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1  Inleiding 

1.1 Achtergrond 
De kust is van grote waarde voor Nederland: Vooroever, strand en duinen beschermen ons 
land tegen overstromingen. Daarnaast biedt de kust tal van mogelijkheden voor recreatie en 
natuur. 
 
Hoewel er op kleine tijd- en ruimteschalen sprake is van afwisseling tussen kustopbouw en 
kustafbraak, vertoont de Nederlandse kust gemiddeld genomen al duizenden jaren een 
eroderende trend. Dit wordt veroorzaakt doordat er sprake is van een grote zandvraag, terwijl 
er slechts een gering zandaanbod is. De grote zandvraag is het gevolg van een stijgende 
zeespiegel en van grootschalige ingrepen in de getijbekkens. Het geringe aanbod wordt 
veroorzaakt doordat de aanvoer van zand vanaf de diepere Noordzee bodem vrijwel tot nul is 
gereduceerd, terwijl er ook al heel lang nauwelijks zand uit de rivieren komt. 
 
Door de erosie verplaatst de kustlijn zich landwaarts. Functies zoals veiligheid komen onder 
druk te staan. In 1990 is dan ook besloten om de structurele erosie van de Nederlandse kust 
tegen te gaan, maar wel op zodanige wijze dat het dynamisch karakter van de kust 
gehandhaafd blijft. In de praktijk betekent dit dat het structurele zandverlies wordt aangevuld 
met suppleties. Het gesuppleerde zand wordt in de daarop volgende jaren door stroming, 
wind en golven weer over het kustprofiel verspreid. 
 
In eerste instantie ging het alleen om het handhaven van de basiskustlijn en het aanvullen 
van het zandverlies in een zone rond de laagwaterlijn. Sinds 2001 wordt breder invulling 
gegeven aan het begrip duurzame handhaving en wordt het verlies aan zand uit het gehele 
kustfundament, dat wil zeggen van de binnenduinrand tot aan de doorgaande -20m NAP 
dieptelijn, gecompenseerd. De meeste aandacht gaat daarbij nog wel primair uit naar de zone 
op en rond het strand (i.e. rond de laagwaterlijn).  
 
Het dynamisch handhaven van de kust is verankerd in de waterwet en het kustbeleid. In de 
nieuwe Waterwet wordt onder andere gesproken over de volgende doelstellingen: 
• Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen.  
• Bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen.  
• Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.  
• Voorkoming of tegengaan van landwaartse verplaatsing van de kustlijn.  
De maatregelen die in het kader van de Waterwet uitgevoerd worden, dienen getoetst te 
worden aan de natuurwetgeving. 
 
Het Nationaal Waterplan uit 2009 trekt de bestaande lijn van het kustbeleid door en spreekt 
de volgende doelstelling uit: “het kabinet kiest ervoor de hoogte van het kustfundament te 
laten meegroeien met de zeespiegelstijging”. 
 
Als netwerkbeheerder van het subsysteem kust, een taak die valt onder het Primaire Proces 
Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling, heeft Rijkswaterstaat onder andere de volgende taken: 
• Uitvoeren van het beleid.  
• De functies van het netwerk optimaal tot hun recht laten komen. 
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1.2 Vraagstelling Waterdienst 
Bij het vaststellen van het beleid van dynamische kusthandhaving is aangegeven dat 
onderzoek aan het kustsysteem nodig blijft voor een goede uitvoering van het beleid. Met de 
huidige kennis kan Rijkswaterstaat op dit moment haar taak uitvoeren. Of met de huidige 
uitvoering haar taak op een efficiënte manier wordt ingevuld (ook op langere termijn), is met 
de huidige kennis lastig in te schatten. Daarom blijft ook nu doorlopend onderzoek nodig om 
de huidige en toekomstige problemen in beeld te brengen en alternatieve 
suppletiestrategieën die hier mee om kunnen gaan te ontwikkelen. 
 
De Waterdienst heeft Deltares gevraagd om in nauwe samenwerking met de Waterdienst, dit 
kustonderzoek dat nodig is voor het optimaliseren en toekomst vast maken van de 
suppletiestrategie, te programmeren. 
 
Dit heeft geresulteerd in het project Beheer & Onderhoud Kust (B&O Kust) dat in het kader 
van de raamovereenkomst tussen Deltares en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
wordt uitgevoerd (aangeduid met Kennis voor Primaire Processen (KPP)).  

1.3 Mijlpaal  
Het project KPP-B&OKust draagt bij aan mijlpaal 7 uit het KPP Werkprogramma 2012 voor 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu: 
 

Het project B&OKust draagt bij aan het optimaliseren van de suppletiestrategie (het 
verkleinen van het risico, het voorkomen van onnodige kosten en het vergroten van het 
rendement). Daartoe worden in 2012 adviezen gegeven over efficiencyverbetering, 
(meerjaren)programmeren, ecologische effecten van suppleties en regionale 
vraagstukken.  

 

1.4 Leeswijzer 
 
In het volgende hoofdstuk van dit projectplan wordt toegelicht hoe de vraagstelling is 
uitgewerkt. In hoofdstuk 4 wordt een globaal overzicht gegeven van de te leveren producten 
en de tijdigheid.  In het daaraan voorafgaand hoofdstuk 3 worden de deelprojecten en 
activiteiten 2012 uitgebreider beschreven, dit hoofdstuk is bedoeld voor de meer 
geïnteresseerde lezer.  
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2 Aanpak 

2.1 Keuzes Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat moet keuzes maken in het suppletievolume (Hoeveel suppleren?), het tijdstip 
van suppleren (Wanneer suppleren?) en de locatie van de suppleties (Waar suppleren?). Bij 
de locatie gaat het om zowel de locatie kustlangs, als de locatie kustdwars;  oftewel de 
suppletievorm. Te veel suppleren zorgt voor onnodige kosten, te weinig, te laat of op de 
verkeerde locatie suppleren levert een risico op het niet voldoen aan de opgaven vanuit de 
(natuur)wet, het beleid of het beheer. 
 
De huidige keuzes die Rijkswaterstaat met betrekking tot suppleren maakt, zijn gebaseerd op 
een aantal hypothesen. Deze hypothesen zijn weer afgeleid van de beschikbare kennis (en 
kennishiaten). Dit staat schematisch weergegeven in Figuur 2.1.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1 De huidige keuzes die rijkswaterstaat maakt met betrekking tot suppletiestrategie zijn gebaseerd op 
hypothesen die weer afgeleid zijn van de huidig beschikbare kennis.  

 
Het toetsen van de hypothesen staat centraal in het project KPP-B&O Kust. Zo nodig worden 
de hypothesen op basis van bestaande en nieuw ontwikkelde kennis aangepast en wordt 
vervolgens afgeleid welke implicaties dit heeft voor de suppletiestrategie (tot welke 
aanpassing van de huidige beheerkeuzes leidt dit?). Dit staat schematisch weergegeven in 
Figuur 2.2. Het aanpassen van de hypothesen is primair een verantwoordelijkheid voor 
Deltares, het aanpassen van de beheerkeuzes is primair een verantwoordelijkheid van 
Rijkswaterstaat.  
 
Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om: 

1. de samenhang tussen de verschillende (deel)projecten en onderzoeken aan te geven 
(aan welke hypothese en/of welk kennishiaat is het werk gerelateerd), 

2. direct de relevantie van onderzoeksresultaten voor de suppletiestrategie aan te geven 
(leidt het resultaat tot aanpassing van de huidige hypothese en huidige 
beheerkeuzes?). Zo wordt een vertaling gemaakt van enerzijds de kennis (Deltares 
en kennispartners) en anderzijds het primaire proces van het beheer en onderhoud 
van de kust (Rijkswaterstaat en overige beheerders).  

3. de suppletiestrategie hiermee te optimaliseren en toekomstvast te maken (zie 
vraagstelling en mijlpaal uit hoofdstuk 1). 

 
 

Keuzes m.b.t. suppletiestrategie 

(i.e. Hoeveel, wanneer en waar)

Hypothesen

Kennis en kennishiaten

Keuzes m.b.t. suppletiestrategie 

(i.e. Hoeveel, wanneer en waar)

Hypothesen

Kennis en kennishiaten
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Huidige keuzes m.b.t. 
suppletiestrategie 

(i.e. Hoeveel, wanneer en waar)

Huidige hypothesen

Huidige kennis en kennishiaten Nieuwe kennis

Aangepaste hypothesen

Aangepaste keuzes m.b.t. 
suppletiestrategie 

(i.e. Hoeveel, wanneer en waar)

KPP- B&OKust
(en overige projecten en onderzoeken)

Huidige keuzes m.b.t. 
suppletiestrategie 

(i.e. Hoeveel, wanneer en waar)

Huidige hypothesen

Huidige kennis en kennishiaten Nieuwe kennis

Aangepaste hypothesen

Aangepaste keuzes m.b.t. 
suppletiestrategie 

(i.e. Hoeveel, wanneer en waar)

KPP- B&OKust
(en overige projecten en onderzoeken)  

Figuur 2.2 Op basis van nieuwe kennis worden de hypothesen getoetst, zo nodig worden hypothesen en keuzes 
aangepast. 

 
Aanvullend wordt in het project KPP-B&OKust per kustvak een zogenaamd Rijkswaterstaat 
Beheerregister opgesteld. Hierin wordt de beschikbare regionale en locale kennis over de 
morfologische, ecologische en socio-economische ontwikkeling samengevat. De 
beheerregisters worden verder aangevuld met het overzicht van de uitgevoerde suppleties en 
waargenomen effecten van deze suppleties. Dit resulteert (op termijn) in een handreiking 
suppleren voor het betreffende kustvak. In deze handreikingen worden de generieke (deels 
landelijke) hypothesen vertaald naar gebiedsspecifieke suppletieadviezen: Uiteindelijk moet 
immers op dit schaalniveau een suppletieontwerp gekozen worden.  

2.2 Te Toetsen hypothesen 

2.2.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt een beknopt overzicht gegeven van de hypothesen die ten grondslag 
liggen aan de huidige keuzes van Rijkswaterstaat. Het gaat om keuzes met betrekking tot: 
• Hoeveel suppleren  
• Wanneer suppleren  
• Waar suppleren  
In Bijlage A staat een uitgebreidere beschrijving van de gemaakte keuzes en de 
achterliggende hypothesen. 
 
De hypothesen zijn met opzet bondig en eenduidig (zwart-wit) geformuleerd. Hierdoor wordt 
de discussie verscherpt en kan op basis van feitelijke onderzoeksresultaten de hypothese in 
meer detail aangevuld (geconcretiseerd) worden.  
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2.2.2 Hoeveel suppleren 
 
Hypothesen 
Over de -20m contour vindt geen netto transport plaats op een tijdschaal van 50 tot 200 jaar. 

Dynamisch zeereepbeheer bevordert het doorstuiven van de eerste duinenrij en draagt bij 
aan het meegroeien van het gehele duincomplex met de zeespiegel, en aan het verhogen 
van de natuurwaarde. 

De netto zandimport over de Belgische grens en de netto zandexport over de Duitse grens 
van het kustfundament, heffen elkaar op. 

Suppletiezand wordt verdeeld over het gehele kustsysteem. 
De Waddenzee onttrekt zand aan het kustfundament. Het onttrokken volume wordt bepaald 
door het oppervlak van de Waddenzee, de relatieve zeespiegelstijging (dus inclusief 
bodemdaling door mijnbouw) en morfologische aanpassingen veroorzaakt door afsluitingen. 
De Westerschelde onttrekt zand aan het kustfundament. Het onttrokken volume wordt 
bepaald door het oppervlak van de Westerschelde, de relatieve zeespiegelstijging en 
morfologische aanpassingen veroorzaakt door vaarwegverdieping. 

Er is géén significant sedimenttransport door de Oosterscheldekering. 

Suppleren in de kustzone verhoogt de grootte van het netto zandtransport naar de 
Waddenzee niet. 

Suppleren in een bekken verlaagt de grootte van de netto zandimport door het zeegat. 

 

2.2.3 Waar suppleren 
 
Te toetsen Hypothesen 
Het zand van een onderwatersuppletie wordt vanuit brekerzone verdeeld over het gehele 
kustprofiel. 

Het zand van een strandsuppletie wordt verdeeld over het gehele kustprofiel. 

Het zand dat wordt afgevoerd uit een suppletievak komt ten goede aan de aangrenzende 
kust (droge en natte deel). 

Als gevolg van de uitgevoerde suppletiestrategie treedt er (op termijn) een positieve 
trendwijziging op in alle indicatoren in dwarsprofiel.  

Suppleren draagt bij aan veiligheid door zeewaartse verplaatsing van het afslagpunt. 

 

2.2.4 Wanneer suppleren 
 
Te toetsen Hypothesen 
De te suppleren hoeveelheid zand voor het meegroeien van het kustfundament (kubieke 
meters per jaar) dient jaarlijks aangevuld te worden. 

