
 

Delta Talent themamiddag  
Hondsbossche duinen 2019 

 
Wanneer: 
9 april van 13.15- 16.00 uur  
 

Waar 
Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee   
Strandweg 4  
1755 LA Petten (ruime parkeergelegenheid, gratis) 
T: 072 - 582 8765 
Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee  
 
Programma 
13.15  ontvangst met koffie en thee 
13.30  presentaties door HHNK: Diederik Aten, Anita Willig-Kos en Sander Boer 
14.30 rondleiding buiten door HHNK: Anita Willig-Kos en Sander Boer 
15.30  rondkijken in infocentrum en plenaire discussie 
16.00  einde 
 

Inhoud  
Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) geeft toelichting over het 
kustversterkingsproject van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en leidt ons rond in het 
nieuwe ontstane gebied: De Hondsbossche Duinen. Zo’n 35 miljoen kuub zand uit zee is hier vanaf de 
start in 2014 aangebracht. Naast een veilige dijk was dit ook een kans om het gebied aantrekkelijker 
te maken en de mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie in het gebied te 
vergroten. De aanlegwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond, maar de ontwikkelingen worden nog 
nauwlettend gevolgd. 
Tijdens deze middag komen allerlei vragen aan bod. Hoe kijkt HHNK terug op dit project? Wat is de 
meerwaarde van natuur in dit project? Met welke partijen is er samengewerkt? Is alles nu klaar? Hoe 
zit het met de duurzaamheid van dit project? Waar is HHNK trots op? Wat was lastig? Wat zijn lessen 
voor de toekomst?  
 
Informatie: 
https://www.youtube.com/watch?v=bwSQTtx5dX0&feature=youtu.be  
 
Praktische zaken: 

• Voor koffie en thee en fris wordt gezorgd, neem eventueel zelf een tussendoortje en wat te 
drinken mee.  

• Doe geschikte buitenkleding aan (let op het weerbericht)! 
 
Vervolg op 18 april 
Op 18 april wordt er een vervolgsessie georganiseerd op de Hogeschool van Amsterdam. Hierbij 
wordt het thema kustversterking breder getrokken en bekeken vanuit andere invalshoeken, met een 
stevige rol voor de ecologische kant van het verhaal. Aanwezige experts o.a. Esther Blom van ARK 
Natuurontwikkeling en Bert van der Valk van Ecoshape /Deltares. Verdere details volgen nog.  
 
Contact: 
Elma Duijndam  
Elma.duijndam@ark.eu of 06-20449862 
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