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Morfologische ontwikkeling van de Zandmotor pilot in de periode 2 tot 4,5 jaar na aanleg
Monitoring en evaluatie pilot Zandmotor Fase 2
Deltares
Dit document beschrijft de morfologische metingen bij de Zandmotor pilot tussen
augustus 2013 en januari 2016, de periode van 2 tot 4,5 jaar na de voltooiing van de
aanleg van het zandige schiereiland. In deze rapportage worden de 15 gebiedsdekkende
metingen uit deze 2,5 jaar gepresenteerd en zijn de bijbehorende veldwaarnemingen
gebundeld.
Op basis van de data en veldwaarnemingen wordt een beknopte analyse van de
ontwikkeling van de Zandmotor na aanleg gegeven op kerngebieden als de vorm, het
dwarsprofiel en de volume veranderingen. Hierbij zijn de veranderingen in periodes van
twee jaar bekeken; in de eerste 2 jaar (periode I, aug 2011 – jul 2013) en de volgende 2
jaar (periode II, aug 2013 - aug 2015). De waargenomen morfologische veranderingen in
periode II zijn minder groot en tonen minder temporele variabiliteit dan de
veranderingen in periode I. In de eerste vier jaar is een volume verlies van totaal 3,5
miljoen m3 opgetreden. Dit is ca. 21% van het aangebrachte volume op het schiereiland
(16,35 miljoen m3). Hiervan heeft de grootste volumeverandering plaatsgevonden in het
eerste jaar na aanleg (1,5 miljoen m3). Dit is ca. 9% van het totaal aangelegde volume en
iets minder dan de helft van het totale, in vier jaar verloren volume. Ongewijzigd is dat
ca. 70 % van het zandverlies op het schiereiland wordt gecompenseerd door aanzanding
in aangrenzende kustvakken, waar een netto aanzanding is gemeten (1,5 miljoen m3
Noord en 1 miljoen m3 Zuid in de eerste vier jaar).
De vormveranderingen van het schiereiland zijn in periode II ook minder groot dan in
periode I. De kustdwarse grootte is met ca. 90 m afgenomen (in vier jaar in totaal ca. 260
m) tot 700 m en de kustlangse grootte is met ca. 720 m toegenomen tot 4,6 km (in vier
jaar in totaal 2,2 km uitbreiding). Door deze kustlangse uitbreiding is de geul die de
lagune verbindt met zee tot 2,7 km lang geworden. Daarnaast is de nagenoeg
symmetrische klok vorm, die in de eerste jaren is ontstaan, in de laatste metingen
veranderd richting een driehoeksvorm met holle kustbogen. In periode II hebben twee
stormen plaatsgevonden waarvan de impact nauwkeurig is vastgelegd met surveys kort
vóór en na de storm. Deze laten in detail zien hoe een storm de zandverplaatsing
beïnvloedt. Zo toont de decemberstorm van 2013 dat in enkele stormdagen een
vergelijkbare hoeveelheid zand verplaatst is als in de voorgaande vier maanden. Naast de
grootschalige veranderingen zijn een aantal kleinschalige veranderingen geobserveerd.
Vooral de doorzetting van de vegetatie en embryonale duinvorming is hierin opvallend.
De waargenomen verliezen bieden de mogelijkheid een doorkijk te maken naar het lange
termijn gedrag van het kustvak rondom de Zandmotor en het schiereiland zelf. Op basis
van de trendmatige volumeverliezen in de laatste jaren lijkt het nog ca. 20 jaar te kunnen
duren voordat het sedimentvolume in het gebied van het schiereiland terug is op het
niveau van vóór de aanleg van de Zandmotor.
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Samenvatting
In dit document worden alle 15 uitgevoerde surveys van de bodemligging van de Zandmotor in de
periode 2 tot 4,5 jaar na aanleg van het Zandmotor schiereiland gepresenteerd en uitgebreid
toegelicht met waarnemingen uit het veld. Hiermee is beoogd dit document geschikt te maken als
naslagwerk voor datagebruikers en een eerste aanzet te geven voor onderzoekers aan het
Zandmotor project. Op basis van deze metingen (augustus 2013 tot januari 2016) en de voorgaande
metingen in de periode augustus 2011 tot juli 2013 (33 gebiedsdekkende metingen in totaal) is de
morfologische ontwikkeling en de vorm- en volume verandering gekwantificeerd en beknopt geduid.
De Zandmotor Pilot
De Zandmotor is een innovatieve, grootschalige, geconcentreerde suppletie die is aangelegd met als
doel de omliggende kust geleidelijk van zand te voorzien, kennisontwikkeling te stimuleren en extra
ruimte te creëren voor natuur en recreatie. De Zandmotor is een pilot project waaraan specifieke
doelen, evaluatievragen en hypothesen zijn gekoppeld. Deze staan beschreven in het
Uitvoeringsprogramma Monitoring en Evaluatie Zandmotor (Tonnon et al., 2011). De hier beschreven
surveys van de bodemligging dienen om de hypotheses van de Zandmotor te beproeven. Daarnaast
worden de surveys van de bodemligging gebruikt ter ondersteuning van vis- en epibenthos
bemonstering (IMARES) en academische onderzoeken, zoals de projecten NEMO (TU Delft) en
NatureCoast (meerdere Nederlandse universiteiten).
Morfologische metingen
Het schiereiland van de Zandmotor is begin juli 2011 opgeleverd en in augustus 2011 is de eerste
survey van de bodemligging uitgevoerd. Bij elke survey is de bodemligging langs vaste raaien
ingemeten en nadien geïnterpoleerd tot gebiedsdekkende kaarten. Voor het natte gedeelte van het
meetgebied (onder ca. -1 m NAP) is gebruik gemaakt van een jetski survey systeem met RTK-GPS en
SBES. Droge gedeelten zijn ingemeten met behulp van een 4WD quad uitgerust met RTK-GPS. Voor
de moeilijk bereikbare, niet droogvallende geulen met waterdiepte van ca. 0.5 m is een RTK-GPS met
speciaal rolsysteem ingezet. Tijdens de metingen zijn kleinschalige kenmerken op het gebied van
kliffen, vegetatie, bodemgesteldheid etc. genoteerd om deze vast te leggen voor nader onderzoek en
evaluatie van de Zandmotor pilot.
Volumes en andere interessante getallen
De morfologie van de Zandmotor is op basis van de verkregen bodemliggingen geanalyseerd op
vorm- en volumeveranderingen in de eerste vier jaar na aanleg. Uit analyse van de surveys volgt dat
in het gebied van het oorspronkelijk aangebrachte schiereiland in de vier jaar een volume verlies van
totaal 3,5 miljoen m3 optreedt. Dit is ca. 21% van het aangebrachte volume op het schiereiland
(16,35 miljoen m3). Hiervan heeft de grootste volume verandering plaatsgevonden in het eerste jaar
na aanleg (1,5 miljoen m3). Dit is ca. 9% van het totaal aangelegde volume en iets minder dan de helft
van het in 4 jaar totaal verloren volume.
Voor het grootste gedeelte (ca. 2,5 miljoen m3) wordt het verlies gecompenseerd door aanzandingen
aan de aangrenzende kustvakken aan de noord- en zuidzijde van de Zandmotor. De verhouding
tussen de waargenomen aanzandingsvolumes in beide zijden van het schiereiland ten opzichte van
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de erosie van het schiereiland is ca. 70 %. De overige ca. 30% van het volumeverlies kan niet worden
terug gevonden in het totale meetgebied (ca. 1 miljoen m3 na vier jaar). De Zandmotor is dan ook
geen gesloten systeem. Zo is er import van sediment (eolisch) aan de zuidzijde (strandvlakte
vorming). Tevens verlaat sediment het meetgebied. In een poging een deel van het volume buiten
het meetgebied te traceren, zijn delen van het NEMO meetgebied (-4m tot +4m NAP), 1 km aan
weerskanten van de Zandmotor, betrokken bij de analyse. Over de beschouwde periode van de
NEMO metingen, wordt slechts 20% van het onvindbare volumeverlies van de Zandmotor (in
diezelfde periode) terug gevonden.
De kustlangse breedte van de omtrek van de Zandmotor (de 0 m NAP contour) is over de jaren
vergroot van 2,37 km tot ca. 4,6 km (een verdubbeling). Het meest zeewaartse punt van de
Zandmotor is in het eerste jaar ca. 160 m in landwaartse richting verplaatst; in het tweede jaar nog
eens 60 m. Per opeenvolgend jaar is de afname de kustdwarse breedte kleiner en na vier jaar is de
Zandmotor kustdwars ca. 260 m smaller geworden. Op sommige plaatsen is de lokaal gemeten
kustwaartse verplaatsing van de waterlijn groter, zo is ter hoogte van de Punt van de Zandmotor
erosie van ca. 350 m waargenomen.
Stormimpact
Door twee stormen te isoleren (december 2013 en juli 2015) is een beeld verkregen van de storm
impact op de Zandmotor. Wind is niet de belangrijkste driver voor de morfologische verandering
maar golfhoogte, opzet en de duur van de storm lijken hierin belangrijker. De waterstand is met
name van belang om een nieuw deel van de Zandmotor aan te tasten en om water ver de lagune in
te krijgen. Bij hoge waterstanden kunnen golven over de kliffen heen stromen en deze verwijderen.
Tevens kan dan zand worden afgezet hoog in het profiel in de vorm van overwash bars. Bij lagere
waterstanden kunnen de kliffen blijven bestaan en kunnen de effecten op de bovenzijde van de
Zandmotor minimaal zijn.Bij een korte storm (ca. ½ dag) zoals de juli 2015 storm is beduidend minder
effect waargenomen dan tijdens een langdurige december 2013 storm met veel opzet.
Grote stormen zoals de 5 december 2013 storm kunnen een belangrijk deel van de jaarlijkse
volumeverliezen van de Zandmotor veroorzaken. Tijdens deze storm is ca 280.000m3 volume
verloren gegaan op het schiereiland, wat ca. 35 % van het volume verlies van een heel jaar is.
Ontwikkeling van de Zandmotor
De grootste morfologische veranderingen sinds de aanleg zijn hieronder in de conceptuele figuren
gevat, waarbij de ontwikkeling in vier fasen is opgedeeld: 1) vorming van de spit en de geul, 2) de
uitbreiding van de geul en ontwikkeling van een symmetrische vorm, 3) de stabilisatie van de
zuidzijde van het schiereiland en 4) de vorming van een driehoeksvorm. De aanzanding aan beide
zijkanten is tot 3,5 jaar na aanleg goed zichtbaar. Erna trekt de kustlijn bij beide flanken zich terug
zodat er holle kustbogen ontstaan en blijft de kustlijn positie op de aangrenzende stranden gelijk.
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0 – ½ jaar

½ - 2 jaar

2 – 3½ jaar

3½ - 4½ jaar

Conceptueel overzicht van initiële ontwikkeling van de Zandmotor in de eerste jaren na aanleg in vier fasen. De
doorlopende lichtgrijze lijn geeft de initiële kustlijn weer aan het begin van een fase (gelijk aan de kustlijn aan het eind
van de voorgaande periode) en de donkere tinten de kustlijn in zoals deze ontstaan is. De grootste ontwikkelingen van
de Zandmotor zijn aangegeven met de pijlen. Rode pijlen duiden op erosie, groene op sedimentatie. De blauwe lijn toont
de locatie waar in januari 2016 een nieuwe verbinding met de lagune is ontstaan.

Op kleinere schaal zijn meerdere morfologische ontwikkelingen te onderscheiden, o.a. het ontstaan
en migreren van de geul tussen lagune en zee, de dynamische morfologie bij de aansluiting van de
Zandmotor bij het strand van Ter Heijde, maar ook het aanzanden van het duinmeer en lagune. Per
deelgebied volgen beknopt de voornaamste waarnemingen hieronder.
De Spit
De ontwikkeling van de spit is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de eerste twee jaar na
aanleg. In de volgende periode 2 tot 4,5 jaar na aanleg breidt deze spit zich verder uit. In januari 2016
is de spit kustlangs ca. 2,5 km lang en bereikt een breedte van 350 m kustdwars. De spit is
uitgegroeid tot een groot inter- en lang supratidaal gebied, met forse delen boven hoogwaterniveau
met minimale dynamiek. De landwaartse grens van de spit wordt bepaald door de ligging van de geul
met de lagune. Tegen het einde van de meetreeks vindt erosie plaats aan de noordflank van het
Zandmotor schiereiland. Daardoor wordt de breedte van de spit nabij de lagune opening
teruggebracht tot ca. 50 m bij hoog water. Dit is ook de locatie waar in januari 2016 de spit is
doorgebroken kort na de voltooiing van de laatste survey.
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De Geul
Gelijktijdig met de ontwikkeling van de spit is ook een geul ontstaan. Deze geul verbindt de lagune
met zee en breidt zich in de 4,5 jaar na aanleg uit. Aanvankelijk, in 2011/2012, is deze geul smal, diep
en relatief kort. In deze periode zijn ook grote stroomsnelheden in de geul waargenomen met grote
mega ribbels. Met het uitbreiden van de spit wordt de geul langer (1200 m in april 2012, 2700 m in
januari 2016). Tevens wordt gedurende de beschouwde periode de geul ondieper, zodat het bed kan
aanzanden tot +0,3 m NAP. Hierdoor zijn de stromingen en waterstandsverschillen in de geul
aanzienlijk kleiner geworden, de mega ribbels verdwenen en zijn subtiele vloedscharen en ebgeulen
ontstaan. Waar de geul in het begin erg dynamisch was, is deze vier jaar na aanleg vrij plaatsvast
geworden. De geul wordt gekenmerkt door enkele meanders die over de laatste surveys niet veel
veranderen. Net na de laatste survey van begin januari 2016 is een nieuwe geul ontstaan over de
spit.
Zuidflank
In het zuidelijke deel van het meetdomein is veel aanzanding, met name daar waar kort na aanleg
een scherpe hoek was tussen de Zandmotor en de oorspronkelijke kustlijn. Deze scherpe hoek is kort
na aanleg afgeschermd met intergetijde zandbanken die over de jaren aangroeien in zowel de
landwaartse richting als de hoogte. De oorspronkelijke zuidelijke oksel van het schiereiland is
daardoor geëvolueerd in een supratidaal zwin, met enkele kleinere intergetijde zwinnen aan de
zeewaartse zijde. Na hoge waterstanden of bij veel regenval blijft er water tot in het hoogste
supratidale zwin staan zodat dit een strandmeer vormt.
De Kop
Langs de omtrek van de Zandmotor is forse erosie waargenomen bij de Kop, het middendeel van het
schiereiland. Op het meest zeewaarste punt van de Zandmotor zijn een aantal grote zandbanken
ontstaan, die lokaal de bodemligging sterk beïnvloeden. Zo zijn er op de kop puntige, kustdwarse
zandbanken waargenomen die aansluiten op het droge strand. Verder zeewaarts (tussen de -4 en -8
m NAP) bewegen zandgolven over het profiel. Boven de hoogwaterlijn zijn langs de kop kliffen
ontstaan kort na de aanleg. In de 4,5 jaar zijn deze kliffen iets in hoogte afgenomen en langs een
kleiner deel van de omtrek te vinden. Onder ‘normale’ omstandigheden kan het water bij (springtij)
hoogwater aan de voet van deze kliffen staan. Bij de decemberstorm van 2013 was de waterstand
door opzet hoger, onder deze condities werden de kliffen weggevaagd. In de periode na de storm zijn
de kliffen weer ontstaan.
Duinmeer
In de jaren na aanleg wordt het duinmeer steeds kleiner doordat zand wordt ingevangen. Met name
aan de (zuid)westzijde van het duinmeer is afgelopen jaren veel zand ingestoven. In deze hoek van
het duinmeer kan ook de bodem zacht zijn waardoor lopen hier lastig kan zijn, vooral na periodes van
langdurige regenval. De waterstand in het duinmeer verschilt met de seizoenen, afhankelijk van de
regen en de verdamping.
Lagune
In de lagune vindt eveneens sedimentatie van zand plaats (totaal 300.000m3), wat door een groot
gedeelte lijkt te komen door eolisch transport aan de zeewaartse en zuidwestelijke rand van de
lagune (170.000m3). Het volume van het ingevangen zand is met name in het eerste jaar groot
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(60.000m3) en neemt af in de volgende jaren. Een mogelijke verklaring voor de afname zou de
toename van de hoeveelheid schelpen aan het oppervlak bovenop de Zandmotor kunnen zijn. Op
basis van een simpele volume balans is het ingevangen volume ca. 30 m 3/m/jaar. In tegenstelling tot
het duinmeer, wordt ook via de geul sediment aangevoerd waardoor de gehele bodem van de lagune
aanzandt. Met het langer en ondieper worden van de geul, is het getij in de lagune sterk gereduceerd
(tidalrange +/- 30 cm), waarbij waterstanden beneden NAP al in het najaar van 2014 niet meer zijn
waargenomen.
Eolische invloeden
Op de nagenoeg permanent droge delen van de Zandmotor zijn kleine veranderingen in
hoogteligging waargenomen. Een licht eroderende trend in de orde 50 cm in vier jaar is
waargenomen. Grote oppervlaktes van deze droge delen worden gekenmerkt door een aanrijking
van schelpen, waardoor het oppervlak erg hard kan zijn. Van een volledig schelpenpantser is geen
sprake; erosie door eolisch transport kan blijven plaatsvinden.
Subtidale Banken
In de eerste jaren wordt het bankpatroon aan de zuidflank gekenmerkt door een langgerekte
kustlangse bank met een zwin erachter. Op de kop zijn een aantal forse kustdwarse zandbanken
ontstaan en aan de noordflank is het bankpatroon onregelmatig en vertoont de grootste temporele
variabiliteit. De surveys van na de decemberstorm van 2013 en januari 2015 tonen grote
veranderingen in bankpatronen. In januari 2015 is de kenmerkende langgerekte zandbank langs de
Zuidflank opgebroken in meerdere kleine zandbanken, terwijl dan juist aan de noordflank het
onregelmatige bankpatroon verandert in een nagenoeg uniforme kustlangse bank. Vanaf de
december 2013 survey lijkt een koppeling tussen de zandbanken en kustlijn positie zichtbaar. Vanaf
januari 2015 lijken de schaal van de patronen groter te worden, in de orde van 250 tot 500 m.
Exemplarisch hiervoor zijn de zandbanken op de Kop en Noordflank van de Zandmotor. Ten slotte
wordt geconstateerd dat de kustdwarse breedte van de ondiepe kustzone toeneemt.
Duinvorming
In de eerste vier jaar is embryonaal duin ontstaan nabij de duinrand op de meest onverstoorde delen
van de Zandmotor. Op drie plekken (tussen Ter Heijde en Schelpenpad, landwaarts van het duinmeer
en bij de lagune) zijn deze duintjes groter en in september 2015 is een nieuwe afrastering geplaatst
om deze jonge duinvorming te beschermen.
Doorkijk naar de toekomst van de Zandmotor
De gegevens van de afgelopen vier jaar geven de mogelijkheid een eerste schatting te geven van het
gedrag van de Zandmotor in de komende jaren. Hierbij wordt de levensduur van de Zandmotor
bezien in termen van het aanwezige zandvolume op het schiereiland. Op basis van de grootschalige
sediment budgetanalyse lijkt de Zandmotor langzaam op te gaan in het kustprofiel. Het schiereiland
heeft per augustus 2015 21% van het aangebrachte zand verloren waarbij de laatste jaren een
kleinere zandverplaatsing tonen dan de eerste maanden. Dit doet vermoeden dat het kustvak van
het schiereiland tenminste 20 jaar een positief budget heeft ten opzichte van 2011.
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1. Inleiding
Dit document beschrijft de morfologische ontwikkeling van de Zandmotor op basis van 15
gebiedsdekkende surveys van de bodemligging van de Zandmotor, die door Shore Monitoring &
Research zijn uitgevoerd in de periode augustus 2013 tot januari 2016, de periode 2 tot 4,5 jaar na
aanleg van het Zandmotor schiereiland. De metingen worden beschreven en geanalyseerd ten
behoeve van de eerste evaluatie van het project in 2016. Tevens is een samenvatting gegeven van de
kleinschaligere waarnemingen in het veld, zoals klifvorming, vegetatie groei en bodemgesteldheid op
basis van begaanbaarheid. Hiermee volgt deze rapportage op (Shore, 2013) waarin de metingen en
de ontwikkelingen in de eerste 2 jaar na aanleg zijn beschreven. In het nu volgende hoofdstuk wordt
de context van de surveys en de opzet van deze rapportage beschreven.

1.1 Achtergrond
De Zandmotor pilot is een innovatieve, grootschalige, geconcentreerde suppletie die is aangelegd om
de omliggende kust geleidelijk van zand te voorzien, kennisontwikkeling te stimuleren en extra
ruimte te creëren voor natuur en recreatie. In het Uitvoeringsprogramma Monitoring en Evaluatie
Zandmotor (Tonnon et al., 2011) is de monitoring van de Zandmotor beschreven aan de hand van
geformuleerde doelen en hypothesen. Het doel dat relevant is voor deze morfologische monitoring is
beschreven als volgt:
Doel 2 (MER): Het genereren van kennisontwikkeling en innovatie om de vraag te beantwoorden in
welke mate deze vorm van kustonderhoud meerwaarde voor recreatie en natuur kan opleveren.
Met als subdoel fysische kennisontwikkeling, waarbij de specifieke evaluatievraag luidt:
Evaluatievraag EF2-1: Levert de Zandmotor nieuwe fysische kennis op waarmee kustonderhoud en
een meerwaarde voor natuur en recreatie gezamenlijk te combineren zijn?
Aan de hand van deze evaluatievraag zijn 2 hypothesen geformuleerd.
•
Hypothese EF2-1a: De Zandmotor levert (fysische) kennis op waarmee de opgetreden
morfologische veranderingen te verklaren zijn uit sturende processen en efficiënter kustbeheer
mogelijk wordt.
•
Hypothese EF2-1b: De Zandmotor pilot draagt bij aan het beter voorspellen van gevaarlijke
zwemsituaties waarmee effectiever toezicht op de zwemveiligheid kan plaatsvinden.
Waar in het Uitvoeringsprogramma Monitoring en Evaluatie Zandmotor enkel deze doelen en
hypothesen worden vermeld, zijn in praktijk de morfologische metingen ook gebruikt als
randvoorwaarde voor de vis en epibenthos bemonstering van IMARES. Tevens worden deze
metingen gebruikt binnen onderzoeksprogramma’s aan Nederlandse universiteiten; o.a. de projecten
NEMO (http://nemo.citg.tudelft.nl/) en NatureCoast (http://www.naturecoast.nl). Ook de lokale
hulpdiensten (reddingsbrigades, politie) maken gebruik van de meetresultaten.
Cofinanciering van de surveys door de TU Delft
Naast het Uitvoeringsprogramma Monitoring en Evaluatie Zandmotor is de beoogde
kennisontwikkeling ondersteund door het Europese onderzoeksproject NEMO aan de TU Delft. Dit
onderzoeksprogramma heeft als doel de grootschalige en lange termijn ontwikkeling van het kustvak
1
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van Hoek van Holland tot Scheveningen te analyseren en daarmee voorspellende tools te genereren.
De Zandmotor ligt binnen dit kustvak en er zijn vanuit dit onderzoeksprogramma extra metingen bij
de Zandmotor uitgevoerd. Deze metingen zijn integraal opgenomen in deze rapportage. In een
evaluatie van het zandbudget in en rondom het Zandmotor gebied is tevens gebruik gemaakt van
gegevens die binnen het NEMO project zijn verzameld van de omliggende kust.

