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1. Inleiding 
Het project Zwakke Schakels beoogt om de kust in Noord-Holland op een aantal 
plaatsen te versterken. De wijze waarop de kustversterking wordt uitgevoerd, met 
name het verbreden van bestaand strand resp. aanbrengen van nieuw strand, al dan 
niet in combinatie met andere ruimtelijke bouwstenen, beïnvloedt ook de 
aantrekkingskracht voor toerisme en recreatie. Op zijn beurt heeft dit weer invloed op 
de hoeveelheid verkeer van en naar het kustgebied na de ingreep. 
 
In het planvormingsproces is meerdere keren een analyse gemaakt van de effecten op 
toerisme en recreatie in beide Zwakke Schakelprojecten: Duinen Kop van Noord-
Holland (DKNH) en Hondbossche en Pettemer Zeewering (HPZ): 
 Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse HPZ (september 2010)  
 Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse DKNH (maart 2010) 
 Memo recreatie en toerisme MVV HPZ (juli 2011) 
 Memo recreatie en toerisme MVV DKNH (juli 2011) 
 
In dit proces zijn twee afzonderlijke projecten met verschillende alternatieven en 
varianten met verschillende ruimtelijke bouwstenen gaandeweg getrechterd tot één 
variant zonder – vooralsnog - ruimtelijke bouwstenen (januari 2013) voor een 
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beperkter gebied. Deze wijzigingen in scope en inhoud hebben uiteraard ook 
gevolgen voor de verwachte effecten op toerisme en recreatie. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zijn in kort bestek de alternatieven en de daarmee gerelateerde 
effecten op toerisme en recreatie beschreven in de genoemde 
planvormingsdocumenten. Dit om enige achtergrond te bieden bij de aard en 
omvang van de betreffende effecten. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten 
weergegeven van de huidige planvorming. Door deze te confronteren met de 
uitgangspunten en effecten van de eerdere planvorming wordt in hoofdstuk 4 een 
verwachting uitgesproken over de effecten op toerisme en recreatie in de huidige 
planvorming. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 een uitspraak gedaan over het 
verkeersaantrekkende werking van de effecten op recreatie en toerisme. 
 
2. Historie effecten toerisme en recreatie Zwakke Schakels 
 
Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse HPZ (september 2010)  
De in deze MKBA onderzochte projectalternatieven zijn: 
 Traditionele kruinverhoging aangevuld met een damwand (1b) 
 Zeewaarts consolideren met stabiliteitsberm binnentalud en damwand (2b). 
 Zeewaarts consolideren met waterkerend duin (2d).  
 Landwaarts consolideren met kruinmuur, stabiliteitsberm en damwand (3c) 
 Beperkte kruinverhoging met uitbouw ondertalud, met stabiliteitsberm en een 

damwand (4b). 
 
Daarnaast is een aantal ruimtelijke bouwstenen verondersteld deel uit te maken van 
een of meerdere  van de betreffende alternatieven. 
 
Bij de effectschatting voor toerisme en recreatie is zowel gekeken naar de tijdelijke 
effecten, tijdens de aanleg als de permanente effecten na realisatie van het project. In 
het kader van de verkeersaantrekkende werking zijn alleen de permanente effecten 
van belang. Deze zijn het grootst bij alternatief 2 (consolideren zeewaarts). Bij dit 
alternatief wordt zand voor de zeewering aangebracht. Het middelste gedeelte van de 
zandvlakte (tussen de koppen) wordt ingericht als natuurgebied met aan de landzijde 
een invulling als jong duingebied en aan de zeezijde een gebied voor vogels die 
momenteel foerageren op de strandhoofden en de onderzijde van de zeewering. De 
mogelijkheden van strandrecreatie voor de zeewering nemen sterk toe, waardoor, in 
tegenstelling tot de huidige situatie, strand- en watersportactiviteiten mogelijk wordt. 
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In combinatie met de ruimtelijke bouwstenen is een totale stijging van 10% - 40% 
mogelijk in termen van bestedingen binnen het studiegebied (regio), uitgaande van de 
huidige situatie. In de berekeningen is uitgegaan van het midden van de range: een 
toename van 25% van de toeristisch-recreatieve bestedingen. 
 
