (zie Paragraaf 2.6.2). Het 

Paviljoen heeft zo immers geen effect meer op de vrije zandbeweging in het hogere deel van het 

dwarsprofiel. 

 

8.4 Uitvoering 

Als eerste stap zal, ten behoeve van de sloop van de nu op de boulevard aanwezige bebouwing en de 

ontgraving, een diepwandconstructie worden aangebracht. Deze achterkant van de parkeergarage heeft 

mede tot doel om het achterliggende, hogere deel van het dwarsprofiel stabiel op te sluiten. 
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Vervolgens kan begonnen worden met het graven van het gat ten behoeve van de parkeergarage. Het 

daarbij vrijkomende materiaal kan aan de zeezijde van de boulevard worden geplaatst. Op deze wijze wordt 

ook tijdens de bouwfase de veiligheid van de waterkering gewaarborgd.  

Een deel van het materiaal kan vervolgens worden gebruikt voor de uitbouw van de boulevard en het maken 

van de hiervoor gelegen banketten. Het overblijvende volume kan worden ingezet voor de aanvulling van de 

zandige profielen in de directe omgeving van de ingreep. Deze extra zandbuffer zal tijdelijk leiden tot extra 

brede stranden bij de Noordboulevard. 
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BIJLAGE A OVERZICHT RANDVOORWAARDEN HHD (24/6/16) 

De voor de ontwikkeling van de Noordboulevard vanuit waterveiligheid te stellen eisen zijn verwoord in 

onderstaand document.25 Dit betreft een update van een eerder document uit 2012 (Hoogheemraadschap 

van Delfland, 2012).  

De hier beschreven eisen komen terug in Hoofdstuk 5 van deze rapportage. 

 

Beleid ten aanzien van ontwikkelingen langs de kust 

Binnen de bebouwingscontouren is het beleid minder restrictief. De afweging of medegebruik een 

maatschappelijk zwaarwegend belang betreft, is binnen de contour al gemaakt. Medegebruik is toegestaan 

mits het geen belemmering vormt voor het afslagproces onder maatgevende omstandigheden (Bron 

Beleidsregel medegebruik Zeewering). 

 

 

Technische en beheersmatige voorwaarden  

 

Waterkerend vermogen  

1. De primaire waterkering dient ook na de realisatie van de gewenste ontwikkeling aantoonbaar veilig te 

zijn voor de komende 50 jaar. Om dit aan te tonen dient gebruik te worden gemaakt van het vigerende 

wettelijke toets- en ontwerpinstrumentarium.  

 

Indien van dit instrumentarium wordt afgeweken, indien dit instrumentarium wordt aangevuld of indien dit 

instrumentarium nader wordt ingevuld, dient de methodiek (inclusief de daarvoor benodigde inspectie) 

door het Expertise Netwerk Waterveiligheid te worden vastgesteld als geaccordeerde kennis. 

Uiteindelijke goedkeuring is voorbehouden aan het bestuur van Delfland.  

 

Per 1 januari 2017 treedt een nieuwe veiligheidsnorm in werking. Bij het uitwerken van het effect van de 

gewenste ontwikkeling dient een doorkijk gemaakt te worden met de randvoorwaarden die vanaf 2017 

gaan gelden. 

 

Conform D&H-besluit van 16 april 2013 kan de ontwikkeling in samenhang worden beschouwd met de 

lokale aanpassing van de basiskustlijn, waarmee invulling wordt gegeven aan de nationale ambitie om 

de verbinding tussen veiligheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit aan de kust te versterken. 

 

Inspectie en onderhoud  

2. Het beheer en onderhoud (inclusief de benodigde inspecties) van de primaire waterkering mag niet 

worden belemmerd. Eventuele meerkosten dienen door de ontwikkelaar te worden gecompenseerd aan 

Delfland.  

 

Uitbreidbaarheid  

3. De veiligheid zoals vermeld onder punt 1 dient tevens te worden beschouwd voor de toekomstige 

situatie, uitgaande van zichttermijnen van 100 en 200 jaar en het daarvoor vigerende maximum 

klimaatscenario. Aangetoond moet worden dat de veiligheid voor de komende 200 jaar gewaarborgd is, 

dan wel bereikt kan worden door middel van concrete meegroeiconcepten. 

 

Onderhoud kustlijn  

4. Er is geen sprake van feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de kustlijnzorg 

of van de versterking van het zandige kustfundament. De wijze waarop mogelijke consequenties worden 

ondervangen, is helder vooraf geregeld (bron: beleidslijn kust).  
 

 

                                                      

25 Dit betreft een (letterlijke) weergave van een op 24 juni 2016 van de heer J. van Erve van het Hoogheemraadschap van Delfland 
ontvangen document (Hoogheemraadschap van Delfland, 2016a). Dit betreft een concept van hetgeen op dat moment ambtelijk is 
bedacht maar is niet definitief en kan daarmee ook nog ruimte bieden voor het vinden van creatieve oplossingen.  
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Beleidsmatige voorwaarden  

 

1. Het onttrekken van zand aan de afslag- en reserveringsstrook gaat ten koste van de mate van 

beveiliging tegen stormvloeden en kan dus niet worden toegestaan. Indien het mogelijk is het zand in de 

directe omgeving te verwerken kan een uitzondering worden gemaakt.  
 

2. Harde elementen in de afslag- en reserveringsstrook kunnen leiden tot lokaal extra afslag en daarmee 

ten koste gaan van de mate van beveiliging tegen stormvloeden. Dit kan niet worden toegestaan. 

Eventuele effecten dienen gecompenseerd te worden, bijvoorbeeld door extra zand op de betreffende 

locaties aan te brengen (Conform Handreiking NWO’s in duinen). 

 

3. Voor het beoordelen van de twee bovengenoemde voorwaarden geldt als indicator de positie van de 

afslaglijn. Een landwaartse verplaatsing van de afslaglijn is niet toegestaan.  

 

4. Voor de kust geldt het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Het toepassen van een harde 

waterkerende constructie is alleen toegestaan indien er sprake is van zwaarwegende belangen. Het 

beoordelen van het maatschappelijk belang en het om die reden toepassen van een harde waterkerende 

constructie is voorbehouden aan het bestuur van Delfland.  
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BIJLAGE B OVERZICHT RANDVOORWAARDEN RWS (6/7/16) 

Vergelijkbaar met de vraag aan het Hoogheemraadschap van Delfland is ook aan RWS een verzoek gedaan 

om de eisen en randvoorwaarden vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud van de kustlijn te 

specificeren. Het resultaat daarvan is hieronder verwoord.  