1.2 Doel
Deze rapportage heeft tot doel een overzicht te geven van de uitgevoerde surveys van de
bodemligging van de Zandmotor en waarnemingen in het veld in de periode augustus 2013 - januari
2016, en daarnaast een analyse te geven waar in hoofdlijnen enkele specifieke gedragsparameters
worden gekwantificeerd. Bij deze analyse wordt waar mogelijk de gehele periode van vier jaar na de
aanleg beschouwd.

1.3 Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 wordt het Zandmotor project en de aanleg kort toegelicht. Vervolgens wordt in
Hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de dagen waarop de surveys van de bodemligging zijn
uitgevoerd inclusief een beschrijving van de relevante meteorologische omstandigheden. In
Hoofdstuk 4 volgt een chronologische beschrijving van de ontwikkeling van de Zandmotor. Hier
worden onder andere de spitvorming, de geuldynamiek, de ontwikkeling banksystemen en de lagune
beschreven. In Hoofdstuk 5 wordt de topografische data geanalyseerd door algemene parameters af
te leiden en sedimentatie/erosie figuren te bespreken. Ook wordt de volumebalans voor het gebied
opgesteld en wordt er ingezoomd op de ontwikkeling van enkele specifieke JARKUS profielen.
Specifieke ontwikkelingen van het duinmeer, de lagune en het bankgedrag worden ook nader
geanalyseerd. Hoofdstuk 6 bespreekt specifiek de impact van deze stormen. In Hoofdstuk 7 wordt
afgesloten met conclusies en aanbevelingen op basis van een samenvatting van de belangrijkste
kengetallen en een conceptuele beschrijving van het morfologische gedrag van de Zandmotor.
Een lezer die geïnteresseerd is in een gedetailleerde beschrijving van de veldwaarnemingen tijdens
de surveys wordt aanbevolen Appendix C door te nemen.
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2. De Zandmotor: aanleg en benoeming deelgebieden
2.1 Ontwerp
De Zandmotor pilot bestaat uit de constructie van het schiereiland en twee vooroever-suppleties.
Het verscheepte zandvolume (op basis van volumes in het beun) voor deze zandlichamen bedraagt
21,5 miljoen m3 voor het totale project. Hiervoor is 19 miljoen m3 gebruikt voor de aanleg van het
schiereiland en 2 en 0,5 miljoen m3 voor respectievelijk de zuidelijke en noordelijke vooroeversuppletie.

Figuur 2.1. Het ontwerp van het Zandmotor project. Vooroever-suppleties zijn aangegeven met nummers 1 en 2.
Bemeten survey gebied in de Shore surveys aangegeven met de rode rechthoek. Figuur is aangepast van Tonnon en
Mulder (2010). Het uitgevoerde Zandmotor ontwerp is licht gewijzigd waarbij o.a. de noordelijke vooroever-suppletie
dichter aansluit op het schiereiland.

De Zandmotor pilot is aangelegd in het kustvak tussen Hoek van Holland en Scheveningen (Figuur
2.1). Dit kustvak is over de afgelopen eeuwen onderhevig geweest aan sterke kustachteruitgang en
wordt sinds het eind van de 20ste eeuw regelmatig versterkt met suppleties. Voor aanvang van het
Zandmotor project is in het kader van het Zwakke Schakel project ‘Delflandse Kustversterking’ de
gehele Delflandse kust versterkt met suppleties op de vooroever, het strand en de duinen. Tevens is
het nieuw aangelegde duinlichaam aangeplant met helm. Deze werkzaamheden zijn gefaseerd
uitgevoerd door de Combinatie Delflandse Kust (CDK in het vervolg) tussen 2008 en voorjaar 2011 en
zijn kort voor de aanleg van de Zandmotor voltooid.
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2.2 Aanleg
Direct volgend op de Delflandse Kustversterking is in maart 2011 gestart met de aanleg van de
Zandmotor (tevens door de CDK). In enkele maanden is het schiereiland aangelegd, d.w.z. de laatste
lading sediment voor het schiereiland van de Zandmotor is aangebracht op 29 juni 2011. De
noordelijke (kleine) vooroever-suppletie is vrijwel gelijktijdig voltooid en sluit aan op de Punt van de
Zandmotor. De zuidelijke vooroever-suppletie is aangelegd in het najaar van 2011 en opgeleverd in
november 2011. Deze suppletie ligt enkele kilometers van de zuidzijde van de Zandmotor (km 111.6
tot 114 ten opzichte van Den Helder) en valt buiten het meetgebied dat in deze rapportage wordt
beschouwd. In dit rapport wordt derhalve de vermelding Zandmotor gebruikt om het schiereiland en
de noordelijke vooroever-suppletie aan te merken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Het volume van het zandlichaam van het schiereiland is bij oplevering ca. 17 miljoen m3. Dit volume
is bepaald op basis van 4WD quad, jetski en multibeam surveys tijdens de aanleg (Shore, 2013). Dit
gemeten, aangelegde volume (in-situ) eind juni 2011 is ca. 9 % kleiner dan het verscheepte volume
van 19 miljoen m3, als gevolg van meetonnauwkeurigheden en verliezen tijdens de aanleg.
Tijdens de laatste maanden van aanleg zijn er al veranderingen waargenomen ten opzichte van de
initiële vorm. Zo was er in de laatste fase van de aanleg reeds een kleine spit gevormd aan de
landwaartse zijde van de Punt (Figuur 2.2, rode cirkel). De meest zeewaartse zijde van de Zandmotor
(Kop, Figuur 2.3) was vroeg tijdens de aanleg voltooid, en is al voor de oplevering vervormd door de
golven en stroming.

Figuur 2.2. Luchtfoto van de Zandmotor kort na oplevering (26 juli 2011). De eerste spit formatie is zichtbaar in de cirkel.
Foto: Rijkswaterstaat/Joop van Houdt.

Bij de aanleg van de Zandmotor zijn twee soorten zand gebruikt die ondermeer te onderscheiden zijn
op kleur:



Gelig, goed gesorteerd zand afkomstig uit zandgolven op de Noordzeebodem (bovenzijde
van de zandwinput).
Grijs, fluviatiel en estuarien zand, afkomstig van de formatie van Kreftenheye en Urk, dat
minder goed gesorteerd is en ook fijnere fracties, fossielen en ijzeroer bevat.
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In de luchtfoto in Figuur 2.2 is goed te zien dat het grootste deel van het Zandmotor schiereiland is
aangelegd met het grijze zand. Direct zeewaarts van de duinen (langs de basis van de Zandmotor) en
ten zuiden en noorden van het duinmeer is het gelige zand te herkennen. In hoofdstuk 4 van dit
rapport wordt hier verder op ingegaan in relatie tot bodemgesteldheid op en rond de Zandmotor.

2.3 Benoeming deelgebieden
In deze rapportage wordt regelmatig gebruik gemaakt van benaming van de deelgebieden van de
Zandmotor. Omwille van eenduidigheid in de aanduiding is Figuur 2.3 opgenomen met een volledige
topografie kort na aanleg. Hierin is aangegeven hoe welk deel van de Zandmotor wordt genoemd in
dit rapport (Zuidflank, Kop, Punt, etc.).

Figuur 2.3. Benaming van deelgebieden van de Zandmotor, weergegeven op een afbeelding van de topografie van de
Zandmotor in november 2011.

2.4 Samenvatting ontwikkeling in de periode na aanleg tot augustus 2013
In de eerste twee jaar na aanleg van het kunstmatige, zandige schiereiland zijn grote
sedimentverplaatsingen waargenomen. De haakvorm zoals deze is aangelegd is in deze periode
overgegaan naar een glooiende brede vorm, waarin de lagune met de zee verbonden is met een
smalle geul (Figuur 2.4). De kustlangse basis van het schiereiland is 1,8 km breder geworden en de
waterlijn langs de buitencontour is gemiddeld ca. 150 m landwaarts verplaatst. Aan de noordzijde
van de haak is grotere landwaartse migratie van de waterlijn waargenomen, tot wel 350 m. In de
twee jaar na aanleg is de lagune opening met laagwater bijna afgesloten, op een kleine geul na. In
mei 2012 waren de stroomsnelheden in deze geul vrij groot en is besloten een tijdelijke ingreep te
doen. Er is getracht de bestaande geul af te sluiten met zeer grote blokken stortsteen en een nieuwe
geul is gegraven bovenstrooms. Het succes hiervan was beperkt en in oktober 2012 zijn deze stenen
verwijderd (Shore, 2013). Naast deze grootschalige ontwikkelingen zijn diverse kleinschalige
veranderingen waargenomen, zoals de vorming van kleine kliffen langs de buitenrand. Het gebied
aan de noordzijde van de lagune wordt gekenmerkt door verplaatsende geulen en zandplaten als
gevolg van de stroming in en uit de lagune.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de ontwikkeling in de eerste 2 jaar wordt de lezer verwezen
naar (Shore, 2013).
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Figuur 2.4. Luchtfoto van de Zandmotor op 1 juli 2013, ca. 2 jaar na oplevering. Foto: Rijkswaterstaat/Joop van Houdt.

2.5 Samenvatting menselijk ingrijpen in de periode augustus 2013 tot
januari 2016
In de periode medio 2013 tot medio 2015 is in het gebied rondom de Zandmotor niet menselijk
ingegrepen. Door de grote hoeveelheid zand waren extra suppleties of maatregelen niet
noodzakelijk. In het kustvak Hoek van Holland – Scheveningen is na de aanleg slechts één suppletie
uitgevoerd welke reeds in het reguliere suppletie programma 2012-2015 was gepland. Deze
suppletie is uitgevoerd net ten noorden van het havenhoofd van Hoek van Holland (km 114-118) in
de zomer van 2013 met 1,5 miljoen m3 op de vooroever. Dit is 5 tot 9 km zuidelijk van het hart van de
Zandmotor (km 109).
De geul die de zee en de lagune verbindt, was in de gehele periode 2013-2015 lang en ondiep. Er zijn
in deze periode geen noodmaatregelen (bv. stortsteen) ingezet ten behoeve van zwemmersveiligheid
en de hulpdiensten. Voor de strandtenten bij Ter Heijde en Kijkduin is er wel zand verplaatst om de
banketten te maken. Deze ingrepen hebben waarschijnlijk lokaal invloed op de ontwikkeling van het
strandprofiel, maar hebben waarschijnlijk weinig invloed op de grootschalige ontwikkeling.
In de periode na aanleg is geen vegetatie aangeplant op de Zandmotor, op enkele kleine
proeflocaties voor onderzoek na1. Rondom de ontstane embryonale duinen en vegetatie aan de
zuidzijde bij Ter Heijde is in de zomer van 2015 een hek geplaatst (Zie sectie 4.4).

1

WUR onderzoek, contactpersoon Marinka van Puijenbroek.
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3. Beschrijving van de metingen en chronologisch overzicht
3.1 Morfologische data
Sinds de oplevering van het Zandmotor schiereiland tot januari 2016 zijn in totaal 33 vlakdekkende
surveys van de bodemligging uitgevoerd, met maandelijkse intervallen in het eerste jaar en twee
maandelijkse intervallen in de volgende jaren. De intervallen tussen surveys kunnen variëren als
gevolg van het (herfst)weer, de exacte dagen waarop de surveys van de bodemligging zijn uitgevoerd
staan derhalve vermeld in Tabel 3.1 (in de eerste periode) en Tabel 3.2 (tweede periode). Deze
surveys beslaan een gebied van 4700 m kustlangs en 1700 km kustdwars (van de afrastering van het
duin bij ca. +4 m NAP, tot dieper dan -10 m NAP (zie Figuur 3.1).

Figuur 3.1 Meetgebied met het raaienplan. Rode lijnen zijn de (verdichte) JARKUS raaien tussen -10 m NAP en duinvoet
afrastering. Groene lijnen zijn de verfijnde raaien tussen -6 m NAP en duinvoet afrastering. Gele lijnen vormen de waaier
bij de haak en kustparallele transecten aan de noordflank.

De volledige surveys van dit gebied zijn steeds in ca. 3 à 4 dagen uitgevoerd bij gunstig weer. Hierbij
is het gedeelte boven de laagwaterlijn (ca. -1 m NAP) ingemeten met een 4WD quad met RTK-GPS en
het gedeelte onder de laagwaterlijn met behulp van een waterscooter met RTK-GPS en SBES. Beide
gedeelten zijn zoveel mogelijk simultaan uitgevoerd om te voorkomen dat er problemen zijn bij de
aansluiting van beide meetmethoden. Ondiepe gebieden die moeilijk bereikbaar zijn met een van de
twee genoemde methoden zoals geulen, ondiepe zwinnen zijn lopend ingemeten met een
rolconstructie met RTK-GPS. Een uitgebreide uitleg van de meetmethodiek en apparatuur is gegeven
in Appendix A.
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Tabel 3.1. Dagen waarop de surveys van de bodemligging zijn uitgevoerd in de periode 2011 tot medio 2013 met het
bijbehorende golfklimaat. Dagen met gemiddelde golfhoogte boven 2,5 m worden als dagen met hoge golven gezien.
Storm dagen zijn naar aanleiding van het windcriterium van het KNMI.

Survey

Survey datums

Gemiddelde condities in voorgaande periode
offshore bij Europlatform

Preconstruction
survey CDK
Postconstruction
survey CDK
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
# 10
# 11
# 12
# 13
# 14
# 15
# 16
# 17
# 18

Verzameling meerdere surveys van
onbekende
datum.
Tekeningen
gedateerd 16 feb 2011.
Verzameling meerdere surveys van
onbekende
datum.
Tekeningen
gedateerd 5 juli 2011.
1-3 augustus 2011
1-3 september 2011 (+30 dagen later)
13, 14 en 16 oktober 2011 (+ 41)
10-12 november 2011 (+ 28)
26-28 en 31 december 2011 (+ 45)
15- 17 januari 2012 (+ 18)
26, 28-29 feb. en 1 mrt 2012 (+ 42)
22-24 maart 2012 (+ 24)
30 april, 1- 3 mei 2012 (+ 36)
26- 28 en 30 mei 2012 (+26)
19-21 juni 2012 (+24)
24-27 juli 2012 (+34)
20-22 en 24 augustus 2012 (+27)
9- 11 oktober 2012 (+46)
17-19 december 2012 (+68)
26-28 feb. en 1 maart 2013 (+61)
25, 26 en 28 april 2013 (+66)
1, 2 en 4 juli 2013 (+67 dagen later)

Hs=1,35 m, 2 dagen met hoge golven. (t.o.v. 5/7/11)
Hs=1,04 m, 0 dagen met hoge golven.
Hs=1,38 m, 6 dagen met hoge golven.
Hs=1,15 m, 0 dagen met hoge golven.
Hs=1,79 m, 11 dagen met hoge golven, 1 dag storm.
Hs=2,19 m, 7 dagen met hoge golven.
Hs=1,34 m, 3 dagen met hoge golven
Hs=0,69 m, 0 dagen met hoge golven.
Hs=1,10 m, 0 dagen met hoge golven.
Hs=1,07 m, 0 dagen met hoge golven.
Hs=1,09 m, 2 dagen met hoge golven.
Hs=1,11 m, 1 dag met hoge golven.
Hs=0,70 m, 0 dagen met hoge golven.
Hs=1,31 m, 1 dag met hoge golven.
Hs=1,52 m, 4 dagen met hoge golven.
Hs=1,47 m, 7 dagen met hoge golven.
Hs=1,24 m, 1 dag met hoge golven.
Hs=1,11 m, 0 dagen met hoge golven.

Tabel 3.2 dagen waarop de surveys van de bodemligging zijn uitgevoerd in de medio 2013 tot begin 2016 met het
bijbehorende golfklimaat. Dagen met gemiddelde golfhoogte boven 2,5 m worden als dagen met hoge golven gezien.
Storm dagen zijn naar aanleiding van het windcriterium van het KNMI.

Survey

Survey datums

Gemiddelde condities in voorgaande periode
offshore bij Europlatform

# 19
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
# 25
# 26
# 27
# 28
# 29
# 30
# 31
# 32
# 33

20-22 en 26 aug. 2013 (+50 dagen later)
1-4 december 2013 (+102)
9-13 december 2013 (+6)
17-19 februari 2014 (+70)
21-24 april 2014 (+60)
27-30 juni, 1 en 2 juli 2014 (+64)
3-6 september 2014 (+71)
27-31 okt. en 1 nov. 2014 (+54)
17, 19-22 en 24 januari 2014 (+81)
9, 11 en 12 maart 2015 (+50)
3-5 juni 2015 (+82)
15 en 16 juli 2015 (+42)
30 juli, 1-4 aug. 2015 (+16)
20,21 en 22 september 2015 (+51)
2,3 en 4 januari 2016 (+103 dagen later)

Hs=0,76 m, 0 dagen met hoge golven.
Hs=1,37 m, 7 dagen met hoge golven, 1 dag storm.
Hs=2,09 m, 2 dagen met hoge golven, 1 dag storm.
Hs=1,76 m, 9 dagen met hoge golven, 1 dag storm.
Hs=1,04 m, 0 dagen met hoge golven.
Hs=0,88m, 1 dag met hoge golven, 1 dag storm.
Hs=1,02 m, 2 dagen met hoge golven.
Hs=1,14 m, 2 dagen met hoge golven, 1 dag storm.
Hs=1.68 m, 14 dagen met hoge golven.
Hs=1,37 m, 4 dagen met hoge golven.
Hs=1,13 m, 4 dagen met hoge golven, 1 dag storm.
Hs=0,94 m, 0 dagen met hoge golven.
Hs=1,29 m, 1 dagen met hoge golven, 1 dag storm.
Hs=1,09 m, 1 dagen met hoge golven
Gevalideerde gegevens nog niet beschikbaar
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De meetonnauwkeurigheid van de plaatsbepaling met RTK-GPS techniek is in de orde van 1,5 cm +
1mm per kilometer afstand tussen het basisstation en de quad of jetski. De beweging van de
meetplatformen quad en de jetski brengen een extra meetonnauwkeurigheid met zich mee. Voor de
jetski geldt dat deze fout afhankelijk is van de diepte en kan oplopen tot 10 cm. Bij een beschrijving
van de meetonnauwkeurigheid is het belangrijk onderscheid te maken tussen de systematische en
toevallige fouten. De toevallige foutmarge kan bij de gebruikte meettechnieken oplopen tot 10 cm,
voornamelijk door de oriëntatie van het meetvoertuig. Deze fouten hebben echter maar beperkt
invloed op de grootschalige variabelen zoals die hier worden beschreven (i.e. vorm en volume
veranderingen van het schiereiland). Hiervoor zijn de systematische fouten (o.a. meetfouten in het
GPS basis station, variatie in geluidssnelheid in water) van groter belang. Deze systematische fouten
zijn kleiner; 3 cm voor de terrestrische metingen en 3 cm + 0.5 % van de waterdiepte voor de
bathymetrie (zie ook Appendix A)
De vlakdekkende surveys zijn gebruikt voor een kwantitatieve analyse van de volumes en
kustprofielen in hoofdstuk 5. Omwille van de presentatie en de analyse van de Zandmotor metingen
in de volgende hoofdstukken, zijn de metingen omgezet naar een lokaal kust-normaal assenstelsel.
De oorsprong van dit assenstelsel is ter hoogte van de strandopgang ‘Schelpenpad’ (Tabel 3.3). Er is
met het lokale assenstelsel afgeweken van het –meer gebruikelijke- Jarkus assenstelsel, omdat de
Jarkus transecten in het gebied variërende hoeken hebben, en daarom het assenstelsel niet
orthogonaal is. Voor de analyse van de kustdwarse veranderingen in profielen (Sectie 5.5) wordt wel
gebruik gemaakt van de transecten volgens de Jarkus definitie om aan te sluiten op langjarige studies
van het kustgedrag.
Tabel 3.3. Eigenschappen van het lokale assenstelsel

Oorsprong x [m] in RD

y [m] in RD

Rotatie [graden]

72421.90 m

451326.10 m

48 graden (rechtsom)

Een overzicht van de 15 Shore surveys in de periode medio 2013 tot medio 2015 is weergegeven in
Figuur 3.2, inclusief de situatie na aanleg en na 1 jaar. Deze surveys worden in groot formaat getoond
in Appendix B inclusief de verandering (sedimentatie/erosie) en opgetreden golfcondities sinds de
voorgaande survey.
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Figuur 3.2. Overzicht van surveys in de periode 2 tot 4,5 jaar na aanleg. Ter referentie zijn twee bodemliggingen in de
linker kolom toegevoegd die de bodemligging tonen kort na aanleg (08/2011) en na 1 jaar (08/2012).
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3.2 Morfologische data omliggende kustvakken (NEMO gebied)
In de voorgaande rapportage (Shore, 2013) is reeds aangegeven dat de Zandmotor de rand van het
meetgebied nadert, dat wordt ingemeten in het kader van het Uitvoeringsprogramma Monitoring en
Evaluatie Zandmotor. Aangrenzend aan dit gebied is in het kader van het NEMO programma het
strand en de ondiepe vooroever gemonitord, en deze data is door TU Delft ter beschikking gesteld
om eventuele verliezen in het ‘Zandmotor gebied’ te kunnen verklaren. Deze bodemopnames voor
het NEMO project zijn verricht conform het raaienplan getoond in Figuur 3.3.

Figuur 3.3. Raaienplan voor de monitoring van het NEMO gebied (rode lijnen) van Hoek van Holland (links) tot de haven
van Scheveningen (rechts). De onderbreking in raaienplan is het Zandmotor domein.

De landwaartse grens van het NEMO meetgebied wordt gevormd door de afrastering op de grens
van duin en strand, gelijk de Zandmotor metingen. De zeewaartse grens is de -5 m NAP contour. Dit
raaienplan is gemaakt op basis van de JARKUS raaien in het gebied, waarbij de tussenliggende
afstand is opgevuld met extra raaien met een gemiddelde onderlinge afstand van ca. 25 m.
In de periode medio 2013 tot januari 2016 zijn de NEMO metingen ongeveer gelijktijdig uitgevoerd
met de Zandmotor metingen (Tabel 3.4).
Tabel 3.4. Dagen waarop de NEMO surveys met de bodemligging van Hoek van Holland tot Scheveningen zijn uitgevoerd.