NB: Deze hypothese staat niet geprogrammeerd in het KPP-B&OKust, de vraagstelling valt 
namelijk onder Kustbeleid. In 2012 wordt in overleg met KPP-Kustbeleid bekeken of en waar 
deze vraagstelling opgepakt moet worden.  
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2.3 Opstellen Rijkswaterstaat beheerregisters 
Per kustvak wordt een zogenaamd Rijkswaterstaat Beheerregister opgesteld. Hierin wordt de 
beschikbare regionale en locale kennis over de morfologische, ecologische en socio-
economische ontwikkeling samengevat. De beheerregisters worden verder aangevuld met 
het overzicht van het uitgevoerde kust- en duinbeheer (met nadruk op de uitgevoerde 
suppleties) en waargenomen effecten van het uitgevoerde beheer, met name de suppleties, 
op de kustmorfologie en indicatoren1, zie Figuur 2.3. Dit resulteert (op termijn) in een 
handreiking suppleren voor het betreffende kustvak. 
 
Het opstellen van de beheerregisters is een manier om kennis uit verschillende bronnen 
(data, literatuur, mensen) bij elkaar te brengen en vast te leggen. Dit zal mogelijkerwijs leiden 
tot de identificatie van kennislacunes. Verder resulteren de beheerregisters in een vergroting 
van de (praktische) kennis van de kust en het kustbeheer, zowel bij de opstellers als de 
lezers van de beheerregisters. De focus ligt vanzelfsprekend op informatie die relevant is 
voor het vaststellen van de te volgen suppletiestrategie.  
 

 
Figuur 2.3 Overzicht van de onderwerpen die in de Rijkswaterstaat Beheerregisters opgenomen worden. 

2.4 Werken met deelprojecten 
Het project KPP-B&O Kust is opgedeeld in een aantal deelprojecten2. Per deelproject worden 
activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan het toetsen van de hypothesen uit paragraaf 2.2. 
Tevens wordt per deelproject kennis aangeleverd voor de beheerregisters uit paragraaf 2.3. 
De indeling in deelprojecten is gebaseerd op inhoudelijke onderwerpen. Een overzicht van de 
deelprojecten is te vinden in Tabel 2.1. De deelprojecten worden getrokken door Deltares 
medewerkers. In overleg met de counterparts van de Waterdienst zetten zij activiteiten uit en 
dragen zorg voor het leveren van de (eind)producten.  
 
De cyclus die door trekkers en counterparts doorlopen wordt staat in Figuur 2.4 
weergegeven. De Deltares trekker en Waterdienst counterpart zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het uitzetten van de lijnen (welke hypothesen worden getoetst en welke 
activiteiten worden uitgevoerd, blauwe blokken), de trekker van Deltares is verantwoordelijk 
                                                   

1. De indicatoren worden in de algemene beschrijving van het deelproject Toestand van de kust (Bijlage D ) 
toegelicht.  

2. De deelprojecten hebben een meerjarig karakter. De indeling in deelprojecten is in 2012 dan ook  identiek aan de 
indeling in 2011. Per jaar worden activiteiten en producten vastgesteld.  
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voor de uitvoering van de activiteiten (het rode blok), het toetsen en zo nodig aanpassen van 
de hypothesen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid (grijze blokken). Op dit moment 
(februari 2012) heeft er nog geen aanpassing van hypothesen plaats gevonden op basis van 
resultaten 2011. De koppeling van de te toetsen hypothesen aan de deelprojecten staat in 
Bijlage C.  
Tabel 2.1 Overzicht van de deelprojecten, de trekkers van Deltares en de counterparts van de Waterdienst.  

Deelproject Beschrijving Trekker 
Deltares 

Counterpart 
Waterdienst 

1. Toestand van de 
kust 

Overzicht over indicatoren (areaal 
Rijkswaterstaat) en leren uit het verleden: 
wat was het effect van in het verleden 
uitgevoerde (en huidige) suppletiestrategie 
op de indicatoren, welke lessen levert dit 
voor toekomstige strategieën? 

Alessio 
Giardino 

Gemma  
Ramaekers 

2. Uitwisseling 
getijbekkens & 
Morfodynamiek 
eilandkoppen 

Hoe verdeelt het suppletiezand zich dwars 
op de kust? 
Hoe verdeelt het suppletiezand zich in 
langsrichting, hoe werkt het zogenaamde 
zanddelende systeem?   
 

Edwin Ellias Marian Lazar 

3. Werking 
kustfundament & 
Herverdeling 
suppletiezand 

Netto sedimentatie in getijbekkens zorgt 
voor afvoer van sediment uit de kustzone. 
Suppleties vullen deze afvoer weer aan. 
Hoe worden de netto transporten 
(import/export) in en rond getijdebekkens 
beïnvloed door deze suppleties? Cyclische 
ontwikkelingen in de zeegaten leiden tot 
grootschalige cycli in de ontwikkeling van 
de eilandkusten. Inzichten in deze cycli 
dragen bij aan efficiënter beheer van de 
eilandkusten door aanpassing van de 
suppletiestrategie op het locale regime. 

Ad van der 
Spek 

Quirijn 
Lodder 

4. Ecologisch gericht 
suppleren3 

Dit deelproject heeft als doelstelling meer 
inzicht te krijgen of, en in welke mate, 
zandsuppleties van invloed zijn op 
natuurwaarden en op welke wijze 
zandsuppleties in de nabije toekomst 
kunnen bijdragen aan de opgaven van 
veiligheid samen met natuurbehoud en -
ontwikkeling.  

Harriëtte 
Holzhauer 

Petra 
Damsma 

5. Ondersteuning 
Rijkswaterstaat 

Opstellen beheerregisters, Evaluatie van 
suppleties, regionale adviezen, overige 
ondersteuning Rijkswaterstaat. 
 
 

Ankie 
Bruens 

Carola van 
Gelder & 
Gemma 
Ramaekers 

6. Projectmanagement Projectcoördinatie, -integratie en 
disseminatie 
 
 

Ankie 
Bruens 

Carola van 
Gelder & 
Harry de 
Looff 

                                                   
3. Effecten van zandwinning vormen geen onderdeel van dit project 
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Bestaande Kennis en 
kennishiaten

Kennis ontwikkeling / 
toepassen bestaande 

kennis
Activiteiten KPP- B&OKust 2012

Toetsen H0 hypothesen

Aanpassing hypothese(n)?

Hx

Huidige hypothese(n)

H0

 
  
Figuur 2.4 Cyclus die per deelproject doorlopen wordt. De verantwoording voor de blauwe en grijze blokken ligt bij 
de trekkers van Deltares en de counterpart van de Waterdienst. De verantwoording voor de uitvoering van de 
afgesproken activiteiten (het rode blok) ligt bij de trekker van Deltares.  
 
Maandelijks vindt er een gezamenlijke samenwerkdag plaats voor de trekkers en de 
counterparts. Het doel van de samenwerkdagen is: 
• Per deelproject de geboekte voortgang en de vooruitblik te bespreken 
• Samen te zitten met trekkers en counterparts van andere deelprojecten om activiteiten 

af te stemmen en resultaten te delen. 
 
De eerste samenwerkdag in het jaar vormt de gezamenlijk Project Start Up (PSU). De laatste 
samenwerkdag vormt de inhoudelijke jaarafsluiting, hierin worden de resultaten van alle 
deelprojecten gepresenteerd.   

2.5 Kernteam 
Het kernteam van Deltares is verantwoordelijk voor: 
• de vraagarticulatie,  
• het uitzetten van de hoofdlijnen,  
• de afstemming tussen deelprojecten,  
• de afstemming met andere projecten,  
• kwaliteitsborging.  
 
Het Deltares kernteam KPP-B&OKust bestaat naast de projectleider uit een aantal 
specialisten. In het kernteam zitten tevens de projectleiders van KPP-Kustbeleid (waaronder 
het DeltaProgramma Kust) en KPP - DeltaProgramma Wadden. De kernteamleden zijn 
tevens betrokken bij projecten KPP-ANT Oosterschelde, KPP-LTV Schelde, Building with 
Nature Hollandse kust, zodat de activiteiten uit deze verschillende projecten op elkaar 
afgestemd zijn.  
 
In het kernteam zitten: 
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Ankie Bruens (projectleider KPP-B&OKust), Ad van der Spek, Zheng Bing Wang, Jan Mulder 
(kwaliteitsborger voor het project), John de Ronde, Joost Stronkhorst (projectleider KPP-
Kustbeleid), Albert Oost (vervangend projectleider KPP-DPWadden)  
 
Het kernteam komt tweewekelijks bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Daarnaast 
worden ieder overleg één of twee onderwerpen in meer detail gepresenteerd en besproken. 
Indien de onderwerpen relevant zijn voor teamleden van de Waterdienst nemen zij deel aan 
het kernteamoverleg. De data, agendapunten, besluiten en actiepunten voor het 
kernteamoverleg staan op de projectschijf en de projectwiki.    
 
De projectleider KPP-B&OKust neemt deel aan het maandelijks Programma Overleg Kust 
van de Waterdienst. Zo blijft de projectleider op de hoogte van de praktijk (ontwikkelingen bij 
de Waterdienst). In dit programma overleg wordt door de counterparts van de Waterdienst 
tevens terugmelding gegeven over de voortgang van de deelprojecten KPP-B&OKust. Verder 
is er de mogelijkheid om tijdens dit programma overleg de voortgang of resultaten van één 
van de deelprojecten in meer detail te bespreken met de Waterdienst.  
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3 Activiteiten 2012 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de deelprojecten en de activiteiten 2012 toegelicht. Per deelproject 
wordt er eerst een algemene beschrijving van het deelproject gegeven. Daarna wordt 
aangegeven welke hypothesen in het deelproject getoetst worden4 en aan welk onderdeel 
van de beheerregisters wordt bijgedragen. Daarna volgen de activiteiten 2012.  
 
Voor een globaal overzicht van alle activiteiten en producten 2012 wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4.  

3.2 Deelproject Toestand van de Kust 

3.2.1 Algemene beschrijving deelproject 
In dit deelproject wordt de toestand van de kust anno nu in beeld gebracht èn de 
kustontwikkeling 1965 tot heden. 
 
Het deelproject heeft twee hoofddoelen: 
• Ondersteuning Rijkswaterstaat met betrekking tot waar het zandvolume aangevuld moet 

worden. Dit gebeurt door aan te geven waar de zandbuffer (gerelateerd aan  
kustindicatoren) beperkt is. Op locaties waar de zandbuffer beperkt is, kan bekeken 
worden hoe de kustmorfologie en de indicatoren zich in de voorgaande periode 
ontwikkeld hebben. Indien het niet in de verwachting ligt dat door natuurlijke 
kustdynamiek of uitwerking van voorgaande suppleties, de zandbuffer weer zal 
toenemen, kan overwogen worden om door suppleties de zandbuffer te vergroten.  

• Ondersteuning Rijkswaterstaat met betrekking tot suppletiestrategie5. Door het effect 
van de uitgevoerde suppletiestrategie in de periode 1990 tot heden in beeld te brengen 
kunnen lessen getrokken worden met betrekking tot de toe te passen toekomstige 
suppletiestrategie.  

 
In dit deelproject wordt daarnaast gewerkt aan het toetsen van de hypothesen in Tabel 3.1. In  
Tabel 3.2 staat aan welke onderdelen van de beheerregisters dit deelproject bijdraagt.  
 
Tabel 3.1 Overzicht van de te toetsen hypothesen in het deelproject Toestand van de kust. 
Te toetsen Hypothesen 
Als gevolg van de uitgevoerde suppletiestrategie treedt er (op termijn) een positieve 
trendwijziging op in alle indicatoren in dwarsprofiel.  

Suppleren draagt bij aan veiligheid door zeewaartse verplaatsing van het afslagpunt. 

Het zand dat wordt afgevoerd uit een suppletievak komt ten goede aan de aangrenzende 
kust (droge en natte deel). 

 
 
 

                                                   
4. De achterliggende kennisvragen, zie kennishiaten in Figuur 2.2, staan in Bijlage D 
5. Hoeveel, waar in kustlangs en waar in kustdwarse locatie suppleren? 
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Tabel 3.2 Overzicht aan welke onderdelen van de beheerregisters het deelproject Toestand van de kust 
voornamelijk een bijdrage levert.  

 
 

In 2011 is een keuze gemaakt in de indicatoren die geanalyseerd worden, zie Bijlage D.   

In dit deelproject wordt slechts in beperkte gemaakte gekeken naar het verspreidingsproces 
van zand; in de volgende twee deelprojecten komen de transportmechanismen van zand wel 
aan de orde.   

3.2.2 Activiteiten 2012 
 
Activiteit 1.1: Case study Zuid-Holland 
Toelichting Due to its strategic importance, the Dutch coastal area is also one of the 

most extensive studied areas in the world. However, most of the 
morphological research so far has focussed into the understanding of just 
part of the Dutch coastal system (e.g. dune area, foreshore). Hardly any 
attempt has been made to describe in a quantitative way the complete 
morphodynamic development of the system and the cumulative effect of 
the past nourishment strategy at various time- and spatial scales. The aim 
of this study is the assessment of the functioning of the complete coastal 
system through a number of indicators describing the morphological 
system at different time scales. In particular, the relations between 
anthropogenic intervention (e.g. sediment management over the past 40 
years, construction of hard structures), natural yearly variation in 
storminess and time variation of the indicators are assessed. As a case 
study, the North Holland coast has been analyzed in 2011. In 2012 the 
South-Holland coast will be analyzed.  