De hier beschreven eisen komen terug in Hoofdstuk 6 van deze rapportage. 

 

Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Den Haag is er binnen RWS overleg geweest over de 

zeewaartse verlegging van de Noordboulevard.26  

Uit dit overleg kwam naar voren dat zeewaartse verplaatsing van 20 a 30 meter van de boulevard voor wat 

betreft de waterveiligheid mogelijk is.27  

Van belang hierbij is dat het initiatief er niet toe mag leiden dat de waterveiligheid achteruit gaat en dat RWS 

meer beheer en onderhoud moet verrichten en/of meer kosten moet maken voor het uitvoeren van het 

beheer en onderhoud.  

Specifiek houdt dit in dat: 

• Het bouwen van een permanente harde constructie op het strand niet toegestaan is. Het maakt niet uit of 

het een uitzichtpunt, vuurtonen, baken, etc. is.  

De reden hiervoor is dat een permanente harde constructie het zandtransport zal blokkeren. In de luwte 

van de constructie zal erosie optreden en aan de andere zijde zal veel zand zich ophopen. Beide situaties 

zijn ongewenst gelet op dynamisch kustbeheer. 

• De opbouw van de seizoensgebonden paviljoens is toegelaten zolang deze het zandtransport/de 

waterveiligheid niet verminderen. Het lijkt om goed te kijken of deze paviljoens op palen kunnen staan; 

• Tussen de tijdelijke strandbebouwing en de gemiddelde hoogwaterlijn moet een calamiteitenstrook zitten 

van minimaal 10 meter; 

• De op- en afgangen naar het strand moeten bereikbaar blijven voor de beheerder. 

                                                      

26 Dit verzoek is gedaan tijdens een op 23 juni 2016 bij de gemeente Den Haag gevoerd overleg waarbij aanwezig waren de heer A. 
Everts van de Gemeente Den Haag, mevr. J. Jagernath van Rijkswaterstaat en de heer H. Steetzel van Arcadis.  

27 De hier gepresenteerde weergave van de randvoorwaarden is (letterlijk) ontleend aan een op 6 juli 2016 van J. Jagernath 
(RWS/WVL) ontvangen email (RWS, 2016a). 
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BIJLAGE C RANDVOORWAARDEN UITVOERING (2/8/16) 

De aan de uitvoering van de ingrepen op de Noordboulevard door Rijkswaterstaat en het 

Hoogheemraadschap te stellen eisen zijn verwoord in onderstaand document.28  

In aanvulling hierop zijn ook nog algemene randvoorwaarden bij initiatieven van derden van belang (RWS, 

2016b). Ook deze zijn hieronder beschreven 

De hier beschreven eisen komen terug in Hoofdstuk 7 van deze rapportage. 

 

 

Randvoorwaarden vanuit kustveiligheid 

Rijkswaterstaat is terughoudend in het toestaan van werken langs de kust in het stormseizoen. Het is van 

belang dat de veiligheid gewaarborgd blijft en beheer en onderhoud (zonder extra kosten voor 

Rijkswaterstaat) mogelijk blijft. In deze wil Rijkswaterstaat meekijken naar wat mogelijk is om te werken in 

deze periode. Uitgangspunt hierbij is dat de initiatiefnemer moet aantonen dat ten tijde van de uitvoering van 

de werkzaamheden de waterveiligheid gewaarborgd blijft.  

Om te controleren of de waterveiligheid gedurende de uitvoering voldoende is gewaarborgd, wil het 

Hoogheemraadschap van Delfland graag inzicht krijgen in de zandbalans gedurende alle fases van de 

uitvoering (met name wisselwerking tussen ontgraven t.b.v. de parkeerkelder en aanbrengen t.b.v. uitbolling 

boulevard). 

Vanuit Rijkswaterstaat gelden de volgende (praktische) voorwaarden: 

• Er dient tussen de gemiddelde hoogwaterlijn en de seizoensbebouwing (ook als deze wordt verwijderd) 

een 10 m brede calamiteitenstrook vrij te blijven; 

• Toegang tot het strand dient gewaarborgd te blijven; 

• Er mogen geen harde objecten (zoals containers) of ander materieel op het strand achterblijven en/of 

opgestald worden; 

• Indien suppleties uitgevoerd moeten worden dient de aannemer het strand vrij te maken; 

• Bij storm mag er niet gewerkt worden; 

• Het schuiven van zand naar en van de laagwaterlijn is niet toegestaan. 

 

Algemene randvoorwaarden 

Naast de voorwaarden vanuit kustveiligheid is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor o.a. de beschikbaarheid 

van het netwerk. De voorwaarden die in acht genomen moeten worden bij de uitwerking van dit initiatief zijn 

separaat verwoord (RWS, 2016b). 

Bij het uitvoeren van een project, dat grenst aan of ligt in het beheersgebied van Rijkswaterstaat, moet u of 

uw organisatie rekening houden met een aantal randvoorwaarden. In dit document vindt u een lijst met 

randvoorwaarden waar Rijkswaterstaat uw aanvraag (ten minste) op beoordeelt. Houdt u hierbij rekening dat 

deze lijst een indicatie geeft en daarom niet uitputtend is. De genoemde aspecten stemmen we indien nodig 

af op het (type) verzoek dat u heeft ingediend. 

Alle randvoorwaarden en eisen van Rijkswaterstaat passen bij onze doelstellingen:  

• Beschikbaar netwerk leveren; 

• Betrouwbare partner zijn; 

• Veilige infrastructuur bieden; 

• Een duurzame leefomgeving faciliteren. 

 

We verwachten van u of uw organisatie dat u maatregelen neemt om hieraan te voldoen en dat u deze 

maatregelen voor ons inzichtelijk maakt. 

                                                      

28 Dit betreft een (letterlijke) weergave van een op 2 augustus 2016 van mevr. J. Jagernath van RWS, mede namens 
Hoogheemraadschap van Delfland ontvangen email (RWS/Hoogheemraadschap van Delfland, 2016).  
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De volgende aspecten zijn van belang voor Rijkswaterstaat (RWS): 

 

Toekomstvastheid 

• Om na te gaan of het project plaatsvindt binnen de ‘reserveringsgebieden’, aangewezen voor 

hoofd(vaar)wegen, dient u of uw organisatie een check te doen op het Besluit Algemene Regels 

Ruimtelijke Ordening (BARRO) en de Regeling Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (RARRO). Bij een 

‘reservering’ dient contact met Rijkswaterstaat opgenomen te worden voor verdere afstemming. 

