
Workshop 3

Even voorstellen: Willem Taal strand coördinator werkorganisatie de 
BUCH

- Kust op kracht: kansen voor ruimtelijke kwaliteit
- Maar ook: Uitdagingen
- Een bijzonder project: de lagune
- Hoe beheer je een lagune?
- wat willen jullie nog weten?



Camperduin

Camperduin is niet de grootste kern van de 
BUCH. Het kent ongeveer 300 inwoners en 
heeft 116 woningen (2015). In Camperduin 
kom je op een kruispunt tussen open 
polderlandschap, de duinen en het strand. 



Kust op Kracht:  

Rondom de kust tussen Camperduin, Petten en Callantsoog hebben de 
provincie samen met gemeenten, natuurorganisaties en ondernemers 
samengewerkt in een aantrekkelijke kust gericht op natuur, recreatie 
en economie. 

Tientallen projecten zoals fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten, 
strandopgangen en nieuwe natuur om de regio economisch sterker en 
het landschap mooier te maken. 



Structuur visie Camperduin

Samen met alle belanghebbende 
en gemeenteraad ruimtelijk plan 
gemaakt
Hierin beschreven visie staat de 
visie van Camperduin: Sterk, stoer 
en sober en de uitwerking hiervan 
voor het nieuwe strand en 
binnendijks.



Een paar projecten



Een heel nieuw strand
Met lagune, nieuw strandpaviljoen en sportpaviljoens



De Lagune van Camperduin



Lagune: leuke dingen doen



Maar ook onderhoud nodig
- meten waterkwaliteit d.m.v. bemonstering
- periodiek open houden van getijdengeul (2 keer 
per jaar
preventief en indien nodig als
de zwemwaterkwaliteit hiertoe aanleiding geeft)
- bestrijden van zand verstuiving



Sterke kanten lagune

uniek in zijn soort
onderdeel ruimtelijke kwaliteit
toeristische meerwaarde
uitstekend recreatie gebied
wandelgebied
geschikt voor diverse activiteiten
positieve uitstraling op het hele gebied
met de komst van het speelschip nieuwe trekpleister



Zwakke kanten van de lagune

onderhoud is nodig
gevaar voor zwemwaterkwaliteit
verstuiving 
open en gezond houden kost geld



Toekomst lagune?

Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit de lagune in stand houden. Het 
project Kust op kracht is niet alleen bedoeld om de kust te versterken maar 
ook om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Het geheel is meer dan de som 
der delen en de lagune is een onderdeel van het geheel. Camperduin is door 
de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit toeristisch en economisch 
aantrekkelijk geworden en dat willen we graag zo houden. Maar niet tegen 
elke prijs, in samenwerking met andere partijen en met toestemming van 
andere overheden’.



Voordelen openhouden lagune
De ruimtelijke kwaliteit blijft behouden

We weten wat we nu hebben, geen onzekerheid over slecht strand.

Gebruikers van de lagune blijven tevreden.

Sportpaviljoen en speelschip behouden hun huidige functie.

De toeristische en recreatieve ontwikkelingen, die gebaseerd zijn op de 
lagune, kunnen worden voortgezet en verder uitgebreid.

Direct betrokken ondernemers en inwoners blijven tevreden. 

Het wandelgebied rondom de lagune blijft bestaan.



Nadelen openhouden lagune
In standhouden van de lagune kost structureel geld en inzet van capaciteit.
Voor het instandhouden moeten contracten worden afgesloten met andere 
overheden.
In het contract moet het risico voor de toekomst worden afgedekt:
Vragen als:
hoe lang gaan we door met het project?
hoe zit het met vergunningen?
condities van opleveren van lagune aan de nieuwe beherende partij,
moeten beantwoord worden.
Toekomst is onzeker. Wat staat ons te wachten als we lagune langer dan vier 
jaar willen ophouden? Wordt het schip van bijleggen? Wat moet er gebeuren 
als er geen onderhoud aan de lagune plaatsvindt. Moet dan de lagune alsnog 
dicht geschoven worden of laten we de natuur zijn gang gaan?

Voordeel bij dit nadeel: als we besluiten niet door te gaan met de lagune kost 
het geen geld en capaciteit en loopt de gemeente geen enkel risico. 



Toekomst lagune

Blijft tot na de zomer van 2020 
onderhouden

Daarna ?????

Wat zouden jullie doen??? 



Vragen ???
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