Survey

Survey datums

# NEMO1
# NEMO2
# NEMO3
# NEMO4
# NEMO5
# NEMO6
# NEMO7
# NEMO8
# NEMO9
# NEMO10
# NEMO11
# NEMO12
# NEMO13
# NEMO14
# NEMO15
# NEMO16
# NEMO17

24-26, 28 feb. en 1 maart 2012
1, 4-6 maart 2013 (+370 dagen later)
3, 5-7 mei 2013 (+61)
5 en 6 juli 2013 (+60)
22-26 augustus 2013 (+49)
11-13,17,26 en 28 dec. 2013 (+114)
22-24, 26 en 28 februari 2014 (+69)
16-18, 20, 23 en 24 mei 2014 (+64)
28-30 juni, 1-4 juli 2014 (+58)
31 aug, 1-4 en 6 sep. 2014 (+65)
30 en 31 okt. en 1, 4 en 5 nov. 2014 (+59)
7, 10-13 februari 2015 (+99)
23 en 24 mei 2015 (+102)
22-24 juli 2015 (+59)
30 en 31 juli en 1-4 aug. 2015 (+9 dagen)
26-30 september 2015 (+25 dagen later)
Medio januari 2016 (nog niet uitgevoerd)
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3.3 Opgetreden waterstanden, wind en golfcondities
Om de opgetreden zandverplaatsingen te duiden zijn golfcondities verzameld van het meetstation
Europlatform, gelegen ca. 60 km ten westen van de Zandmotor. Golfcondities zijn beschreven met de
volgende parameters: 1) significante golfhoogte Hs, 2) gemiddelde golfperiode Tm02 en 3) gemiddelde
golfrichting ӨW, alle verkregen uit de 30-500 mHz band van het energiespectrum. Meetgegevens zijn
gemiddeld over de dag om de hoeveelheid datapunten terug te brengen. Figuur 3.4 toont het
verloop van golfhoogte en richting in de periode 2 tot 4,5 jaar na aanleg van de Zandmotor. Data is
getoond tot oktober 2015, erna is ten tijde van het schrijven van deze rapportage geen gevalideerde
golfdata. Voor de periode 1 tot 4 april 2015 zijn er door een storing bij Europlatform geen
golfgegevens.

Figuur 3.4. Golfhoogte, golfrichting en maximale waterstand (van boven naar onder) in de periode medio 2013 tot medio
2015. Survey momenten zijn aangegeven met de paarse verticale lijnen. Grijze streep lijn in middelste figuur geeft een
indicatie van de richting van de kustnormaal bij de kust voor de aanleg van de Zandmotor. Dagen met de maximaal
opgetreden daggemiddelde golfhoogte tussen twee surveys zijn aangegeven met een rode cirkel.
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De gemiddelde golfhoogte Hs over de gehele periode na de aanleg is 1,2 m, waarbij de grootste
golfhoogtes zijn opgetreden in de wintermaanden. Vooral het najaar van 2013 en de winter 2014
laten aantal gebeurtenissen met forse golfhoogte zien met weinig dagen met lage golfhoogten daar
tussenin. De maximaal waargenomen daggemiddelde golfhoogte Hs in de 4 jaar na aanleg is ruim 4 m
op 5 januari 2012 (Shore, 2013). De hoeveelheid dagen met hoge golven (hier gedefinieerd als een
dag waarin de daggemiddelde golfhoogte Hs groter is dan 2,5 m) is tevens vermeld in Tabel 3.2. De
verdeling van golfhoogtes en golfrichtingen per tijdsperiode tussen twee surveys is gevisualiseerd als
golfrozen in Appendix B.
Tevens zijn gemeten waterstanden verzameld van Scheveningen haven, gelegen ca. 8 km noordelijk
van de Zandmotor. Dagelijkse maxima in waterstand zijn weergegeven Figuur 3.4 met als doel de
momenten met grote windopzet te tonen. Twee stormen in de laatste jaren (december 2013 en
oktober 2014) laten een grote opzet zien met een maximale waterstand van respectievelijk van 3,07
en 2,85m in de haven van Scheveningen. De opzet in deze stormen is aanzienlijk hoger dan tijdens de
stormen in de eerste 2 jaar (de max. waterstand in de eerste 2 jaar is 2,3 m in januari 2012).
Om dagen met storm te kunnen identificeren zijn de gegevens per etmaal verzameld van het KNMI
station Hoek van Holland. De meteorologen van het KNMI hanteren als storm definitie dat het tienminuten gemiddelde boven groter dan 20,8 m/s moet zijn. Deze parameter, het maximale tienminuten gemiddelde van een uur, is echter niet een waarde die beschikbaar is in het archief van het
KNMI. In de vorige rapportage is in plaats hiervan de maximale windstoot (parameter FXX) op een
dag genomen om een stormdag te definiëren. In overleg met het KNMI is besloten dat het beter is
om (ter vervanging van het tien-minuten gemiddelde) het maximale uurgemiddelde op een dag te
nemen, aangezien deze parameter (FHX) gebruikt ook wordt door klimatologen hiervoor. Voor de
volledigheid is hier voor de eerste periode (medio 2011 tot 2013) en de hier besproken periode
(medio 2013 – 2015) de wind en storm historie gegeven in Figuren 3.5 en 3.6 voor deze parameter
FHX.

Figuur 3.5. Gemeten windsnelheid in Hoek van Holland in de periode medio 2011-2013. Survey momenten zijn
aangegeven met de paarse verticale lijnen. Dagen met maximale uurgemiddelde wind hoger dan 20,8 m/s zijn
aangegeven met een groene cirkel.
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Figuur 3.6. Gemeten windsnelheid in Hoek van Holland in de periode medio 2013-2015. Survey momenten zijn
aangegeven met de paarse verticale lijnen. Dagen met maximale uurgemiddelde wind hoger dan 20,8 m/s zijn
aangegeven met een groene cirkel.

In de periode na aanleg zijn totaal 8 dagen met storm waargenomen op basis van de KNMI
windgegevens. Vooral in de laatste twee jaren zijn deze stormen voorgevallen. In de meetreeks is
twee keer kort voor en na een storm gemeten (surveys #20 en 21 en surveys #30 en 31, zie tabel
3.2). Gedetailleerde golfcondities gedurende die stormen wordt besproken in hoofdstuk 6.
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4. Morfologische ontwikkelingen: data en waarnemingen in het veld
In dit hoofdstuk wordt op basis van de surveys en de waarnemingen in het veld een overzicht
gegeven van de morfologische ontwikkelingen van de Zandmotor in de periode vanaf 2 tot 4,5 jaar na
aanleg. De beschrijving van de ontwikkelingen is per deelgebied zoveel mogelijk gebundeld. Ter
illustratie van de waarnemingen, worden foto’s en surveys van de bodemligging getoond.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:







Geuldynamiek & spitontwikkeling
De omtrek van de Zandmotor: intergetijdengebied en zandbanken
De aansluiting van de Zandmotor op het strand van Ter Heijde.
Duinvorming & vegetatie
Lagune en duinmeer
Bodemgesteldheid op basis van begaanbaarheid en zandsoorten.

Tevens wordt temporele variabiliteit (indien waargenomen) van de bovengenoemde onderwerpen
beschreven.
Details van iedere afzonderlijke survey periode zijn beschreven in Appendix C. Deze Appendix bevat
een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van de Zandmotor en de waarnemingen in het veld
tijdens de metingen. Deze kan als bron van informatie dienen voor toekomstige gebruikers van de
data.

4.1 Geuldynamiek & spitontwikkeling
De geuldynamiek en ontwikkelingen van de spit worden grotendeels beschreven aan de hand van
Figuur 4.1, waarin 17 surveys te zien zijn. Dit zijn hoge resolutie overzichtskaarten van alleen het
noordelijke deel van het meetgebied. Hierbij is de 0 m NAP contour dik gedrukt en kan als proxy
gezien worden voor de geul contouren. Daarboven zijn de +1 m, +2 m en +4 m NAP contour
weergegeven. De +1 m NAP contour scheidt de gele kleuren van de zand/zalm kleuren en zal
hieronder meermaals genoemd worden om de hoogteligging van de spit te beschrijven. Oranje
kleuren geven bodemligging hoger dan +2 m NAP aan.
In Figuur 4.1 zijn de surveys van augustus 2011 en 2012 links boven afgebeeld ter referentie. De
tussenliggende surveys zijn beschreven in het voorgaande rapport (Shore, 2013). De overige 15
surveys in Figuur 4.1 zijn in het derde en vierde jaar na aanleg gemeten en worden hieronder
beschreven. In de figuur zijn diverse annotaties aangebracht; een rode ster markeert de
(hoofd)monding van de geul, een witte ster een eventuele secundaire geulmonding en een paarse
ster geeft aan dat de geulmonding buiten het meetgebied ligt. Overige annotaties corresponderen
met de tekst in deze sectie.
In de eerste twee jaar na aanleg is vanuit de kenmerkende haak van de Zandmotor schiereiland een
steeds langer, breder en hoger wordende intergetijde-zandplaat ontstaan. Door deze zandplaat, ook
wel de spit van de Zandmotor genoemd, is al in de eerste maanden een geul langs het strand
ontstaan die de lagune met zee verbindt. In de voorgaande rapportage (Shore, 2013) is de
ontwikkeling van dit gebied in de eerste twee jaar tot en met de survey van juli 2013 beschreven.
Twee jaar na de aanleg in de zomer van 2013 zijn er twee geulen met sterke meanders over de spit.
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Figuur 4.1. Detailkaarten van de morfologie van het noordelijke deel van het meetgebied met de nadruk op de spit en
Geulontwikkeling. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk die bodemligging in m t.o.v. NAP
aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van de in tekst beschreven aspecten.

Richting de aansluiting van de spit met de Punt van de Zandmotor is de bodemligging zelfs +2 m NAP
(Figuur 4.1, maand 08/13, annotatie 1). Tijdens de hoogwater periode vormen de geulen en hoge
delen van de spit ‘eilanden’ (08/13, 2). Badgasten werden hier met enige regelmaat door verrast. De
voornaamste (breedste en diepste) geul loopt langs het strand. De kleinere loopt in de lengterichting
ongeveer op het midden van de spit, is aanmerkelijk ondieper en is bij laagwater zelfs droog. In de
survey van augustus 2013 (08/13) is tussen strandopgang 1 en 2 een aantal duidelijke meanders te

16

Morfologische Ontwikkeling Zandmotor
zien (3). Dit zijn tevens de diepste delen van de geul (m.u.v. de monding). In de meanders zijn stenen
en geotextiel resten van de tijdelijke dam te zien die in mei 2012 is geplaatst (Figuur 4.2).

Figuur 4.2. Meanders bij strandopgang 2 met resten van de in mei 2012 aangelegde dam.

Wegens een lange periode van slecht (meet)weer is ca. 4 maanden later, in begin december 2013, de
volgende meting verricht. De ‘eilanden’ op de spit zijn verdwenen doordat een groot deel van de spit
boven +1 m NAP is komen te liggen. De meanders in de geul zijn minder groot en minder diep, maar
nog prachtig te zien vanaf het fietspad op het duin, bij strandopgang 1 (Figuur 4.3).

Figuur 4.3. Overzicht van het meanderende noordelijke deel van de geul. Foto vanaf strandopgang 1 genomen.

Ook de bodemligging van de geul nabij de lagune is hoger komen te liggen. Twee geulmondingen zijn
waargenomen, waarvan de meest noordelijke de voornaamste monding is.
Sinterklaasstorm 2013
Net na de survey van begin december 2013 deed zich de ‘Sinterklaasstorm’ voor. Direct na deze
storm is de gehele Zandmotor morfologie wederom ingemeten, om de impact van de storm te
isoleren en bestuderen. Tijdens de storm is de monding van de geul flink zuidwaarts verplaatst, naar
de plek waar voor de storm de secundaire monding lag. Op de spit is een verlaging in de
bodemligging ontstaan vlak bij de lagune, maar deze is niet ver genoeg uitgediept om een geul te
vormen. Bij de overgang van de geul naar de lagune is sediment gedeponeerd, zowel op de
geulbodem als op de uitstulping op het strand (Figuur 4.1, 12/13 post storm, annotatie 4). Hier zijn
ca. 50 cm hoge glooiingen in het intergetijde gebied ontstaan, met veel schelpenafzettingen (Figuur
4.4).
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Figuur 4.4. Veel schelpen en glooiende bodemvormen ontstaan (orde grootte 50 cm) op de uitstulping in het strand
tussen de geul en de lagune.

Het verloop van de geul tussen de lagune en de voornaamste monding is nagenoeg ongewijzigd t.o.v.
de voorgaande meting. Een korte blik richting de laatste meting in januari 2016 toont dat het verloop
van de geul tussen de lagune en strandopgang 2 nagenoeg niet verandert. Tussen strandopgang 1 en
2 variëren de meanders lichtelijk in kromming. Grotere veranderingen in het verloop van de geul
doen zich ten noorden van strandopgang 2 voor (Figuur 4.1, 04/14, annotatie 5). Hier migreert de
monding van de geul een aantal keer in kustlangse richting. Eind 2015 - begin januari 2016 ontwikkelt
zich een langgerekte geul tot ver buiten het meetgebied, waarbij vooral tijdens laagwater in het
stroombed meanders, vloedscharen en ebgeulen te zien zijn.
In februari 2014 is de geulmonding voor het eerst buiten het meetgebied komen te liggen (Figuur
4.5, genomen op de noordgrens van het meetgebied).

Figuur 4.5. Foto van geul op de grens van het meetgebied (ter hoogte van het radarstation bij het Hoogheemraadschap
Delfland). Links kijkend richting de Zandmotor, rechts richting het einde van Kijkduin boulevard.

Op de spit is de verlaging in het oppervlak nabij de lagune ook noordwaarts gemigreerd en iets
uitgediept. In april 2014 is op deze plek (Figuur 4.1, 04/14, 6) zelfs sprake van een subtiele
kortsluitgeul, doch alleen tijdens volledig hoogwater. Daarbuiten is deze ‘geul’ droog zodat het
eigenlijk nog geen kortsluitgeul is. De geulmonding van de hoofdgeul is in april 2014 weer korter en
valt in het meetgebied. Tussen de huidige en voorgaande mondingslocatie is een breed, uitgesproken
zwin en forse zandbank ontstaan. Tijdens hoogwater is niet goed waarneembaar waar de
geulmonding zich bevindt waardoor het lijkt alsof de geul doorloopt in het zwin.
In de zomer en herfst van 2014 breidt de +1 m NAP contour zich uit over spit, zowel noordwaarts als
richting het strand (Figuur 4.1, 7). Bij de aansluiting op de Punt van de Zandmotor zijn delen hoger
geworden en tussen +1,5 m en +2 m NAP komen te liggen. In september 2014 is even sprake van
twee geulmondingen waarbij, net als in april, het gebied tussen de twee mondingen veel lijkt op een
zandbank-zwin systeem (Figuur 4.6).
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Figuur 4.6. Deel van de geul ten noorden van de primaire verbinding tussen zee en lagune. Bovenin de foto (links &
midden) is de zandbank te zien, die de primaire geul(monding) scheidt van het geuldeel in de voorgrond van de foto (een
ouder tracé van de geul). Let op de enorme gradiënten aan de randen van de geul, met daartussen een vrijwel vlakke
bodem. De foto rechts toont nog het oude stroombed van de geul (glimmend laagje water).

In oktober 2014 eroderen de zandbanken in dit gebied (wat goed te zien is aan de blauwe kleuren in
Figuur 4.1, annotatie 8) en blijft één duidelijke geulmonding over.
De eerste keer dat de geul buiten het meetgebied kwam, is februari 2014. Tussen april en oktober
2014 lag de geulmonding weer binnen het meetgebied. In januari 2015 trad de geul voor de tweede
keer buiten het meetgebied. Gedurende het gehele volgende jaar, tot de laatste survey van 16
januari 2016 is de geulmonding tot ca. 950 m buiten het meetgebied gebleven, nog voorbij de
boulevard van Kijkduin. Daarmee had de geul een lengte van ca. 2700 m bereikt (kustlangs gemeten
tussen de lagune en de monding in zee). Figuur 4.7 toont een deel van de meetraaien in google earth
achtergrond. De geul en spit contour zijn buiten het meetgebied ingemeten ter bepaling van de
geullengte.

Figuur 4.7. Illustratie van de geullengte begin januari 2016. Geulmonding ligt ca. 950 m verwijderd vanaf de noordelijkste
meetraai. De kleuren op de meetraaien corresponderen met de kleurenbalk die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft.

Ook het oppervlak van de spit heeft zich in het laatste jaar uitgebreid richting het noorden. Dit is
goed waarneembaar in de uitbreiding van de +1 m NAP contour (Figuur 4.1, 9). De bodemligging in
de geul is sinds eind 2014 ook hoger komen te liggen.
Zoals eerder aangestipt, is het geulverloop tussen de lagune en strandopgang 2 redelijk constant. In
de surveys van 2015 is te zien dat het deel van de geul ten noorden van strandopgang 2 steeds
rechter wordt en nagenoeg boven NAP komt te liggen, m.u.v. subtiele meanders in het stroombed
(Figuur 4.8).
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Figuur 4.8. Tijdens laagwater zijn in het stroombed van de lagune nog meanders te zien. De oevers zijn nagenoeg recht en
parallel aan het strand.

Door de geullengte en ophoging van de bodemligging in de geul, is het getij in de lagune sterk
afgenomen. In de zomer van 2014 wordt waargenomen dat de waterstand in de lagune nauwelijks
nog onder NAP komt en de tidal range ca. 30 cm bedraagt.
De spit lijkt in januari 2016 te zijn samengesmolten met het bankensysteem van het kustvak tussen
Kijkduin en Scheveningen Zuid. De geul is opgelijnd met de zwinnen, waarbij de strekdammen van de
Delflandse kust prachtig te zien zijn in de geul (Figuur 4.9).

Figuur 4.9. Monding geul in januari 2016 (boven links en rechts). De strekdammen zijn goed te zien in de geul. In de foto
links boven is in een witte band de brekerlijn zichtbaar op de zandbanken richting Scheveningen en op de spit. Het
panorama (onder) toont ook verder in de geul strekdammen. In dit geval de strekdam op de grens van het meetgebied.

Een ontwikkeling die te zien is in het veld en op de detailkaarten, is de erosie van de spit nabij de
aansluiting op de punt van de Zandmotor (Figuur 4.1, annotatie 10, iets ten noorden van paal G1,
rode pijl in de rechterfoto in Figuur 4.10). Op deze plaats is tijdens hoogwater de afstand tussen de
waterlijn aan de zeezijde van de Zandmotor en de lagune het kleinst (ca. 50 m) en tevens neemt de
hoogte van het zandoppervlak tussen de laatste twee surveys af.
Precies op die plek is na een week van stevige NW-wind en golven, op 16 januari 2016 (na de laatste
meting in deze rapportage) een nieuwe geul waargenomen (Figuur 4.10). Deze is diep, stroomt hard
en zowel bij hoog- als laagwater gevuld met water. Hiermee is getijdewerking weer toegenomen in
de lagune. Een volledige getijdewerking in de lagune (waarbij het laag water niveau in de lagune
nagenoeg gelijk is aan het laagwater buiten) is echter in de eerste weken na de doorbraak nog niet
waargenomen.
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Figuur 4.10. Nieuwe geul tussen de lagune en zee op 17 januari 2016. Situatie bij de lagune (links) en de geul over de spit
(midden en rechts). De rode pijl markeert paal G1, waarvandaan eerder de waarneming was gedaan dat dit stuk van de
punt van de Zandmotor smal begon te worden (Foto’s: Marcel Stive).

Uit de waarnemingen van de 4,5 jaar na aanleg blijkt het ontstane systeem van lagune, geul en zee
een cyclisch karakter te hebben. Voor de toekomst kan men zich afvragen of, gezien de enorme
afname in kustlijngradiënten langs dit deel van de Zandmotor, er nog genoeg drijvende kracht zal zijn
om nieuw ontstane geulmonding(en) weer zo ver richting het noorden te doen migreren. Het zou
ook mogelijk zijn dat de nieuwe geul breder/dieper wordt en een semipermanente ontsluiting van de
lagune met zee vormt over een veel kortere afstand dan de afgelopen jaren (een scenario zoals bij de
Slufter). Ook is het nog te bezien of de huidige spit hierbij opbreekt in intergetijde zandbanken nu de
nieuwe geul de het kustlangse sediment transport onderbreekt.

4.2 Omtrek van de Zandmotor: intergetijdengebied en zandbanken
In het eerste jaar na aanleg van de Zandmotor heeft de natte omtrek van de Zandmotor een sterke
vormverandering ondergaan. In het tweede jaar ontstond rond de -1 m en -2 m NAP contour een
nagenoeg symmetrische vorm in de omtrek van de Zandmotor, waarbij de Kop en de Punt van de
Zandmotor fors erodeerden en de aansluitingen van de Zandmotor op de stranden ten noorden en
zuiden ervan aanzandden. Hierbij kon het vergelijk gemaakt worden met een Gaussische kromme. In
het derde en vierde jaar na aanleg zijn minder fors in het oog springende veranderingen opgetreden,
maar wel een onverwachte verandering in deze vorm.
In deze paragraaf wordt gefocust op de ontwikkelingen van het intergetijdengebied en de
zandbanken langs de buitenrand (omtrek) van de Zandmotor. De survey van augustus 2013 toont
langs de zuidflank een uniform, nagenoeg rechte, aaneengesloten subtidale zandbank (Figuur 4.11,
annotatie 1) vanaf ongeveer de strandopgang Molenslag tot de kop van de Zandmotor. De laag- en
hoogwaterlijn vertonen langs de zuid en noordflank nauwelijks kustlangse krommingen. Op de Kop
van de Zandmotor zijn drie brede, met het intergetijdengebied verbonden zandbanken te zien
(Figuur 4.11, 2). Op dezelfde kustdwarse locatie zijn in het intergetijdengebied lokaal forse kustlangse
krommingen in de waterlijn te zien, in de vorm van cusps. Ook zijn kliffen aanwezig op deze locaties
(Figuur 4.11, 3).
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Figuur 4.11. De Zandmotor topografie in augustus 2013. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de
kleurenbalk die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende annotaties in de figuur fungeren als plaats
aanduiding van de in tekst beschreven aspecten.

Het gehele subtidale gebied op de Kop van Zandmotor is uitgevlakt (kustdwarse gradiënten zijn
flauwer dan op zowel de noord- als zuidflank, Figuur 4.11, annotatie 4). Op de drie zandbanken en de
bodemligging zeewaarts daarvan zijn patronen van zandgolven waar te nemen in de data. Aan de
noordzijde langs de punt en spit is het bankpatroon zeer onregelmatig (Figuur 4.11, 5). Het
intergetijdengebied vertoont echter weinig kustlangse gradiënten.
In december 2013, vóór de Sinterklaasstorm, zijn op de zuidflank en de spit kustlangse variaties in de
waterlijn ontstaan. De langgerekte subtidale zandbank langs de zuidflank vertoont kustlangse
gradiënten en de zandbankpatronen langs de spit zijn juist minder onregelmatig geworden. De drie
zandbanken op de Kop zijn niet meer verbonden met het strand en samengesmolten tot twee
langere zandbanken; één ten zuiden en één ten noorden van de meest in zee liggende punt van de
Zandmotor. De kliffen zijn in de winter volledige verdwenen. Het intergetijdengebied is redelijk vlak
(voor Zandmotor begrippen, Figuur 4.12).

Figuur 4.12. Foto vanaf de Kop van de Zandmotor kijkend in zuidelijke richting. Het intergetijde gebied is vlak zonder
kliffen.
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Ná de Sinterklaasstorm zijn de banken langs de omtrek van de Zandmotor veel uniformer. De trog
tussen de zandbank langs de zuidflank en het intergetijdengebied is fors verbreed. In mindere mate
geldt dit ook voor de noordkant van de Zandmotor. De zandbanken op de Kop zijn richting het
noorden opgeschoven. De cusps zijn weg, maar in de laagwaterlijn zit een zeewaarts gerichte knik
(Figuur 4.13, annotatie 1).

