
 

 

DUTCH COASTLINE CHALLENGE  
20 april 2017, De Bouwcampus 

 
DUTCH COASTLINE CHALLENGE: (OVER) LEVEN IN DE DELTA 

 
Op 20 april is het zover: de eerste bijeenkomst van de Dutch Coastline Challenge, een initiatief van Rijkswaterstaat 
en een aantal marktpartijen. Ruim tachtig deelnemers vanuit markt, kennisinstellingen en overheid gaan open en 
enthousiast met elkaar in gesprek over de kustlijnzorg van de toekomst. De belangrijkste vraag: voelen we met elkaar 
de noodzaak om deze opgave aan te pakken en zien we de kansen die het brengt om dit samen op een andere 
manier te doen?  
 
DE UITDAGING: DROGE VOETEN HOUDEN 

Hendrik Postma (Boskalis) schetst duidelijk het probleem: als je in een delta woont, onder de zeespiegel, en het 
klimaat verandert: dan wil je droge voeten houden en is verandering in de huidige aanpak noodzakelijk. Jean Luc 
Beguin (Rijkswaterstaat) vult aan dat dit proces tot nu toe anders is ingericht: niet vanuit het eigen belang, maar 
vanuit het totaal. Het eerste succes is al dat we vandaag met z'n allen hier zitten. Het zou mooi zijn wanneer we na 
deze dag met het gevoel weggaan dat we vanuit gezamenlijkheid nagedacht hebben en er inspiratie uit hebben 
gehaald om het anders aan te pakken. Probeer over je eigen schaduw heen te stappen en naar anderen te luisteren. 
Wat heel belangrijk is, is dat je zelf wilt, en niet omdat het moet. Als je het verschil wilt maken, doe dan mee! 
 
Annemieke Sietses (Rijkswaterstaat) en Arjan 
Keuzenkamp (Van Oord) vertellen over de 
gezamenlijke reis die zij de laatste anderhalf jaar 
hebben gemaakt met het kernteam. Het is als het 
uitdagingenklasje op de basisschool. Het is aan jezelf 
om te ontdekken hoe je het gaat aanpakken en te 
ervaren hoe waardevol en leuk het is om dit samen te 
doen met anderen die je nog niet kent. En, als het 
makkelijk was geweest, had je niet in het 
uitdagingenklasje gezeten! De uitnodiging aan 
iedereen vandaag is om samen het 'waarom-verhaal' 
te bouwen en nog niet in oplossingen te denken. 
 
 
INSPIREREN ÉN ASPIREREN! 

Na deze prikkelende start is er een brain warming-up. Vier inspiratie talks schetsen de ambitie, maar ook de harde 
werkelijkheid als we de scenario’s bekijken voor de zeespiegelstijging. Volgens Watergezant Henk Ovink (zie video) 
heeft Nederland goud in handen en moeten we de kust zien als een kans, omdat de kust van iedereen is. De Dutch 
Coastline Challenge moet dan ook een programma van velen zijn. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
die we allemaal dragen. Het gaat er niet alleen om dat we inspireren met mooie dingen uit het verleden, maar ook dat 
we aspireren, dat we ambitie blijven tonen en continue willen innoveren. De mooiste kernkwaliteit van Nederland is 
leven met water. En daar zit de wereld op te wachten!  
 

Na Henk Ovink is het woord aan Dewi le Bars van 
het KNMI over de onzekerheid van de gestelde 
scenario’s van de commissie Veerman uit 2008. 
Dewi geeft aan het publiek mee dat de nieuwe 
scenario’s veel schrikbarender zijn: de zeespiegel 
stijgt harder dan de commissie Veerman voorspeld 
heeft. 
 