 

Functionaliteit 

• De werkzaamheden mogen geen invloed hebben op de werking en de bruikbaarheid van de 

Rijkswaterstaats-objecten en het daarbij behorende areaal(gebied). De functie van de objecten, de 

gronden en of waterpartijen dienen in stand te blijven. 

• Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bent u of uw organisatie verantwoordelijk voor het 

functioneren van het (vaar)wegsysteem en dat er voor de (vaar)weggebruiker geen reistijdverlies optreed 

  

Kwaliteit areaal 

• De werkzaamheden welke door of voor u of uw organisatie worden uitgevoerd mogen niet de oorzaak zijn 

van verslechtering van de kwaliteit/toestand van het areaal(gebied) van Rijkswaterstaat (bijvoorbeeld 

waterkwaliteit). 

• Ook mogen de uit te voeren werkzaamheden geen negatieve invloed hebben op de technische 

levensduur van het bestaande areaal(gebied). 

 

Beschikbaarheid 

• Nood- en hulpdiensten dienen te allen tijde toegang en doorgang te hebben naar de desbetreffende plek. 

• Bij werkzaamheden aan de (vaar)weg dient gewerkt te worden volgens de voorschriften van werkwijzers 

Minder Hinder en moet afstemming plaatsvinden met areaalloket WNZ: areaalloket-WNZ@rws.nl 

 

Onderhoudbaarheid 

• Het areaal van RWS is en blijft bereikbaar en beschikbaar voor het uitvoeren van onderhoud. 

• Ook dient u met RWS afspraken te maken over wie tijdens de werkzaamheden het onderhoud gaat 

uitvoeren. 

• U bent verantwoordelijk voor het afstemmen van werkzaamheden met de vaste onderhouds-

opdrachtnemers van RWS. Hierbij vindt bij aanvang van de werkzaamheden een gezamenlijke nul-

opname plaats en wordt bij oplevering een gezamenlijke eind-opname uitgevoerd.  

• Bij verandering aan het (beheers)gebied dient u rekening te houden met de bijbehorende (afkoop van) 

beheer- en onderhoudsgelden. Nieuwe onderhouds,- eigendoms,- en beheergrenzen moet u in overleg 

met RWS bepalen. 

 

Duurzame Leefomgeving29  

• Bij een verzoek zal worden gekeken naar mogelijke kansen om maximale maatschappelijke meerwaarde 

te creëren. Meerwaarde op gebied van de kwaliteit van de leefomgeving, in relatie tot aanleg, 

ontwikkeling, beheer en onderhoud. U kunt hierbij denken aan energie en materialen, 

klimaatbestendigheid, ecologie en biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit en welzijn en gezondheid (zie kader). 

Bij het verzoek van u of uw organisatie wordt verlangd dat de mogelijkheden en kansen worden verkend 

en afgestemd met RWS en waar mogelijk benut. 

 

Integrale veiligheid 

Rijkswaterstaat verstaat onder Integrale Veiligheid elf veiligheidsdomeinen in onderlinge samenhang 

beschouwd. Deze Veiligheidsdomeinen zijn: Arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid, Nautische veiligheid, 

Veiligheid tegen overstromen, Externe veiligheid, Veiligheid beweegbare objecten, Tunnelveiligheid, 

                                                      

29 Zie volgende pagina voor een nadere toelichting op de betekenis van dit begrip. 
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Constructieve veiligheid, Sociale veiligheid, Brandveiligheid en Integrale Beveiliging. Integraal 

veiligheidsmanagement omvat de zorg voor alle aspecten van veiligheid. 

• U als opdrachtgever van de werkzaamheden moet ervoor zorgdragen dat er een inventarisatie plaats 

vindt van de veiligheidsrisico`s, voor de veiligheidsdomeinen welke op het werk van toepassing zijn en 

relevante beheersmaatregelen te (laten) treffen. 

 

Life Cycle Cost analyse  

• U of uw organisatie moet er voor zorgdragen dat er voor de delen van het areaal welke bij RWS in 

Beheer en Onderhoud (terug)komen een LCC-analyse wordt opgesteld. 

 

Gegevens areaal 

• Als uw verzoek wordt toegewezen dient u de gegevens van de ‘toekomstige’ nieuwe situatie af te 

stemmen met Rijkswaterstaat en na afronding van de werkzaamheden digitaal aan te leveren. Op de 

website van Rijkswaterstaat is een totale Areaallijst te vinden.  

 

Nadere toelichting 

Onder het Duurzame Leefomgeving vallen de volgende onderwerpen: 

Energie en materialen  

Het project draagt bij aan energie neutrale netwerken (zowel energiewinning als energiebesparing) 

en faciliteert een circulaire economie door de exploitatie van (herbruikbare) grondstoffen. 

Klimaatbestendigheid 

Het project draagt bij aan het verminderen van het zoetwatertekort, hittestress, wateroverlast of 

zoutindringing. Denk hierbij aan het besparen/hergebruik zoet water en het vergroenen van verhard 

oppervlakte. 

Ecologie en biodiversiteit 

Het project faciliteert de instandhouding, vergroting of dient als verbindingszone voor (de 

hoeveelheid) inheemse planten -en diersoorten. 

Ruimtelijke kwaliteit 

Het project versterkt de belevingswaarden van de omgeving. Denk hierbij aan (cultuur-historische) 

identiteit, sfeer, aanwezige landschapsstructuren, natuur en ruimtelijke samenhang. 

Welzijn en gezondheid 

Het project faciliteert fysieke beweging van de bevolking of het gebruik van het OV. Ook kan het 

bijdragen aan de gezondheidsbescherming en het voorkomen van hinder (denk aan luchtkwaliteit, 

geluidsoverlast en lichthinder), het opheffen van (fysieke) barrières of het toevoegen van 

voorzieningen aan de omgeving ter bevordering van de sociale interactie. 
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BIJLAGE D INITIATIEVEN SCHEVENINGEN BAD (19/3/13) 

Onderstaand is een letterlijke weergave gegeven van het in maart 2013 door de gezamenlijke partijen 

opgestelde beleidsdocument waarin de onderling gemaakte afspraken over de toen op handen zijnde 

initiatieven zijn vastgelegd (Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Hoogheemraadschap van 

Delfland/Gemeente Den Haag, 2013). 