Figuur 4.13. De Zandmotor topografie na de Sinterklaasstorm van december 2013. De kleuren van het oppervlak
corresponderen met de kleurenbalk die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende annotaties in de figuur
fungeren als plaats aanduiding van de in tekst beschreven aspecten.

Zeer hoog in het profiel (op het normaliter droge plateau van de Zandmotor) zijn overwashbars
ontstaan (Figuur 4.11, 2), met daarachter grote waterplassen. Net iets ten noorden van de Argusmast
zijn twee plekken in de omtrek van de Zandmotor waar het water vanaf het plateau terugstroomt
richting zee (Figuur 4.11, 3). Deze plekken zijn tot op heden zichtbaar in het veld en vormen de
scheiding tussen kliffen (als ze er zijn).
In de lente en zomer van 2014 zijn in het intergetijdengebied op de spit zandbank-zwin systemen
waargenomen, vanaf de punt van de Zandmotor tot strandslag 2a (Figuur 4.14).

Figuur 4.14. Met de rug naar zee: een panorama van het zwin-bank systeem op de spit van de Zandmotor. Links Kijkduin,
rechts de kop van de Zandmotor.

Met de rug naar de duinen gericht, zou men zich op een ‘gewoon’ Delflands strand wanen, en niet op
een intergetijde-zandplaat met geulen. In tegenstelling tot de wintermaanden zijn in de zomer van
2014 weer forse kliffen op de kop van de Zandmotor waargenomen.
Precies daar, waar ná de sinterklaasstorm van 2013 een zeewaarts gerichte knik in de waterlijn werd
waargenomen op de Kop van de Zandmotor, is tijdens de oktober 2014 survey een zeer puntige vorm
in het intergetijdengebied waargenomen. Als een driehoek steekt deze zandbank in zee (Figuur 4.15).
De nagenoeg gladde ‘Gaussische kromme’ omtrek van de Zandmotor lijkt in deze maanden letterlijk
‘deukjes’ op te lopen. Ook iets ten noorden van deze bank zijn in de HW-lijn concave vormen te zien.
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Figuur 4.15. Puntvormige, driehoekige zandbank gezien bij laagwater. Deze zandbank is het meest zeewaarts stekende
deel van de Zandmotor op dit moment.

Uit de meting van januari 2015 blijkt dat er in de subtidale zandbanken langs de omtrek van de
Zandmotor een belangrijke omslag heeft plaatsgevonden (Figuur 4.16). Tot en met de survey van
oktober 2014 is de zandbank langs de zuidflank nagenoeg uniform en langgerekt. Alle variatie in
bankpatroon, aantal en ligging was te vinden aan de noordflank langs de punt en spit. Bij deze meting
is dit patroon omgedraaid. Langs de noordflank zijn de onregelmatige bankvormen gladgetrokken tot
een nagenoeg kustlangs uniforme zandbank. Langs de zuidflank daarentegen zijn prachtige losse
zandbanken te zien zijn.

Figuur 4.16. De Zandmotor topografie van januari 2015. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de
kleurenbalk die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende annotaties in de figuur fungeren als plaats
aanduiding van de in tekst beschreven aspecten.

Waar tijdens de vorige meting een kleine driehoekige zandbank vanuit het intergetijdengebied de
zee in liep, is nu een wat grotere bank ontstaan (Figuur 4.16, annotatie 1). Aan weerzijde ervan zijn
concave vormen in de HW-lijn waar te nemen. Langs de zuidflank lijken de onregelmatigheden in de
waterlijn overeen te komen met de kustdwarse ligging van de subtidale zandbanken (Figuur 4.16, 2).
Langs de Noordflank lijkt deze koppeling ook aanwezig, maar daar is de subtidale zandbank
uniformer. De zwinnen en banken op de spit zijn qua grootte toegenomen (Figuur 4.16, 3 en de foto
in Figuur 4.17).
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Figuur 4.17. Het zandbanken systeem op de zeerand van de spit (tevens geul monding weergegeven met rode pijl).

Net ten noorden van de meest zeewaartse punt van de Zandmotor zijn zandgolven duidelijk
zichtbaar in de survey op diep water (Figuur 4.16, annotatie 4).
De surveys van maart tot en met augustus 2015 tonen in toenemende mate een asymmetrischer
omtrek van de Zandmotor. De uitstulping in het intergetijdengebied op de kop van de Zandmotor
bouwt zich uit tot een forse bank, ook subtidaal. Hoger in het profiel zijn aan weerskanten van deze
zandbank grote kliffen waargenomen. Vooral de hoogwaterlijn vanaf deze bank tot Ter Heijde lijkt
een nagenoeg rechte lijn (met hier en daar wat lokale gradiënten), maar in het geheel geen kromme
meer. Richting het noorden geldt deze waarneming in mindere mate. Tevens zijn daar in het
intergetijdengebied en zestal zandbank-zwin systemen ontstaan. De muigeulen aan de noordzijde
van die zandbanken zijn vrij diep. Figuur 4.18 toont één van deze systemen, nabij de punt van de
Zandmotor.

Figuur 4.18. Zandbank-zwin systeem op de spit nabij de punt van de Zandmotor (links) en klif (rechts) in augustus 2015.

Tijdens de laatste survey (januari 2016) zijn in het intergetijde gebied of iets lager in het profiel, vlak
bij de laagwaterlijn, flinke kustlangse gradiënten ontstaan. Op de overgang van de Punt van de
Zandmotor naar de spit zijn een aantal veranderingen en opmerkelijkheden. Hier (Figuur 4.20, 1) zit
een flinke concave ‘dip’ in de laagwaterlijn. Iets ten zuiden (richting de Punt) is het
intergetijdengebied veel breder en ligt een puntige zandbank de zee in. Iets ten noorden (de spit)
bouwt het intergetijdengebied ook weer zeewaarts uit. Op deze plaats is de afstand tussen de lagune
en zee bij HW nog ca 50m (Figuur 4.19).
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Figuur 4.19. Smalle stuk tussen zee en de lagune op de punt van de Zandmotor (Paal G1) en de kleine afstand tussen de
lagune en zee bij hoogwater. De rode pijl markeert het gebied tussen de hoogwater lijn aan de zeekant (links) en de
lagune (rechts).

Op de Kop van de Zandmotor is ook weer een puntige zandbank vanuit het intergetijdengebied
ontstaan (Figuur 4.20, annotatie 2). Dit is het meest zeewaarts stekende deel van de Zandmotor. Ook
richting het zuiden vanaf dit punt vertoont het intergetijdengebied lokale kustlangse gradiënten, min
of meer overeenkomend met de ligging van de subtidale zandbanken langs de zuidflank. Richting het
noorden vertoont het intergetijdengebied lokaal ook forse kustlangse gradiënten. Op grotere schaal
lijkt de Zandmotor twee holle kustbogen te hebben in plaats van de Gaussische kromme.
Hoewel het midden in de winter is, vertonen de zandbanken langs de omtrek een grote
verscheidenheid in ligging en vorm, waarbij variabiliteit aan beide zijden te vinden is. Met de
zandgolven duidelijk zichtbaar rond de Kop van de Zandmotor (Figuur 4.20, 3) toont de bathymetrie
een zeer dynamisch beeld.

Figuur 4.20. De Zandmotor topografie van januari 2015. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de
kleurenbalk die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende annotaties in de figuur fungeren als plaats
aanduiding van de in tekst beschreven aspecten.
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4.3 De aansluiting van de Zandmotor met het strand bij Ter Heijde
In de eerste twee jaar zijn in het zuidelijke gebied veel veranderingen van het intergetijdengebied
waargenomen (Shore, 2013). Net als aan de noordkant van de Zandmotor heeft hier veel aanzanding
plaatsgevonden, waarbij meerdere zandbanken steeds hoger in het profiel zijn komen te liggen.
Import van stuivend sediment afkomstig van de zuidelijke kust (Hoek van Holland tot Ter Heijde)
speelt hierin ook een rol. Zowel kustlangs als kustdwars zijn van survey tot survey variaties
waargenomen in de ligging van de zandbanken en zwinnen.
In augustus 2013 liggen aan de zuidzijde drie grote zwinnen, waarvan twee in het intergetijdengebied
en één supratidaal (Figuur 4.21 en Figuur 4.23, maand 08/13, annotaties 1, 2, 3).

Figuur 4.21. Zwinnen aan de zuidzijde gezien vanaf Ter Heijde. De meest rechtse zwarte pijl markeert het zwin dat niet
onder invloed van het getij staat, maar slechts bij extreme waterstanden en golfoverslag volloopt.

Dit supratidale zwin (ook wel ‘strandmeer’ genoemd) strekt zich uit over een groot gebied vanaf iets
ten zuiden van Strandopgang Schelpenpad tot halverwege Molenslag, waarbij de +2 m NAP contour
(vanaf de duinen bezien) als grens aangehouden kan worden. Tijdens extreme waterstanden en
golfcondities stroomt het water over de zandbank heen om vervolgens voor weken en soms
maanden als een strandmeer zichtbaar te bijven en stuivend zand in te vangen. Na het eerste jaar na
aanleg tot heden is dit meermaals waargenomen (Figuur 4.22), vooral na de herst van 2013 is dit
strandmeer steeds duidelijker waarneembaar.

Figuur 4.22. Foto van het strandmeer op het vlakke, vrij hooggelegen zwin tussen opgang Schelpenpad en Ter Heijde
Molenslag winter 2015, survey januari 2016.
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In een overzicht van de surveys is te zien hoe vanaf december 2013 de +2 m NAP contour vanaf de
Zandmotor en vanaf Ter Heijde naar elkaar toe komen (Figuur 4.23, zwarte pijlen). Parallel aan deze
ontwikkeling is een afname van de breedte van en hoogtevariaties in het intergetijdengebied waar te
nemen. Waar in december 2013 nog meerdere zandbanken en zwinnen in het intergetijdengebied
liggen, zijn in januari 2015 met name nog slechts kleine gradiënten (zowel kustlangs als kustdwars)
waarneembaar. Dit is precies het moment dat de subtidale zandbanken langs de noord en zuidflank
qua patroon gespiegeld zijn t.o.v. voorgaande jaren. Bij Ter Heijde is de uniforme kustlangse
zandbank opgebroken in meerdere kleine banken.

Figuur 4.23. Detailkaarten van de morfologie van het zuidelijke deel van het meetgebied bij tussen Ter Heijde en
strandopgang Schelpenpad. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk die bodemligging in m
t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende annotaties in de figuur fungeren als plaats aanduiding van de in tekst beschreven
aspecten.
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In de periode tot januari 2016 nemen de breedte en de variaties in bodemligging in de zone nabij Ter
Heijde verder af. In augustus 2013 is de -1 m NAP contour (Figuur 4.23, witte streeplijn) de meest
strakke bodemcontour (vergelijk de 0 en +1 m NAP contour). In januari 2015 is de 0 m NAP contour
de meest strakke contour geworden en is juist de -1 m NAP contour grilliger. Deze trend zet zich
voort tot de laatste survey in januari 2016. Hierbij zijn in de -1 m NAP contour grote gradiënten te
zien.
In de zomermaanden van 2014 en 2015 is het ontstaan van een hoog smal zandbankje (soms
meerdere) te zien (Figuur 4.23, zwarte stippellijnen). Door het ontstaan van deze zandbanken lijkt
zwin 3 (het strandmeer) steeds verder afgesloten te worden van mogelijke interactie met zee. Figuur
4.24 toont de zeewaartse zijde van zo’n hoge smalle zandbank in juli 2015, met een nagenoeg plat
intergetijdengebied ervoor (zie ook Figuur 4.23, annotatie 4).

Figuur 4.24. Nagenoeg plat intergetijdengebied zeewaarts van zeer steil en hoog HW talud (Ter Heijde zijde van de
Zandmotor, juli 2015)

In januari 2016 ligt de laagwaterlijn verder landwaarts dan de positie in de zomer van 2013 en zijn de
kustlangse gradiënten met name in de -1 m NAP contour en dieper te zien. Boven de hoogwaterlijn is
te zien dat het zwin langzaam invult met sediment.

4.4 Duinvorming & vegetatie
Over de jaren heen is in de zomer maanden op veel plekken vegetatie waargenomen. Dit varieert van
strengen vegetatie, tot enkele plukken verspreid over de Zandmotor. In augustus 2013 wordt een lint
van vegetatie waargenomen op ongeveer gelijke afstand van de HW-lijn van de lagune (aan de
landwaartse kant) bij veeklijnen (wier, plantenzaden, etc) die eerder afgezet zijn (Figuur 4.25).

Figuur 4.25. Plukken vegetatie op ongeveer constante afstand van de HW-lijn van de lagune.

In het voorjaar van 2014 (april) wordt op enige afstand van de waterlijn van het duinmeer een lint
van kleine vegetatie (o.a. Zeepostelein) waargenomen (Figuur 4.26).
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Figuur 4.26. Beginnende vegetatie in strengen (links en rechtsboven) en in close-up (rechtsonder).

Vooral in de zomer van 2014 heeft de vegetatie een vlucht genomen, zowel onder als boven water.
In de lagune zijn stengelvormige algen (Figuur 4.27) volop waargenomen, met name aan de
landwaartse oever van de lagune en direct bij de overgang van de lagune naar de geul.

Figuur 4.27. Algen in de lagune.

Ook in het duinmeer is volop vegetatie onder water waargenomen (Figuur 4.28).

Figuur 4.28. Vegetatie op de bodem van het duinmeer.
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Bovenop de Zandmotor, ver weg van de waterlijn en veeklijnen, zijn (tussen de hoge concentratie
schelpen door) ook plukken vegetatie waargenomen (Figuur 4.29). In deze periode (eind zomer 2014)
zijn ook verschillende soorten paddenstoelen aangetroffen nabij het naaktstrand en elders op de top
Zandmotor tussen plukjes vegetatie (Figuur 4.29).

Figuur 4.29. Bovenste foto’s tonen vegetatie verspreid over de Zandmotor in september 2014. Links bij het Schelpenpad,
rechts op de Top van de Zandmotor. De onderste rij foto’s tonen paddenstoelen en vegetatie bij embryonale duintjes op
het randje van het naaktstrand bij de lagune van de Zandmotor.

In oktober 2014 springt de voortschrijdende duinvorming bij Ter Heijde en het duinmeer in het oog.
Vegetatie en duinvorming op deze locaties is niet nieuw, maar groeit structureel aan (Figuur 4.30).
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Figuur 4.30. Vegetatie bij duinrand ter hoogte van lagune (links), duinmeer (midden en rechts).

In het voorjaar en zomer van 2015 wordt ook langs de duinrand bij de lagune nieuwe vegetatie
waargenomen, die mogelijk duinvorming kan stimuleren (Figuur 4.31). Bij het duinmeer staat op de
embryonale duinen grote plukken vegetatie. Door een verlaagde waterstand in het duinmeer in deze
periode, zijn waterplanten langs de landwaartse oever van het duinmeer drooggevallen (Figuur 4.32).

Figuur 4.31. Beginnende vegetatie net ten noorden van de lagune (naaktstrand).

Figuur 4.32. Embryonale duinen en vegetatie daarop, bij duinmeer (links). Drooggevallen waterplanten door verlaagde
waterstand in duinmeer (rechts) in juli 2015.
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In september 2015 is ca. 30 m zeewaarts van de oorspronkelijke duin afrastering een nieuwe
afrastering waargenomen ter bescherming van de embryonale duinen (Figuur 4.33). Dit is uitgevoerd
op drie plaatsen binnen het meetgebied (Figuur 4.34, witte rechthoeken):
 Tussen strandslag Schelpenpad en strandpaviljoen Westbeach
 Bij het duinmeer
 Bij de lagune
Op sommige plaatsen in de strook bij Ter Heijde, zijn de embryonale duintjes die beschermd worden
al hoger dan 2 m.

Figuur 4.33. Nieuwe afrastering bij embryonale duinen bij Ter Heijde – Schelpenpad (links), duinmeer (midden) en lagune
(rechts).

Figuur 4.34. De Zandmotor topografie van september 2015. Witte rechthoeken markeren gebieden waar nieuwe
afrastering is geplaatst t.b.v. de bescherming van de embryonale duinen.

4.5 Lagune & Duinmeer
Een van de meest voorname veranderingen in de lagune is de afname van de getijdewerking. In
oktober 2014 was het verschil tussen hoog- en laagwater nog maar in de orde van 30 cm gedurende
normale omstandigheden2. De waterstand kwam in die metingen niet onder NAP. Door instuiving is
de natte omtrek van de lagune verkleind. Zowel de zuidwesthoek als de westrand van de lagune
vangen tijdens stormen stuivend sediment in.

2

De waterstanden in de lagune zijn in meer detail onderzocht door Sierd de Vries cs. (TU Delft).
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Na stormen (periodes van langdurige verhoging van de waterstand en veel neerslag) blijft in de
zuidwesthoek van de lagune en het strand aan de landwaartse kant het zandoppervlak vochtig.
Tijdens de decemberstorm van 2013 zijn tevens twee zandbanken ontstaan op het strand landwaarts
van de lagune. Hierachter is goed het vochtige glimmende oppervlak te zien (Figuur 4.35). In januari
2016 is dit ook waargenomen (Figuur 4.36).

Figuur 4.35. De landwaartse kant van de lagune toont twee zandbanken. Tevens is de natte plek in de zuidwesthoek van
de lagune te zien.

Figuur 4.36. Geultjes, uitgesleten door uittredend en afstromend water bij lagune (zuidwesthoek).

Ook bij het duinmeer is de natte omtrek in de laatste twee jaar verkleind. De zuidwesthoek is volledig
gevuld met zand. Waar voorheen de drie meest zuidwestelijke raaien varend werden ingemeten,
wordt nu met de quad of rolconstructie gemeten. De west en noordwestrand zijn ook aangezand,
door ingevangen eolisch sediment transport.
In de zomermaanden is de waterstand in het duinmeer lager bevonden dan in de wintermaanden,
Metingen hiervan zijn niet uitgevoerd maar dit is visueel vastgesteld. Gebieden die in de zomer droog
zijn, staan in de winter onder een dun laagje water (Figuur 4.37).
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Figuur 4.37. Waterstand in januari 2015 hoger dan de waterstand in de zomermaanden van 2015.

4.6 Bodemgesteldheid op basis van begaanbaarheid en zandsoorten
De bodemgesteldheid op de Zandmotor is gekoppeld aan het type zand dat gebruikt is om de
Zandmotor aan te leggen. Grofweg zijn er twee soorten zand gebruikt:



Gelig, goed gesorteerd, zand afkomstig uit zandgolven op de Noordzeebodem.
Grijs, fluviatiel zand, afkomstig van de formatie van Kreftenheye, dat minder goed gesorteerd
is en ook fijnere fracties, fossielen en ijzeroer bevat. En grijs, estuarien sediment van de
formatie van Urk, dat eveneens minder goed gesorteerd is.

Twee luchtfoto’s zijn toegevoegd waarin duidelijk de twee verschillende kleuren van het gebruikte
zand te zien is (Figuur 4.38).

Figuur 4.38. Luchtfoto’s ter illustratie van het grijze zand (gebruikt voor het grootste deel van het Zandmotor
schiereiland) en het gele zand (basis van de Zandmotor).

Langs de basis (strand voor de duinenrij) van de Zandmotor en rondom het duinmeer is vooral het
gele, goed gesorteerd zand te vinden. Dit is vrij losgepakt zand (mul) waarin veel schelpen te vinden
zijn. Dit zand is lastig te berijden en voelt los onder de voeten. Vooral na stormen en perioden van
langdurige neerslag ontstaat op drie plaatsen (waar het gele zand te vinden is) een zachte
‘drijfzandachtige’ bodem. Over het algemeen is dit het geval tussen Strandopgang Schelpenpad en
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Molenslag (Figuur 4.39, annotatie 1), in de zuidwesthoek van het duinmeer (2) en de zuidwesthoek
van de lagune (3), waarbij de zachtheid het grootst is bij de eerst genoemde plaats. Dit is zeer
waarschijnlijk gekoppeld aan de grondwaterstand in de duinen en de hogere delen van de
Zandmotor rondom het duinmeer. Deze plekken zijn in de wintermaanden natter dan in de zomer en
vangen (wanneer ze vochtig zijn) stuivend zand in, dat langs de kust wordt aangevoerd. Dit geldt
vooral voor het ‘strandmeer’ (1) tussen Ter Heijde en opgang Schelpenpad, het duinmeer (2) en in
mindere mate voor de lagune (3). De lagune ‘draineert’ het grondwater beter dan de andere plekken.
Door het ontbreken van een compacterende kracht blijft de bodem in de drie gebieden lang vochtig
en zacht, waarbij geldt dat van zuid naar noord (1, 2 en 3) de zachtheid afneemt.

Figuur 4.39. Gebiedsaanduidingen voor bodemgesteldheid op de Zandmotor tijdens de januari 2016 survey.

Het grootste deel van het Zandmotor schiereiland bestaat uit het grijzige, minder goed gesorteerd
sediment. Hierin zijn paketten met hoge concentraties schelpen te vinden, maar ook fijnere sediment
fracties en organisch materiaal. De kleiige fracties in het minder goed gesorteerde grijze zand,
vormen cohesieve laagjes op de top van de Zandmotor. In de kliffen zijn de schelpenpakketten (niet
homogeen) soms goed te zien. De top van de Zandmotor (gebied 4) is hard en daarmee goed
begaanbaar, maar geen gladde zandvlakte. Hoogteverschillen van 10 tot 50 cm zijn hier veelvuldig
aanwezig. Samen met de hardheid van het oppervlak is dit deel oncomfortabel om te berijden (maar
goed te belopen). Ook fossielen en ijzeroer liggen op dit deel van de Zandmotor. Sinds de aanleg
neemt het aantal toe, door erosie van de top en omtrek van de Zandmotor.
Langs de Kop van de Zandmotor en op de spit is het intergetijdengebied vrij zacht, behalve direct bij
de laagwaterlijn. Het oppervlak van de spit zelf is goed begaanbaar, maar met de 4x4 wordt hier niet
vaak op gereden omdat per survey de locaties met zachtere bodem verschillen.
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5. Analyse bodemligging
De eerste twee jaren na aanleg van de Zandmotor pilot lieten grote veranderingen zien (Shore,
2013). In de komende paragrafen is de analyse betreffende de specifieke eigenschappen (omtrek,
volume etc.) van de Zandmotor van de eerste twee jaar uitgebreid naar vier jaar na aanleg. De laatste
surveys (september 2015 en januari 2016) zijn hierin niet meegenomen. Tevens wordt er ingegaan
op profielveranderingen en specifieke situaties nabij de lagune en het duinmeer. Daar waar mogelijk,
wordt met de gegevens van de eerste 4 jaar een doorkijk gemaakt naar de ontwikkeling in de
toekomst.