De stijging bij de overige alternatieven is beperkter. Daar is namelijk geen sprake van 
extra zandstrand. Alleen de ruimtelijke bouwstenen dragen bij aan een stijging van 
recreatie en toerisme in het gebied. Wij schatten dat een stijging van 12,5% van de 
bestedingen mogelijk is bij alternatieven 1 en 4 vanwege de aanwezigheid van 
bouwstenen die goede condities scheppen voor een groter toeristisch aanbod (horeca, 
parkeerplaatsen, standplaatsen campers etc.).  Bij alternatief 3 is een stijging van 5% 
van de bestedingen mogelijk, hier zijn – voor recreatie en toerisme – minder relevante 
bouwstenen aanwezig. 
 
Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse DKNH (maart 2010) 
De in deze MKBA onderzochte projectalternatieven zijn: 
 ‘Gericht sturen’: verbreden van het strand bij de zwakke punten in het kustsysteem 

en strandsuppletie t.b.v. aanleg en strand en/of vooroeversuppletie t.b.v. 
onderhoud (1); 

 ‘Gestroomlijnde kust: duinverbreding ter hoogte van de zwakke delen en 
strandsuppletie t.b.v. directe aanleg in combinatie met vooroeversuppletie t.b.v. 
onderhoud (2); 

 ‘Gevarieerde kust’ door een zo groot mogelijke ruimtelijke afwisseling langs de 
kust en brede stranden: duinverbreding, ontwikkeling van voorduinen, zandmotor 
voor natuurlijk beheer en strandsuppletie. 
 

Elk van deze alternatieven is weer voorzien van deels overeenkomende en deels 
verschillende ruimtelijke bouwstenen. 
 
De toename van gebruiksmogelijkheden voor strand en watersportactiviteiten door 
de strandverbreding kan een flinke stijging van de recreatie betekenen (en daarmee 
potenties voor ontwikkeling van recreatief aanbod). Deze stijging kan vooral 
plaatsvinden als op er op het strand meer mogelijk is dan op de andere stranden en 
bestaat hoofdzakelijk uit twee categorieën recreanten: 
 ‘Gewone’ strandrecreanten. 
 Bezoekers specifieke evenementen. 
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De categorie ‘gewone’ strandrecreanten zijn bezoekers die specifiek op zoek zijn naar 
ruimte. De tweede categorie recreanten zijn bezoekers van specifieke evenementen. 
Een aanmerkelijk breder strand kan zich lenen voor specifieke evenementen die 
elders niet mogelijk zijn en waarbij relatief veel ruimte is vereist. Hierbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan kitesurfen en vliegeren. 
 
Om een substantiële stijging van het aantal toeristen mogelijk te maken, zal het 
recreatieve aanbod ook moeten toenemen. Een toename van het aantal toeristen is 
volgend op een hoger aanbod van recreatieve voorzieningen. Wij schatten dat door 
het verbrede strand en de hogere ruimtelijke kwaliteit de regionale toeristisch-
recreatieve bestedingen bij projectalternatief 1, 2 en 3 met respectievelijk 1%, 10% en 
15% toenemen ten opzichte van het referentiealternatief. Deze stijging is beperkter 
dan verwacht bij HPZ, omdat in het DKNH-plangebied reeds sprake is van (brede) 
stranden. 
 
Memo recreatie en toerisme MVV HPZ (juli 2011) 
In dit stadium van planvorming was sprake van een zogeheten Minimale 
Veiligheidsvariant (MVV), waarbij langs de gehele lengte van de zeewering zand 
voor de kust aangelegd. Hierdoor worden, in tegenstelling tot de huidige situatie, 
strand- en watersportactiviteiten mogelijk ter hoogte van de HPZ. De 
gebruiksmogelijkheden met betrekking tot strand- en watersportactiviteiten zijn voor 
dit alternatief zeer positief (++) beoordeeld. Ook nemen de gebruiksmogelijkheden 
voor wandelen toe. Er worden extra mogelijkheden voor wandelen toegevoegd door 
het strand. 
 