 

Opgesteld door: Het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Het Hoogheemraadschap van Delfland  

De gemeente Den Haag 

 

Aanleiding en urgentie 

De gemeente Den Haag heeft enige jaren geleden de duidelijke ambitie uitgesproken om een “Wereldstad 

aan Zee” te worden. De bescherming van de kust en het achterland gaan daarbij hand in hand met de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling van het gebied. Scheveningen Dorp was tot voor kort een zwakke 

schakel in de zeewering. De afgelopen jaren is door het Hoogheemraadschap van Delfland, het Rijk en de 

gemeente Den Haag fors geïnvesteerd in waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. De nieuwe boulevard, 

ontworpen door De Solà-Morales, vormt inmiddels niet alleen de noodzakelijke bescherming voor 

Scheveningen Dorp, maar biedt tevens nieuwe allure als één van de mooiste strandboulevards van 

Nederland. 

De opgave in Scheveningen is nu veilig te blijven, de kusteconomie verder te versterken en onder meer aan 

de noordkant van de nieuwe boulevard de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Om veilig te blijven wordt de 

kust onderhouden met zandsuppleties, waardoor de kustlijn op zijn plek blijft. Ter hoogte van de nieuwe 

boulevard is inmiddels extra zand gesuppleerd en zal de kustlijn in 2015/2016 officieel zeewaarts worden 

verplaatst. Om de ruimtelijke en economische vitaliteit te verbeteren zijn nieuwe investeringen nodig. De 

resterende boulevard - van Sealife tot de Noord- boulevard - kenmerkt zich namelijk door een gedateerde 

uitstraling en snel teruglopende economische vitaliteit. Het recente faillissement van de Pier versterkt de 

teruglopende aantrekkingskracht op recreanten. Leegstand en verloedering dreigen al op korte termijn te 

ontstaan. Nieuw initiatief is noodzakelijk. 

 

 

Noordboulevard 

 

Beleidscontext 

Binnen de kustplaatsen is ruimte voor ver- en nieuwbouw voor de bewoners en ontwikkeling van 

economische en toeristische activiteiten. Voorwaarde is wel dat hiermee de veiligheid van het achterland niet 

nadelig wordt beïnvloed en dit niet leidt tot kostenverhoging van toekomstige versterkingswerken (‘ja, mits’-

principe). De nationale ambities (d.w.z. van provincies, waterschappen, gemeenten en rijk samen) worden 

verwoord in het kader van het Deltaprogramma Kust, dat inzet op het versterken van de verbinding tussen 

veiligheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit. 

De ambities van de gemeente Den Haag zijn verwoord in het Masterplan Scheveningen-Kust dat in 2010 

door de Gemeenteraad is vastgesteld. Belangrijke pijler hierbij is het versterken van de economische 
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vitaliteit van het gebied. Dit kan worden bereikt door enkele economisch krachtige dragers aan het gebied te 

binden, die er voor zorgen dat de boulevard gedurende het gehele jaar aantrekkelijk is om te bezoeken. 

 

Initiatieven en kustveiligheid 

Sinds enige tijd zijn er drie particulieren bouwinitiatieven beoogd op het noordelijke deel van de 

Scheveningse boulevard: Noordboulevard (Hommerson), Vitalizee (Sense) en Oscars. Met de realisatie van 

deze initiatieven wordt een grote bijdrage geleverd aan gewenste economische impuls. Bovendien leiden de 

plannen tot een flinke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Naast de direct waarneembare positieve 

effecten van de drie genoemde projecten zal sprake zijn van flinke spin-off effecten voor de gehele 

boulevard en voor Scheveningen als badplaats met attracties gedurende alle seizoenen. 

Afspraak 1 

 

 

Noordboulevard (Hommerson) 

 

  

Vitalizee (Sense)    Oscars 

 

Bij de beoordeling van de initiatieven vanuit waterveiligheid is een belangrijke voorwaarde dat de veiligheid 

van het achterland niet nadelig wordt beïnvloed. Ter plaatse van de beoogde ontwikkelingen is er sprake van 

een uitzonderlijke en zeer specifieke situatie. Als gevolg van de zuidelijk gelegen kustversterking, de Zwakke 

Schakel Scheveningen, zal de basiskustlijn zeewaarts worden verlegd om de nieuwe kering te onderhouden. 

Om de basiskustlijn natuurlijk te laten verlopen wordt deze net ten noorden van de nieuwe kering ook 

zeewaarts verlegd, totdat aansluiting is verkregen met de oorspronkelijke kustlijn. Gevolg is dat precies op 

de plek waar de nieuwe initiatieven zijn beoogd, extra zand aan het kustsysteem is toegevoegd, meer dan 

voor de veiligheid nodig is. 

Partijen onderkennen het belang van economische en ruimtelijke vitaliteit in Scheveningen. Gemeente 
Den Haag is van mening dat de beoogde initiatieven hieraan een forse bijdrage leveren. 
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Partijen kiezen voor een integrale beschouwing van de beoogde initiatieven en de voorgenomen zeewaartse 

verplaatsing van de basiskustlijn. Dit sluit aan bij de nationale ambitie om de verbinding tussen veiligheid, 

aantrekkelijkheid en economische vitaliteit aan de kust te versterken. Ook wordt in lijn gehandeld met de 

integrale aanpak die gevolgd werd bij de realisatie van de nieuwe boulevard. Scheveningen is op deze 

manier een proeftuin van innovatief meervoudig kustgebruik. 

Afspraak 2 

Partijen stemmen in met een integrale beschouwing van de effecten op de waterveiligheid, waarbij de 
effecten van beoogde initiatieven in samenhang worden bezien met de lokale aanpassing van de 
basiskustlijn. Daarmee wordt invulling gegeven aan de nationale ambitie om de verbinding tussen 
veiligheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit aan de kust te versterken. 

 

Een belangrijke voorwaarde voor deze aanpak is dat de verlegging van de basiskustlijn, die is gepland in 

2015/2016 bij “de tweede tranche” van kustlijnverplaatsingen, ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. 