Product Report (English) 
Opleverdatum Augustus 2012 
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Activiteit 1.2: Opstellen van Bayesiaans netwerk 
Toelichting Omzetten van de huidige database (indicatoren en ingrepen) in een 

zogenaamd bayesiaans netwerk. Het betreft een pilot om te kijken of de 
analysemethode uit 2011 (zie activiteit 1) verbeterd kan worden en of het 
bayesiaans netwerk ingezet kan worden voor voorspellingen van effecten 
van verschillende suppletiestrategieën (i.e. voorspelling op basis van 
vuistregels afgeleid uit het bayesiaans netwerk). 

Product Rapportage en bayesiaans netwerk 
Opleverdatum Juli 2012 
 

Activiteit 1.3: Verbetering statistische analyses 
Toelichting Als onderdeel van het promotiewerk van Fedor Baart wordt bekeken of de 

statische analyse van activiteit 1 verder vebeterd kan worden.  
Product Hoofdstuk in proefschrift  
Opleverdatum Juli 2012 
 

Activiteit 1.4: Effecten stormcondities 
Toelichting In 2011 is een start gemaakt met het in beeld brengen van de effecten van 

stormen versus effecten van suppleren op de kustmorfologie en 
kustindicatoren. In 2012 wordt dit uitgebreid voor andere delen van de 
kust en voor meerdere indicatoren.  

Product Rapportage  
Opleverdatum Juli 2012 
 

Activiteit 1.5: Projectmanagment 
Toelichting Uitzetten van activiteiten, review van producten, uitdragen van resultaten 

(conferenties en wetenschappelijke papers)  
Product Presentaties en Papers  
Opleverdatum Gedurende het hele jaar 
 

3.3 Deelproject Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek eilandkoppen 

3.3.1 Algemene beschrijving deelproject 
De grootschalige ontwikkeling van de Nederlandse kust wordt bepaald door de balans tussen 
vraag en aanbod van sediment. De vraag wordt bepaald door de bergingsruimte welke 
ontstaat als gevolg van relatieve zeespiegelstijging; het aanbod door de beschikbare 
sedimentbronnen en de transportcapaciteit van het systeem. Met name de netto sedimentatie 
in de getijdebekkens van de Waddenzee en de zeegaten en estuaria van het Deltagebied ten 
gevolge de sedimentvraag door relatieve zeespiegelstijging en ingrepen (vaak omschreven 
als “zandhonger”), zorgt voor een grote afvoer van sediment uit het kustfundament. Zonder 
aanvulling van deze verliezen door suppleties zouden grote delen van de kust structureel 
achteruit gaan. De netto transporten van zand en slib in en rond de zeegaten zijn hiermee 
van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de kust. Echter, het mechanisme dat netto 
import of export van sediment veroorzaakt wordt slecht begrepen. Dat betekent ook dat 
vragen over de effecten van ingrepen in de kustzone op de Waddenzee niet afdoende 
beantwoord kunnen worden. 
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De morfodynamiek van de eilanden in het Wadden- en Deltagebied is slechts globaal 
bekend. Met name voor de langere tijdschalen bestaat er een fragmentarisch beeld en is er 
naast het inzicht in het belang van vraag en aanbod van sediment, weinig bekend over 
sturende processen en mechanismen. Daarnaast geven de huidige eilanden een beperkt 
beeld van de natuurlijke ontwikkelingen omdat kenmerkende landschappen ontbreken als 
gevolg van ingrijpende veranderingen in het verleden, zoals bijvoorbeeld de aanleg van 
stuifdijken en de inpoldering van kwelders, schorren en slikken. Er is een wezenlijke behoefte 
aan inzicht in de natuurlijke variatie in de morfologie van de eilanden over een periode van 
decennia. De relatie met ontwikkelingen in de zeegaten en op de buitendelta’s moet daarbij 
meegenomen worden. De cyclische ontwikkelingen in de zeegaten leiden tot grootschalige 
cycli in de ontwikkeling van de kusten van de aangrenzende eilanden. Zo leiden cyclische 
veranderingen in het geulpatroon in het zeegat bijvoorbeeld tot het aanlanden van 
zandbanken op het “stroomafwaartse” eiland, waardoor horizontale zandgolven langs de 
eilandkust ontstaan. Deze cycli hebben per eiland verschillende perioden. Een beter 
onderscheid tussen (langjarige) cyclische ontwikkelingen en structurele veranderingen, kan 
leiden tot een efficiënter beheer van de eilandkusten. 
 
In Tabel 3.3 staan de te toetsen hypothesen voor dit deelproject. In Tabel 3.4 staat aan welke 
onderdelen van de beheerregisters dit deelproject bijdraagt.  
 
Tabel 3.3 Overzicht van de te toetsen hypothesen in het deelproject Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek 

eilandkoppen.  
Te toetsen hypothesen 
1 Suppletiezand wordt verdeeld over het gehele kustsysteem. 
2 De Waddenzee onttrekt zand aan het kustfundament. Het onttrokken volume wordt 

bepaald door het oppervlak van de Waddenzee, de relatieve zeespiegelstijging (dus 
inclusief bodemdaling door mijnbouw) en morfologische aanpassingen veroorzaakt door 
afsluitingen. 

3 De Westerschelde onttrekt zand aan het kustfundament. Het onttrokken volume wordt 
bepaald door het oppervlak van de Westerschelde, de relatieve zeespiegelstijging en 
morfologische aanpassingen veroorzaakt door vaarwegverdieping. 

4 Er is géén significant sedimenttransport door de Oosterscheldekering. 
5 Suppleren in de kustzone verhoogt de grootte van het netto zandtransport naar de 

Waddenzee niet. 
6 Suppleren in een bekken verlaagt de grootte van de netto zandimport door het zeegat. 
7 De ontwikkeling van eilandkusten wordt gestuurd door ontwikkelingen op de 

aangrenzende buitendelta’s. 
8 Erosie van eilandkusten wordt veroorzaakt door geulmigratie richting eiland. 
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Tabel 3.4 Overzicht aan welke onderdelen van de beheerregisters het deelproject Uitwisseling getijbekkens en 

Morodynamiek eilandkoppen voornamelijk  bijdraagt.  

 
 
De te beantwoorden kennisvragen en de beoogde meerjarige eindproducten staan in Bijlage 
C.  

3.3.2 Activiteiten 2012 
 
Activiteit 2.1: Effecten afsluiting Zuiderzee 
Toelichting Door de afsluiting van de Zuiderzee is de hydrodynamiek en 

sedimentuitwisseling tussen het kustfundament en de Waddenzee 
gewijzigd. In dit onderdeel worden de effecten in beeld gebracht. Wat 
betekent dit voor het benodigde suppletievolume en kusterosie als gevolg 
van geulmigratie? 

Product Memo (paper voor conferenceproceeding) over effecten hydrodynamiek 
(Deltares – korte termijn) 
Hoofdstuk in proefschrift Ali Dastgeib (IHE-  langetermijn morfologie) 

Opleverdatum Oktober 2012 
 
 
Activiteit 2.2: Sedimenttransportmechanisme in zeegaten (Marsdiep) 
Toelichting Met behulp van een zogenaamde ‘tracer’ tool in Delft3D kan bekeken 

worden hoe het transportmechanisme in zeegaten plaatsvindt. In 2012 
wordt deze tool toegepast op het Marsdiep. Met deze tool kan bekeken of 
(suppletie)zand het zeegat in getransporteerd wordt of richting 
buitendelta’’s en kustlangs getransporteerd wordt. Het gaat om korte-
termijn modellering. 

Product Rapport 
Opleverdatum November 2012 
 
 
Activiteit 2.3: Middellange termijn morfologisch modellering 
Toelichting Met de huidige instrumentaria is het nog niet mogelijk om realistische 

berekeningen van morfologische ontwikkelingen op de middellange 
termijn (de tijdschaal die voor het beheer en onderhoud van de kust zeer 
relevant is) uit te voeren. In dit onderdeel wordt gewerkt aan dit 
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onderwerp, verder bouwend op de resultaten van het promotiewerk van 
Edwin Elias. 

Product Voortgangsmemo 
Opleverdatum November 2012 
 
 
Activiteit 2.4: Quick scans zeegaten 
Toelichting Een integrale morfologische data-analyse en beschrijving van de 

morfologische ontwikkeling voor alle zeegaten ontbreekt. De (cyclische) 
ontwikkeling in zeegaten bepaald de kustdynamiek van de eilandkoppen. 
In 2012 wordt voor alle zeegaten een ‘quick scan’ uitgevoerd. De quick 
scan bestaat uit: 
• Visualisatie Jarkusraaien 
• Visualisatie Vaklodingen 
• Beknopt basisdocument met beschrijving van de morfologische 

ontwikkeling (belangrijk basisdocument voor de beheerregisters).   
Product Basisdocument per zeegat. 
Opleverdatum November 2011 
 
 
Activiteit 2.5: Gedetailleerde analyse zeegat 
Toelichting In 2012 wordt voor twee zeegaten een gedetailleerde morfologische 

analyse uitgevoerd: Amelander zeegat en Zeegat van Texel. Dit vormt een 
belangrijke bouwsteen voor de beheerregisters voor Ameland en Noord-
Holland die als pilot opgesteld worden (zie onderdeel beheerregister).  

Product Rapport 
Opleverdatum April 2012 
 

3.4 Deelproject Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand 

3.4.1 Algemene beschrijving deelproject 
Suppletiezand wordt in de meeste gevallen aangebracht in de brekerzone (bij 
vooroeversuppleties) of op het strand (bij strandsuppleties). Echter, het aangebrachte volume 
is bedoeld om de zandinhoud van het gehele kustprofiel aan te vullen. Daarmee is de 
uitwisseling van zand dwars op de kust, dus tussen de onderwateroever, het strand en de 
duinen van cruciaal belang. Op dit moment concentreert onze kennis zich vooral op de 
ontwikkeling van de brekerzone (het ondiepe deel van de onderwateroever) en het strand. De 
interactie van de brekerzone met de diepere onderwateroever is veel minder goed bekend. 
Zo weten we niet of deze zone zand levert, of juist zand onttrekt aan andere delen van het 
kustprofiel. Ook de uitwisseling van zand tussen strand en duinen is niet goed genoeg 
bekend. Bovendien weten we niet exact hoeveel zand er over de zeereep naar de 
achterliggende duinen stuift. De laatsten maken immers wel deel uit van het kustfundament. 
 
Zandsuppleties worden aangebracht om zandtekorten aan te vullen. Een tekort ontstaat als 
het gezamenlijke effect van zeespiegelstijging en van afvoer van zand op een locatie, groter 
is dan de aanvoer. Door het netto verlies van zand trekt de kustlijn zich landwaarts terug, 
hetgeen met het aanbrengen van extra zand weer teniet gedaan wordt. Het afgevoerde zand 
komt ten goede aan andere delen van het kustsysteem; we hebben te maken met een 
zogenaamd zanddelend systeem (nat en droog). Het gehele kustsysteem profiteert dus van 
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zandsuppleties. Een structurele analyse van de herverdeling van het in de afgelopen 
decennia gesuppleerde zand is tot nu toe niet gemaakt, niet voor individuele suppleties en 
niet voor grotere kustvakken. In 2011 is daar in het kader van KPP-B&OKust een start 
meegemaakt. Uitbreiding van de analyse kan ons veel leren over de werking van het 
kustsysteem en de effecten van suppleren hierop. Inzicht in de herverdeling van 
suppletiezand is relevant in verband met de schaalvergroting van het suppleren (toename 
van het jaarlijks aangebrachte volume; toename van de omvang van suppleties). Dit inzicht 
ondersteunt niet alleen het vaststellen van regionale effecten van suppleren, maar is ook 
nodig voor het optimaliseren van de suppletieuitvoering (keuze van locatie, volume en 
uitvoeringswijze) en het ontwikkelen van alternatieve suppletiestrategieën. 
 
In Tabel 3.5 staan de te toetsen hypothesen voor dit deelproject. In Tabel 3.6 staat aan welke 
onderdelen van de beheerregisters dit deelproject bijdraagt. De te beantwoorden 
kennisvragen en de beoogde meerjarige eindproducten staan in Bijlage C.  
 
Tabel 3.5 Overzicht van de te toetsen hypothesen in het deelproject Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek 

eilandkoppen.  
 
Te toetsen hypothesen 
1 Suppletiezand wordt vanuit brekerzone verdeeld over het gehele kustprofiel. 
2 Het zand van een strandsuppletie wordt verdeeld over het gehele kustprofiel. 
3 Over de -20m contour vindt geen netto transport plaats op een tijdschaal van 50 tot 200 

jaar. 
4 Dynamisch zeereepbeheer bevordert het doorstuiven van de eerste duinenrij en draagt 

bij aan het meegroeien van het gehele duincomplex met de zeespiegel, en aan het 
verhogen van de natuurwaarde. 

5 De netto zandimport over de Belgische grens en de netto zandexport over de Duitse 
grens van het kustfundament, heffen elkaar op. 

6 Suppletiezand wordt vanuit brekerzone verdeeld over het gehele kustprofiel. 
7 Het zand van een strandsuppletie wordt verdeeld over het gehele kustprofiel. 
8 Het zand dat wordt afgevoerd uit een suppletievak komt ten goede aan de 

aangrenzende kust (droge en natte deel). 
9 Het kustsysteem is een gesloten, zanddelend systeem. Tekorten in dit gesloten 

systeem ontstaan door de gevolgen van zeespiegelstijging en morfologische 
aanpassingen aan ingrepen. 
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Tabel 3.6 Overzicht aan welke onderdelen van de beheerregisters het deelproject Uitwisseling getijbekkens en 
Morodynamiek eilandkoppen voornamelijk  bijdraagt.  

