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Innovaties in de Kustlijnzorg
Activiteiten sinds 2e DCC op 22 juni 2017
•

Input geleverd aan Cocreatie Energietransitie en Kennisalliantie.

•

Gesprekken met initiatiefnemers concrete innovaties:
Zandwin(d)molen en ‘Zandvleugel’.

•

Met (markt)partijen een eerste systeemanalyse uitgevoerd om
innovaties in de kustlijnzorg te kunnen realiseren (9 november).

Stelling
Verduurzaming van de kustlijnzorg, waardoor o.a. de uitstoot van CO2 substantieel
vermindert, kan alleen door het innoveren van de wijze waarop zand wordt gesuppleerd.

Rijkswaterstaat
3

Innovaties in de Kustlijnzorg
Totale kosten

Kosten

LCC

Suppletiekosten

Toeristen totaal
Suppletiekosten per dag
Toeristen en watersporters

Recreatie

Strandafsluiting

Suppletie frequentie

Toeristen /
watersporters per dag
Innovatie exportwaarde

Het speelveld

en de
knoppen

Overstromingen
Schade

gewonnen zand

zand winning

kust

getransporteerd zand

Veiligheid

Schadegevallen

erosie

suppletie

transport

Materialen

Reputatie
-

Wind

benodigd

Stroming

Zeespiegel

Klimaatverandering
Norm
Verdiensten aannemers

Samen het speelveld
in kaart brengen.
Nagaan aan welke
innovatie-knoppen
(blauw) te draaien
om gewenste doelen
(groen) te bereiken.

Winlokatie
Suppletielokatie
Transportafstand

Diepte winlokatie

onderwatergeluid

Liter brandstof verbruik
Verbruik per m3

CO2 uitstoot

Suppletiemethode
Winmethode

Duurzaamheid

Transportmethode
Bodemschade

Stortschade

ertroebeling
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Innovaties in de Kustlijnzorg

Uitdaging Innovatie Kustlijnzorg
We willen de Kustlijnzorg verduurzamen, daarvoor moeten we het
zandsuppleren sterk innoveren.
In 2024 willen we meerdere innovaties in praktijk hebben gebracht die
hieraan bijdragen.
Hiervoor zijn nu middelen beschikbaar en we willen een gezamenlijk
proces inrichten om de kans op succes te maximaliseren.
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Innovaties in de Kustlijnzorg

RWS wil dat de markt en kennisinstellingen betrokken zijn. Wij willen
dat de innovatievoorstellen in geval van succes in de toekomstige
businessmodellen van de markt worden geïmplementeerd, zodat
RWS deze kan inkopen.
•
•

Welke condities moeten wij daarvoor scheppen?
Hoe kan de markt ons over haar toekomstige businessmodellen
informeren?

Wij nodigen de marktpartijen uit om deel te nemen aan een volgende
sessie die in januari wordt georganiseerd.
Aanmelden bij Eize Drenth, eize.drenth@rws.nl
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