Afspraak 3 

 

 

Principe herziening positie basiskustlijn 

 

Voorlopige beoordeling van de effecten van initiatieven 

Met zeewaartse verlegging van de basiskustlijn ontstaat ten noorden van de oorspronkelijke zwakke schakel 

Scheveningen Dorp een uitzonderlijke en zeer specifieke situatie. Het gebied ligt binnen het bestaand 

bebouwd gebied (‘ja, mits’-principe) en bovendien ontstaat met het vloeiende verloop van de nieuwe kustlijn 

een extra veiligheidsbuffer. Door de locatie van de initiatieven is in dit uitzonderlijke geval deze buffer te 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu garandeert de benodigde verlegging van de basiskustlijn van 
minimaal 70 meter voor de raai 99.75 en 35 meter voor de raaien 99.25 en 98.75 in 2015/2016. 
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benutten als ontwikkelruimte. Bij realisatie van de beoogde initiatieven wordt die buffer gebruikt. Indicatieve 

berekeningen tonen aan dat het huidige veiligheidsniveau minimaal wordt gehandhaafd.  

Over de gehanteerde berekeningsmethodiek is advies gevraagd aan het Expertise Netwerk Waterveiligheid 

(ENW) dat is ingesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een positief advies van het ENW is 

een belangrijke voorwaarde die het Hoogheemraadschap van Delfland heeft gesteld om de watervergunning 

te kunnen verlenen. 

Afspraak 4 

 

Een van de belangrijkste doelen van het Deltaprogramma Kust is dat het kustfundament en de daarop 

aanwezige kering in harmonie met de (bebouwde) omgeving mee kan groeien met de zeespiegelstijging. 

Daartoe worden zogenaamde meegroeiconcepten ontwikkeld. Gezien de innovatieve aanpak om 

kustveiligheid en economische vitaliteit zoveel mogelijk hand in hand te laten gaan, past het ook om in de 

ontwerpen van nieuwe bebouwing deze meegroeiconcepten te onderzoeken. 

Afspraak 5 

 

Vervolg 

Uitgaande van bovenstaande afspraken kunnen de initiatiefnemers de beoogde ontwikkelingen nader 

uitwerken en een aanvraag indienen voor een watervergunning. Indien de nadere technische uitwerking en 

de uitvoeringswijze ook voldoen aan de gestelde voorwaarden vanuit waterveiligheid, dan kan de 

vaststellingsprocedure voor de watervergunning worden doorlopen. 

In een paralleltraject zal worden bezien hoe de initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van 

meegroeiconcepten in Scheveningen. 

Naast de watervergunning worden de beoogde initiatieven, voor verkrijging van de benodigde 

omgevingsvergunning, separaat in het kader van de WaBo-procedure door de gemeente Den Haag 

beoordeeld 

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de intentie een watervergunning te verlenen aan een drietal 
initiatieven in Scheveningen Bad (Noordboulevard/Hommerson, Vitalizee/Sense en Oscars), als daarbij in 
combinatie met de geplande zeewaartse verlegging van de basiskustlijn: 

1. het huidige veiligheidsniveau gehandhaafd blijft zoals indicatieve berekeningen nu uitwijzen 

2. het ENW een positief advies geeft over de gehanteerde berekeningsmethodiek 

3. de nadere uitwerking en de uitvoeringswijze voldoen aan de voorwaarden vanuit waterveiligheid, 
waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

Partijen streven ernaar dat in de afspraken met initiatiefnemers mogelijkheden worden onderzocht om de 
zeewering mee te laten groeien met de zeespiegelstijging, en dat daartoe in het ontwerp van de 
bebouwing de benodigde flexibiliteit wordt geboden. 
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BIJLAGE E VOORWAARDEN STRANDBEBOUWING (4/10/16) 

In het navolgende zijn de door Rijkswaterstaat aan specifiek jaarrond paviljoens te stellen eisen 

samengebracht.30 

 

Voorwaarden strandbebouwing jaarrond van Rijkswaterstaat 

• Een strook van 10 meter boven de hoogwaterlijn31 moet worden vrijgehouden als calamiteitenstrook; 

• Zorgen dat er geen gevaarlijke stoffen in het zand terecht komen, zoals olie e.d. (in geval van bv. 

evenementen); 

• Direct herstellen van zand-, wind- en waterschade aan het kustfundament. 

• Bij de positionering van de paviljoens zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 Afstand uit duinvoet (door waterkeringbeheerder te bepalen); 

 (Jaarrond) Fundering op (verwijderbare) palen of anders flexibel aan te passen;  

 (Jaarrond) Minimale bovenkant funderingspalen op + 4,0 m NAP; 

 (Jaarrond) Onderkeldering/dichtzetten van de fundering is niet toegestaan, (onderkeldering ook niet 

toegestaan bij seizoenspaviljoens op zandplateau);  

 Hoogte van het paviljoen (in advies bouwvoorschriften door RWS en de waterschappen vastgesteld 

op maximaal 10 meter); 

 Waterkeringstechnische voorwaarden voor de doorvoer van kabels en leidingen (bijvoorbeeld 

minimaal 1 meter diep als er zandplateau is); 

 Verplaatsbaarheid van bebouwing binnen één week, de bebouwing moet ook demontabel zijn; 

 Bebouwing moet berekend zijn dat het bij blootstelling aan zware golven uit elkaar kan vallen. 

Bouwwerken mogen niet uit betonnen constructies bestaan. Gewapend beton/bekisting onder 

paviljoens is niet toegestaan.  

 

Zandverplaatsingen zijn vergunningplichtig, uitgezonderd zijn de zandverplaatsingen die vallen onder de 

activiteiten van ondergeschikt belang genoemd in art. 6.12 van de Waterregeling, namelijk: 

• Het maken van tijdelijke zandbanketten op het strand ten behoeve van niet-permanente bebouwing mits 

deze maximaal +6m NAP hoog zijn en niet breder zijn dan 25 m kustdwars, gemeten boven op het 

banket vanaf het duinfront; 

• Het verplaatsen van zand tot een hoeveelheid van maximaal 20 m3 per strekkende meter. 

• Ten aanzien van deze ondergeschikte activiteiten gelden de volgende voorwaarden: 

 De zandverplaatsingen mogen binnen één kalenderjaar niet gecombineerd worden uitgevoerd’ 

 De activiteiten worden uitgevoerd in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn. 

 

Voor genoemde activiteiten van ondergeschikt belang geldt wel een meldingsplicht! 

Bij een melding kan gebruik worden gemaakt van het meldingsformulier “gebruik rijkswaterstaatswerken”. 