 

3.4.2 Activiteiten 2012 
Activiteit 3.1: Analyse en modellering Bankgedrag Nederlandse kust 
Toelichting Voor de uitwisseling van sediment (met name kustdwars) speelt het 

bankgedrag een belangrijke rol. Wat is de rol van banken, wat betekent dit 
voor de hypothesen en wat betekent dit voor de suppletiestrategie.    

Product Hoofdstuk in proefschrift Dirk-Jan Walstra 
Aanvullende memo – implicaties voor hypothesen en suppletiestrategie 

Opleverdatum November 2012 
 
Activiteit 3.2: Bankgedrag Columbia River coastal cell 
Toelichting Ook een vergelijkende analyse van bankgedrag op andere locaties, kan 

benut worden voor het vergroten van inzicht in het Nederlandse 
kustsysteem en het Nederlandse kustbeheer. In voorgaande jaren is o.a. 
gekeken naar de metingen bij Truc Ver (F). 
 
In 2011 is contact gelegd met Oregan State University om de 
mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. De samenwerking is 
gericht op het verkrijgen van meer inzicht in interjaarlijkse variatie in 
ontwikkeling van zandbanken door middel van data-analyse van een 
lange termijn, grootschalige morfologische dataset van de Pacific 
Northwest littoral cell: 
 
The increased understanding of the nearshore morphology and our ability 
to better predict the nearshore dynamics is of vital importance to address 
various issues (e.g. impact of sea level rise, impact of nourishments, 
optimization of coastal maintenance, etc.). The outcome of the proposed 
activities can directly be included into the KPP work flow. A visit of Peter 
Ruggiero will allow us to discuss and disseminate findings. Moreover, the 
access to relevant parts of the data is of direct benefit to the PhD-study of 
DJR Walstra (supported by Deltares’ KAV-program).  

Product 1) Beschikbaar stellen en beschrijven van de meetdata (in de 
afgelopen 12 jaar verzameld)  

2) Wetenschappelijke, gezamenlijke papers (3 stuks) 
Opleverdatum December 2012 
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Activiteit 3.3: Validatie -20 m dieptelijn 
Toelichting Onderbouwing van de NAP-20m dieptecontour als benedengrens van het 

kustfundament is beperkt.  Bestaande studies geven geen inzicht in de 
tijdschaal waarop geen noemenswaardige uitwisseling meer plaatsvindt. 
Bovendien is onbekend hoe robuust deze grens eigenlijk is, m.a.w. 
kunnen kleine diepteveranderingen tot een significant ander 
dwarstransport leiden. Het nader onderbouwen van het kustfundament 
concept wordt uitgewerkt door op basis van lange-termijn (orde 100 jaar) 
morfodynamische modelsimulaties, na te gaan wat de response tijdschaal 
is voor een aantal dieptecontouren. 

Product Afstudeerrapport 
Opleverdatum December 2012 
 
 
Activiteit 3.4: Ontwikkeling onderwateroever Van Dixhoorn driekhoek 
Toelichting De van Dixhoorn driehoek bij Hoek van Holland, is aangelegd tot aan 

diepe vooroever. Analyse van de ontwikkeling levert inzicht in de 
dynamiek van de diepere onderwateroever.     

Product Afstudeerrapport 
Opleverdatum November 2012 
 
 
Activiteit 3.5: Omwerking zeebodem tijdens storm 
Toelichting In 2011 is een analyse op de bathymetrische zeebodemdata van de 

marine uitgevoerd. Ook voor het kustfundament is het zinvol om volgens 
deze analysemethode inzicht te krijgen in de dynamiek.      

Product Voortgangsmemo 
Opleverdatum December 2012 
 
 
Activiteit 3.6: Ontwikkeling zandvolumina kustvakken 
Toelichting In 2011 is gestart met een integrale analyse van morfologische effecten 

van opeenvolgende suppleties. De analyse is uitgevoerd op grootschalige 
kustvakken. Hiermee wordt een update van de zandbalans van de 
Nederlandse kust verkregen. De werkzaamheden in 2011 (rondom 
kustvak Bergen-Egmond) hebben geresulteerd in een concept paper. In 
2012 wordt een nieuw gebied gekozen waarvoor dezelfde analyse 
uitgevoerd wordt 

Product Definitief paper Bergen-Egmond 
Concept paper ander gebied (nog nader vast te stellen) 

Opleverdatum November 2012 
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Activiteit 3.7: Benchmark modellering kustonderhoud 
Toelichting Bij toepassing in projecten (o.a. Zwakke Schakels) geven verschillende 

kustlijnmodellen aanzienlijk afwijkende resultaten. De oorzaak van dit 
verschil is niet duidelijk. De resultaten van de berekeningen zijn cruciaal 
voor het inschatten van het onderhoud (kosten). Voor Rijkswaterstaat en 
andere betrokkenen is het zeer onbevredigend dat de resultaten zo 
afwijkend zijn en experts dit niet kunnen verklaren. In dit onderdeel van 
KPP-B&OKust wordt een Benchmark voor Modellering kustonderhoud 
opgezet. Daarbij worden tevens de volgende modellen met elkaar 
vergeleken: PONTOS - LONGMOR - UNIBEST-CL  
 
De volgende vragen worden beantwoord:  
Wijken de resultaten af indien dezelfde definitiecase wordt bekeken (fase 
1). Wijken de resultaten af voor praktijkcases (fase 2).  
 
Voor fase 1 zijn de volgende onderdelen voorzien: 

•Definitie casus + evaluatiecriteria 

•Verzamelen benodigde input 

•Uitvoeren simulaties 

•Rapportage fase 1 + plan van aanpak fase 2 
 
Dit is een eerste stap naar verbetering van modellering kustonderhoud. In 
de eerste fase (januari t/m juni)  

Product Voortgangsmemo 
Opleverdatum Juli 2012 (fase 1)  
 

3.5 Deelproject Ondersteuning Rijkswaterstaat 
 

3.5.1 Algemene beschrijving deelproject 
Een belangrijk onderdeel van de deelproject vormt het opstellen van de Beheerregisters. De 
bijdrage uit de overige deelprojecten wordt in dit deelproject geïntegreerd in het 
Rijkswaterstaat Beheerregister en toegevoegd aan de openbare Wiki. 
 
Daarnaast vallen de volgende onderwerpen onder dit deelproject: 

• Evaluaties van suppleties 
• Regionale advisering 
• Ad hoc advisering Rijkswaterstaat 
• Dataverzameling, opslag en ontsluiting 

3.5.1.1 Rijkswaterstaat Beheerregisters 
Het doel en de onderdelen van de Rijkswaterstaat Beheerregisters staan beschreven in 
paragraaf 2.3 en Figuur 2.3.  
 
De verschillende onderdelen vallen wisselend onder verantwoordelijkheid van Deltares en 
van de Waterdienst. De prioriteit verschilt per onderdeel :  
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De beschrijving van de systeemwerking van Morfologie en ecologie heeft samen met het 
beschrijven van de effecten van suppleties, en het beschrijven van de huidige positie van de 
Basiskustlijn, de hoogste prioriteit en valt onder de verantwoording van Deltares. De 
beschrijving van de afspraken m.b.t. het handhaven van de Basiskustlijn, de uitvoering van 
dynamisch duinbeheer en beheer en onderhoud van harde constructies, hebben de tweede 
prioriteit en worden uitgewerkt door de Waterdienst, met bijdrage van de regionale diensten. 
De systeemwerking Socio-economie heeft de derde prioriteit en wordt gezamenlijk door de 
Waterdienst en Deltares uitgewerkt. 
 
Een belangrijke basis (onderbouwing) voor de Rijkswaterstaat Beheerregisters wordt 
gevormd door kustdata. In het project KPP-B&OKust is veel data verzameld voor de 
verschillende onderdelen van de effectketen (in Figuur 3.1 staan deze onderdelen 
aangegeven). Om de data van verschillende bronnen met elkaar te kunnen vergelijken en de 
data eenvoudiger te kunnen analyseren, is de data omgezet naar een uniform standaard 
formaat (NetCDF), en volgens de Open Earth filosofie opgeslagen in een openbaar 
toegankelijke internet database (http://openearth.deltares.nl). Aanvullend is de data in grafiek- 
en kaartvorm ontsloten met behulp van zogenaamde OGC kml feeds (oftewel Google Earth 
feeds); ook deze zijn via het internet openbaar toegankelijk. Deze werkwijze zorgt ervoor dat 
de verzamelde data en de onderbouwing van de Rijkswaterstaat Beheerregisters, voor een 
breed publiek toegankelijk is.  
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Actoren Doelen

Externe invloeden

SysteemInterventiesActoren Doelen

Externe invloeden

SysteemInterventies

 
 
Vereenvoudigde weergave van de Ingreep-Effect keten voor het kustsysteem (bron: Technische Universiteit Delft, Faculteit 
Technische Bestuurskunde). De ontwikkeling van het kustsysteem kent twee type forceringen: Natuurlijke externe 
invloeden (zoals bijvoorbeeld het optreden van stormcondities en zeespiegelstijging) en menselijke interventies (zoals 
bijvoorbeeld het uitvoeren van suppleties en het afsluiten van getijbekkens). Het kustsysteem wordt gebruikt voor 
verschillende doeleinden zoals bijvoorbeeld veiligheid, natuur en socio-economie. Indien deze doelen (kustfuncties) niet 
meer bereikt kunnen worden, kan dat aanleiding zijn voor actoren om een interventie uit te voeren. Vervolgens kan 
geëvalueerd worden of de interventies het beoogde doel bereikt hebben.  

Interventies 
(suppleties) 

 
Systeem 
(bathymetrie) 

 
Doelen  
(kustindicatoren) 

 

 
Externe invloeden 
(stormcondities) 

 
Figuur 3.1 In KPP-B&OKust wordt data verzameld over de verschillende onderdelen van de effectketen. 
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3.5.1.2 Evaluatie van suppleties 
Dit onderdeel bestaat uit analyse van de ontwikkeling van uitgevoerde suppleties. Het doel is 
meervoudig: 
• Terugmelding aan de regio hoe de suppletie zich ontwikkeld heeft (zowel op korte- als 

lange termijn); 
• Verificatie of de doelstelling van de suppletie, zoals vastgelegd in het jaarlijks 

suppletieprogramma, behaald is; 
• Het herzien (indien nodig) van de Suppletie Richtlijnen. Evaluatie van individuele 

suppleties zullen doorgaans niet resulteren in aanpassing, maar resultaten van 
meerdere evaluaties mogelijk wel;  

• Vergroten van kennis over sedimenttransporten (link met deelproject Werking 
Kustfundament & Herverdeling suppletiezand). Dit kan tevens gebruikt worden bij model 
validatie.  

• Leveren van belangrijke basis informatie voor de Rijkswaterstaat beheerregisters (zie 
Tabel 3.7). 

 
Tabel 3.7 Evaluaties van suppleties (rode blok) vormen een belangrijk onderdeel van de Rijkswaterstaat 

beheerregisters. 

 

3.5.1.3 Regionale advisering en ad hoc advisering 
In dit onderdeel worden vragen beantwoord van de regionale beheerders binnen 
Rijkswaterstaat. De vragen hebben betrekking op kustlijnzorg, of breder op het beheer en 
onderhoud van de kust. In overleg met de Regionale Dienst en de Waterdienst wordt 
bekeken welke vragen binnen het KPP-B&O Kust opgepakt kunnen worden en welke vragen 
via een SPA-opdracht opgepakt worden.  

3.5.2 Activiteiten 2012 voor beheerregisters 
 
Activiteit 4.1: Kustviewer 
Toelichting In 2011 is een openbare proto-type kustviewer (Google Earth Feeds via 

een Wiki-pagina)  gemaakt. Deze viewer wordt veelvuldig geraadpleegd 
door de Waterdienst. Om de viewer gebruiksvriendelijker te maken voor 
een breder publiek (Regionale diensten, waterschappen etc.) wordt in april 
2012 een nieuwe versie opgeleverd.  

Product Openbaar toegankelijke kustviewer 
Opleverdatum April 2012 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
KPP-B&OKust 

 

1206171-000-ZKS-0004, 5 maart 2012, definitief 
 

26 van 41 
 

Activiteit 4.2: Pilot Rijkswaterstaat Beheerregisters 
Toelichting In 2012 worden in de eerste fase (januari t/m juli) concept beheerregisters 

opgesteld voor de kustvakken Ameland en Noord-Holland. Het eerste 
concept wordt op 1, respectievelijk 15 april opgeleverd (dit concept 
bestaat uit een basisdocument in Word en een samenvatting op de Wiki-
pagina). In dit concept staan de onderdelen met de hoogste prioriteit.  
NB: Voor deze onderdelen wordt de huidige kennis gebruikt – in de 
aankomende jaren worden de beheerregisters op basis van nieuw 
ontwikkelde kennis uit KPP-B&OKust en overige projecten, zo nodig 
aangepast. Na goedkeuring en mogelijke aanvullingen6 door de 
Waterdienst, wordt door de Waterdienst een consultatie bij de betreffende 
regionale dienst van Rijkswaterstaat georganiseerd. Tijdens deze 
consultatie worden afspraken gemaakt over de informatie die door de 
regio’s aangeleverd moet /kan worden. De reacties vanuit de regionale 
diensten worden door Deltares verwerkt in de definitieve (eerste) versies 
voor de twee kustvakken. Na afronding in juli wordt op basis van de 
resultaten en ervaring uit deze eerste fase, de activiteiten voor de tweede 
fase (augustus t/m december) vastgesteld.  