5.1 Vormverandering omtrek
Over de eerste jaren is een herverdeling van het zand waargenomen, waarbij de breedte van het
schiereiland in kustlangse richting werd vergroot en de kustdwarse breedte werd verkleind (Shore,
2013). Deze vormverandering van het schiereiland is ook voor de periode 2 tot 4 jaar na aanleg
vastgelegd door de locatie van de 0 m NAP contour te volgen (Figuur 5.1).
In de methodiek om de situatie na aanleg te beschrijven, wordt de omtrek van de Zandmotor
getraceerd met een gladgestreken kromme langs de omtrek door de 0 m NAP contour (Figuur 5.1,
zwarte lijnen). Het snijpunt van deze kromme met de oorspronkelijke 0 m NAP contour (Figuur 5.1,
grijze lijn), geeft een maat voor de kustlangse breedte van de het schiereiland. Voor de aanleg van de
Zandmotor in 2011 was deze 0 m NAP contour nagenoeg recht in kustlangse richting (kustdwarse
coördinaat ca. 180 m in het lokale assenstelsel). Voor de kwantificering van de kustdwarse grootte is
de afstand van het breedste punt van de kromme gemeten ten opzichte van de originele kustlijn.
Deze locatie van het breedste, meest zeewaartse punt verschuift in de jaren langs de omtrek van de
Zandmotor.
Direct na aanleg verandert de vorm van de Zandmotor sterk waarna een natuurlijkere vorm is
ontstaan met kleinere kustlijn krommingen (zie Figuur 5.1, augustus 2013). In de periode 2 tot 4 jaar
na aanleg lijkt de vormverandering voornamelijk een verdere uitvlakking van het schiereiland. Na ca.
2 jaar is de vorm van de Zandmotor nagenoeg symmetrisch en lijkend op een Gaussische functie. Dit
zou overeenkomen met een klassiek diffusie proces (Dean, 2002). In de laatste surveys echter lijkt
aan de noordzijde een holle kustboog te ontstaan en verandert de vorm meer naar een driehoek.
De grote hoekverdraaiingen in de oorspronkelijke kustlijn zijn in verloop van tijd gladgestreken, met
een nagenoeg symmetrische vorm ten gevolg. Ook in de diepere contouren (bv. de -6 m NAP) zien
we een egalisering van de kustlangse vormen. Dit is met name het geval aan de noordzijde, ter
hoogte van de vooroever-suppletie (zie het grillige verloop van de -6 m NAP contour in de bovenste
twee afbeeldingen in Figuur 5.1 en het ‘gladde’ verloop van in de onderste twee afbeeldingen in
Figuur 5.1).
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Figuur 5.1. Omtrekverandering na aanleg van de Zandmotor. Zwarte lijn toont de gladgestreken 0 m NAP contour van de
Zandmotor, de grijze lijn toont de 0 m NAP van de oorspronkelijke kustlijn bij benadering. Van boven naar onder, de
eerste survey binnen het monitoringsprogramma, na ca. 2 jaar, na ca. 3 jaar en ca. 4 jaar na aanleg. Contourlijnen tonen
de hoogtelijnen voor -10 m tot +6 m NAP in stappen van 2 m. Kleurenschaal is gelijk aan Figuur 3.2.
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Kengetallen van de kustlangse en kustdwarse grootte in de 4 jaar na aanleg zijn gegeven in Tabel 5.1
voor verschillende surveys. Hierbij is tevens de ± 10 m foutenmarge aangegeven in de bepaling van
de exacte locatie van de waterlijnen met de gebruikte interpolatie en gladgespreken kromme.
Tabel 5.1. Kustlangse en kustdwarse grootte van de Zandmotor zoals bepaald met de krommes door de om NAP contour
inclusief de veronderstelde foutenmarge.

Survey

Survey nummer Maximale kustdwarse grootte Kustlangse grootte

Uitpeiling

1004 ± 10 m

2310 ± 20 m

Augustus 2011

#1

957 ± 10 m

2365 ± 20 m

Jan 2012

#6

879 ± 10 m

2995 ± 20 m

Aug 2012

#13

854 ± 10 m

3694 ± 20 m

Aug 2013

#19

788 ± 10 m

3874 ± 20 m

September 2014

#25

698 ± 10 m

4422 ± 20 m

Augustus 2015

#31

700 ± 10 m

4596 ± 20 m

Bij oplevering van het schiereiland is de 0 m NAP contour op het meest zeewaartse punt ca. 1 km
zeewaarts van de oorspronkelijke positie en de kustlangse grootte is ca. 2.3 km. Deze uitpeiling is een
combinatie van verschillende surveys en daarmee geen goede momentopname van de ligging van
het schiereiland (Shore, 2013). Daarom is voor de analyse gebruik gemaakt van de eerste
gebiedsdekkende Shore survey van augustus 2011 als referentie.
In de eerste volledige survey na de aanleg is de grootte van het schiereiland 957 m in kustdwarse
richting en 2365 m in kustlangse richting. In de volgende maanden direct na de aanleg is de
vormverandering van het schiereiland het grootst en in het eerste jaar is de kustdwarse grootte van
de Zandmotor verkleind tot 854 m, een afname van met ca. 100 m (11 %). Na vier jaar is de
kustdwarse grootte verder afgenomen tot ca. 700 m, een afname van 257 m (27%). Opvallend
genoeg is in het vierde jaar de kustdwarse grootte niet afgenomen (zie ook Figuur 5.2). Over dit
vierde jaar is wel een kustachteruitgang waar te nemen, maar voornamelijk aan weerszijden van het
meest zeewaarts gelegen punt.

Figuur 5.2 Omtrekverandering na aanleg van de Zandmotor. Zwarte lijn toont de gladgestreken 0 m NAP contour van de
Zandmotor uit de uitsurvey (Post construction survey) van de CDK. Kleuren geven een selectie van de metingen weer
over de vier jaren.
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Dit meest zeewaarste punt van de Zandmotor waterlijn verschuift in de loop der jaren kustlangs in
zowel zuid als noordwaartse richting. Na aanleg ligt het meest zeewaartse punt op y=1180 m. Door
de grote erosie bij de Punt verschuift dit snel zuidwaarts, tot y=930 m in de herfst van 2011 (Figuur
5.2, oranje lijn). Sindsdien verschuift het meest zeewaartse punt van de vorm noordwaarts, zodat het
breedste punt in augustus 2015 weer bij y=1130 m ligt. Tegelijkertijd is de kustlangse grootte van de
Zandmotor in de periode van 4 jaar nagenoeg verdubbeld van ca. 2,36 km tot 4,6 km. Aan de
noordzijde is de uitbreiding ca. 1,6 km, aan de zuidzijde ca. 0,7 km. In de laatste survey is te zien dat
de 0 m NAP contour aan de zuid- en noordzijde de oorspronkelijke kustlijn dicht bij de randen van
het meetgebied kruist. Hier zal het in de toekomst lastig worden de aansluiting van de Zandmotor
met de rechte kustlijn vast te stellen op basis van het huidige meetgebied.

5.2 Invloedsgebied en sedimentatie/erosie zones
De belangrijkste herverdeling van het zand in de 2 tot 4 jaar na aanleg wordt hier geduid met
bovenaanzichten van sedimentatie en erosie in het survey gebied ten opzichte van de eerste Shore
survey na oplevering (Figuur 5.3).
In de gehele periode zien we geen grote verschillen in het sedimentatie erosie patroon. Rondom de
kop van de Zandmotor is grote erosie en beide aanliggende kustvakken laten sedimentatie zien.
Goed is te zien dat de sedimentatiezone zich kustlangs uitbreidt in de laatste jaren, zodat in de
laatste surveys ook bij de meest noordwaartse rand veel sedimentatie te zien is.
De grote veranderingen (>0.5 m verschil) hebben plaatsgevonden tussen de -8 m en de +3 m NAP.
Zeewaarts van de -8 m NAP zijn de veranderingen klein. Een uitzondering hierop is de waargenomen
verandering aan de noordzijde van het schiereiland richting Kijkduin, waar zeewaarts van de -8 m
NAP contour aanzanding van ca. 0.5 m waargenomen is (Figuur 5.3). Op basis van profielanalyse van
dit gebied lijkt deze sedimentatie op diep water het gevolg van de kustdwarse uitzakking van de
vooroever-suppletie, maar dit zou ook het gevolg kunnen zijn van kustlangse hersortering van fijn
sediment.3
Aan de westrand van de lagune en duinmeer is sedimentatie, door eolisch transport. Deze
aanzanding aan de zeewaartse kant van de lagune en duinmeer wordt belicht en becijferd in sectie
5.6. Tegelijk toont het supratidale deel van de Zandmotor, de Top, erosie welke na vier jaar in de
orde van 0,5 m is. Het is aannemelijk dat een deel van dit geërodeerde zand in de lagune, duinmeer
en in zee voor de punt en spit van de Zandmotor is ingevangen.
Ter hoogte van het strand bij Kijkduin is een strook erosie opgetreden. Deze wordt veroorzaakt door
de landwaarts migrerende geul tussen zee en de lagune. In de periode 2 tot 4 jaar na aanleg breidt
deze erosie zone zich voornamelijk in kustlangse richting uit en is kustdwars vrij plaatsvast.
Herverdeling van zand voor de strandtenten met behulp van shovels en de ligging van de
strandhoofden zouden een oorzaak kunnen zijn van het niet verder landwaarts migreren van de geul
(en dit patroon).

3

Deze hypothese van kustlangse hersortering van fijn sediment wordt op dit moment onderzocht door Bas
Huisman (TU Delft/ Deltares).
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Figuur 5.3. Sedimentatie (rood) en erosie (blauw) na 2, 3 en 4 jaar. Bodemhoogte veranderingen minder dan +/- 0.5 m
zijn weggelaten.

Figuur 5.4. Volumeveranderingen per kustlangse strekkende meter ten opzichte van de eerste survey na oplevering na 2
jaar in augustus 2013 (punt streep lijn), na 3 jaar in september 2014 (stippellijn) en na 4 jaar (doorgetrokken lijn). Blauw
(oranje) markeert een afname (toename) van het volume in het profiel. De posities van de bijbehorende Jarkus profielen
zijn bij benadering gegeven aan de bovenzijde.
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De verspreiding van het zand in kustlangse richting is verder gekwantificeerd door de
volumeveranderingen per strekkende meter te tonen (Figuur 5.4). Hiervoor zijn de zandvolumes
tussen de bovengrens van de profielen (de afrastering van het duin, ca. +4 m NAP) en de ondergrens
van het profiel (ca. -10 m NAP) bepaald. Figuur 5.4 toont deze volumeverandering voor de jaren twee
tot vier jaar na aanleg. De transitiezones tussen eroderende en aanzandende profielen veranderen
nauwelijks in deze periode en zitten rond kustlangse afstand y=-200 en y=1800 m.
De maximale erosie in een profiel is ca. 2800 m3/m. Dit is bij kustlangse afstand y=800 m, daar waar
ook het meeste zand is aangebracht (11.000 m3/m) tijdens de aanleg. Op locatie y=800 m is daarmee
ca. 25 % van het aangebrachte zand afgeslagen, en deze erosie snelheid lijkt nauwelijks afgenomen
(Figuur 5.4, vergelijk lijnen ter hoogte van y=800m). Bij het meest zeewaarste punt van de Zandmotor
(rond y= 1200 m) is een lokaal minimum in de erosie. Daar is de erosie ‘slechts’ 1700 m3/m over de
vier jaar. In de aanzandende gebieden zien we in de periode tussen twee en vier jaar na aanleg wel
sedimentatie, maar deze is fors kleiner dan in de eerste twee jaar. Aan de Kijkduinzijde is er in het
gebied tussen y = 2200 en 3200 m een vrij uniforme 500 m3/m aangezand.

5.3 Volumeveranderingen
Allereerst zijn de totale sedimentvolumes in het meetgebied rondom de Zandmotor uitgerekend
door middel van een zandbalansonderzoek. Hiertoe zijn vier verschillende balansgebieden
gedefinieerd in het survey domein (Figuur 5.5).
1)
2)
3)
4)

het gebied rondom het oorspronkelijke schiereiland (rode kader)
de aangrenzende kust aan de noordzijde (blauwe kader)
de aangrenzende kust aan de zuidzijde (magenta kader)
het totale meetgebied: de som van de drie delen.

Het balansgebied rondom het schiereiland is zo gekozen dat het de oorspronkelijke vorm van het
schiereiland na aanleg nauw omsluit. Coördinaten van de balansgebieden zijn vermeld in Appendix D.

Figuur 5.5. Afbakening van de gebieden die gebruikt zijn voor de volumebalansen. Het rode kader is gebruikt voor de het
schiereiland van de Zandmotor. Magenta en blauw voor de aangrenzende kustdelen. Eerste survey van augustus 2011
(Zandmotor) met februari 2012 (NEMO) boven en de augustus 2015 surveys (Zandmotor met NEMO) onder.
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Voor een berekening van de nog aanwezige (in 2011 toegevoegde) sedimentvolumes in de
balansgebieden zijn de verschillen berekend ten opzichte van de inpeiling van de CDK voor aanleg
van de Zandmotor in februari 2011 (zie ook Shore, 2013).
Ten opzichte van de inpeiling van de CDK (februari 2011) bevat het totale meetgebied 17,09 miljoen
m3 meer zand in augustus 2011 (Tabel 5.2). Hiervan is 16,35 miljoen m3 gelegen in het gebied van het
schiereiland en 0,73 miljoen m3 in het aangrenzende gebied ten noorden van de Zandmotor. Deze
waarden zijn kleiner dan de 21,5 miljoen m3 (19 miljoen m3 voor het schiereiland) die gebruikt
worden in de communicatie van de Zandmotor, maar deze waarden betreffen de beunvolumes, die
altijd wat groter zijn.
Tabel 5.2. Gemeten volumes in de balans gebieden in de uitpeiling, de eerste Shore survey, na 2, 3 en 4 jaar na aanleg.
Volumes ten opzichte van de inpeiling van de CDK in februari 2011. Voor de volume berekening met de CDK uitpeiling
(juli 2011) is enkel het gebied genomen waarvoor data beschikbaar is, aangrenzende kustvakken aan de noord een
zuidzijde van de Zandmotor bevatten te weinig data voor een juiste berekening.

Meting
Uitpeiling CDK
augustus 2011
1 maand na
oplevering
augustus 2013
na 2 jaar
september 2014
na 3 jaar
augustus 2015
na 4 jaar

Schiereiland
[miljoen m3]
16,53
16,35

Kust Zuid
[miljoen m3]
0,01

Kust Noord
[miljoen m3]
0,73

Totaal survey gebied
[miljoen m3]
17,09

14,36

0,64

1,82

16,82

13,55

0,74

2,06

16,35

12,87

0,83

2,21

15,91

De volume metingen in Tabel 5.2 tonen dat er in het totale survey gebied in augustus 2015 nog altijd
15,91 miljoen m3 meer zand aanwezig is dan ten tijde van de inpeiling in begin 2011. Over de laatste
vier jaar is derhalve een verlies van 1 miljoen m3 opgetreden, gemiddeld 0,25 miljoen m3/jaar. Op
basis van dit gemiddelde jaarlijkse verlies (0,25 miljoen m3/jaar) en de aangebrachte hoeveelheid in
2011 (17 miljoen m3) kan een eerste indicatie gemaakt worden wanneer het sediment volume in dit
kustvak weer terug is op het niveau voor de aanleg van de Zandmotor (17 miljoen m3 – 0,25 miljoen
m3/jaar * het aantal jaren). Hiermee is berekend dat na een aantal van 68 jaren een negatief
sediment budget in deze 4,7 km kust zal optreden. Dit is een eerste grove schatting, uitgaande van
een gelijkblijvende trend in de verliezen. Omdat volume verlies niet gelijkmatig over het domein
verdeelt is, wil dit ook niet zeggen dat er de komende 68 jaar geen suppletie nodig is voor het
handhaven van de kustveiligheid of de strandbreedte voor recreatie.
Voor een gedetailleerde evaluatie van de volumeverschuivingen over de maanden na aanleg, wordt
in de rest van deze sectie alleen gebruik gemaakt van de Shore surveys. Tabel 5.3 en Figuur 5.6 tonen
de volumeveranderingen in de deelgebieden, met als referentie de eerste Zandmotor survey van
Shore van augustus 2011.
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Tabel 5.3. Volumeveranderingen in de balans gebieden 1, 2, 3 en 4 jaar na aanleg. Volumes ten opzichte van de eerste
Shore survey in augustus 2011.

Meting
augustus 2012
na 1 jaar
augustus 2013
na 2 jaar
september 2014
na 3 jaar
augustus 2015
na 4 jaar

Schiereiland
[miljoen m3]
-1,57

Kust Zuid
[miljoen m3]
0,46

Kust Noord
[miljoen m3]
0,64

Totaal survey gebied
[miljoen m3]
-0,48

-1,99

0,65

1,03

-0,31

-2,80

0,75

1,37

-0,68

-3,48

0,86

1,56

-1,06

Op basis van de surveys is in het gebied van het oorspronkelijke schiereiland in de eerste vier jaar na
aanleg een verlies van 3,48 miljoen m3 waargenomen (21% van het totaal aangebrachte volume van
ruim 16 miljoen m3). Circa de helft van dit verlies vindt plaats in het eerste half jaar na aanleg,
gelijktijdig met de grote vormverandering en de winterstormen van eind 2011. Het tweede jaar kent
relatief de kleinste erosie van het schiereiland (0,42 miljoen m3 tussen augustus 2012 en augustus
2013). Mogelijk is de afwezigheid van (lange) periodes met hoge golven in deze periode (zie sectie
3.3) hier een oorzaak van. Over de laatste drie jaren is het verlies op het schiereiland ca. 0,65 miljoen
m3 per jaar. Als de huidige trend voortzet duurt het nog ca. 20 jaar (0.65 miljoen m 3 /jaar * 20 jaar=
13 miljoen m3 ) voordat het gebied van het schiereiland een negatief sediment budget heeft ten
opzichte van de situatie in augustus 2015 (wanneer er 12,67 miljoen m3 zand in het schiereiland is,
zie Tabel 5.2)
Voor het grootste gedeelte (ca. 2,42 miljoen m3) wordt het verlies op het schiereiland
gecompenseerd door aanzandingen in de aangrenzende kustgebieden. Deze verhouding van ca. 70 %
tussen het geërodeerde volume op het schiereiland en de aanzanding aan beide zijden is vrij
constant. Ook bij de aanliggende aanzandende kustvakken worden de grootste volumeveranderingen
in de eerste zes maanden na aanleg waargenomen. In de drie volgende jaren groeit het zuidelijke
kustvak met ca. 0,1 miljoen m3 per jaar. Het noordelijke domein laat een grotere groei zien die elk
jaar wat afneemt in grootte en het laatste jaar is dit ca. 0,19 miljoen m3. De verhouding van het
gesedimenteerde volume aan de noord- en zuidzijde van de Zandmotor is 60% - 40% van het totaal
gesedimenteerde volume in de eerste twee jaar. Erna gaat de verhouding naar 65%-35%, maar
hierbij moet vermeld worden dat al snel de Zandmotor bij de zuidelijke grens van het meetgebied is
aangekomen (Shore, 2013). De algemene waarneming van grotere aanzanding in het noorden is in
lijn met het algemeen aangenomen netto noordwaarts sedimenttransport in dit kustvak.
Het totale volumeverlies in het volledige meetgebied is rond de 1 miljoen m3 in vier jaar. Het gebied
rondom de Zandmotor is dan ook geen gesloten systeem. Zo kunnen transportgradiënten in zowel
kustlangse en kustdwarse richting zorgen voor export of import van sediment. Aangezien de zuidrand
van het meetgebied vrij dicht bij de aansluiting van Zandmotor op het strand van Ter Heijde ligt, is
zandverlies in zuidelijke richting niet uit te sluiten (zie ook Figuren 5.3 en 5.4). Daarnaast zal een
gedeelte van het zand in de duinen liggen, landwaarts van het meetgebied. Aan de zuidzijde is er
waarschijnlijk ook import van sediment (eolisch) aan de zuidzijde wat wordt ingevangen in het
supratidale zwin (het ‘strandmeer’).
Het tijdsverloop van de volumetrische veranderingen in de balansgebieden is weergegeven in Figuur
5.6. Hierbij is een indicatie van de foutenmarge toegevoegd om de maand tot maand fluctuaties te
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kunnen duiden. Voor elke locatie is de foutenmarge berekend op basis van de lokale diepteligging,
waarin meegenomen is dat systematische fouten met diepte toenemen (3 cm + 0,5% * diepte, zie
Appendix A). Door de foutenmarges per locatie te sommeren over deze balansgebieden is een
schatting van de systematische fout verkregen voor de berekende volumes. Dit is een absolute
bovengrens van de fout. Voor het totale gebied zou dit ca. 0,3 miljoen m3 verschillen kunnen
optreden. Voor het schiereiland is de foutenmarge ca. 0,15 miljoen m3. Aan de aangrenzende
kustvakken noord en zuid is de foutenmarge respectievelijk ca. 0,08 en 0,05 miljoen m3.
De trends over meerdere surveys zijn ruim groter dan de foutenmarge. Enkel de maand tot maand
fluctuaties in het totale meetgebied zijn in de orde van de meetonnauwkeurigheid. Kleine
maandelijkse variaties in de zwarte lijn in Figuur 5.6. kunnen derhalve niet met zekerheid aan
fysische verschijnselen worden toegedicht. De grote veranderingen zoals waargenomen in de
decemberstorm 2013 zijn wel significant. Deze decemberstorm toont een duidelijke sprong in de
volumes van het totaal- en schiereiland gebied. In de tijdsperiode van 6 dagen is een volume van ca.
0,3 miljoen m3 geërodeerd op het schiereiland, ca. 35 % van het volume verlies van het schiereiland
in een heel jaar. Op seizoen schaal is het effect van stormen ook goed zichtbaar, de grootste
veranderingen vinden in alle jaren plaats in de herfst en winter periodes. De aanzanding in
omliggende delen lijkt echter vrij regelmatig te verlopen. Stormen beïnvloeden hier nauwelijks het
signaal. Wel is te zien dat de aanzanding in de aangrenzende kustvakken over de jaren langzaam
minder wordt (Figuur 5.6, blauwe en magenta lijnen).

Figuur 5.6 Tijdsverloop van de volumes op de Zandmotor (rood) en aangrenzende gebieden Noord (blauwpaars) en Zuid
(magenta). Totale gebied (som van de drie gebieden) is met de zwarte lijn weergegeven. Volumes zijn cumulatief ten
opzichte van de eerste gebiedsdekkende Shore survey in augustus 2011. De storm van december 2013 is aangegeven met
de oranje pijl.
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5.4 Volumeveranderingen inclusief aangrenzend NEMO gebied
In de voorgaande Shore (2013) rapportage is reeds aangegeven, dat in de eerste twee jaar na aanleg
de aanzanding de rand van het meetdomein nadert. Dit zou tot gevolg hebben dat een deel van het
verplaatste zand volume naast het Zandmotor meetgebied zou komen. Met behulp van de TU Delft
NEMO data is gekeken of aanzanding op de aangrenzende vooroevers en stranden heeft
plaatsgevonden.
Hiertoe zijn twee extra balansgebieden gedefinieerd van elk 1 km breed (Figuur 5.5). Aangezien de
NEMO surveys enkel de ondiepe vooroever en het strand beslaan, vatten deze balansgebieden alleen
de volumeverandering tussen de -4 en +4 m NAP. In deze gebieden is de volume verandering
uitgedrukt t.o.v. de eerste NEMO survey in februari 2012 (Figuur 5.7). Om deze figuur te
verduidelijken zijn de meetonnauwkeurigheden hierin niet weergegeven.
Met de NEMO surveys kan een fractie van het volume verlies in het Zandmotor domein over de
afgelopen jaren worden verklaard. De maximale aanzanding in het aangrenzende zuidelijke NEMO
domein is ca. 30.000 m3, aan de Noordzijde is dit 70.000 m3. In totaal is dit enkel 20 % van het 0,5
miljoen m3 verlies wat is waargenomen in het Zandmotor gebied in de periode februari 2012 –
augustus 2015 (Figuur 5.7, zwarte lijn tussen 02/2012 en 08/2015).