De realisatie van MVV heeft geen consequenties voor de aansluiting op het 
hoofdwegennet en het recreatieve wandel- en fietsnetwerk. Ook het aantal 
parkeerplaatsen nabij de strandopgangen verandert nauwelijks. De recreatieve 
aantrekkingskracht van het nieuwe strand voor de zeewering in MVV vraagt echter 
om een toename van het aantal parkeerplaatsen waarin niet is voorzien. MVV scoort 
daarom negatief (-) voor het criterium bereikbaarheid. 
 
De toename van gebruiksmogelijkheden voor strand en watersportactiviteiten bij 
MVV kan een toename van de recreatie betekenen (en daarmee potenties voor 
ontwikkeling van het recreatieve aanbod). Om een substantiële stijging van het aantal 
recreanten mogelijk te maken, zal het recreatieve aanbod ook moeten toenemen. Een 
toename van het aantal recreanten is volgend op een hoger aanbod van recreatieve 
voorzieningen. Door het extra zand voor de kust zal het aantal recreanten op korte 
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termijn ook zonder recreatieve voorzieningen naar verwachting iets toenemen (door 
extra ruimte en rust). Op de langere termijn is echter niet duidelijk hoe het recreatieve 
aanbod zich zal ontwikkelen. De ontwikkelingspotenties van MVV voor het 
recreatieve productaanbod zijn sterk positief beoordeeld (++). 
 
Per saldo is de verwachte score van MVV op dagrecreatie als volgt: 
Criteria MVV 
Gebruiksmogelijkheden bestaande waterkering 0 
Gebruiksmogelijkheden nieuwe waterkering ++ 
Belevingswaarde ++ 
Bereikbaarheid - 
Totaal dagrecreatie (na realisatie) ++ 

 
De scores van MVV op verblijfsrecreatie zijn als volgt samen te vatten: 
Criteria MVV 
Productaanbod + 
Economische waarde + 
Identiteit + 
Totaal verblijfsrecreatie (na realisatie) + 

 
Tevens is een groot aantal ruimtelijke bouwstenen op hun afzonderlijke en 
gecombineerde effect beoordeeld. Vrijwel al deze bouwstenen hebben voor 
dagrecreatie een positieve toevoeging aan het alternatief ten opzichte van het 
basisalternatief MVV. Per saldo leidt het toevoegen van deze bouwstenen tot het 
opheffen van de negatieve beoordeling op het criterium bereikbaarheid en een 
versterking van de reeds positieve scores op de andere criteria. 
 
Criteria MVV 
Gebruiksmogelijkheden bestaande waterkering 0 
Gebruiksmogelijkheden nieuwe waterkering ++ 
Belevingswaarde ++ 
Bereikbaarheid 0/+ 
Totaal dagrecreatie (na realisatie) ++ 
 
In onderstaande tabel is MVV inclusief de relevante bouwstenen – uitsluitend voor de 
gebruiksfase - beoordeeld voor het aspect ‘toerisme’ (verblijfsrecreatie). De meeste 
bouwstenen hebben een neutraal effect. Enkele bouwstenen, waar sprake is van meer 
(mogelijkheden voor) strandvoorzieningen, leiden tot een (beperkt) positief effect ten 
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opzichte van het basisalternatief MVV. Per saldo leidt het toevoegen van deze 
bouwstenen niet tot een wezenlijk andere beoordeling. 
 
Criteria MVV 
Productaanbod + 
Economische waarde + 
Identiteit + 
Totaal verblijfsrecreatie (na realisatie) + 
 
Memo recreatie en toerisme MVV DKNH (juli 2011) 
In MVV neemt de bestaande kwaliteit van de kust enigszins toe door een beperkte 
strandverbreding Vanuit het perspectief van recreatie is eerder op basis van expert 
judgement verwacht dat het aantal strandbezoekers in de gebruiksfase tussen de 5% 
en 15% kan toenemen. Het percentage wordt hoger naarmate de stranden breder zijn 
en worden voorzien van steeds meer recreatieve faciliteiten (de 
gebruiksmogelijkheden). De ingrepen bij MVV zijn echter minimaal en leiden tot een 
beperkt positief effect op de gebruiksmogelijkheden van de nieuwe kust (0/+). Om 
dezelfde reden worden ook de ontwikkelpotenties licht positief beoordeeld (0/+). 
 