Product Pilots voor Ameland en Noord-Holland (fase 1) 
Overige pilots (nog nader vast te stellen in fase 2) 

Opleverdatum Juni 2012 
 
Activiteit 4.3: Database en dataontsluiting 
Toelichting De kustdata die in het project KPP-B&OKust wordt gebruikt, staat 

opgeslagen in de OpenEarth database en is via internet voor derden 
eenvoudig toegankelijk.  De nieuwe data uit 2012 wordt hieraan 
toegevoegd. Tevens vindt een validatie plaats van de huidige database 
(vergelijking met de data die beschikbaar is intern Rijkswaterstaat, welke 
niet via internet toegankelijk is) 

Product Openbare, via internet toegankelijke database.  
Opleverdatum Reeds beschikbaar – wordt gedurende het hele jaar bijgewerkt 
 

3.5.3 Activiteiten 2012 voor evaluatie suppleties 
 
Activiteit 4.4: Evaluatie versterking Noordwijk 
Toelichting In het kader van de versterkingsplannen van de zwakke schakels langs de 

Nederlandse kust is in Noordwijk het project ‘Dijk in Duin’ uitgevoerd. In de 
periode van september 2007 tot en met maart 2008 werd een dijk-in-het-
duin aangelegd en is een grootschalige strandsuppletie uitgevoerd, 
waardoor de laagwaterlijn maximaal 52 meter richting zee is verplaatst. In 
de evaluatie zal worden ingegaan op de invloed van deze omvangrijke 
herstructurering op de zandbanken voor de kust. De vorm van de 
zandbanken is van belang voor de golf- en stromingscondities in de 
kustzone en dus van belang voor de recreatie van het strand. 
Met ARGUS video data is de positie van de zandbanken dagelijks te 
bepalen. Een bestaande dataset van maart 1995 tot november 2007 is 
uitgebreid tot augustus 2011. Hierdoor zijn goede vergelijkingen te maken 

                                                   
6. Onder andere onderdelen met prioriteit 2 en 3 
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van voor en na de ingrepen aan de kust. In 2011 is gestart met de 
analyse, begin 2012 wordt deze afgerond.     

Product Rapportage Universiteit Utrecht 
Opleverdatum Februari 2012 
 
Activiteit 4.5: Evaluatie Heemskerk 
Toelichting In 2010 is gestart met het uitvoeren van een innovatieve suppletie bij 

Heemskerk. Naar verwachting wordt de uitvoering in de eerste helft van 
2012 afgerond. In 2012 wordt een plan van aanpak voor een evaluatie van 
deze suppletie opgesteld. Daarnaast vindt monitoring van de suppletie 
plaats (Shore) 

Product Plan van aanpak evaluatie 
Meetdata (Shore) 

Opleverdatum Gedurende 2012 (monitoring afhankelijk van uitvoering) 
 
Activiteit 4.6: Evaluatie Ameland 
Toelichting In 2012 wordt de evaluatie van de suppletie Ameland (2007) afgerond. 

Deze activiteit wordt in samenhang met beheerregister Ameland en 
ecologische monitoring Ameland uitgevoerd. De activiteiten staan in 
Figuur 3.2 weergegeven.  

Product Rapportage  
Opleverdatum Mei 2012 
 
 
 
 

 
Figuur 3.2 Overzicht activiteiten voor evaluatie suppletie Ameland 
 
 
Activiteit 4.7: Evaluatie Den Helder 
Toelichting In 2012 wordt de evaluatie van de suppletie Den Helder afgerond. Deze 

activiteit wordt in samenhang met beheerregister Noord-Holland 
uitgevoerd. De activiteiten staan in onderstaande Figuur 3.3 
weergegeven. 

Product Rapportage  
Opleverdatum Juni 2012 
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Figuur 3.3 Overzicht van activiteiten voor evaluatie suppletie Den Helder.  
 
 
Activiteit 4.8: Evaluatie Westkappelle 
Toelichting In 2012 wordt een vraagarticulatie voor evaluatie versterking Westkapelle 

opgesteld. De evaluatie wordt in 2013 uitgevoerd.   
Product Memo  
Opleverdatum December 2012 
 

3.5.4 Activiteiten 2012 voor regionale advisering en ad hoc 
 
Activiteit 4.9: Bosschplaat 
Toelichting De laatste jaren is er een structurele achteruitgang van de kust van de 

Boschplaat op Terschelling geobserveerd. Kernvraag :Is deze 
achteruitgang structureel of is er sprake van een cyclische ontwikkeling ?. 
Rijkswaterstaat Waterdienst heeft Deltares gevraagd een (beknopt) 
overzicht te maken van de feiten over de morfologische ontwikkeling 
en een prognose voor de toekomst te geven. In samenwerking met het 
deelproject Morfodynamiek Eilandkoppen is er in het deelproject 
Regionale advisering een memo (quickscan) opgesteld.  

Product Memo 
Opleverdatum Februari 2012 
 
 
Activiteit 4.10: Vlieland 
Toelichting De laatste jaren is er een structurele erosie van de buitendelta van 

Vlieland. Wat is hiervan het gevolg op de golfaanval en kusterosie?  
Product Memo 
Opleverdatum Maart 2012 
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Activiteit 4.11: Onrustpolder 
Toelichting In het meerjarig suppletiepogramma heeft RWS een geulwandsuppletie 

opgenomen voor de locatie Onrustpolder in Zeeland. De ervaring leert dat 
dit morfologisch gezien, een complex en uitdagend gebied is. Daarom wil 
RWS graag ons advies m.b.t. deze suppletie: hoe moet een dergelijke 
suppletie er globaal uit zien, zijn er risico's bij het uitvoeren van een 
geulwandsuppletie en hoe kunnen we deze eventuele risico's beheersen? 

Product Memo 
Opleverdatum April 2012 
 
Activiteit 4.12: Onvoorzien ad hoc 
Toelichting In dit deelproject is budget gereserveerd om ook toekomstige ad hoc 

vragen te kunnen beantwoorden.   
Product  
Opleverdatum  
 

3.6 Deelproject Ecologisch gericht suppleren 
 

3.6.1 Algemene beschrijving deelproject 
Het programma “Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst” is een onderzoeks- en 
monitoringsprogramma voor de middellange termijn met als doelstelling meer inzicht te 
krijgen of, en in welke mate, zandsuppleties van invloed zijn op natuurwaarden en op welke 
wijze zandsuppleties in de nabije toekomst kunnen bijdragen aan de opgaven van veiligheid 
samen met natuurbehoud en -ontwikkeling. Het programma moet leiden tot een optimalisatie 
van een dynamisch beheer en behoud van de kustlijn en tot natuurbescherming van het 
kustecosysteem. 
 
In 2009 is naar aanleiding van een samenwerkingsovereenkomst tussen vier 
natuurbeschermingsorganisaties (NGO’s) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, een 
middellange termijn plan onderzoeks- en monitoringprogramma “Ecologisch gericht 
suppleren, nu en in de toekomst” (afgekort MLTP) (Holzhauer et al, 2009) opgesteld. Hierin 
zijn de vragen van beheerders (RWS) en NGO’s met betrekking tot suppleties en ecologie in 
samenwerking met IMARES en de VU Amsterdam samengebracht. Het Middellange termijn 
plan (MLTP) Ecologisch gericht suppleren onderscheidt vier onderzoekcategorieën (zie figuur 
Figuur 3.4) waarbinnen de onderzoeken zijn ingedeeld. De vier categorieën zijn gebaseerd 
op grootschalige vraagstukken met betrekking op:  

 het ecosysteem van de Nederlandse kust (of een deel daarvan zoals de Waddenzee);  
 de ondiepe kustzone met een focus op de zone waarin gesuppleerd wordt 
 het (droge) strand en de duinen 
 het voedselweb in de ondiepe kustzone 
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Figuur 3.4 Schematische weergave van de categorieën waarbinnen de onderzoeken en activiteiten in het kader 

van het MLTP Ecologisch gericht suppleren worden uitgevoerd. 
 
Een uitgebreide toelichting van de activiteiten 2012 is te vinden het werkplan Ecologisch 
gericht suppleren 2012 (Holzhauer, 2012). Momenteel wordt voor het deelproject Ecologisch 
gericht suppleren gewerkt aan het opstellen van Te toetsen hypothesen – deze worden 
medio 2012 verwacht.  

3.7 Deelproject Projectmanagement 
 

3.7.1 Algemene beschrijving deelproject 
De projectleider KPP-B&OKust, Ankie Bruens7, is trekker van dit deelproject en 
verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, integratie en disseminatie.  

3.7.2 Activiteiten 2012 
In 2012 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 
Activiteit 6.1: Organiseren kernteam, samenwerkdagen en klankbordgroep.  
Toelichting In 2012 worden door de projectleider de overleggen van het kernteam 

georganiseerd. Samen met de counterpart van de Waterdienst worden de 
samenwerkdagen georganiseerd. In 2012 wordt een plan van aanpak voor 
een externe klankbordgroep gemaakt. Deze klankbordgroep zal zich niet 
zo zeer richten op de kwaliteitsborging van individuele producten, maar op 
de hoofdlijnen (algemene aanpak) van het project.   

Product  
Opleverdatum  
 
Activiteit 6.2: Overleg met de Waterdienst 
Toelichting Dit overleg vindt tweewekelijks plaats tijdens het maandelijks Programma 

Overleg Kust van de Waterdienst en de Samenwerkdagen Deltares en 
Waterdienst.   

Product  
Opleverdatum  
 
 
 
 
                                                   

7. Vervangend projectleider is Ad van de Spek 
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Activiteit 6.3: Integrale eindproducten.  
Toelichting De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van een integraal 

projectplan.  
 
Per deelproject wordt door de projectleider, trekker en counterpart een 
folder opgesteld met daarin de aanpak en resultaten 2011. Tevens wordt 
door de projectleider en counterpart een algemene folder opgesteld over 
het project. De rapporten van het project worden toegevoegd aan kennis-
online (toegankelijk via de website van Deltares 
http://kennisonline.deltares.nl/ ). 
 
De projectleider is verantwoordelijk voor het leveren van een eigen 
openbare project-wiki, waar de vraagstelling, de aanpak en een 
samenvatting van alle resultaten op staat. 
 (http://publicwiki.deltares.nl pagina voor KPP-B&OKust wordt in april 2012 
openbaar toegankelijk).    

Product Projectplan, Folders, Wiki, presentatie 
Opleverdatum Maart 2012 (Projectplan 2012) 

April 2012 (Folders en wiki resultaten 2011) 
April 2012 (Folders en wiki resultaten 2012) 

 
Daarnaast levert de projectleider de benodigde (inhoudelijke) ondersteuning aan de overige 
deelprojecten.  
 
 
De resultaten uit het project KPP-B&OKust worden via verschillende wegen verspreid: 

• Rapportages worden toegevoegd aan kennis-online (toegankelijk via de website van 
Deltares http://kennisonline.deltares.nl/ ). 

• Het project heeft een eigen openbare projectwiki, waar de vraagstelling, de aanpak en 
een samenvatting van alle resultaten op staat (http://publicwiki.deltares.nl pagina voor 
KPP-B&OKust wordt in april 2012 openbaar toegankelijk). 

• Op (inter)nationale conferenties worden resultaten gepresenteerd. 
• Resultaten worden gepubliceerd in (inter)nationale (peer-reviewed) journals. 
• Presentaties op bijeenkomsten van Rijkswaterstaat (Programma overleg kust van de 

Waterdienst, Rijkswaterstaat overleg Kustlijnzorg (NZ), presentaties bij Regionale 
Diensten).  

• Rijkswaterstaat beheerregisters zijn openbaar toegankelijk via Wiki-pagina 
(http://publicwiki.deltares.nl pagina’s voor eerste registers zijn eind 2012 openbaar 
toegankelijk) . 

• Database (data en scripts) openbaar toegankelijk via de OpenEarth database 
(http://openearth.deltares.nl) en Coastal Viewer (huidig adres 
http://publicwiki.deltares.nl/display/KV/Kustviewer wordt april 2012 ge-update en later in 
het jaar mogelijk vervangen door een Lizard webpagina (http://www.lizard.net). 

• Kernteamleden van Deltares zijn betrokken bij het onderwijs op Universiteiten en 
Hogescholen. Relevante (bestaande en nieuw ontwikkelde) kennis wordt in 
verschillende collega’s overgedragen aan de studenten.  
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Het merendeel van de producten wordt ge-reviewed door de specialisten uit het kernteam. 
Indien dit niet mogelijk / wenselijk8 is, wordt in overleg met de counterpart van de Waterdienst 
een andere reviewer gekozen. 
 
In het geval van peer-reviewd journal papers vindt kwaliteitsborging plaats door internationale 
experts. 
 