Figuur 5.7 Tijdsverloop van de volumes in het Zandmotor meetgebied (zwart, rood, blauwpaars en magenta) en de
aangrenzende gebieden in het NEMO domein Noord (geel) en Zuid (lichtblauw). Volumes zijn cumulatief ten opzichte van
de eerste gebiedsdekkende Shore survey in augustus 2011 voor de Zandmotor en ten opzichte van de eerste NEMO
survey in februari 2012.
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5.5 Profiel analyse van kustdwars gedrag
In deze sectie wordt het gedrag van de Zandmotor sinds de aanleg geanalyseerd aan de hand van
transecten in de kustdwarse richting. Deze transecten zijn gekozen zodat ze samenvallen met de
transecten zoals gedefinieerd in de JARKUS dataset. Figuur 5.8 laat de eerste en de laatste
gebiedsdekkende meting zien waarop de Jarkusprofielen zijn aangegeven die in de volgende
paragrafen geanalyseerd zullen worden. De transecten doorsnijden de verschillende deelgebieden
van de Zandmotor (Kop, Lagune, Duinmeer, Spit etc.). Voor de duidelijkheid van de figuren met de
dwarsprofielen is gekozen metingen circa om de vier maanden te tonen.
In de volgende secties wordt per profiel het gedrag beknopt en puntsgewijs beschreven. Per profiel
wordt tevens de locatie van de waterlijn gevolgd (gedefinieerd als de locatie van de meest
zeewaartse 0m NAP) en het totale sedimentvolume in het profiel (van de afrastering met het duin tot
de -10 m NAP).

Figuur 5.8. Locatie van de onderzochte transecten. Het bovenste paneel laat de eerste survey zien en het onderste de
laatste beschouwde survey. Met rode tekst zijn de Jarkus transectbenamingen aangeduid.
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Jarkusprofiel 106.41 (ten noorden van het schiereiland)

Figuur 5.9. Profielverandering ter hoogte van Jarkusprofiel km 106.41. Bodemligging voor de aanleg van de Zandmotor
(de pre-survey) is weergegeven in zwarte stippellijn. Ter hoogte van dit Jarkus profiel is geen data van de uitpeiling (postsurvey). Kleuren geven de verschillende maanden weer. De post storm survey van december 2013 is met een streep lijn
aangegeven.

Figuur 5.10. De ontwikkeling van de locatie van de waterlijn (links) en de ontwikkeling van het profielvolume (rechts) in
alle surveys. Om het vergelijk tussen de eerste twee jaar na aanleg en de volgende twee jaar te vergemakkelijken is de
survey van juli 2013 met een rood symbool weergegeven.
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Figuur 5.9 laat de gemeten profieldata zien ter hoogte van het meest noordelijk gelegen Jarkusprofiel
in het meetgebied nabij Kijkduin (km 106.41), ca. 1,5 km van de tip van de oorspronkelijke
Zandmotor. De vooroever-suppletie is hierin duidelijk zichtbaar rond de -6 m NAP (kustdwarse
afstand 500 tot 800m).
Enkele opvallende zaken:








De waterlijn (0 m NAP) beweegt in de eerste 3 jaar in de orde van enkele tientallen meters
en licht landwaarts. In januari 2015 kruist de lagune opening dit meest noordelijke transect
en maakt de meest zeewaartse waterlijn een sprong zeewaarts van ca. 40 meter.
De vooroever onder de -9 m NAP is relatief onveranderd.
De zeewaartse flank van de suppletie (kustdwarse afstand 650 tot 800m) lijkt licht uit te
vlakken.
Vrij snel na de aanleg is er een ondiepe zandbank ontstaan (rode lijn, kustdwarse afstand
350m). Deze verplaatst de winter in offshore richting en vlakt uit zodat er na twee jaar
nauwelijks een zandbank waar te nemen is (zie ook Shore, 2013). In de winter van 2014-2015
ontstaat een nieuwe zandbank (paarse lijn, kustdwarse afstand 450m) welke in het voorjaar
en de zomer ca. 100 m migreert.
Landwaarts van de zandbank is in de laatste surveys een diepe trog van ca. -4 m NAP
waargenomen.

Figuur 5.10 laat de temporele ontwikkeling van de waterlijn en het profielvolume in meer detail zien.
De locatie van de waterlijn fluctueert in de orde van enkele tientallen meters en migreert licht
landwaarts in de eerste 3 jaar. In januari 2015 maakt de meest zeewaartse waterlijn een sprong
zeewaarts van ca. 40 meter. In de waterlijn locatie fluctuaties is geen duidelijk seizoen signaal noch
een grote verandering door de decemberstorm in 2013 te zien.
Het profielvolume laat een vrij constant beeld zien in de eerste twee jaar met enkele fluctuaties.
Rond de zomer 2013 begint het profiel aan te zanden. Dit is nog voordat de geul monding echt in het
profiel ligt. Op basis van deze gegevens zou men kunnen afleiden dat na 2 jaar de aanzanding aan de
Noordzijde zich 1,5 km heeft uitgestrekt tot de locatie van dit transect. In de laatste 2 jaren vertoont
het profiel aanzanding met ca. 80 à 100 m3/m/jaar.
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Jarkusprofiel 107.13

Figuur 5.11. Profielverandering ter hoogte van Jarkusprofiel km 107.13. Bodemligging voor de aanleg van de Zandmotor
(de pre-survey) is weergegeven in zwarte stippellijn. Ter hoogte van dit Jarkus profiel is geen data van de uitpeiling (postsurvey). Kleuren geven de verschillende maanden weer. De post storm survey van december 2013 is met een streep lijn
aangegeven.

Figuur 5.12. De ontwikkeling van de locatie van de waterlijn (links) en de ontwikkeling van het profielvolume (rechts) in
alle surveys. Om het vergelijk in tussen de eerste twee jaar na aanleg en de volgende twee jaar te vergemakkelijken is de
survey van juli 2013 met een rood symbool weergegeven.
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Figuur 5.11 laat het op één na noordelijkste Jarkus profiel binnen het meetgebied zien. Dit
Jarkusprofiel ligt ten noorden van de aangelegde Zandmotor, ca. 1 km van de oorspronkelijke Punt.
Het profiel is sterk aanzandend met een vooroever-suppletie welke zichtbaar is rond de -6 m NAP in
de eerste survey (rode lijn, kustdwarse afstand 500 tot 800m).
Enkele opvallende zaken:








De vooroever suppletie is opgegaan in het profiel in de vier jaren na aanleg. Op de vooroever
is een holle profielvorm zonder zandbanken te zien van de -11 m NAP tot aan de subtidale
bank top op -3 m NAP.
De zeewaartse aansluiting van de suppletie met het profiel na aanleg (kustdwarse afstand
850 m), toont afvlakking. Lokaal is hier ca. 1 m aanzanding (op -9 m NAP).
De spit en de bijbehorende geul naar de lagune doorsnijden dit transect. Hierdoor is er een
grote intergetijde bank van 200 m kustdwars ontstaan. De bovenzijde hiervan is rond het
hoogwaterniveau (ca. +1 m NAP).
De geul is over de maanden heen ondieper geworden. In augustus 2015 is het diepste punt
+0.25 m NAP.
Landwaarts van de geul is het strand eroderend waardoor er slechts een smal gedeelte
boven de +2 m NAP tot de duinrand overblijft.

In Figuur 5.12 is de ontwikkeling van de waterlijn en het profielvolume weergegeven. Door de
interactie met de geul zijn er grote fluctuaties in de waterlijn locatie waargenomen in de orde van
100 m in de eerste twee jaar. De daaropvolgende twee jaar laten een geleidelijke zeewaartse
verplaatsing van de waterlijn zien. In de laatste surveys is de waterlijn ca. 150 m zeewaarts ten
opzichte van de eerste surveys. Dit is voornamelijk door de brede intergetijde bank zeewaarts van de
geul.
Over de periode na aanleg neemt het profielvolume geleidelijk toe in dit transect (Figuur 5.12 ,
rechter paneel). In de eerste periode (winter 2011-2012) is er tijdelijk een negatieve
volumeontwikkeling in de orde van 100m3/m geweest. Dit is ten tijde van de eerder besproken
vorming van de geul geweest (zie sectie 4.1). Na zes maanden echter heeft de aanzanding van de
Zandmotor dit transect bereikt (Shore, 2013, Figuur 28). Erna laat het profiel een gestage volume
toename zien in de orde van 250 m3/m per jaar. De laatste twee jaar zijn daarin niet bijzonder
verschillend van de eerste twee jaar.
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Jarkusprofiel 107.73

Figuur 5.13. Profielverandering ter hoogte van Jarkusprofiel km 107.73. Bodemligging voor en na de aanleg van de
Zandmotor (pre-survey en post-survey) zijn weergegeven in zwarte stippel en getrokken lijnen. Kleuren geven de
verschillende maanden weer. De post storm survey van december 2013 is met een streep lijn aangegeven.

Figuur 5.14. De ontwikkeling van de locatie van de waterlijn (links) en de ontwikkeling van het profielvolume (rechts) in
alle surveys. Om het vergelijk in tussen de eerste twee jaar na aanleg en de volgende twee jaar te vergemakkelijken is de
survey van juli 2013 met een rood symbool weergegeven.
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Figuur 5.13 laat de profielmetingen zien van het Jarkusprofiel dat bij oplevering van het schiereiland
net buiten het directe Zandmotor gebied ligt, ca. 250 m ten noorden van de Punt. De noordelijke
vooroever-suppletie is zichtbaar rond de -6 m NAP.
Opvallende zaken:








Dieper dan -6 m NAP waren aanvankelijk de morfologische veranderingen relatief klein. Na
vier jaar is echter ook in dit transect de zeewaartse aansluiting van de suppletie met het
profiel afgevlakt (kustdwarse afstand 900 m).
De spit is over de jaren heen fors in kustdwarse grootte gegroeid, en tot een grote
intergetijde bank geëvolueerd. In augustus 2015 is deze bank ca. 350 m breed.
De diepte van de geul neemt af, en is het laatste jaar ruim boven gemiddelde zeeniveau.
Dichtbij het strand is een zandbank / subtidaal platform ontstaan rond de -2 m NAP.
Zeewaarts van deze bank is het profiel hol met geleidelijke veranderingen in profielsteilheid.
In het laatste jaar zijn de veranderingen in dit profiel qua vorm, waterlijn locatie en volume
zeer beperkt.

Figuur 5.14 geeft de ontwikkeling van de locatie van de waterlijn weer, waarin twee grote sprongen
zijn waar te nemen. De zeer abrupte zeewaartse verplaatsing van de waterlijn in de winter van 20112012 is de vorming van de spit. De vorming van de spit is ook duidelijk te zien in het rechterpaneel
van Figuur 5.14 waar in de winter van 2011-2012 het profielvolume toeneemt met meer dan 700
m3/m. Het profielvolume blijft na deze sprong geleidelijk toenemen. Deze aanzanding in de eerste
twee jaar is in de volgende jaren niet sterk voortgezet en na drie jaar lijken er nauwelijks nog
veranderingen in het volume op te treden.
Na een periode van relatief weinig veranderingen in de waterlijnlocatie gedurende het jaar 2012 is er
in de winter van 2012-2013 weer een dergelijke zeewaartse sprong in de waterlijnlocatie. De
decemberstorm van 2013 laat een kleine achteruitgang in het volume en de kustlijn locatie zien,
maar deze is na een maand weer ongedaan gemaakt.
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Jarkusprofiel 108.29

Figuur 5.15. Profielverandering ter hoogte van Jarkusprofiel km 108.29. Bodemligging voor en na de aanleg van de
Zandmotor (pre-survey en post-survey) zijn weergegeven in zwarte stippel en getrokken lijnen. Kleuren geven de
verschillende maanden weer. De post storm survey van december 2013 is met een streep lijn aangegeven.

Figuur 5.16. De ontwikkeling van de locatie van de waterlijn (links); De ontwikkeling van het profielvolume (rechts). De
post survey is aangegeven met het vierkantje waarbij de datum van deze survey is geschat/aangenomen op 5 juli 2011.
Om het vergelijk in tussen de eerste twee jaar na aanleg en de volgende twee jaar te vergemakkelijken is de survey van
juli 2013 met een rood symbool weergegeven.
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Figuur 5.15 geeft de profielmetingen weer van het Jarkusprofiel 108.29 dat op de Kop van de
Zandmotor ligt en de lagune doorsnijdt.
Opvallende zaken:













Er is veel erosie aan de Kop. De kustlijn is meer dan 350 m landwaarts verplaatst in de 4 jaar
na aanleg. In het gebied rond de waterlijn is deze achteruitgang het grootst.
Dieper dan de -8 m NAP is het profiel relatief stabiel. Lichte erosie (20 cm per jaar) lijkt
plaatst te vinden rond de -9m NAP, maar wellicht is dit toe te schrijven aan het uitvlakken
van de onregelmatigheden in het aanlegprofiel.
Tot de decemberstorm 2013 is het profiel boven NAP hol met erosie aan de waterlijn en
klifvorming. Door de decemberstorm is het profiel in het gebied boven de NAP bol geworden
door overwash (kustdwarse afstand 600-700 m, blauwe lijn). Nadien erodeert het strand
weer en wordt het profiel weer hol.
Er heeft zich een subtidaal plateau gevormd op -2m NAP van ca. 200 m breed.
Oorspronkelijk ligt dit profiel midden in de lagune, maar door de aanzandingen bij de
monding van de geul in de lagune, ligt in augustus 2015 dit profiel dicht bij de vloeddelta die
uitbouwt richting de lagune (Zie ook Figuur 5.8)
De lagune zandt in zijn geheel langzaam aan (Zie ook sectie 5.6). Met name aan de
zeewaartse zijde. Het gebied tussen 0 en 1 m NAP is hier ca. 70 m landwaarts verplaatst en
zandt relatief snel aan (ca. 15 m kustdwars per jaar). Een duidelijke knik in het profiel is te
zien rond 1 m NAP (Figuur 5.15, paarse lijn, kustdwarse afstand 320m).
Het diepste punt van de lagune is aangezand in de orde van 1.5 m verticaal. Aan de
landwaartse kant van de lagune zijn de veranderingen klein.
In augustus 2015 is het hoogste punt in dit profiel ca. 2.5 m NAP, waardoor het inmiddels
mogelijk is dat bij kleine stormen met beperkte opzet en golfoploop water over de Punt
loopt4.

Figuur 5.16 laat zien dat zowel de waterlijn locatie landwaarts verplaatst en het profielvolume
afneemt gedurende de gehele periode. De totale landwaartse verplaatsing van de waterlijn in de vier
jaar na aanleg is meer dan 350 m en in het eerste jaar na aanleg al meer dan 200 m. In het laatste
najaar gaat de kustlijn ca. 70 m per jaar achteruit. Het zandlichaam boven NAP is nog ca. 200 m breed
in augustus 2015. Als de huidige trend doorzet zou de erosie de komende jaren al de lagune
bereiken.
In de vier jaren na aanleg neemt het profielvolume af met ca. 2500m3/m. De grootste veranderingen
(ca. 1100 m3/m) treden op in het eerste jaar na aanleg. Erna is de afname redelijk constant (400
m3/m/jaar). Een duidelijk seizoensignaal is hierin niet te onderscheiden.

4

NB. Dit transect is dichtbij de locatie waar 16 januari 2016, kort na de laatste survey, een nieuwe verbinding
met de lagune is doorgebroken tijdens een kleine storm.
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Jarkusprofiel 108.83

Figuur 5.17. Profielverandering ter hoogte van Jarkusprofiel km 108.83. Bodemligging voor en na de aanleg van de
Zandmotor (pre-survey en post-survey) zijn weergegeven in zwarte stippel en getrokken lijnen. Kleuren geven de
verschillende maanden weer. De post storm survey van december 2013 is met een streep lijn aangegeven.

Figuur 5.18. De ontwikkeling van de locatie van de waterlijn (links); De ontwikkeling van het profielvolume (rechts). De
post survey is aangegeven met het vierkantje waarbij de datum van deze survey is geschat/aangenomen op 5 juli 2011.
Om het vergelijk in tussen de eerste twee jaar na aanleg en de volgende twee jaar te vergemakkelijken is de survey van
juli 2013 met een rood symbool weergegeven.
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Figuur 5.17 laat de gemeten dwarsdoorsneden zien van het Jarkusprofiel km 108.83 ter hoogte van
de Kop van de Zandmotor en de meest zuidelijke rand van de lagune.
Opvallende zaken:








Verschillend gedrag kan worden waargenomen boven en onder de -2 m NAP. Onder de -2 m
NAP ontstaat een hol kustprofiel wat langzaam verflauwt. Dit lijkt aan de onderzijde
aangehecht aan de diepe vooroever rond de -8m NAP en aan de bovenzijde aan de locatie
van de subtidale zandbank. Boven de -2m NAP is de gemiddelde steilheid van het profiel
ongewijzigd, maar beweegt het profiel landwaarts.
Tussen de -8 m NAP en de in -12 m NAP is erosie waarneembaar.
De meeste erosie is waargenomen bij de waterlijn (0 m NAP). In totaal is de waterlijn op deze
locatie ca. 300 m landwaarts verplaatst.
Boven de waterlijn is een steil profiel ontstaan met vanaf december 2011 klifvorming. In de
jaren erna blijven kliffen voorkomen.
De morfologische veranderingen op het droge gedeelte van de Zandmotor zijn beperkt. Nabij
het hoogste punt is een eroderende trend in de orde van 50 cm in verticale richting.
De rand van de lagune zandt aan in de eerste 2 jaren tot boven 1m NAP. In de laatste twee
jaar is de sedimentatie klein (verticaal ca. 20 cm/jaar) .

Over de jaren heen verplaatst de waterlijn op deze locatie sterk landwaarts (Figuur 5.18, links). In de
eerste twee jaar na aanleg is de totale verplaatsing ca. 150-200 m. In de volgende jaren neemt de
achteruitgang van de waterlijn verder af tot een trend van ca. 50 m per jaar.
De afname van het profielvolume lijkt sterk beïnvloed door de seizoenen (In Figuur 5.18 rechts) .
Rond de winter zijn sprongen in volumes van ca. 300 m3/m zichtbaar. De totale afname van het
profielvolume na de eerste twee jaar na de aanleg is ca. 1800 m3/m waarvan het eerste jaar na
aanleg verantwoordelijk is voor een afname van het profielvolume van ca. 600 m3/m.
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Jarkusprofiel 109.36

Figuur 5.19. Profielverandering ter hoogte van Jarkusprofiel km 109.36. Bodemligging voor en na de aanleg van de
Zandmotor (pre-survey en post-survey) zijn weergegeven in zwarte stippel en getrokken lijnen. Kleuren geven de
verschillende maanden weer. De post storm survey van december 2013 is met een streep lijn aangegeven.

Figuur 5.20. De ontwikkeling van de locatie van de waterlijn (links); De ontwikkeling van het profielvolume (rechts). De
post survey is aangegeven met het vierkantje waarbij de datum van deze survey is geschat/aangenomen op 5 juli 2011.
Om het vergelijk in tussen de eerste twee jaar na aanleg en de volgende twee jaar te vergemakkelijken is de survey van
juli 2013 met een rood symbool weergegeven.
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Figuur 5.19 laat de gemeten dwarsdoorsneden zien van het Jarkusprofiel km 109.36 ter hoogte van
het duinmeer en zuidelijk van de Kop van de Zandmotor.
Enkele opvallende zaken:






De grootte van de veranderingen in dit profiel nemen sterk af in de tijd. Na 2 jaar is de
waterlijn ca. 200 m landwaarts verplaatst, maar in de laatste anderhalf jaar is het slechts 50
m. Dit kan mogelijk gerelateerd zijn aan de kustlijn kromming in dit gebied. In de eerste jaren
is de kustlijn in bovenaanzicht bol gekromd en is er veel verandering rond de waterlijn. In de
laatste surveys echter is de kustlijn kromming in dit deel echter klein (zie ook Figuur 5.8).
In oktober 2011 ontstaat een zandbank met de top op ca. -2 m NAP. Vanaf december 2011
blijft deze banktop zichtbaar in het profiel, waarbij de trog tussen de bank en de kust
langzaam breder wordt.
De zeewaartse rand van het duinmeer zandt aan. Bij het ontbreken van marine invloeden kan
deze aanzanding alleen door eolische processen hebben plaatsgevonden. De aanzanding
beperkt zich slechts tot de zeewaartse rand van het duinmeer, de diepte van het duinmeer
verandert niet. Een knikpunt in het profiel is de +2 m NAP contour, ongeveer de hoogte van
het waterniveau in het duinmeer.

In Figuur 5.20 is duidelijk zichtbaar dat de locatie van de waterlijn sterk landwaarts verplaatst en dat
de kustachteruitgang langzaam afneemt. De totale verplaatsing in de vier jaar na aanleg is 300 m
waarvan eerste jaar na aanleg de grootste achteruitgang vertegenwoordigd.
Het rechter paneel van Figuur 5.20 laat zien dat het profielvolume in de eerste vier jaar ca. 2300
m3/m af is genomen. In het eerste half jaar na aanleg is er al een afname gemeten van ca. 1000
m3/m, erna is de trend ca. 350 m3/m/jaar. In de tijdserie van de profielvolumes zijn net als bij
Jarkusprofiel 108.83 kleine sprongen te zien die samenvallen met stormachtige condities in het begin
van de winter.
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Jarkusprofiel 109.96

Figuur 5.21. Profielverandering ter hoogte van Jarkusprofiel km 109.96. Bodemligging voor en na de aanleg van de
Zandmotor (pre-survey en post-survey) zijn weergegeven in zwarte stippel en getrokken lijnen. Kleuren geven de
verschillende maanden weer. De post storm survey van december 2013 is met een streep lijn aangegeven.

Figuur 5.22. De ontwikkeling van de locatie van de waterlijn (links); De ontwikkeling van het profielvolume (rechts). De
post survey is aangegeven met het vierkantje waarbij de datum van deze survey is geschat/aangenomen op 5 juli 2011.
Om het vergelijk in tussen de eerste twee jaar na aanleg en de volgende twee jaar te vergemakkelijken is de survey van
juli 2013 met een rood symbool weergegeven.
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Figuur 5.21 toont de gemeten dwarsprofielen van het Jarkusprofiel 109.96 op de Zuidflank van de
Zandmotor.
Opvallende zaken:






In het profiel is een groot (200 m) platform aanwezig boven de hoogwater lijn op +2 m NAP.
Hoewel hier met stormen ook water komt is de erosie erg beperkt boven de +2m NAP.
Er is erosie bij de waterlijn. In totaal is de waterlijn (0 m NAP) ca. 100 m landwaarts
verplaatst sinds het begin van de Shore surveys. Hierin zijn van maand tot maand variaties te
zien door de exacte (hoogte) ligging van intergetijde banken.
De top van de subtidale zandbank ligt in de eerste jaar rond de -2 m NAP. Erna beweegt de
zandbank zeewaarts waarbij de top van de bank op -3.5 m NAP komt te liggen.
Op deze locatie is vanaf de winter 2011/2012 een duidelijke trog aanwezig tussen het strand
en de subtidale zandbank. De landwaartse trog bij deze bank diept structureel uit. Deze
uitdieping is vooral sterk in de eerste winter. Deze trog is veel groter dan aan de noordzijde
van de Zandmotor.