Per saldo is de verwachte score van MVV op dagrecreatie in het plangebied DKNH 
als volgt: 
Criteria MVV 
Aantrekkelijkheid van de kust 0/+ 
Gebruiksmogelijkheden nieuwe kust 0/+ 
Beïnvloeding verblijfskwaliteit 0/+ 
Ontwikkelpotentie voor uitbreiding recreatief aanbod 0/+ 
Stuifzand 0 
Totaal dagrecreatie (na realisatie) 0/+ 

 
Wat het toerisme (verblijfsrecreatie) betreft leidt MVV zelf niet direct tot een 
uitbreiding van het product aanbod. Pas wanneer de bezoekersstromen op gang 
komen zal het product aanbod verder uitgebreid worden. Hetzelfde geldt voor de 
economische waarde. De identiteit van het gebied is gekoppeld aan het 
productaanbod. Cruciale vraag hierbij is of het gebied een eigen positie in de markt 
weet te verwerven met onderscheidend aanbod zoals bijzondere logies, 
streekproducten, specifieke evenementen (kitesurfen, vliegeren enzovoort). Ook voor 
identiteit geldt dat de mogelijkheden toenemen naar mate het strand breder wordt en 
de ruimtelijke kwaliteit toeneemt. Omdat de ingrepen in MVV beperkt zijn, wordt 
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identiteit licht positief beoordeeld. De beoordeling op toerisme is onderstaand 
weergegeven. 
 
Criteria MVV 
Productaanbod (gebruiksfase) 0/+ 
Economische waarde 
(gebruiksfase) 

0/+ 

Identiteit (gebruiksfase) 0/+ 
Beïnvloeding bebouwing op strand (aanlegfase) - 
Totaal verblijfsrecreatie (na realisatie) 0/+ 

 
Tevens is een groot aantal ruimtelijke bouwstenen op hun afzonderlijke en 
gecombineerde effect beoordeeld. Vrijwel al deze bouwstenen hebben voor 
dagrecreatie een positieve toevoeging aan het alternatief ten opzichte van het 
basisalternatief MVV.  
 
Criteria MVV 
Aantrekkelijkheid van de kust + 
Gebruiksmogelijkheden nieuwe kust + 
Beïnvloeding verblijfskwaliteit + 
Ontwikkelpotentie voor uitbreiding recreatief aanbod + 
Stuifzand 0/- 
Totaal dagrecreatie (na realisatie) + 
 
In onderstaande tabel is MVV inclusief de relevante bouwstenen beoordeeld voor het 
aspect ‘toerisme’ (verblijfsrecreatie). De bouwstenen hebben per saldo een neutrale 
tot licht positieve toevoeging ten opzichte van het basisalternatief MVV. 
 
Criteria MVV 
Productaanbod (gebruiksfase) + 
Economische waarde 
(gebruiksfase) 

+ 

Identiteit (gebruiksfase) + 
Beïnvloeding bebouwing op strand (aanlegfase) - 
Totaal verblijfstoerisme (na realisatie) + 
 
3. Uitgangspunten planvorming januari 2013 
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De planvorming anno januari 2013 m.b.t. de Zwakke Schakels is veranderd t.o.v. de 
eerder geschetste alternatieven, varianten en bouwstenen. Ook is de geografische 
scope aangepast. Uitgaande van de Ruimtelijke onderbouwing zwakke schakels NH 
(concept, 7 januari 2013) is het project als volgt te beschrijven: 
 