Aan het project KPP-B&OKust wordt een bijdrage geleverd door zowel universiteiten, 
afstudeerders, kennisinstituten en marktpartijen, zie overzichten in Hoofdstuk  (en afzonderlijk 
projectplan voor deelproject KPP-B&OKust Ecologisch gericht suppleren). Verder wordt in 
2012 een plan van aanpak voor een externe klankbordgroep KPP-B&OKust uitgewerkt. Deze 
klankbordgroep zal zich niet zo zeer richten op de kwaliteitsboring van individuele producten, 
maar op de hoofdlijnen (algemene aanpak) van het project. De klankbordgroep zal bestaan 
uit specialisten van universiteiten, kennisinstituten en marktpartijen. Voor het deelproject 
KPP-B&OKust Ecologisch gericht suppleren bestaat al een klankbordgroep.  

                                                   
8. Bijvoorbeeld doordat andere Deltares medewerkers meer gespecialiseerd zijn in het betreffende onderwerpen 
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4 Overzicht producten en planning. 

In de volgende tabellen staat per deelproject per activiteit het te leveren product, door welke 
instelling het product geleverd wordt en de opleverdatum. In Tabel 4.4 en Tabel 4.5 staan een 
aantal geel gemarkeerde producten. Dit zijn de producten die in de Requirements 2012 
benoemd staan. Voor de producten voor het deelproject Ecologish gericht suppleren wordt 
verwezen naar het projectplan voor dit deelproject (Holzhauer, 2012).  
 
Tabel 4.1 Overzicht van de activiteiten, producten, instelling en opleverdatum voor het deelproject Toestand van 

de Kust.  

  Activiteit Product Wie Oplevering 
K€ 
incl. 

1 Toestand van de kust       160 
1.1 Case study Zuid-Holland Rapport Deltares Augustus  

1.2 Opstellen Bayesiaans netwerk 
Rapport en 
database Deltares Juli  

1.3 Verbetering statistische methode 
Onderdeel 
PhD TU Delft Juli  

1.4 Effecten stormcondities Rapport  HKV lijn in water Juli  

1.5 
Projectmanagement & 
disseminatie Journal paper Deltares September  

  
Conferentie 
paper (NCK) Deltares Maart  

 
 
 
Tabel 4.2 Overzicht van de activiteiten, producten, instelling en opleverdatum voor het deelproject Uitwisseling 

getijbekkens & Morfodynamiek eilandkoppen. 

  Activiteit Product Wie Oplevering 
K€ 
incl. 

2 
Uitwisseling getijbekkens & 
Morfodynamiek eilandkoppen        225 

2.1 Effecten afsluiting Zuiderzee 
Paper 
(conferenceproceeding) Deltares Oktober  

  Onderdeel PhD IHE Mei  

2.2 
Sedimenttransportmechnismen 
in zeegaten (Marsdiep) Rapport Deltares November  

2.3 
Middellange termijn 
morfologisch modelleren Voortgangsmemo Deltares November  

2.4 Quickscans zeegaten Memo Deltares November  

2.5 
Gedetailleerde analyse zeegat 
Ameland en Texel Rapport Deltares April  

2.6 
Projectmanagement / 
disseminatie 

Papers, presentaties, 
onvoorzien Deltares   
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Tabel 4.3 Overzicht van de activiteiten, producten, instelling en opleverdatum voor het deelproject Werking 
kustfundament & Herverdeling suppletiezand. 

  Activiteit Product Wie Oplevering 
K€ 
incl. 

3 
Werking kustundament & 
Herverdeling Suppletiezand       305 

3.1 Bankgedrag Nederlandse kust 
Onderdeel PhD + 
memo TU Delft November  

3.2 
Bankgedrag Columbia 
Coastal Cell 

Data + gezamenlijke 
papers 

University of 
Oregon December  

3.3 Validatie -20 m dieptelijn Rapport Afstudeerder December  

3.4 
Ontwikkeling onderwateroever 
van Dixhoorn Afstudeerrapport Afstudeerder November  

3.5 
Omwerking zeebodem tijdens 
storm Voortgangsmemo Deltares December  

3.6 
Ontwikkeling zandvolumina 
kustvakken 

Definitief paper 
Bergen-Egmond Deltares Oktober  

  
Concept paper ander 
gebied Deltares December  

3.7 
Benchmark modellering 
kustonderhoud Voortgangsmemo 

Deltares / 
Arcadis Juni  

  fase 2 
Deltares / 
Arcadis 

nader te 
bepalen  

3.8 
Projectmanagement / 
disseminatie 

Papers, presentaties, 
onvoorzien Deltares   
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Tabel 4.4 Overzicht van de activiteiten, producten, instelling en opleverdatum voor het deelproject Ondersteuning 
Rijkswaterstaat. 

  Activiteit Product Wie Oplevering 
K€ 
incl. 

4 
Ondersteuning 
Rijkswaterstaat       370 

4.1 Kustviewer Website 
Nelen & 
Schuurmans April  

4.2 Beheerregister 
Pilots Ameland en 
Noord-Holland 

Deltares / 
Waterdienst April  

  Aanvullende pilots 
Deltares / 
Waterdienst 

nader te 
bepalen  

4.3 
Dataverzameling, opslag en 
ontsluiting Openbare database Deltares hele jaar  

4.4 
Evaluatie versterking 
Noordwijk Rapport 

Universiteit 
Utrecht Februari  

4.5 Evaluatie Heemskerk Plan van aanpak Deltares April  

  Monitoring Shore 
nader te 
bepalen  

4.6 Evaluatie Ameland Rapport Deltares Mei  
4.7 Evaluatie Den Helder Rapport Deltares Juni  
4.8 Evaluatie Westkapelle Plan van aanpak   December  
  Dataverzameling  December  
4.9 Ontwikkeling Boschplaat Memo Deltares Februari  
4.10 Ontwikkeling Vlieland Memo Deltares Maart  

4.11 
Advisering suppletie 
Onrustpolder Memo Deltares April  

4.12 
Projectmanagement / 
disseminatie 

Papers, presentaties, 
onvoorzien Deltares   

 
 
Tabel 4.5 Overzicht van de activiteiten, producten, instelling en opleverdatum voor het deelproject 

Projectmanagment.  

  Activiteit Product Wie Oplevering 
K€ 
incl. 

6 
Projectmanagment 
(integratie & disseminatie)       125 

6.1  
Organisatie kernteam & 
samenwerkdag 

Afstemming & 
integratie  

Deltares / 
Waterdienst   

6.2 
Overleg Waterdienst en 
Rijkswaterstaat 

Afstemming & 
disseminatie 

Deltares / 
Waterdienst   

6.3 Projectplan     

6.4 Wikipagina Disseminatie 
Deltares / 
Waterdienst April  

6.5 Eindproducten (folders) Disseminatie 
Deltares / 
Waterdienst April  

6.6 
Bijdrage overige 
deelprojecten     
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A Overzicht huidige keuzes en achterliggende hypothesen 

In deze bijlage worden de huidige keuzes m.b.t. de suppletiestrategie beschreven. Daarbij 
wordt aangegeven op welke hypothesen deze keuzes gebaseerd zijn.  
 
De hypothesen zijn met opzet bondig en eenduidig (zwart-wit) geformuleerd. Hierdoor wordt 
de discussie verscherpt en kan op basis van feitelijke onderzoeksresultaten de hypothese in 
meer detail aangevuld (geconcretiseerd) worden.  

A.1 Hoeveel suppleren? 
In 2001 is er voor gekozen om de doelstelling tot duurzame handhaving van veiligheid en van 
functies in het duingebied, vorm te geven door handhaving van het kustfundament. Bij de 
invulling van het begrip duurzame handhaving van de kust, is daarbij rekening gehouden met 
een tijdschaal van 50 tot 200 jaar. Aangenomen wordt dat op deze tijdschaal, de uitwisseling 
van zand tussen de duinen, het strand, de ondiepe vooroever en de diepe vooroever, zich 
beperkt tot het gebied tussen de binnenduinenrij (landwaartse grens) en de doorgaande -20m 
NAP dieptelijn (zeewaartse grens); dit gebied wordt aangeduid met de term Kustfundament. 
Aangenomen wordt dat op een tijdschaal van 50 tot 200 jaar geen netto zandtransport over 
de landwaartse- en zeewaartse grens van het kustfundament plaats vindt èn dat de import 
over de grens met België even groot is als de export over de grens met Duitsland. Bij een 
stijgende zeespiegel is een duurzame handhaving van functies mogelijk, door het hele 
kustfundament mee te laten groeien. Indien er geen andere verliesposten zouden optreden, 
is hieruit theoretisch het suppletievolume af te leiden dat nodig is om het kustfundament mee 
te laten groeien met de zeespiegelstijging: namelijk de omvang van de zeespiegelstijging 
vermenigvuldigd met het oppervlak van het kustfundament  
 
Hypothesen 
Over de -20m contour vindt geen netto transport plaats op een tijdschaal van 50 tot 200 jaar. 

Dynamisch zeereepbeheer bevordert het doorstuiven van de eerste duinenrij en draagt bij 
aan het meegroeien van het gehele duincomplex met de zeespiegel, en aan het verhogen 
van de natuurwaarde. 

De netto zandimport over de Belgische grens en de netto zandexport over de Duitse grens 
van het kustfundament, heffen elkaar op. 

 
In het volgende kader wordt meer achtergrond gegeven over het suppletievolume in de 
periode van 1990 tot 2001, voorafgaand aan het beleid van handhaving van het 
kustfundament.  
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bedroeg; vanaf 1990 is dan ook 6 miljoen m3 zand per jaar in deze zone 
gesuppleerd. De verwachting was dat met het operationele doel tot handhaving van 
de Basis Kust Lijn, het achterliggende strategische doel (het handhaven van de 
kustfuncties) bereikt zou worden.  
 
Als toetsprocedure werd in 1990 overeen gekomen dat op locaties waar de te 
ToetsenKustLljn (TKL) de afgesproken normwaarde, de BasisKustlijn (BKL) van 
1990, dreigt te overschrijden, het structurele zandverlies door middel van 
zandsuppleties gecompenseerd wordt. Beiden zijn afgeleid van het zandvolume in 
de Momentane KustLijn (MKL) zone.  
 
In de jaren na 1990 kreeg het feit dat zich naast de structurele erosie in de MKL 
zone, ook zandverliezen optreden in de diepere kustzone, meer aandacht.  Het 
structurele zandverlies in deze zones zou op termijn kunnen leiden tot een 
aanzienlijke toename van de zandverliezen in de MKL-zone. Dit was de aanleiding 
voor het besluit in 2001, dat voor een duurzame handhaving van veiligheid en 
functies in het duingebied, het zandverlies in het gehele kustfundament 
gecompenseerd zou moeten worden [ zoals toegelicht in de vorige paragraaf 
(meegroeien kustfundament met zeespiegelstijging, het suppletievolume werd 
verhoogd van 6 tot 12 miljoen m3 jaar].  

 
In Nederland zijn getijbekkens aanwezig die in verbinding staan met het kustfundament. 
Gezamenlijke vormen ze één, zanddelend kustsysteem; tussen deze bekkens en het 
kustfundament vindt uitwisseling van sediment plaats. Een stijgende zeespiegel en 
historische ingrepen in de getijbekkens, scheppen bergingsruimte in de getijbekkens; deze 
sedimentvraag wordt aangevuld met een sedimentaanbod vanuit het kustfundament (zie 
toelichting in het volgende kader). De getijbekkens groeien zo mee met de zeespiegelstijging, 
het sedimentvolume van het kustfundament neemt echter af, waarbij met name de 
buitendelta’s en de eilandkusten eroderen. Om het kustfundament mee te laten groeien met 
de zeespiegelstijging zal niet alleen de toegenomen bergingsruimte als gevolg van 
zeespiegelstijging in het kustfundament zelf, gecompenseerd moet worden met suppleties, 
maar ook de sedimentvraag door de bekkens.  
 

Achtergrondkader: Uitwisseling Kustfundament en getijbekkens 
 
De buitendelta, de getijdegeulen en het getijbekken lijken te zoeken naar een 
evenwicht met de heersende hydrodynamische forcering (o.a. de zeespiegel). Dit 
geldt zowel voor de individuele getijbekkens als voor een groep van getijbekkens. De 
complexiteit van de werking van getijbekkens maakt het lastig om aan te geven bij 
welke mate van zeespiegelstijging een bekken kan meegroeien en bij welke mate er 
sprake is van verdrinking van het bekken. Er vanuit gaande dat de kust een vrijwel 
ongelimiteerde sedimentbron vormt, zal veel afhangen van de transportcapaciteit 
van het systeem. De mate en snelheid van sedimentverlies uit het kustfundament is 
niet op voorhand volledig duidelijk..  
 
Na afsluiting van delen van een getijbekken, bijvoorbeeld de Zuiderzee (afsluitdijk) 
en de Lauwerszee, zijn de verschillende elementen van het bekken verder uit 
evenwicht met de nieuwe hydrodynamische condities. Dit resulteert in een 
toenemende sedimentvraag aan de buitendelta en de eilandkusten totdat zich een 
nieuw evenwicht heeft ingesteld. Hoe lang dat kan duren is niet goed bekend. Ook 
hiervoor geldt dus dat de mate van sedimentverlies uit het kustfundament niet exact 
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is af te leiden.  
 