Aansluitend op Dewi le Bars is Marcel Stive (TU 
Delft) aan het woord. Naast de technische kant 
van het verhaal, schetst hij ook het verschil met 
het verleden. Duizenden jaren geleden had de zee 
rond de Nederlandse kust genoeg toevoer van 
sediment om het effect van zeespiegelstijging op 

te vangen. Nu kan de zee dat niet meer op natuurlijke wijze om ons droge voeten te laten houden, dus zorgt 
Rijkswaterstaat ervoor dat ieder jaar 12 miljoen mᶟ zand wordt toegevoegd aan de kustlijn. Dit gaat nu al met moeite 
en bij de stijgende zeespiegel wordt dit nog lastiger.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EEJZzAoZIn8&feature=youtu.be


 

 

Als laatste is Theo van de Gazelle (Rijkswaterstaat) aan het woord om de deelnemers inspiratie mee te geven voor 
de rest van de dag. We moeten toe naar een robuust en integraal kustbeheer, bouwen met de natuur geeft duurzame 
oplossingen. RWS is één van de initiatiefnemers van de Marktvisie, waarin één van de pijlers is dat we met de 
‘gouden driehoek’ samen aan de slag gaan. Sta open voor de positieve energie om samenwerking in de keten te 
bevorderen. Zeg wat je te zeggen hebt en spreek ook je zorgen uit! 
 
DE DEELNEMERS AAN ZET 

Na deze inspirerende sprekers zijn de deelnemers zelf aan zet om te bouwen aan een gezamenlijk verhaal. Aan de 
hand van vier thema’s gaan de deelnemers met elkaar in gesprek: noodzaak, kracht, obstakel en springplank. 
Waarom moeten we met elkaar een nieuwe weg inslaan? Wat doen we nu al goed? Welke gedragingen helpen ons 
niet meer? En welke voorbeelden uit andere sectoren inspireren ons?  
 
Tijdens de drie rondes waarbij de deelnemers iedere ronde een ander thema kiezen, is het opvallend dat zij aan de 
tafels op een open, enthousiaste manier met elkaar spreken. Er lijkt brede instemming te zijn dat het verstandig is om 
nu na te gaan denken over een nieuwe stap met betrekking tot kustlijnzorg. Op zich kunnen wij nog wel even door 

met de huidige aanpak, maar moeten we nadenken over 
morgen. Wel zijn er meerdere richtingen waarvan de 
deelnemers vinden dat het denkproces op moet gaan.  
 
Een deel van de aanwezigen legt de nadruk op het 
verder verbeteren van de aanpak van de huidige 
suppleties. De uitdaging is onder andere te zoeken naar 
vormen van suppleren die minder energie kosten (of 
zelfs opwekken). Een ander deel van de deelnemers 
denkt dat een verbreding van de opgave noodzakelijk is. 
Het gaat niet alleen om kustlijnzorg maar om (over)leven 
in de delta. Het is essentieel dat nieuwe vormen van 
gecombineerde innovaties ontwikkeld worden in 
samenwerking met partijen uit andere sectoren. 
 
AMAZING! THIS IS HOW THEY WON THE DUTCH 
COASTLINE CHALLENGE  

Tijdens het laatste programmaonderdeel vormen de 
deelnemers zelf zes gemengde groepen om met elkaar te brainstormen over de ideale toekomst van de kustlijnzorg. 
Wat staat er in 2070 in de New York Times over het succes van de Nederlandse kustlijnzorg? Deze vraag levert veel 
inspirerende ideeën en beelden op. Variërend van het versterken van de leefbaarheid in de delta door 
functieverplaatsing tot ‘the Dutch make the waves pay for sealevel rising’. In 2070 heeft heel Nederland nog droge 
voeten, zorgen we voor een sterke kustlijn door de energie uit de golven te halen en is de leefbaarheid in de delta 
versterkt.  
 
Aan het einde van de dag is de conclusie dat de eerste beweging in gang is gezet. Het merendeel van de 
deelnemers wil actief verder in dit proces en een groep van 13 deelnemers meldt zich aan om actief mee te denken 
over het vervolg. Op naar de volgende stap in de Dutch Coastline Challenge! 
 

 
   