Figuur 5.22 (links) laat zien dat de waterlijn locatie relatief weinig verplaatst. Ten opzichte van de
eerste Shore survey is er een landwaartse verplaatsing van ca. 100 m. Gedurende de eerste 2 jaar na
aanleg fluctueert de waterlijnlocatie in de orde van 50 m maar er is geen sterke trend aanwezig. Ook
is er geen duidelijk seizoensignaal.
De ontwikkeling van het profielvolume (Figuur 5.22, rechts) laat een sprong zien in de eerste winter
na de aanleg. Deze sprong is ca. 200m3/m. Een tweede grote profielafname is zichtbaar bij de
decemberstorm (ca. 100 m3/m). In totaal is het volume in dit profiel ca. 500 m3/m afgenomen,
waarbij de laatste 18 maanden een trend laten zien van ca. 80 m3/m/jr.
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Jarkusprofiel 110.50

Figuur 5.23. Profielverandering ter hoogte van Jarkusprofiel km 110.50. Bodemligging voor en na de aanleg van de
Zandmotor (pre-survey en post-survey) zijn weergegeven in zwarte stippel en getrokken lijnen. Kleuren geven de
verschillende maanden weer. De post storm survey van december 2013 is met een streep lijn aangegeven.

Figuur 5.24. De ontwikkeling van de locatie van de waterlijn (links); De ontwikkeling van het profielvolume (rechts). De
post survey is aangegeven met het vierkantje waarbij de datum van deze survey is geschat/aangenomen op 5 juli 2011.
Om het vergelijk in tussen de eerste twee jaar na aanleg en de volgende twee jaar te vergemakkelijken is de survey van
juli 2013 met een rood symbool weergegeven.
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Figuur 5.23 toont de gemeten dwarsprofielen zien van het Jarkusprofiel 110.50 dat net ten zuiden
van het directe Zandmotor gebied na aanleg ligt.
Enkele opvallende zaken:








Dit profiel wordt gekenmerkt door een duidelijke supratidale bank (+2m NAP, kustdwarse
locatie 200m), intergetijde banken (kustdwarse locatie 200m en kustdwarse locatie 300m) en
een subtidale zandbank (kustdwarse locatie 550m).
De subtidale zandbank is rond april 2014 zeer uitgesproken (kleine kustdwarse breedte,
grote hoogte verschillen), in de periode erna beweegt de banktop zeewaarts en zakt het
hoogste punt tot -3m NAP. De zeewaartse flank van de zandbank beweegt hierdoor verder
zeewaarts.
Tussen de kustdwarse locaties 150 m en 250 m is in de afgelopen jaren een supratidale bank
ontstaan waarbij zand ruim boven de gemiddelde hoogwater lijn is afgezet. Achter deze
supratidale bank kan na stormen water blijven staan als een strandmeer.
In het gebied onder de -8m NAP zijn minimale verschillen waargenomen in de profielen.

De ontwikkeling van de locatie van de waterlijn is in Figuur 5.24 weergegeven. In het eerste jaar na
de aanleg verplaatste de waterlijn ca. 100 m zeewaarts. In de jaren erna fluctueert de locatie van de
waterlijn op maandelijkse schaal door de intergetijde morfologie, waarbij in de laatste surveys te zien
is dat de kustdwarse afstand van de kustlijn afneemt.
In het rechter paneel van Figuur 5.24 is te zien dat er aanzienlijk veel aanzanding is ten opzichte van
de post-survey meting. De aanzanding laat een seizoen fluctuatie zien, waarbij over het algemeen in
de zomer maanden de aanzanding beperkt is, en in de winter en voorjaarsmaanden het meeste zand
sedimenteerd.
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Jarkusprofiel 111.09 (ten zuiden van het schiereiland)

Figuur 5.25. Profielverandering ter hoogte van Jarkusprofiel km 111.09. Bodemligging voor de aanleg van de Zandmotor
(de pre-survey) is weergegeven in zwarte stippellijn. Ter hoogte van dit Jarkus profiel is geen data van de uitpeiling (postsurvey). Kleuren geven de verschillende maanden weer. De post storm survey van december 2013 is met een streep lijn
aangegeven.

Figuur 5.26. De ontwikkeling van de locatie van de waterlijn (links); De ontwikkeling van het profielvolume (rechts). De
post survey is aangegeven met het vierkantje waarbij de datum van deze survey is geschat/aangenomen op 5 juli 2011.
Om het vergelijk in tussen de eerste twee jaar na aanleg en de volgende twee jaar te vergemakkelijken is de survey van
juli 2013 met een rood symbool weergegeven.
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Figuur 5.25 toont de gemeten dwarsprofielen zien van het Jarkusprofiel 111.09 ter hoogte van de
rand van het meetgebied bij Ter Heijde.
Opvallende zaken:




Zeewaarts van de -10m NAP zijn geen veranderingen in bodemligging waargenomen,
landwaarts wel.
Na drie jaar liggen er verschillende zandbanken in het profiel (blauwe lijnen), deze worden in
het laatste jaar uitgevlakt waarna alleen de diepste subtidale bank overblijft.
Een subtidale zandbank migreert langzaam in zeewaartse richting van kustdwarse locatie 300
m in 2011 (rode lijn) naar 550 m in augustus 2015 (paarse lijn). Hierbij neemt de
hoogteligging van de top van de bank ook af van -2m naar -3.5m NAP.

Figuur 5.26 laat zien dat de locatie van de waterlijn fluctueert met een beperkte zeewaartse trend
(ca. 50m zeewaarts in 4 jaar). De maandelijkse fluctuaties zijn van gelijke orde (enkele tientallen
meters).
De ontwikkeling van het profielvolume (Figuur 5.26) laat een totale aanzanding van ca. 700m3/m
zien, fors minder dan de transecten meer noordwaarts. De aanzanding vindt met name plaats in de
eerste winter 2011/2012. De laatste surveys laten een afname in volume zien.
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5.6 Specifieke situaties
Volume verandering en eolisch transport in de lagune en het duinmeer
De ontwikkeling van de lagune en het duinmeer zijn in de nu volgende sectie extra uitgelicht aan de
hand van volumeveranderingen in balansgebieden die specifiek op deze gebieden zijn toegesneden,
aangevuld met de waargenomen veranderingen in de dwarsprofielen. In Figuur 5.27 zijn de
balansgebieden met betrekking tot de gehele lagune en het duinmeer weergegeven. Daarnaast zijn
op basis van het sedimentatie/erosie patroon in Figuur 5.28 sub-gebieden gedefinieerd aan de westflanken van het duinmeer en de lagune. Deze gebieden aan deze west-flanken worden gevoed met
aanvoer van zand door windtransport vanuit zuidwestelijke richtingen.

Figuur 5.27. Balansgebieden van het duinmeer en de lagune geprojecteerd op de eerste survey na aanleg (boven) en na
vier jaar (onder). De verschuivingen van de 0 m NAP contour in beide gebieden is goed zichtbaar.

Figuur 5.28. Balansgebieden voor eolisch transport in het duinmeer (blauw) en de lagune (groen) gedefinieerd aan de
hand van een sedimentatie erosie figuur. De balansgebieden bevatten alleen de westelijke flanken van het duinmeer en
de lagune. Hier is relatief veel aanzanding, door eolische processen vanuit het zuidwesten.
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De ontwikkeling van het duinmeer
De verschillende dwarsprofielen (o.a. Figuur 5.19, Jarkusprofiel 109.36) tonen aanzanding aan de
zeewaartse zijde van het duinmeer. Deze aanzanding van het duinmeer is ook duidelijk zichtbaar in
de sedimentatie/erosie patronen waar een ruime band (~200 m breed) van sedimentatie waar te
nemen is aan de zeewaartse zijde van het duinmeer (Figuur 5.28). Wat opvalt is dat de aanzanding
zich lijkt te beperken tot enkel deze zeewaartse zijde van het duinmeer en dat vanuit deze westhoek
het duinmeer lijkt in te vullen met zand.
Figuur 5.29 toont de positieve volumeontwikkeling in de tijd in het balansgebied van het duinmeer
(donkerblauwe symbolen). In totaal is er ca. 100.000 m3 zand in het balansgebied van het duinmeer
aangezand gedurende de eerste vier jaar. Circa de helft van deze volume toename vindt plaats in het
eerste jaar, erna lijkt de volumetoename minder groot en zonder uitgesproken sprongen in de tijd te
gebeuren. De aanzanding gebeurt bijna volledig aan de westflank van het duinmeer, wat
onderstreept wordt door volume verandering van het sub gebied van enkel de westflank
(lichtblauwe symbolen). In kustlangse richting is het gebied met aanzanding aan de westflank van het
duinmeer ca. 500 m lang. Dit betekent dat er in het eerste jaar gemiddeld 80-100 m3/m aanzanding is
geweest en in de volgende jaren gemiddeld ca. 30 m3/m. Deze schattingen geven een eerste orde
indruk, voor deze periode is o.a. de kustlangse breedte van het gebied waarover zand wordt
ingevangen niet constant omdat het duinmeer verandert.

Figuur 5.29. Volumeontwikkelingen in de balansgebieden van de lagune (groen) en het duinmeer (blauw) ten opzichte
van de eerste survey. De balansgebied van de lagune en het duinmeer zijn aangegeven in Figuur 5.27. De sub gebieden
zijn gedefinieerd in Figuur 5.28.

De ontwikkeling van de lagune
De dwarsprofielen die de lagune doorsnijden (Figuren 5.15 en 5.17; Jarkus transecten 108.29 en
108.83) tonen aanzanding in de lagune. Op de Jarkus profielen wordt de lagune over het algemeen
ondieper. Als er een balansgebied ter grootte van de gehele lagune wordt aangehouden (Figuur 5.27)
dan blijkt dat er een groot volume zand in de lagune aanzandt. (Figuur 5.29). Na vier jaar is de totale
volume verandering ca. 300.000 m3. Ook hier is de aanzanding in het eerste jaar het grootst ca.
100.000m3 erna lijkt de aanzanding per jaar kleiner (65.000 m3/ jaar).
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In tegenstelling tot het duinmeer is de aanzanding in de lagune niet alleen aan de zeewaartse zijde.
Dit komt onder andere door de monding van de geul. In het balansgebied van enkel de westflank van
de lagune is in totaal ca. 170.000m3 aanzanding geweest in vier jaar met ca. 60.000m3 aanzanding in
het eerste jaar (Figuur 5.29, licht groene symbolen). Het balansgebied langs de westflank heeft een
lengte van ca. 800 m, derhalve is de gemiddelde aanzanding aan de westflank van de lagune ca. 75
m3/m in het eerste jaar en ca. 35 m3/m/jaar in de volgende jaren. Ook hier verandert het gebied
waarover zand kan worden ingevangen door de aanpassing van de morfologie en de waterstanden in
de lagune.

Eolisch transport
De flanken van het duinmeer en de lagune ontwikkelen zich vergelijkbaar met een gemiddelde
aanzanding per strekkende meter van gelijke orde van grootte. Op beide locaties is de aanzanding in
het eerste jaar ruim twee keer groter dan in het tweede jaar. Gemeten aanzanding aan de Hollandse
kust is ongeveer in de orde van enkele tientallen m3 per strekkende meter (de Vries et al., 2012). De
aanzanding per strekkende meter aan de westflanken van het duinmeer en lagune zijn groter
(>35m3/m) dan deze gemeten aanzanding aan de Nederlandse kust. Wellicht dat de grote
strandbreedte en het intergetijde gebied dit verklaren5.
Het verschil in aanzanding in het eerste jaar en de volgende jaren heeft mogelijk te maken met de
grote hoeveelheid schelpen aan het oppervlak na het eerste jaar.

5

Het effect van strandbreedte en de karakteristieken van het intergetijdengebied worden momenteel
onderzocht door Bas Hoonhout (TU Delft / Deltares)
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Zandgolven
In verschillende surveys zijn zandgolven te zien aan beide zijden van de kop van de Zandmotor
(Figuur 5.30, boven). Binnen de scope van deze rapportage zijn deze niet uitgebreid onderzocht,
maar ze zijn wel een opvallende waarneming. De lengte schaal van de zand golven is in de orde van
tientallen meters en de amplitude varieert van survey tot survey. De patronen zijn zichtbaar
zeewaarts van de zandbank op een diepte van -4 tot -8 m NAP. Als de sedimentatie erosie figuren
worden aangepast zodat kleine bodem veranderingen van 10 cm of meer worden getoond (Figuur
5.30, onder) is zichtbaar dat deze patronen lijken te migreren tussen de surveys.

Figuur 5.30 Zandgolven aan weerzijde van de kop van de Zandmotor. Een voorbeeld van zandgolven is zichtbaar in de
bodemmeting van januari 2016 (boven). Migratie van de zandgolven is zichtbaar in de sedimentatie erosie patronen
tussen september 2015 en januari 2016 (onder).
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Figuur 5.31. Zandbanken rondom de Zandmotor langs de omtrek van de Zandmotor tussen de 0 en -4,5 m NAP.
Stippellijnen duiden de gebieden ‘Zuidflank’, ’Kop’ en ‘Noordflank’ die besproken zijn in de tekst. Zwarte lijn geeft een
indicatie van de 0 m NAP contour.
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Subtidale zandbanken
In de volgende paragraaf worden de waargenomen zandbankpatronen besproken met een overzicht
van de bodemligging in de ondiepe kustzone (tussen -4,5 en 0 m NAP) langs de omtrek van de
Zandmotor. De focus ligt hierbij op de verandering over de verschillende maanden, geïllustreerd aan
de hand van Figuur 5.31. De omtrek is hiervoor opgedeeld in een drietal verschillende gebieden:
Zuidflank, Kop, Noordflank. Een uitgebreide beschrijving van de instantane ligging van de zandbanken
per survey is beschreven in Appendix C.
Op hoofdlijnen wordt opgemerkt dat er een schijnbare koppeling is tussen de zandbanken en kustlijn
positie6. In Figuur 5.31 is dit met name goed te zien in de surveys vanaf januari 2015. Daarnaast lijkt
de schaal van de patronen groter te worden, in de orde van 250 tot 500 m. Exemplarisch hiervoor
zijn de zandbanken op de Kop en Noordflank van de Zandmotor. Ten slotte wordt geconstateerd dat
de kustdwarse breedte van de ondiepe kustzone toeneemt. Met name op de Kop van de Zandmotor
is dit het geval, waar op een diepte van circa -2 m NAP een plateau is gevormd, zonder
noemenswaardig diepere zwinnen tussen de zandbanken en het strand.
Zuidflank
De zuidflank werd in de eerste twee jaar na aanleg gekenmerkt door een langgerekte bank met een
zwin erachter (Figuur 5.31, annotatie 1). De langgerekte bank was gehecht aan de zuidelijkste
zandbank op de Kop van de Zandmotor (Figuur 5.31, 2). In het derde jaar varieert de kustdwarse
positie van de bank langs de Zuidflank enigszins. Tegen het najaar van 2014 zijn kustlangse variaties
te zien in de langgerekte bank en een verdieping van het zwin erachter en in 2014 verliest deze bank
de aansluiting met de banken op de Kop van de Zandmotor in sommige surveys (Figuur 5.31, 3). In
januari 2015 vindt een opvallende verandering plaats: de langgerekte bank breekt op in een aantal
kleinere banken (Figuur 5.31, 4), die kustlangs gescheiden worden door een verdieping in de
bodemligging (dieper dan -4,5 m NAP). In de kustlijn worden sindsdien op dezelfde kustlangse
locaties als deze zandbanken gradiënten waargenomen. In diezelfde survey is te zien hoe de
voorheen redelijk onregelmatige bankpatronen aan de Noordflank van de Zandmotor hebben
plaatsgemaakt voor een nagenoeg kustlangs uniforme, langgerekte zandbank (Figuur 5.31, 5). Na
januari 2015 zijn de twee zuidelijkste zandbanken langs de Zuidflank (Figuur 5.31, 4) in geheel 2015
plaatsvast (kustlangs). In januari 2016 zijn ze in grote afgenomen en zijn de voornaamste variaties in
bankpatronen op de Zuidflank te zien rond de -1,5 en -2 m NAP contour (Figuur 5.31, 9).
Kop
Net als in de eerste twee jaar na aanleg worden in het derde en vierde jaar de grootste
bankpatronen waargenomen op de Kop (Figuur 5.31, 2). Na de decemberstorm van 2013 is de
hoogte van de zandbanken op de Kop afgenomen. Gedurende 2014 breken de zandbanken op in
meerdere kleinere zandbanken en neemt de hoogte weer iets toe. In oktober 2014 zijn aan de
waterlijn gradiënten waar te nemen die een mogelijke koppeling hebben met de aanhechting van
banken voor de kust en het intergetijdengebied. In januari 2015 zijn er twee grote zandbanken op de
kop van de Zandmotor, waarvan de zuidelijke in omvang fors is toegenomen. Achter deze bank is in
de kustlijn een driehoekige vorm waar te nemen. In maart en juni 2015 neemt de hoogte van de

6

De koppeling tussen kustlijn en zandbank patronen wordt op dit moment verder onderzocht door Jantien
Rutten (Universiteit Utrecht)
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zandbanken toe, is de verbinding met het intergetijdengebied steeds sterker en daarmee de
gradiënten in de kustlijn groter (Figuur 5.31, annotatie 7). De twee banken migreren in 2015
noordwaarts. De zandbanken worden verbonden met het intergetijdengebied en tussen de twee
banken ontstaat een zwin en brede muigeul. Aan de zeewaartse rand worden de banken smaller en
langer. Ze groeien richting de banken langs de noordflank (Figuur 5.31, 8).
Noordflank
Het bankpatroon aan de Noordflank van de Zandmotor toont in de eerste jaren een dynamischer
gedrag dan de Zuidflank. Na de decemberstorm van 2013 zijn de onregelmatige bankpatronen
verdwenen. Vanaf de aansluiting op de kop van de Zandmotor ontstaan op de noordflank
golf/haakvormige banken, tussen -1,5 en -2 m NAP. De banken die vanaf de kop noordwaarts
migreren nemen langs de noordflank af in hoogte. In januari 2015 is langs de gehele noordflank voor
het eerst sinds de aanleg een uniforme langgerekte zandbank ontstaan (Figuur 5.31, 5) tot voorbij de
noordelijke grens van het meetgebied. Hiermee lijkt aansluiting te zijn verkregen met het
bankpatroon van de aangrenzende kust bij Kijkduin. Tijdelijk is een verlaging in het zwin erachter
waarneembaar. In de overige surveys van 2015 is te zien hoe aan de noordelijke helft van de
noordflank de bank opbreekt en zeewaarts opschuift. Meer richting de Kop van de Zandmotor
ontstaan juist meerdere kleine zandbanken en treedt lokaal een verdieping van de bodemligging op
in september 2015 en januari 2016 (Figuur 5.31, 9).
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6. Storm impact
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van het morfologisch gedrag van de Zandmotor
pilot in twee stormen. In de meetreeks is het twee keer voorgekomen dat kort na een uitgevoerde
meting een storm heeft plaatsgevonden. Omdat een volgende meting kort (binnen ca. 2 weken) na
de storm kon worden uitgevoerd, is de impact van deze stormen op de tijdschaal van dagen
vastgelegd. In dit hoofdstuk worden deze twee stormen behandeld aan de hand van bijbehorende
sets surveys om conclusies te trekken over de invloed van een storm op de Zandmotor.

6.1 December 2013 storm
Storm gegevens
De storm van 5 December 2013 is de zwaarste storm die is voorgekomen na de aanleg van de
Zandmotor (zie ook sectie 3.3). Het KNMI heeft deze storm als ‘zware storm’ bestempeld op basis
van de sterke wind bij Vlieland. Ter indicatie, sinds 1910 zijn slechts 60 stormen geweest met het
stempel ‘zware storm’ of ‘zeer zware storm’. Dit soort wind omstandigheden komen dus grofweg
eens in de twee jaar voor. De storm ging gepaard met zeer zware windstoten. Dichtbij de Zandmotor,
bij het weerstation van Hoek van Holland, is gedurende de storm een maximaal uurgemiddelde van
23 m/s gemeten (Figuur 6.1), net geen windkracht 10. Windstoten waren daarbij fors, 35 m/s.
De langdurige noordwesterstorm met een langgerekt windveld in combinatie met springtij leidde tot
een stormvloed met zeer hoge waterstanden. Ter referentie, door deze noordwesterstorm heeft het
water in Vlissingen 3,99 meter boven NAP bereikt, het hoogste peil sinds de Watersnoodramp in
1953 (het was toen 4,55 m NAP). In Scheveningen is een kleinere, maar toch ook forse opzet
gemeten. De hoogste gemeten waterstand tijdens de storm was 3,07 m boven NAP in de ochtend
van 6 december (Figuur 6.1). Dit is ca. 2 m hoger dan gemiddeld hoogwater.
De golfhoogte daarbij was ook aanzienlijk en een (significante) golfhoogte van 5,1 m is gemeten bij
het meetstation Europlatform gedurende de storm. Deze maximale golfhoogte is hiermee niet de
hoogste die is waargenomen in de jaren na de aanleg (dec 2011, jan 2012 en feb 2014 hebben dagen
gehad met gelijke of grotere golfhoogte). Bijzonder hierin is de golfrichting die voor het grootste
gedeelte van de storm nagenoeg haaks op de kust stond (Figuur 6.1).
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Figuur 6.1. Golfhoogte, golfrichting, maximale waterstand en wind (van boven naar onder) in de periode tussen de
surveys rondom de storm van 5 december 2013. Survey momenten zijn aangegeven met de paarse verticale lijnen. De
grijze streep lijn in de golfrichting grafiek geeft een indicatie van de richting van de kustnormaal bij de kust voor de
aanleg van de Zandmotor. Golfdata is afkomstig van Europlatform, waterstanden van Scheveningen haven en de wind is
bij Hoek van Holland gemeten.

Waargenomen veranderingen tijdens de storm
De bodemmeting voor en na de storm zijn met elkaar vergeleken in Figuur 6.2. De algemene trend is
dat er erosie heeft opgetreden in de hoogtezone -3 tot +2 m NAP en afzetting verder van het strand
af op de onderwateroever. Met name op de Kop van de Zandmotor, zijn uitschieters tot lokaal 1,5 m
erosie daar waar het profiel voor de storm steil was met kliffen. De sedimentatie rond de -4 m NAP
contour toont de aanzanding op de zeewaartse zijde van de subtidale zandbank waardoor de
zandbank netto zeewaarts verplaatst in de storm (Figuur 6.2, groene pijlen).
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Figuur 6.2. Bodemveranderingen in de periode rondom de december 2013 storm. Aanzandingen in geel/rood, erosie in
blauwtinten. Balansgebieden met de volumeveranderingen zijn met de veelhoeken aangegeven. De aangezette zwarte
lijn geeft het gemiddeld hoogwater niveau aan, de groene lijn de maximale waterstand tijdens de storm.