 
Hypothesen 
Suppletiezand wordt verdeeld over het gehele kustsysteem. 
De Waddenzee onttrekt zand aan het kustfundament. Het onttrokken volume wordt bepaald 
door het oppervlak van de Waddenzee, de relatieve zeespiegelstijging (dus inclusief 
bodemdaling door mijnbouw) en morfologische aanpassingen veroorzaakt door afsluitingen. 
De Westerschelde onttrekt zand aan het kustfundament. Het onttrokken volume wordt 
bepaald door het oppervlak van de Westerschelde, de relatieve zeespiegelstijging en 
morfologische aanpassingen veroorzaakt door vaarwegverdieping. 

Er is géén significant sedimenttransport door de Oosterscheldekering. 

Suppleren in een bekken verlaagt de grootte van de netto zandimport door het zeegat. 

Suppleren in de kustzone verhoogt de grootte van de netto zandimport door het zeegat niet. 

 
Sinds 2001 is het totale suppletievolume vastgesteld op gemiddeld 12 miljoen m3 zand per 
jaar. In 2008 is een rapport opgesteld waarin ingegaan wordt op de vraag of deze 
hoeveelheid zand voldoende is om het kustfundament daadwerkelijk mee te laten groeien 
met de zeespiegelstijging. In deze verkenning werden de volgende ‘middenwaarden’ afgeleid: 

• Bij een zeespiegelstijging van 20 cm/eeuw is voor het kustsysteem zelf een 
suppletiebehoefte van 13,9 miljoen m3 zand per jaar nodig (dit is het oppervlak van het 
kustfundament en de getijbekkens vermenigvuldigd met deze zeespiegelstijging). 

• Voor het compenseren van de overige verliezen van het kustfundament is een 
suppletievolume van  6,5 miljoen m3 per jaar nodig. Hierbij is rekening gehouden met 
het verlies als gevolg van: vaargeulonderhoud, zandwinning, morfologische ingrepen, 
bodemdaling door gaswinning.  

In het Nationaal Waterplan is het resultaat van deze verkenning overgenomen: 
Eerste resultaat van de verkenning is dat, om het hele kustfundament mee te laten 
groeien met de huidige zeespiegelstijging, een verhoging van het suppletievolume nodig 
is van 12 miljoen naar 20 miljoen per jaar.    

A.2 Waar suppleren? 
Het suppletieprogramma bestaat uit een BasisKustLijn deel en een Kustfundament deel. 
Overigens is het onderscheid tussen beiden niet strikt te maken, omdat suppleties voor het 
doel handhaving van de BasisKustLijn, tegelijkertijd bijdragen aan het overkoepelende doel 
tot handhaving van het kustfundament. Voor het programmeren van de jaarlijkse suppleties 
hanteert Rijkswaterstaat een uitvoeringskader (Waterdienst, 2010). Volgens dit 
uitvoeringskader geldt de volgende prioritering: 
1) Eerst worden de suppleties met als primair doel het handhaven van de BasisKustLijn 

gepland. Hiervoor wordt gekeken naar locaties waar binnen 2 jaar na het toetsmoment 
waarschijnlijk een overschrijding van de BasisKustLijn optreedt.  

2) Het dan nog resterende zand wordt gebruikt voor het uitvoeren van kustfundament 
suppleties waarbij de nadruk ligt op de Noordzeekust nabij het Waddengebied. Hier is 
namelijk het meeste zand nodig om mee te groeien.  

 
In het uitvoeringskader is vastgesteld dat het suppletievolume per suppletie wordt afgeleid uit 
de erosietrend voor het gehele kustprofiel, uitgaande van een gemiddelde levensduur van 
een suppletie van 4 of 5 jaar. In de praktijk blijkt hiervoor jaarlijks gemiddeld in totaal 8 
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miljoen m3 gesuppleerd te worden voor handhaving BasisKustLijn en is het resterende 
volume van 4 miljoen m3 zand beschikbaar voor handhaving van kustfundament.  
 
In de eerste jaren van het dynamisch handhavingsbeleid werd het te suppleren volume op het 
strand gesuppleerd (oftewel rechtstreeks in de Momentane KustLijn zone). Sinds midden 
jaren 90 worden er ook zandsuppleties in de brekerzone op de vooroever uitgevoerd 
(zogenaamde vooroeversuppleties). Belangrijk argument hierbij was dat de prijs per m3 
suppletiezand voor een vooroeversuppletie, goedkoper is. Tevens biedt dit de mogelijkheid 
om het structurele zandverlies te compenseren ook op locaties waar strandsuppleties lastig of 
niet uit te voeren zijn. Vooroeversuppleties vinden doorgaans net zeewaarts van de 
Momentane KustLijn zone plaats. Aangenomen wordt dat hierdoor het zandverlies in de 
Momentane KustLijn zone (op termijn) wel positief wordt beïnvloed. Aanvullend op de 
vooroeversuppleties, werden in latere jaren, op locaties waar reguliere vooroeversuppleties 
als gevolg van de aanwezigheid van geulen niet uitgevoerd kunnen worden, zogenaamde 
geulwandsuppleties uitgevoerd.  
 
Hoewel in 2001 is vastgesteld dat het hele kustfundament moet meegroeien – dus niet alleen 
het structurele zandverlies in de Momentane KustLijn zone dient gecompenseerd te worden, 
maar tevens het zandverlies in de zeewaartse en landwaartse zone (van de binnenduinenrij 
tot de doorgaande -20 m NAP dieptelijn) –, wordt er niet over het gehele profiel gesuppleerd. 
Suppleties vinden plaats op het strand, op de vooroever of een geulwand (oftewel uitsluitend 
in de kustnabije zone).  Aangenomen wordt dat door de natuurlijke dynamiek, van hier het 
zand over het gehele kustsysteem wordt verdeeld, zodat ook de diepere zone en de duinen 
meegroeien en zodat alle kustfuncties optimaal profiteren van het suppletiezand.  
 
Samengevat geldt dat de suppletielocaties voor het zandvolume dat nodig is om het gehele 
kustfundament mee te laten groeien, in kustlangse richting worden bepaald door de plekken 
waar een overschrijding van de BasisKustLijn dreigt en door een evenwichtige verdeling over 
de deelsystemen Wadden, Holland en Delta van het kustfundament. In kustdwarse richting 
beperken de suppletielocaties zich vooralsnog tot de kustnabije zone (het strand en de 
brekerzone). Aangenomen wordt dat op termijn vanuit de suppletiegebieden, het zand zich 
over het hele kustprofiel zal verspreiden, waardoor het hele kustfundament meegroeit met de 
zeespiegel.  
 
Hypothesen 
Suppletiezand wordt vanuit brekerzone verdeeld over het gehele kustprofiel. 

Het zand van een strandsuppletie wordt verdeeld over het gehele kustprofiel. 

Het zand dat wordt afgevoerd uit een suppletievak komt ten goede aan de aangrenzende 
kust (droge en natte deel). 

Als gevolg van de uitgevoerde suppletiestrategie treedt er (op termijn) een positieve 
trendwijziging op in alle indicatoren in dwarsprofiel.  

Suppleren draagt bij aan veiligheid door zeewaartse verplaatsing van het afslagpunt. 
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B Koppeling hypothesen aan deelprojecten 

In onderstaande tabellen staat weergegeven in welk deelproject de hypothesen getoetst 
worden. Deelproject 1 = Toestand van de kust. Deelproject 2 = Uitwisseling getijbekkens & 
Morfodynamiek van Eilandkoppen. Deelproject 3 = Werking kustfundament & Herverdeling 
suppletiezand 
 
Hypothesen Hoeveel Deel-

project 
Over de -20m contour vindt geen netto transport plaats op een tijdschaal van 50 
tot 200 jaar. 

3 

Dynamisch zeereepbeheer bevordert het doorstuiven van de eerste duinenrij en 
draagt bij aan het meegroeien van het gehele duincomplex met de zeespiegel, 
en aan het verhogen van de natuurwaarde. 

3 

De netto zandimport over de Belgische grens en de netto zandexport over de 
Duitse grens van het kustfundament, heffen elkaar op. 

3 

Suppletiezand wordt verdeeld over het gehele kustsysteem. 2 & 3 
De Waddenzee onttrekt zand aan het kustfundament. Het onttrokken volume 
wordt bepaald door het oppervlak van de Waddenzee, de relatieve 
zeespiegelstijging (dus inclusief bodemdaling door mijnbouw) en morfologische 
aanpassingen veroorzaakt door afsluitingen. 

2 

De Westerschelde onttrekt zand aan het kustfundament. Het onttrokken volume 
wordt bepaald door het oppervlak van de Westerschelde, de relatieve 
zeespiegelstijging en morfologische aanpassingen veroorzaakt door 
vaarwegverdieping. 

2 

Er is géén significant sedimenttransport door de Oosterscheldekering. 2 

Suppleren in de kustzone verhoogt de grootte van het netto zandtransport naar 
de Waddenzee niet. 

2 

Suppleren in een bekken verlaagt de grootte van de netto zandimport door het 
zeegat. 

2 

 
Te toetsen Hypothesen Waar Deel-

project 
Het zand van een onderwatersuppletie wordt vanuit brekerzone verdeeld over 
het gehele kustprofiel. 

3 

Het zand van een strandsuppletie wordt verdeeld over het gehele kustprofiel. 3 

Het zand dat wordt afgevoerd uit een suppletievak komt ten goede aan de 
aangrenzende kust (droge en natte deel). 

3 

Als gevolg van de uitgevoerde suppletiestrategie treedt er (op termijn) een 
positieve trendwijziging op in alle indicatoren in dwarsprofiel.  

1 

Suppleren draagt bij aan veiligheid door zeewaartse verplaatsing van het 
afslagpunt. 

1 

C Het meerjarenkader KPP - B&OKust 
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C Het meerjarenkader KPP - B&OKust 

In het MeerJarenPlan willen we onderscheid maken tussen kennis over 1) systeemwerking, 2) 
wat we willen bereiken en 3) hoe we dit kunnen bereiken (ingrijpen). Dit onderscheid wordt 
aangebracht door de indeling van het lagenmodel, zoals geïntroduceerd in de Nota Ruimte, 
toe te passen. Dit model bestaat uit de volgende lagen (zie figuur 1.1): 

 De Basislaag (systeemwerking) 
 De Netwerklaag (netwerk van waterkeringen, waterwegen, habitats en stranden, ) 
 De Occupatielaag (het gewenste gebruik van de kust / de gewenste staat van de kust) 

Voor de meeste vraagstukken is integratie van informatie (kennis) uit meerdere lagen nodig. 
In dit plan ligt de nadruk op de basislaag en de netwerklaag uitgewerkt. Voor de 
occupatielaag wordt verwezen naar het project KPP-Kustbeleid (wat zowel de activiteiten in 
opdracht van het Delta Programma Kust als van Rijkswaterstaat DGW omvat. 
 
 

 
 
Figuur C.1 De Basislaag, Netwerklaag en Occupatielaag 

C.1 Basislaag: Werking Kustfundament 
Suppletiezand wordt in de meeste gevallen aangebracht in de brekerzone (bij 
vooroeversuppleties) of op het strand (bij strandsuppleties). Echter, het aangebrachte volume 
is bedoeld om de zandinhoud van het gehele kustprofiel aan te vullen. Daarmee is de 
uitwisseling van zand dwars op de kust, dus tussen de onderwateroever, het strand en de 
duinen van cruciaal belang. Op dit moment richt onze kennis zich vooral op de ontwikkeling 
van de brekerzone (het ondiepe deel van de onderwateroever) en het strand. De interactie 
van de brekerzone met de diepere onderwateroever is veel minder goed bekend. Zo weten 
we niet of dit deel van de onderwateroever zand levert of juist zand onttrekt aan andere delen 
van het kustprofiel. Ook de uitwisseling van zand tussen strand en duinen is niet goed 
genoeg bekend9. Bovendien weten we niet òf, en zo ja hoeveel zand er over de zeereep naar 
de achterliggende duinen stuift. De laatste maken immers wel deel uit van het kustfundament. 
 
Te beantwoorden vragen zijn: 
• Wat zijn de netto effecten van de kustdwarse uitwisseling van zand? 

                                                   
9. In het kader van het deelproject Ecologisch gericht suppleren, onderdeel duinen is de laatste tijd gewerkt aan het 

inzicht.  
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• Wat zijn de tijdschalen van netto morfologische veranderingen van de verschillende 
delen van het kustprofiel? 

• Hoe groot zijn de netto transporten over de grenzen van het kustfundament, met name 
de  min 20m contour, de zeereep en de binnenduinrand? Wat zijn de tijdschalen waarop 
deze transporten van belang zijn? 

• Hoe kunnen we de ontwikkeling van het kustfundament monitoren? 
• Speelt de korrelgrootteverdeling van het zand een rol in de morfodynamiek van strand 

en onderwateroever? De achterliggende vraag is: kunnen we door variatie van de 
korrelgrootteverdeling een ander resultaat bereiken? 

 
Producten:  
• Conceptueel model dat uitwisseling van zand tussen onderwateroever, strand en duinen 

en de onderliggende processen beschrijft. Daarbij wordt ingegaan op vragen als 
Wanneer? Hoeveel? Gevolgen? (Dit conceptueel model is de basis voor ons begrip van, 
en dientengevolge het omgaan met het kustsysteem.) 