In het kustvak tussen Sint Maartenszee en Camperduin met het duin ten noorden van 
Petten en het dijklichaam van de HPZ, (tussen RSP 17.00 en 28.00) wordt de kust 
zandig zeewaarts versterkt. Ter hoogte van de  HPZ bestaat de versterking uit de 
aanleg van een onderwateroever en strand (nu niet aanwezig) alsmede van een 
waterkerende duinenrij (veiligheidsduin) waar de achterzijde van de waterkering, het 
eerder genoemde grensprofiel, in wordt ondergebracht. De nieuwe zandige 
waterkering voor het centrale deel van de HPZ (tussen RSP 22.50 en RSP 25.30) doet 
dienst als  waterkering met daarnaast een natuurfunctie met ontstaansmogelijkheden 
voor een vochtige duinvallei. Bij de koppen, komt er de functie waterkering met een 
recreatiefunctie, krijgt het strand een breedte van minimaal 50 m. Ter hoogte van 
Petten krijgt het strand een breedte van tenminste ca. 50 m. Het nieuwe strand doet in 
eerste instantie dienst als  waterkering met een recreatie functie, waarmee wordt 
aangesloten op de huidige functie van het strand. In het kustvak bij Camperduin is 
sprake van een verbreding en ophoging van het bestaande strand zeewaarts. Ook dit 
strand doet dienst als waterkering, met daarnaast  een recreatie functie. Als gevolg 
van de versterking verdwijnt een deel van de aanwezige strandhoofden aan 
weerszijden van de HPZ gedeeltelijk onder het zand. 
 
Er is in de huidige planvorming geen sprake meer van additionele ruimtelijke 
bouwstenen t.b.v. een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Deze worden via een 
ander spoor mogelijk gemaakt en gerealiseerd. Wel worden zogenoemde 
inpassingsmaatregelen genomen, die beoogd zijn om bij te dragen aan het behoud en 
herstel van de bestaande ruimtelijke kwaliteit. Een aantal van deze 
inpassingsmaatregelen hebben betrekking op de ruimte voor recreatie: 
1. Het herstellen en aanpassen van bestaande dijkovergangen en strandopgangen. 
2. Het aanleggen van een fietspad op het veiligheidsduin. 
3. Het treffen van maatregelen om het (o)verstuiven van zand over de dijk zoveel 

mogelijk te voorkomen (aanleg stuifschermen, jonge duintjes en/of 
helmbeplanting). 

4. Aanpassingen aan strandpaviljoens en aanverwante opstallen. 
 
 
4. Effecten toerisme en recreatie huidige planvorming 
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Op basis van de voorgaande analyses kunnen we effecten op toerisme en recreatie 
verwachten in de range van 5-25% extra bestedingen, afhankelijk van: 
 Locatie en omvang nieuw strand resp. verbreed strand en 
 Aantal en soort ruimtelijke bouwstenen, gericht op een verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit. 
 
In de huidige planvorming is vooralsnog geen sprake van ruimtelijke bouwstenen ter 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, uitsluitend van het aanbrengen van nieuw 
strand in een relatief beperkt gebied en enkele inpassingsmaatregelen gericht op het 
herstel van de huidige ruimtelijke kwaliteit. Om die reden is onze verwachting dat in 
deze situatie de effecten op toerisme en recreatie beperkt zullen blijven tot maximaal 
10% extra bestedingen in het plangebied. 
 
5. Verkeersaantrekkende werking 
De vraag is tot welke extra aantallen bezoekers en auto’s de bovengenoemde extra 
bestedingen zullen leiden. Anders geformuleerd: leidt 10% extra bestedingen ook tot 
10% extra autoverkeer naar het plangebied in het hoogseizoen? Dit hangt af van de 
volgende zaken: 
 Bestaande of nieuwe bezoekers: gegeven het aanbrengen van nieuw strand, 

verwachten we dat dit vooral zal leiden tot de komst van nieuwe bezoekers. 
Immers voor de bestaande (strand)bezoekers verandert er niet zoveel, maar zij 
zullen mogelijk langer blijven per keer. We veronderstellen een verhouding van 
80% nieuwe bezoekers en 20% bestaande bezoekers. 

 Aard activiteit toerisme en recreatie na ingreep: afhankelijk van wat op het nieuwe 
strand wordt toegestaan, zijn de nieuwe bezoekers zowel ‘gewone’ 
strandrecreanten als vliegeraars en kitesurfers (bijvoorbeeld voorlangs de HPZ). 
We nemen een verhouding aan van 75% gewone strandrecreanten en 25% overig. 
We verwachten weinig of geen extra verblijfstoerisme. De nieuwe bezoekers zijn 
dus naar verwachting dagrecreanten. 