 

Hieruit blijkt dat RWS géén voorwaarden stelt aan maximale breedte e.d. voor bestaande of nieuwe 

zandbanketten. Als er zand geschoven gaat worden, moet dat gemeld worden. Als dat jaarlijks meer dan 20 

m3 per strekkende meter is of het zandbanket groter wordt dan 25 m kustdwars, moet er een vergunning 

voor worden aangevraagd. Het is locatie-gebonden of RWS in samenwerking met de waterschappen daar 

wel/geen vergunning voor gaat verlenen. 

                                                      

30 Dit betreft weergave van een op 4 oktober 2016 van mevr. J. Jagernath ontvangen document (RWS, 2016c).  
31 Er is geen kaart van de gemiddelde hoogwaterlijn. Dat verschilt per jaar en is ook afhankelijk van geen of veel erosie, zandsuppleties 
e.d. 



 

 

138/143 File: C03011000535_NoordboulevardScheveningen_EindRapportage_v170303_Definitief.docx (ref: 079040308 A)

  

 
 

NOORDBOULEVARD SCHEVENINGEN 

Verder zijn altijd deze voorwaarden op het strand van kracht: 

• Gelet op artikel 5.23 van de Waterwet is de vergunninghouder gehouden onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden (bijv. zandsuppleties) van Rijkswaterstaat aan het strand (als onderdeel van het 

waterstaatswerk Noordzee) te gedogen; 

• Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient 

de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te gedogen; 

• De vergunninghouder dient alles wat in de weg staat voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden, te 

verwijderen; 

• Het laten liggen van de werken gedurende de werkzaamheden van Rijkswaterstaat is op eigen risico van 

de vergunninghouder; 

• In geval van zandverplaatsingen door stormen is eventuele schade aan de vergunde werken voor 

rekening van de vergunninghouder. De vergunninghouder kan geen aanspraak maken op extra 

bescherming en/of suppletie; 

• Het behouden van werken geschiedt geheel op eigen risico. Bij vergaande storm dient eventuele schade, 

veroorzaakt door de vergunde werken, aan het strand en/of de duinvoet ten spoedigste hersteld te 

worden door de vergunninghouder, in overleg met de waterbeheerder.  
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BIJLAGE F RESULTATEN OVERLEG MET KPR (27/10/16) 

In het navolgende zijn de door het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) in een notitie samengevatte 

aanbevelingen ten aanzien van effecten van de nieuwe normering op de maatgevende condities 

samengebracht.32 

 

1. Vraagstelling 

Het Hoogheemraadschap van Delfland (vanaf hier: Delfland) heeft de volgende vraag aan de Helpdesk 

Water voorgelegd: 

In het kader van een vergunningaanvraag voor een ruimtelijke ontwikkeling wil Delfland toetsen in hoeverre 

dijktraject 14-6 (Scheveningen) voldoet aan de nieuwe veiligheidsnorm. In het concept WBI2017 is 

aangegeven hoe de faalkans op trajectniveau omgerekend kan worden naar een faalkans op 

doorsnedeniveau per faalmechanisme. De faalkansruimte per faalmechanisme is gegeven voor dijktrajecten 

en duintrajecten (tabel 2.2 bijlage III, sterkte en veiligheid). Traject 14-6 is echter een traject dat niet in één 

van deze twee categorieën past. Er is een stuk duin, een hybride kering, een dijk en een kunstwerk. 

Daardoor is het onduidelijk hoe de faalkans verdeeld kan worden over de mechanismen. 

In het OI2014 is geadviseerd om bij dit soort situaties uit te gaan van 10% van de faalkans voor het 

mechanisme duinen. Dit is echter niet overgenomen in het concept WBI2017. Dit is overigens een 

verzwaring met een factor 7 t.o.v. duintrajecten (70%). De vraag die wij aan u stellen luid: 

1. Welke faalkansruimte (%) kan worden aangehouden voor het duingedeelte van dijktraject 14-6 

(Scheveningen) 

2. Welke verdeling van faalkansruimte kan voor de overige mechanisme worden aangehouden voor 

traject 14-6 waar zowel sprake is van een duin als een hybride kering, een dijk en een kunstwerk? 

3. Indien er geen standaard faalkansverdeling beschikbaar is, hoe kan dan toch de faalkans op 

trajectniveau worden vertaald naar een faalkans op doorsnedeniveau per faalmechanisme? 

4. Heeft deze combinatie van type waterkeringen nog andere consequenties voor de te hanteren 

beoordelingsmethodiek? 

5. Mocht de beoogde situatie vallen onder de noemer 'toets op maat', welke aandachtspunten of tips 

kunt u hiervoor meegeven? 

 

De Helpdesk Water heeft het KPR gevraagd deze vraag te beantwoorden. Daarom heeft op 27 oktober 2016 

een informerend gesprek plaatsgevonden tussen Delfland en KPR. Onderstaand worden deze vragen 

beantwoord. 

 

2. Beantwoording vragen ten aanzien van de te hanteren faalkansbegroting 

 

1. Welke faalkansruimte (%) kan worden aangehouden voor het duingedeelte van dijktraject 14-6 

(Scheveningen) 

2. Welke verdeling van faalkansruimte kan voor de overige mechanisme worden aangehouden voor 

traject 14-6 waar zowel sprake is van een duin als een hybride kering, een dijk en een kunstwerk? 

3. Indien er geen standaard faalkansverdeling beschikbaar is, hoe kan dan toch de faalkans op 

trajectniveau worden vertaald naar een faalkans op doorsnedeniveau per faalmechanisme? 

 

Omdat er één redenatie hoort bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 3 worden deze vragen 

samengenomen.  

 

                                                      

32 Dit betreft weergave van een op 9 december 2016 van dhr. B. d Bree ontvangen document (RWS/KPR, 2016). Het betrof een 
gereviseerde versie van de op 9 november gedeelde eerste versie. 
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Het dijktraject 14-6 bevat diverse verschillende segmenten: een dijksegment, een duinsegment, een 

kunstwerksegment en een hybride kering segment. De combinatie33 van de faalkansen van al deze 

segmenten mag niet groter zijn dan de maximaal toelaatbare overstromingskans voor dit traject. Dit betekent 

dat de beschikbare faalkansruimte verdeeld moet worden tussen deze segmenten.  