• Monitoringstrategie voor kustfundament (eerste opzet) 
• Basisidee voor toetsing toestand kustfundament (BKL-achtige systematiek) 
 
Aanpak:  
• Data analyse; leren van in het verleden uitgevoerde suppleties door analyse van 

volumeveranderingen, analyse van sturende processen door middel van 
procesonderzoek en model hindcasts; 

• Veldexperimenten; onder meer het monitoren van de ontwikkeling van relevante 
suppleties zoals megasuppleties, zandmotoren en versterkte zwakke schakels; variatie 
in uitvoeringswijze van suppleties; 

• Modelstudies; waaronder een analyse van het effect van de frequentie van stormen op 
suppletiesucces (Is het succes van suppleren sinds 1990 te danken aan het feit dat er 
weinig stormen zijn opgetreden in die periode?); 

Methode ontwikkeling; welke data zijn nodig om veranderingen in vorm en volume van de 
verschillende delen van het kustfundament te volgen? Hoe kunnen die data ingewonnen 
worden? Hoe gebruiken we die data om te toetsen op significante veranderingen? Vaststellen 
hoe we moeten reageren op significante veranderingen. 

C.2 Basislaag: Herverdeling suppletiezand 
Zandsuppleties worden aangebracht om zandtekorten aan te vullen. Een tekort ontstaat als 
de afvoer van zand op een locatie groter is dan de aanvoer. Door het netto verlies van zand 
trekt de kustlijn zich landwaarts terug, hetgeen met het aanbrengen van extra zand weer 
teniet gedaan wordt. Het afgevoerde zand komt ten goede aan andere delen van het 
kustsysteem, we hebben te maken met een zogenaamd zanddelend systeem (nat en droog). 
Het gehele kustsysteem profiteert dus van zandsuppleties. Een structurele analyse van de 
herverdeling van het in de afgelopen decennia gesuppleerde zand is tot nu toe nog niet 
gemaakt, niet voor individuele suppleties en niet voor grotere kustvakken10. Zo’n analyse kan 
ons veel leren over de werking van het kustsysteem en de effecten van suppleren hierop. 
Inzicht in de herverdeling van suppletiezand is relevant in verband met de schaalvergroting 
van het suppleren (toename van het jaarlijks aangebrachte volume; toename van de omvang 
van suppleties). Dit inzicht ondersteunt niet alleen het vaststellen van regionale effecten van 
suppleren, maar is ook nodig voor het optimaliseren van de suppletieuitvoering (keuze van 
locatie, volume en uitvoeringswijze) en het ontwikkelen van alternatieve suppletiestrategieën. 

                                                   
10. In het kader van het deelproject Ecologisch gericht suppleren, onderdeel duinen is de afgelopen jaren een start 

gemaakt met een analyse voor het ‘droge’ deel.  
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Te beantwoorden vragen zijn: 
• Hoe snel verlopen de kustlangse en kustdwarse vormverandering en het 

volumeverlies van een suppletielichaam (Kustlijnzorg-suppletie, zandmotor, zwakke-
schakel versterking)? 

• Waar gaat het zand naar toe (droog en nat deel)? 
• Welke processen zijn daarvoor verantwoordelijk? 
• Hoe beïnvloedt de suppletie de natuurlijke ontwikkelingen? 
• Wat is de relatie met opgetreden hydro-meteo condities? 
 
Producten:  
Conceptueel model dat de herverdeling van zand op verschillende tijd- en ruimteschalen 
beschrijft. Dit model vormt het uitgangspunt waarop suppletieontwerpen en 
suppletiestrategieën gebaseerd worden. 
 
Aanpak:  
• Evaluatie van de ontwikkeling van uitgevoerde suppleties; 
• Evaluatie van de ontwikkeling van de kustversterkingen tussen Scheveningen en 

Hoek van Holland (monitoren; simuleren met modellen (toetsing modellen)) 
• Evaluatie van natuurlijke equivalenten van met name grootschalige suppleties 
• Modelstudies 
• Schaalproeven 

C.3 Basislaag: Uitwisseling kustfundament en getijbekkens 
De grootschalige ontwikkeling van de Nederlandse kust wordt bepaald door de balans tussen 
aan- en afvoer van sediment. Met name de netto sedimentatie in de getijdebekkens van de 
Waddenzee en de zeegaten en estuaria van het Deltagebied ten gevolge van relatieve 
zeespiegelstijging en ingrepen (vaak omschreven als “zandhonger”), zorgt voor een grote 
afvoer van sediment uit de kustzone. Zonder aanvulling van deze verliezen door suppleties 
zouden grote delen van de kust structureel achteruit gaan. De netto transporten van zand en 
slib in en rond de zeegaten zijn hiermee van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de 
kust. Echter, het mechanisme dat netto import of export van sediment veroorzaakt wordt 
slecht begrepen. Dat betekent ook dat vragen over de effecten van ingrepen in de kustzone 
op de Waddenzee niet afdoende beantwoord kunnen worden. 

Te beantwoorden vragen zijn: 

• Hoe groot zijn de jaarlijkse netto sedimenttransporten door de zeegaten? 
• Wat zijn de drijvende processen achter de netto import of export van sediment? 
• Wordt de grootte van de netto import of export beïnvloed door het aanbod van sediment 

in de kustzone? Zo ja, hoe dan? 
• Wordt de korrelgrootteverdeling van het geïmporteerde sediment uiteindelijk bepaald 

door het bronmateriaal of door selectie tijdens transport? 
• Leidt een grotere import van zand tot structurele veranderingen in bodemsamenstelling 

in de getijdebekkens? 
• Wat is de rol van de buitendelta in het zanddelend systeem rond een zeegat: bron of 

put?  
 

Producten:  

• Conceptueel model dat uitwisseling van zand tussen kust, buitendelta en getijdebekkens 
beschrijft; incl. de aandrijvende processen en de verdeling van sediment in de 
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getijdebekkens. (Dit conceptueel model is de basis voor ons begrip van, en 
dientengevolge het omgaan met het kustsysteem.) 

• Sedimentbalans voor het Nederlands kustsysteem 
• Onderbouwing voor (ecologische) impactstudies suppleren 
 

Aanpak:  

1. Data analyse; vaststellen van morfologische veranderingen door analyse van 
lodingsgegevens en satellietbeelden, kwantificering van deze veranderingen (inclusief 
analyse bandbreedte uitkomsten), analyse van sturende processen door middel van 
modelsimulaties 

2. Veldexperimenten; onder meer het monitoren van relevante suppleties in de nabijheid 
van zeegaten, samenwerking met NIOZ (dataset veerbootmetingen)  

3. Modelstudies; sedimentransportprocessen in zeegaten; effecten van vorm- en 
volumeveranderingen buitendelta’s op achterliggende zeegaten en aangrenzende kust 

C.4 Basislaag: Morfodynamiek van eilandkoppen 
De morfodynamiek van de eilanden in het Wadden-  en Deltagebied is slechts globaal 
bekend. Met name voor de langere tijdschalen bestaat er een fragmentarisch beeld en zijn er 
nauwelijks inzichten in sturende processen en mechanismen. Daarnaast geven de huidige 
eilanden een beperkt beeld omdat kenmerkende landschappen ontbreken als gevolg van 
ingrijpende veranderingen in het verleden, zoals bijvoorbeeld de aanleg van stuifdijken en de 
inpoldering van kwelders, schorren en slikken. Er is een wezenlijke behoefte aan inzicht in de 
natuurlijke variatie in de morfologie van de eilanden over een periode van decennia. De 
relatie met ontwikkelingen in de zeegaten en op de buitendelta’s moet daarbij meegenomen 
worden. De cyclische ontwikkelingen in de zeegaten leiden tot grootschalige cycli in de 
ontwikkeling van de kusten van de aangrenzende eilanden. Zo leiden cyclische 
veranderingen in het geulpatroon in het zeegat bijvoorbeeld tot het aanlanden van 
zandbanken op het “stroomafwaartse” eiland, waardoor horizontale zandgolven langs de 
eilandkust ontstaan. Deze cycli hebben per eiland verschillende perioden. Het huidige gebrek 
aan onderscheid tussen (langjarige) cyclische ontwikkelingen en structurele veranderingen 
leidt tot inefficient beheer van de eilandkusten. 
 
Producten: 
• Conceptueel model dat de ontwikkeling van zeegaten, buitendelta’s en eilanden in 

samenhang beschrijft. 
• Een overzicht van de natuurlijke variatie in kustlijnposities over de tijd; dit is een basis 

voor zinvolle (want niet door periodieke uitbouw en erosie verstoorde) definitie van de 
BKL 

• Een completer overzicht van de landschapsvariatie op de eilanden; dit levert een 
streefbeeld voor natuurherstel en -beheer en voor herintroductie van natuurlijke dynamiek 
in het landschap. 

• Datzelfde geldt voor inzicht in de natuurlijke ontwikkeling van de diverse habitats in de 
kustzone van de eilanden. 

 
Aanpak: 
Data analyse, veldexperiment, modelstudie 
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C.5 Basislaag: Ecologische gevolgen van ingrepen in het kustsysteem 
In de periode 2009 - 2014 wordt een onderzoeksprogramma naar de ecologische gevolgen van 
zandsuppleties uitgevoerd. Dit programma komt voort uit afspraken tussen RWS-Waterdienst en 
een aantal natuurbeschermingsorganisaties onder aanvoering van de Waddenvereniging. Na 
afloop van genoemd programma moet dit onderzoek voortgezet worden, waarbij met name 
ecologische kansen die suppleren oplevert (zoals bijvoorbeeld het creeëren van extra areaal 
“kinderkamer” voor vis door suppleren op grotere waterdiepte) nader bestudeerd moeten worden. 
Daarnaast vindt er in diverse kaders uitgebreid onderzoek plaats naar de gevolgen van 
grootschalige zandwinning op de Noordzee en de mogelijkheden tot minimalisering van de schade 
en herstel van de zeebodem. Het verdient aanbeveling om in de toekomst het onderzoek naar 
verschillende delen van de totale keten van zandwinning en -suppletie te combineren. 
 

C.6 Netwerklaag: Suppletiestrategie 
Tot voor kort werden suppleties in het kader van de Kustlijnzorg uitgevoerd als 
strandsuppleties en onderwateroeversuppleties. Het succes van het zandige kustonderhoud 
leidt tot schaalvergroting: bij het stabiliseren van geulwanden, het onderhoud van het 
kustfundament, het versterken van Zwakke Schakels e.d. worden steeds grotere volumina 
zand ingezet, met als voorlopig hoogtepunt een Zandmotor11 van 20 Mm3 zand voor de 
Delflandse kust. Ontwerp en uitvoering van deze zandige maatregelen staan tot nu toe op 
zichzelf. Voor de komende jaren wordt een verdere schaalvergroting van het toepassen van 
zandige oplossingen voorzien, naast een flexibeler planning en uitvoering in de reguliere 
Kustlijnzorg. Deze ontwikkelingen vragen om een overkoepelende strategie waarmee 
plannen en uitvoeringswijzen systematisch afgewogen en afgestemd kunnen worden. 
Suppletiestrategieën moeten gebaseerd worden op inzichten in de werking van het natuurlijk 
systeem en ervaringen met uitgevoerde suppleties (Zie Hoofdstuk 2). Daarnaast is voor het 
ontwikkelen van zulke strategieën is een modelinstrumentarium nodig om plannen en hun 
gevolgen door te kunnen rekenen.  
 
Relevante onderwerpen hierbij zijn bijvoorbeeld: 
• Het opstellen van beoordelingscriteria voor veiligheid, natuur, socio-economie, 
drinkwaterwinning, kosten, e.d.  
• Ontwikkelen alternatieve strategieën m.b.v. modelstudies 
• Kosteneffectieve Kustlijnzorg: vergroting van suppletievolumes en minder planmatige 
uitvoering brengt naar verwachting de aanlegkosten omlaag 
• Het gericht toepassen van alternatieven in:  

 Locatie: zowel kustlangs als kustdwars  
 Combinaties van suppletievolume en - frequentie: regelmatig een beetje 

suppleren vs. af en toe heel veel zand aanbrengen 
 Volumevergroting: wat werkt nog wel, wat werkt niet meer? Op dit moment is 

er vooral ervaring met suppletievolumes van maximaal 2 Mm3. Recentelijk zijn grotere 
volumina aangebracht op geulwanden (Oostgat; Den Helder) en in 2010 wordt gestart 
met het suppleren van 8 Mm3 op Ameland. De vraag is hoe groot kun je gaan? 
Wanneer krijg je significante (definitie!) verandering van de kustmorfologie? En wat is 
de tijdschaal van die verandering? Bij het aanbrengen van een te groot volume zullen 
de effecten erg lang op zich laten wachten. 

 
 

                                                   
11. De Zandmotor voor de Delflandse kust wordt niet uitgevoerd in het kader van kustlijnzorg, maar voor andere 

doeleinden.  
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D Kustindicatoren 

Indicators, which best describe the coastal morphological evolution and can be related to 
policy objectives, where selected in 2011 (Giardino et al., 2012). These indicators were 
divided in four different categories according to the time scale at which they are functioning 
(see table below): indicators for short term safety, medium term safety, long term safety and 
nature and recreation.  
 
Moreover, the main causes inducing the morphological development of the coast (coastal 
management and storminess) were analyzed, according to the scheme given in the figure on 
the following page.  
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