 Seizoengebondenheid: de gewone strandrecreanten zullen in het hoogseizoen 
komen, conform het huidige patroon. De vliegeraars en kitesurfers zullen naar 
verwachting echter meer gespreid door het jaar aanwezig zijn. We gaan daarbij uit 
van 50% in het hoogseizoen en 50% daarbuiten. 

 Vervoerwijze: de favoriete vervoerwijze van zowel de gewone strandrecreanten als 
de andere bezoekers is de auto (90%). 

 
Op basis van de bovenstaande verwachtingen en aannamen is door ons in eerste 
instantie de volgende berekening gemaakt van gemiddeld 
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10%*80%*(75%+(50%*25%))*90% = 6,5% meer autoverplaatsingen naar het plangebied 
in het hoogseizoen. 
 
6. Second opinion Bureau Ruimte en Vrije Tijd 
De bovenstaande berekening en onderliggende aannamen zijn voorgelegd aan 
Bureau Ruimte en Vrije Tijd voor een nadere beschouwing. Het resultaat daarvan is 
separaat bijgevoegd. Samengevat zijn de opmerkingen van deze second opinion als 
volgt: 
 Maximaal 10% extra bestedingen in het plangebied: realistische schatting, maar zal 

waarschijnlijk lager uitvallen. 
 Verhouding van 80% nieuwe bezoekers en 20% bestaande bezoekers: de vraag is 

wat beschouwd wordt als ‘nieuwe bezoeker’. Voor het nieuwe strand zal het gaan 
om, voor dat specifieke gebied, 100% nieuwe bezoekers. Maar de kans is groot dat 
dit om verschuiving gaat, zeker omdat er geen tekorten aan zwemwaterlocaties 
bestaan in de regio. Voor de regio als geheel zal het dus niet tot nieuwe bezoekers 
leiden. 

 Aard activiteit toerisme en recreatie na ingreep: het percentage overige recreanten 
wordt te hoog ingeschat, een realistischere inschatting lijkt 10 tot 15%. 

 Seizoengebondenheid: dit uitgangspunt is realistisch, maar wel met enige nuance 
(niet 100% van het strandbezoek in het hoogseizoen, iets meer dan 50% 
sportbeoefenaars in het hoogseizoen). 

 Vervoerwijze: dit percentage is te hoog en zou rond de 80% moeten liggen. Daarbij 
moet tevens bedacht worden dat het aantal auto’s niet gelijk zal zijn aan het aantal 
bezoekers, maar minimaal de helft lager (een groep van 4 personen zou 
bijvoorbeeld met 2 auto’s kunnen komen). Dit aspect zou nog een plaats moeten 
krijgen in de formule. 

 
7. Verkeersaantrekkende werking herbeschouwd 
Op basis van de oorspronkelijke berekening en de kanttekeningen die daarbij zijn 
geplaatst door Bureau Ruimte en Vrije Tijd, is een herberekening gemaakt van de 
verwachte extra verkeerstroom a.g.v. de geplande ingreep. Daarbij is uitgegaan van 
de volgende, deels bijgestelde aannamen: 
 
 10% extra bestedingen. 
 100% nieuwe bezoekers. 
 85% gewone strandrecreanten en 15% overig. 
 Seizoengebondenheid: 85%  van de badgasten komt in het hoogseizoen, 65% van 

de overige bezoekers komt in het hoogseizoen. 
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 Vervoerwijze: het aandeel auto is 80%. 
 De gemiddelde bezettingsgraad is 50%. 
 
Op basis van de bovenstaande verwachtingen en aannamen is door ons in tweede 
instantie de volgende berekening gemaakt van gemiddeld 
10%*100%*((85%*85%)+(65%*15%))*80% *50% = 3,3% meer autoverplaatsingen naar 
het plangebied in het hoogseizoen. 
 
Deze herberekening valt circa de helft lager uit dan de oorspronkelijke raming. Dit 
komt met name door de toevoeging van de bezettingsgraad in de formule. Op basis 
van de oorspronkelijke bestanddelen van de formule komt de bijgestelde raming 
vrijwel overeen met de oorspronkelijke raming. 
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