Dat kan door zelf een passende faalkansbegroting af te leiden. De faalkansbegroting is een hulpmiddel (en 

niet meer dan dat) bij de beantwoording van de vraag of de overstromingskans kleiner is dan de norm 

(signaleringwaarde of maximaal toelaatbare waarde). In een volledig probabilistische analyse worden de 

faalkansen per mechanisme en onderdeel van een traject gecombineerd, rekening houdend met onderlinge 

afhankelijkheden. De faalkansbegroting speelt dan geen enkele rol. De faalkansbegroting komt pas in beeld 

als (gemakshalve) afzonderlijke beoordelingen per faalmechanisme worden uitgevoerd. Idealiter wordt de 

faalkansbegroting zo gekozen dat de beoordeling per faalmechanisme leidt tot een overall-

beoordelingsresultaat dat lijkt op het beoordelingsresultaat dat zou zijn verkregen middels een volledig 

probabilistische overstromingskansberekening. 

De standaard-faalkansbegrotingen zoals opgenomen in het OI2014v3 en het WBI2017 betreffen niet meer 

dan mogelijk goede startwaarden, mede tot stand gekomen op basis van bestaande inzichten in 

faalkansverdelingen van waterkeringen in Nederland.  

De standaard-faalkansgroting die van toepassing is op dijktraject 14-6 is opgenomen in de tweede kolom 

van Tabel 1. In de tabel is de faalkansbegroting met een combinatie van dijken en duinen als uitgangspunt 

genomen, niet de standaard-faalkansbegroting voor een gangbaar duinentraject. In dat laatste geval 

bedraagt de faalkansruimte voor het mechanisme duinafslag 70 % (in plaats van 10%). 

De standaard-faalkansbegroting kan door de beheerder altijd naar eigen inzicht worden aangepast indien dit 

leidt tot onnodig knellende faalkanseisen. Zoals besproken spelen de faalmechanismen piping en 

macrostabiliteit in dit dijktraject geen rol van betekenis. Hiervoor is dus minder faalkansruimte benodigd, de 

faalkansruimte kan bijvoorbeeld worden verkleind van respectievelijk 24% (piping) en 4% (macrostabiliteit) 

naar bijvoorbeeld 1% (piping) en 1% (macrostabiliteit). De vrijgekomen faalkansruimte van 26% kan dan aan 

naar eigen inzicht aan een ander in dit traject relevant faalmechanisme toebedeeld worden. In dit geval dus 

naar het mechanisme duinafslag. Dit leidt tot het in de derde kolom van Tabel 1 opgenomen resultaat onder 

het kopje ‘Onafhankelijk herverdeeld’. Indien duinafslag echt een knelpunt vormt dan kan nog worden 

overwogen om de faalkansruimte van overloop/overslag te verkleinen van 24% naar 10% en dit eveneens 

toe te kennen aan duinafslag (van 36% naar 50%). Dit leidt dan tot het in de vierde kolom van Tabel 1 

opgenomen resultaat onder het kopje ‘Onafhankelijk herverdeeld – duinafslag knelpunt’. 

Herverdeling van faalkansen vindt normaliter plaats onder de veronderstelling van onafhankelijkheid van de 

faalmechanismen in het dijktraject. In veel gevallen zijn de correlaties tussen de faalmechanismen namelijk 

gering of ze zijn onder de motorkap al verwerkt in de voorschriften (zoals voor het falen van steenzettingen 

en falen door golfoverslag). De afzonderlijke faalkanseisen tellen in dat geval op tot 100% van de 

overstromingskansnorm. Voor dit specifieke traject wordt echter verwacht dat ook van een groter percentage 

uitgegaan zou kunnen worden voor het afleiden van eisen per faalmechanisme. 

Verwacht mag worden dat de correlatie tussen de mechanismen duinafslag en overloop/overslag van de dijk 

zeer groot zal zijn. Deze correlatie is niet al onder de motorkap verwerkt in de voorschriften voor duinafslag 

of golfoverslag. Voor de stukken duin en dijk zijn de hydraulische belastingen bepalend voor de faalkans en 

deze belastingen zijn ruimtelijk sterk gecorreleerd. Dat vooral de hydraulische belasting bepalend is, kan als 

volgt worden verklaard. Uit probabilistische duinafslaganalyses is bekend dat vooral de onzekerheid ten 

aanzien van de belasting van belang is. Ditzelfde geldt voor golfoverslag/overloop op het dijkgedeelte binnen 

dit traject. De onzekerheid over de weerstand tegen erosie van het binnentalud van deze dijk zal nauwelijks 

van belang zijn omdat de dijk een binnentalud heeft met een helling van ca. 1:40, zoals door de beheerder 

aangegeven tijdens de bijeenkomst. Logischerwijs is het relatieve belang van de onzekerheid ten aanzien 

van de belasting dan groot.  

In aanvulling op het bovenstaande is het ook nog van belang dat de faalkansen van het duin en de dijk niet 

precies even groot zullen zijn (vermoedelijk zelfs ordegroottes verschillen). De correlatie tussen de 

faalmechanismen in combinatie met dit gegeven maakt het zeer aannemelijk dat bij het falen van het duin 

sprake zal zijn van een gefaalde dijk. Als de kans op falen door overloop/overslag gegeven falen door 

                                                      

33 Een combinatie is niet gelijk aan een sommatie vanwege afhankelijkheden tussen de faalmechanismen 
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duinafslag praktisch gelijk is aan 1 (of als dit andersom was geweest), dan kan voor beide mechanismen 

pragmatisch en zonder wezenlijk verlies van nauwkeurigheid met dezelfde faalkanseis worden gerekend. 

Gelet op het bovenstaande is in de laatste kolom van Tabel 1 een “verder geoptimaliseerde” 

faalkansbegroting opgenomen. Omdat in de tabel de mechanismen overloop/overslag en duinafslag 

afzonderlijk zijn benoemd, geldt een percentage van 60% voor beide faalmechanismen. De som van de 

afzonderlijke percentages zou daarbij optellen tot boven de 100%. Vanwege de sterke afhankelijkheid 

tussen deze faalmechanismen zijn hun bijdragen aan de overstromingskans echter niet cumulatief. Eerder is 

deze bijdrage gelijk aan de grootste faalkans van deze twee faalmechanismen. Daarom zijn beide 

percentages van 60% niet afzonderlijk opgeteld en sluit de faalkansbegroting alsnog op 100%.  

Tabel 1 Aangepaste faalkansbegroting voor dijktraject 14-6 
Faalmechanisme Basis Onafhankelijk 

herverdeeld  
Onafhankelijk 
herverdeeld – 
duinafslag knelpunt 

Verder ge-
optimaliseerd 

Overloop/overslag 24% 24% 10% 60%* 

Piping 24% 1% 1% 1% 

Macrostabiliteit 4% 1% 1% 1% 

Bekleding 10% 10% 10% 10% 

Kunstwerken totaal 8% 8% 8% 8% 

Duinafslag 10% 36% 50% 60%* 

Overig 20% 20% 20% 20% 

Totaal 100% 100% 100% 100%* 

* De faalmechanismen overloop/overslag en duinafslag zijn in dit traject sterk gecorreleerd. De faalkansen van de 
faalmechanismen tellen dan niet op. Verwacht wordt dat de faalkansbegroting praktisch op 100% van de norm zal 
sluiten als voor de faalmechanismen overloop/overslag en duinafslag binnen dit traject een faalkansbudget van 60% 
wordt aangehouden. 

 

Verwacht wordt dat het rekenen met de voordeligste faalkansbegroting uit de twee voorlaatste kolommen 

(“onafhankelijk herverdeeld” en “duinafslag knelpunt”) al praktisch hetzelfde beoordelingsresultaat zal 

opleveren als het rekenen met de faalkansbegroting uit de laatste kolom (“verder geoptimaliseerd”). Dit 

betekent dat de laatstgenoemde optimalisatiemogelijkheid, die niet gebruikelijk is, vermoedelijk onnodig is 

voor besluitvorming. Deze optimalisatiemogelijkheid zou dan ook in eerste instantie “achter de hand” 

gehouden kunnen worden om de uitleg eenvoudig te houden. 

 

4. Heeft deze combinatie van type waterkeringen nog andere consequenties voor de te hanteren 

beoordelingsmethodiek? 

 

Dat er verschillende typen waterkering in een dijktraject voorkomen is niet ongebruikelijk. De 

beoordelingssystematiek speelt hier dan ook op in door aan ieder type (dijk, duin, kunstwerk) een deel van 

de faalkansruimte toe te kennen. Dit brengt dus in principe geen andere consequenties voor de 

beoordelingssystematiek met zich mee. 

 

5. Mocht de beoogde situatie vallen onder de noemer 'toets op maat', welke aandachtspunten of tips 

kunt u hiervoor meegeven? 

 

Het werken met de faalkansbegroting uit de laatste kolom valt mogelijk onder de noemer ‘toets op maat’, 

maar dit zou voor het toetsoordeel geen betekenis mogen hebben. Meer specifiek betekent dit dus dat op 

basis van deze uitwerking wordt aanbevolen niet de standaardwaarde van 70% voor het mechanisme 

duinafslag (behorend bij een traject dat volledig uit duinen bestaat) te gebruiken, maar dat op basis van de 

eerdere overwegingen 60% kan worden aangehouden. 

Verder bleek uit het overleg van 27 oktober dat er voor dit traject geen zorg bestaat omtrent het resultaat van 

de volgende wettelijke beoordelingsronde; veeleer speelt een bestuurlijke discussie omtrent de veiligheid 

over 200 jaar (levensduur van de waterkering). In dat licht is het goed te weten dat in de reeds uitgevoerde 

duinafslagberekeningen de nodige conservatismen zijn opgenomen (aangegeven in overleg op 27 oktober): 

 de beoordeling is uitgevoerd aan de hand van de signaleringswaarde (factor 3 strenger dan de 

ondergrenswaarde); 
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 als N-waarde is 2 gehanteerd conform OI2014 versie 3; in versie 4 van het OI2014 wordt dit 

aangepast naar N=1 

 de faaldefinitie (keuze maatgevende locatie afslagpunt) is conservatief, omdat er in het profiel nog 

de nodige reststerkte aanwezig is. 

 uitgegaan is van het klimaatscenario W+, hetgeen een conservatieve keuze is. 
 

3. Samenvatting en advies  

In dit memo is een voorzet gegeven voor een aangepaste faalkansbegrotingen voor dijktraject 14-6. Hierbij 

is gebruik gemaakt van afhankelijkheid tussen de faalmechanismen hoogte en duinafslag. Tevens is op 

basis van het gesprek over de lokale situatie met de beheerder (bijvoorbeeld dijk met een zeer flauw talud) 

de aanname gedaan dat piping en macrostabiliteit geen rol van betekenis spelen.  

Aanbevolen wordt om voor de faalkansruimte voor het mechanisme duinafslag voor het beschouwde traject 

niet uit te gaan van de 10%-waarde uit de standaardbegroting als dit knellend is, maar een waarde van 50% 

of 60% (als rekening wordt gehouden met afhankelijkheid). Het is aan de beheerder om hier een keuze in te 

maken. 

Verder wordt aangegeven dat de gehanteerde uitgangspunten (met name het gebruik van de 

signaleringswaarde, de factor 2 voor het lengte-effect en het feit dat er wordt gekeken naar de positie van 

het maatgevend afslagpunt en (nog) naar de kans op falen en doorbraak van de kering feitelijk conservatief 

is.  

Aanbevolen wordt om dit te duiden in de rapportage. 

Voor besluitvorming omtrent vergunningen/toekomstige ontwikkelingen is ook de robuustheid van de 

beoordeling van duinafslag bij het alsnog ongunstig wijzingen van de faalkansbegroting van belang. Daarbij 

zou dus teruggevallen kunnen worden op de ondergrens voor de faalkansruimte, te weten 10 %. 

Ten aanzien van de robuustheid van de beoordeling speelt ook mee dat de maximaal toelaatbare 

overstromingskans betrekking heeft op de kans op een overstroming leidend tot “substantiële schade of 

slachtoffers”. Dit is van belang voor de hoeveelheid afslag die -vanuit het perspectief van de Waterwet- 

toelaatbaar is. Geadviseerd wordt om ten behoeve van deze robuustheidscheck ook een afslagberekening 

te maken bij een faalkansruimte van 10%, hierbij rekening houdend met verzwarende omstandigheden als 

gevolg van de aanwezigheid en/of falen van het te realiseren NWO (parkeergarage). Zoals besproken 

tijdens het overleg op 27 oktober is zelfs dan vermoedelijk geen sprake van een overschrijding van de 

maximaal toelaatbare overstromingskans.  

Aanbevolen wordt om aan te tonen of de waterkering, bij afwezigheid van de constructie maar met de 

hiervoor benodigde ingraving, over een termijn van 50 jaar of langer ook voor een faalkansruimte van 10% 

niet leidt tot een kans op een overstroming met “substantiële schade of slachtoffers” welke de maximaal 

toelaatbare overstromingskans overtreft.  
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