Tijdens de storm is de zee tot ver op de top van de Zandmotor gekomen door de grote windopzet
(Figuur 6.2, groene lijn). De hoge waterstand heeft tevens de lagune gevuld. Voor locaties met
golfoploop en golf gedreven opzet (de buitenrand van de Zandmotor) is het water nog hoger
gekomen. Tijdens het hoogtepunt van de storm is waargenomen dat het water tot ca. de +4 m NAP
hoogtelijn is gekomen (Figuur 6.3 en Figuur 6.2, annotatie 1).

Figuur 6.3. Golfoploop gedurende de storm bij strandpaal E1 (zie ook annotatie 1 in Figuur 6.2).

Tevens is tijdens de storm veel eolisch transport waargenomen (Figuur 6.4). Hierbij viel op dat het
transport ter hoogte van het duinmeer en de lagune werd onderbroken, waardoor er landwaarts van
de lagune en het duinmeer sterk gereduceerd transport was. Aan de bovenwindse zijde van de
lagune op de spit was zicht- en hoorbaar hoe het getransporteerde zand werd ingevangen in de
lagune.
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Figuur 6.4. Eolisch transport tijdens de storm aan de zuidzijde van de lagune. De inzet toont het grootschalige patroon
wat is waargenomen over de Zandmotor.

Na de storm werd zichtbaar dat op de top van de Zandmotor de golfoploop zand heeft afgezet hoog
in het profiel (Figuur 6.5 en Figuur 6.2, annotatie 2). Boven de + 3 m NAP hier zijn zandbanken
opgeworpen van ca. 50 cm hoog (ook zichtbaar in het dwarsprofiel in Figuur 5.17), waarachter water
blijft staan in een klein zwin. Om de paar honderd meter is een depressie in deze zandbanken
waartussen het water terug kan stromen uit de zwinnen. Deze supratidale afzettingen zitten
voornamelijk op het gedeelte van de Zandmotor waar voor de storm klifvorming was (Zuidflank en
Kop). Aan de Noordzijde is water over de spit heen gestroomd en is door overwash de spit
landwaarts aangegroeid (Figuur 6.2, annotatie 3).

zandbank

klein zwin

Figuur 6.5. Overwash bars op de kop van de Zandmotor na de storm (annotatie 2 in Figuur 6.2).
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Volume veranderingen
Op basis van de gemeten bodemveranderingen kan een inschatting gemaakt worden van de
zandverliezen door de storm. Hiervoor is het Zandmotor gebied opgedeeld in drie stukken (gelijk aan
de voorgaande analyses in hoofdstuk 5). In de tijdsperiode van 6 dagen is een volume van ca.
300.000 m3 geërodeerd van het schiereiland gebied (Figuur 6.2), ca. 35 % van het volume verlies van
het schiereiland in een heel jaar. In de naastgelegen gebieden is qua volume weinig verandering
gemeten. In het aanliggende kustvak noord is iets meer verlies waargenomen dan in het zuiden.
Hierbij moet aangetekend worden dat volumeverschillen in aangrenzende gebieden in de orde van
30.000 m3 binnen de marge van de systematische fouten per survey liggen zoals die optreden door
fouten in het GPS netwerk en de verstoring van de sonderingen door de Rijn uitstroom.

6.2 Juli 2015 storm
Storm gegevens
De storm van 25 juli 2015 was de zwaarste zomerstorm sinds 1901, het begin van de KNMI
meetreeks. Het is uitzonderlijk dat dit soort windsnelheden in juli op treden, maar dergelijke harde
wind komt ca. 2 keer per jaar voor (zie ook Figuren 3.5 en 3.6). Opmerkelijk in deze storm was de
korte duur. Windsnelheden bereikten 22 m/s maar slechts 14 uur lang zijn de windsnelheden 10.8
m/s (6 Bft) of hoger geweest. Tijdens de storm was de windrichting noordwestelijk, maar zowel de
dag voor de storm (24 juli) als de dag na de storm (26 juli) waren de windrichtingen zuidelijk.
Hierdoor heeft deze storm geen grote windopzet veroorzaakt en op het hoogtepunt van de storm is
de opzet ca. 80 cm (Figuur 6.6).
Ook in de golfhoogte is te zien dat de storm snel voorbij is getrokken, slechts 14 uur lang zijn
golfhoogten groter dan 2.5 meter gemeten.

Waargenomen veranderingen tijdens de storm
Tijdens de 25 juli storm zijn kleinere verschillen waargenomen dan tijdens de december winterstorm.
De voornaamste veranderingen zijn rond de 0 m NAP contour en de subtidale bank (Figuur 6.7). Bij
de 0 m contour is afslag waar te nemen, met name aan de noordelijke kanten van de Zandmotor. Net
als in de decemberstorm zien we depositie van zand hoog in het profiel in de golfoploop zone (Figuur
6.7, annotatie 1). Door de verhoogde waterstand is ook water weer in het supratidale zwin gekomen
bij Ter Heide (Figuur 6.7, annotatie 2), en het gevormde strandmeer staat na de storm nog vol water.
Zandbanken aan de flanken van de Zandmotor laten zijn zeewaarts gemigreerd (Figuur 6.7, groene
pijlen). In de veranderingen in de subtidale bank zijn duidelijke verschillen in kustlangse richting als
gevolg van de kustlangse variabiliteit. Ook is de lengte van de geul afgenomen met ca. 200 m en is
met name het uiteinde van de geul wat aangepast door de storm.
In tegenstelling tot de decemberstorm is tijdens de juli storm is het water niet ver bovenop de
Zandmotor gekomen, en zijn er ook na de storm kliffen aanwezig langs de kop (Figuur 6.8).
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Figuur 6.6. Golfhoogte, golfrichting, maximale waterstand en wind (van boven naar onder) in de periode tussen de
surveys rondom de storm van 25 juli 2015. Survey momenten zijn aangegeven met de paarse verticale lijnen. De grijze
streep lijn in de golfrichting grafiek geeft een indicatie van de richting van de kustnormaal bij de kust voor de aanleg van
de Zandmotor. Golfdata is afkomstig van Europlatform, waterstanden van Scheveningen haven en de wind is bij Hoek
van Holland gemeten.

Figuur 6.7. Bodemveranderingen in de periode rondom de juli 2015 storm. Aanzandingen in geel/rood, erosie in
blauwtinten. Balansgebieden met de volumeveranderingen zijn met de veelhoeken aangegeven. De aangezette zwarte
lijn geeft het gemiddeld hoogwater niveau aan, de groene lijn de maximale waterstand tijdens de storm.
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Figuur 6.8. Kliffen op de kop van de Zandmotor na de juli 2016 storm.

Volume veranderingen
De volumeveranderingen zijn berekend in de balansgebieden gelijk aan de voorgaande analyses. In
de tijdsperiode van 16 dagen tussen de surveys is een volume van ca. 50.000 m3 geërodeerd op het
schiereiland (Figuur 6.7) waarmee de storm niet een grote impact heeft op de volume veranderingen
(in vergelijk met een heel jaar). De korte stormduur en de beperkte opzet tijdens de storm zorgen dat
een dergelijke storm minder impact heeft dan een langere periode met meer gematigde condities
zoals in de herfst en winter. Aan beide aanliggende kustvakken worden kleine volumeveranderingen
waargenomen die binnen de foutenmarge van de meting liggen.

6.3 Conclusie storm impact
Door twee stormen te isoleren is een beter beeld verkregen van de storm impact op de Zandmotor.
De opgetreden waterstand en de opzet lijken hierin van groot belang voor de waargenomen
veranderingen. Bij hoge waterstanden kunnen golven over de kliffen heen stromen en deze
egaliseren. Tevens kan dan zand worden afgezet hoog in het profiel in de vorm van overwash bars.
Bij lagere waterstanden kunnen de kliffen blijven bestaan en kunnen de effecten op de bovenzijde
van de Zandmotor minimaal zijn.
De definitie van een storm zoals het KNMI hanteert is hierdoor is niet perse maatgevend voor het
effect. Wind is niet de belangrijkste driver voor de morfologische verandering maar golfhoogte,
windopzet en de duur van de storm lijken hierin belangrijker. Bij een korte storm zoals de juli 2015
storm is beduidend minder effect waargenomen dan tijdens een langdurige storm met veel opzet. De
waterstand is daarin ook van belang om een nieuw deel van de Zandmotor aan te tasten en om
water ver de lagune in te krijgen.
Hevige stormen zoals de 5 december 2013 storm kunnen een belangrijk deel van de jaarlijkse
volumeverliezen van de Zandmotor veroorzaken. Op het schiereiland is in de korte tijdsperiode
rondom deze storm ca. 35 % van het volume verlies van een heel jaar waargenomen.
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Figuur 7.1. Conceptueel overzicht van initiële ontwikkeling van de Zandmotor in de eerste zes maanden na aanleg.
De lichtgrijze lijn geeft de initiële kustlijn weer kort na aanleg en de zwarte lijn de kustlijn zes maanden na aanleg. De
grootste ontwikkelingen zijn aangegeven met pijlen. Rode pijlen duiden op erosie, groene op sedimentatie.

Figuur 7.2. Conceptueel overzicht van ontwikkeling van de Zandmotor in de fase zes maanden tot 2 jaar na aanleg. De
lichtgrijze lijn geeft de kustlijn weer van 6 maanden na aanleg (gelijk aan zwarte lijn in Figuur 7.1) en de zwarte lijn de
kustlijn 2 jaar na aanleg. Zie hierin ook de vorming van de vloeddelta in de lagune en de belangrijkste geul.

Figuur 7.3. Conceptueel overzicht van ontwikkeling van de Zandmotor in de fase 2 tot 3,5 jaar na aanleg. De lichtgrijze lijn
geeft de kustlijn weer van 2 jaar na aanleg (gelijk aan zwarte lijn in Figuur 7.2) en de zwarte lijn de kustlijn 3,5 jaar na
aanleg. Zie hierin ook de uitbreiding van de vloeddelta in de lagune, vergroting van de spit en de verandering in de ligging
van de geul.

Figuur 7.4 Conceptueel overzicht van ontwikkeling van de Zandmotor in de fase 3,5 tot 4,5 jaar na aanleg. De lichtgrijze
lijn geeft de kustlijn weer van 3,5 jaar na aanleg (gelijk aan zwarte lijn in Figuur 7.3) en de zwarte lijn de kustlijn 4,5 jaar
na aanleg. Zie hierin ook dat het tracé van de geul grotendeels gelijk blijft. De blauwe stippellijn geeft de locatie van de
nieuwe geul aan die ontstaan is 16 januari 2016 kort na de laatste survey.
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7. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van het morfologisch gedrag van de Zandmotor
pilot op basis van de surveys die in de voorgaande hoofdstukken zijn besproken. Dit hoofdstuk is
onderverdeeld in een gedeelte wat conceptueel het morfologische gedrag van de Zandmotor
weergeeft in de jaren na aanleg, gevolgd door een gedetailleerdere beschrijving van de
ontwikkelingen van specifieke elementen (zoals de lagune, spit duinmeer etc.) in sectie 7.1. In sectie
7.2 worden de belangrijkste kengetallen van volume en kustlijnontwikkelingen bijeengezet.
Vervolgens wordt in sectie 7.3 doorgekeken naar de lange termijn ontwikkeling van de Zandmotor.
Afsluitend worden enkele aanbevelingen gepresenteerd in sectie 7.4.

7.1 Samenvatting van het morfologische gedrag
De grootste morfologische veranderingen sinds de aanleg zijn met pijlen aangegeven in de
conceptuele figuren (Figuren 7.1 tot 7.4). De rode pijlen geven hierin terugtrekking van de kustlijn
aan, de groene pijlen uitbreiding. De ontwikkeling kan in 4 fasen opgedeeld: 1) vorming van de spit
en de eerste geul, 2) de uitbreiding van de geul en de ontwikkeling van een symmetrische vorm, 3)
de stabilisatie van de zuidzijde van het schiereiland en 4) de vorming van een driehoeksvorm.
Gedurende alle vier fases vindt erosie plaats van het middendeel van het schiereiland. De aanzanding
aan beide zijkanten is tot 3,5 jaar na aanleg goed zichtbaar. Erna trekt de kustlijn bij beide flanken
zich terug zodat er holle kustbogen ontstaan en blijft de kustlijn positie op de aangrenzende stranden
gelijk.

De Spit
De ontwikkeling van de spit is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de eerste twee jaar na
aanleg. In de volgende periode 2 tot 4,5 jaar na aanleg breidt deze spit zich verder uit. In januari 2016
is de spit kustlangs ca. 2,5 km lang en bereikt een breedte van 350 m kustdwars. De spit is
uitgegroeid tot een groot inter- en lang supratidaal gebied, met forse delen boven hoogwaterniveau
met minimale dynamiek.
De landwaartse grens van de spit wordt bepaald door de ligging van de geul met de lagune. Door de
lagere stroomsnelheden in de geul zijn de veranderingen hier ook minimaal. Enkel tijdens grote
stormen met opzet stroomt water over de spit en wordt door overwash de spit landwaarts geduwd.
Tegen het einde van de meetreeks vindt erosie plaats aan de noordflank van het Zandmotor
schiereiland. Daardoor wordt de breedte van de spit nabij de lagune opening teruggebracht tot ca.
50 m bij hoog water. Dit is ook de locatie waar de spit is doorgebroken kort na de voltooiing van de
laatste survey.
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De Geul
Gelijktijdig met de ontwikkeling van de spit is er ook een geul ontstaan. Deze geul verbindt de lagune
met zee en breidt zich in de 4,5 jaar na aanleg uit. Aanvankelijk, in 2011/2012, is deze geul smal, diep
en relatief kort. In deze periode zijn ook grote stroomsnelheden in de geul waargenomen met grote
mega ribbels. Met het uitbreiden van de spit wordt de geul langer (1200 m in april 2012, 2700 m in
januari 2016). Tevens wordt gedurende de beschouwde periode de geul ondieper, zodat de bodem
kan aanzanden tot +0,3 m NAP. Hierdoor zijn de stromingen en waterstandsverschillen in de geul een
stuk kleiner geworden. Ook zijn de stromingen en waterstandsverschillen in de geul een stuk kleiner
geworden, de mega ribbels verdwenen en zijn subtiele vloedscharen en ebgeulen ontstaan.
Waar de geul in het begin erg dynamisch was, is deze vier jaar na aanleg vrij plaatsvast geworden. De
geul wordt gekenmerkt door enkele meanders die over de laatste surveys niet veel veranderen.
De monding van de geul is na verloop van tijd volledig opgegaan in het banken en zwinnen systeem
bij Kijkduin. Omdat de stroming in de geul ook beperkt is, kan het daardoor moeilijk zijn om het
geulverloop nabij de geulmonding te onderscheiden van de intergetijde topografie. Bij de uitmonding
van de geul aan de andere zijde (in de lagune) wordt in de eerste jaren zand afgezet gelijk een vloed
delta. In het laatste jaar is hier nauwelijks uitbreiding, wellicht doordat minder in en uitstroom in de
lagune is. Na stormen zijn hier wel zandafzettingen gemeten. Net na de laatste survey van begin
januari 2016 is een nieuwe geul ontstaan over de spit.
Zuidflank
In het zuidelijke deel van het meetdomein is veel aanzanding, met name daar waar kort na aanleg
een scherpe hoek was tussen de Zandmotor en de oorspronkelijke kustlijn. Deze scherpe hoek is kort
na aanleg afgeschermd met intergetijde zandbanken die over de jaren aangroeien in landwaartse
richting en in de hoogte. Import door eolische aanvoer van sediment speelt hierin ook een rol. De
oorspronkelijke zuidelijke oksel van het schiereiland is geëvolueerd in een supratidaal zwin (ook wel
strandmeer genoemd), met enkele kleinere intergetijde zwinnen aan de zeewaartse zijde. Na hoge
waterstanden of bij veel regenval blijft er water tot in het hoogste supratidale zwin staan zodat een
strandmeer wordt gevormd.
Tot winter 2014-2015 lagen er aan de Zuidflank voornamelijk intergetijde zandbanken. In de laatste
surveys echter is de kustlijn nagenoeg rechtlijnig in het intergetijdengebied en bevindt de variabiliteit
in de bodemcontouren zich net onder de laagwaterlijn.
De Kop
Langs de omtrek van de Zandmotor is forse erosie waargenomen bij de Kop, het middendeel van het
schiereiland. Hier is een ondiep platform ontstaan voor het strand op ca. -2m NAP. Op het meest
zeewaarste punt van de Zandmotor zijn een aantal grote zandbanken ontstaan, die lokaal de
bodemligging sterk beïnvloeden. Zo zijn er op de kop puntige, kustdwarse zandbanken
waargenomen. De kustlijn bij de kop lijkt beïnvloed te worden door de positie van de zandbanken.
Verder zeewaarts (tussen -4 en -8 m NAP) bewegen zandgolven over het profiel.
Langs de kop zijn kliffen ontstaan kort na de aanleg. In de 4,5 jaar zijn deze kliffen niet altijd
waargenomen tijdens de metingen. In algemene zin zijn de kliffen in 4.5 jaar iets in hoogte
afgenomen en langs een kleiner deel van de omtrek te vinden. Onder ‘normale’ omstandigheden kan
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het water bij (springtij) hoogwater aan de voet van deze kliffen staan. Bij de decemberstorm van
2013 was de waterstand door opzet hoger, onder deze condities werden de kliffen weggevaagd.
Duinmeer
In de jaren na aanleg wordt het duinmeer steeds kleiner doordat zand wordt ingevangen. Met name
aan de (zuid)westzijde van het duinmeer is afgelopen jaren fors aangezand. In deze hoek van het
duinmeer kan ook de bodem zacht zijn waardoor lopen hier lastig kan zijn, vooral na periodes van
langdurige regenval. De waterstand in het duinmeer verschilt met de seizoenen, afhankelijk van de
regen en de verdamping.
Lagune
In de lagune vindt eveneens sedimentatie van zand plaats (totaal 300.000m3), wat door een groot
gedeelte lijkt te komen door eolisch transport aan de zeewaartse en zuidwestelijke rand van de
lagune (170.000m3). Het volume van het ingevangen zand is met name in het eerste jaar groot
(60.000m3) en neemt af in de volgende jaren. Een mogelijke verklaring voor de afname zou de grote
hoeveelheid schelpen op het oppervlak bovenop de Zandmotor kunnen zijn, die over de jaren is
waargenomen. Op basis van een simpele volume balans is het ingevangen volume ca. 30 m 3/m/jaar.
In tegenstelling tot het duinmeer, wordt ook via de geul sediment aangevoerd waardoor de gehele
bodem van de lagune aanzand.
Eolische invloeden
Op de nagenoeg permanent droge delen van de Zandmotor zijn kleine veranderingen in
hoogteligging waargenomen. Een licht eroderende trend in de orde 50 cm in vier jaar is
waargenomen. Grote oppervlaktes van deze droge delen worden gekenmerkt door een aanrijking
van schelpen, waardoor het oppervlak erg hard kan zijn. Van een volledig schelpenpantser is geen
sprake; erosie door eolisch transport kan blijven plaatsvinden
Subtidale Banken
In de eerste jaren wordt het bankpatroon aan de zuidflank gekenmerkt door een langgerekte
kustlangse bank met een zwin erachter. Op de kop zijn een aantal forse kustdwarse zandbanken
ontstaan en aan de noordflank is het bankpatroon onregelmatig en vertoont de grootste temporele
variabiliteit. Na de decemberstorm van 2013 is de hoogteligging van met name de zandbanken op de
kop afgenomen. Een jaar later in januari 2015 is de kenmerkende langgerekte zandbank langs de
Zuidflank opgebroken in meerdere kleine zandbanken, terwijl dan juist aan de noordflank het
onregelmatige bankpatroon verandert in een nagenoeg uniforme kustlangse bank. Tevens zijn twee
forse zandbanken op de kop ontstaan. In het vierde jaar lijkt de schaal van de patronen groter te
worden, in de orde van 250 tot 500 m. Exemplarisch hiervoor zijn de zandbanken op de Kop en
Noordflank van de Zandmotor. Tevens wordt schijnbare koppeling tussen de ligging van de subtidale
zandbanken en de kustlijnpositie vanaf dit moment steeds duidelijker waarneembaar. Ten slotte
wordt geconstateerd dat de kustdwarse breedte van de ondiepe kustzone toeneemt. Met name op
de Kop van de Zandmotor is dit het geval, waar op een diepte van circa -2 m NAP een plateau is
gevormd, zonder noemenswaardig diepere zwinnen tussen de zandbanken en het strand.
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Duinvorming, vegetatie en bodemgesteldheid
In de eerste vier jaar is de grootste ontwikkeling van vegetatie waarneembaar nabij de duinrand.
Tussen Ter Heijde en Schelpenpad landwaarts van het duinmeer en bij de lagune is embryonaal duin
ontstaan, zeewaarts van de oorspronkelijke afrastering. Om deze nieuwe duinvorming te
beschermen is nieuwe afrastering geplaatst in september 2015. Figuur 7.5 illustreert de globale
locatie van de waargenomen embryonale duinvorming. Verspreidt over het gehele droge oppervlak
van de Zandmotor zijn bovendien plukjes vegetatie waargenomen in de zomermaanden. Dit is
voornamelijk biestarwegras en zeeraket. In de lagune en het duinmeer zijn waterplanten
waargenomen. Iedere zomer is een toename in aantal en oppervlak waargenomen.

Figuur 7.5. Conceptueel beeld van de overige kenmerken; embryonale duinvorming (groene gele stippellijn), kliffen
(blauwe zigzag langs omtrek) en zacht ‘drijfzandachtig’ zandbed bij de lagune, duinmeer en supratidaal zwin (met het
tijdelijke strandmeer, oranje arcering) en harde schelpen laag (rode stippen).

7.2 De globale ontwikkeling in cijfers
De morfologie van de Zandmotor is op basis van de verkregen bodemliggingen geanalyseerd op
vorm- en volumeveranderingen. Waar mogelijk zijn deze veranderingen gerelateerd aan
golfcondities, seizoensinvloeden en de verstreken tijd sinds de aanleg, waarbij onderscheid is
gemaakt tussen de eerste twee en de daaropvolgende twee jaar.
Uit analyse van de surveys volgt dat in het gebied van het oorspronkelijk aangebrachte schiereiland
in de eerste vier jaar een volume verlies van totaal 3,5 miljoen m3 optreedt. Dit is ca. 21% van het
aangebrachte volume op het schiereiland (16,35 miljoen m3). Hiervan heeft de grootste volume
verandering plaatsgevonden in het eerste jaar na aanleg (1,5 miljoen m3). Dit is ca. 9% van het totaal
aangelegde volume en iets minder dan de helft van het in vier jaar totaal verloren volume.
Voor het grootste gedeelte (ca. 2,5 miljoen m3) wordt het verlies gecompenseerd door aanzandingen
aan de aangrenzende kustvakken aan de noord- en zuidzijde van de Zandmotor. De verhouding
tussen de waargenomen aanzandingsvolumes in beide zijden van het schiereiland ten opzichte van
de erosie van het schiereiland is ca. 70 %. De overige ca. 30% van het volumeverlies kan niet worden
terug gevonden in het totale meetgebied (ca. 1 miljoen m3 na vier jaar). De Zandmotor is dan ook
geen gesloten systeem. Zo is er import van sediment (eolisch) aan de zuidzijde (strandvlakte
vorming). Tevens verlaat sediment het meetgebied. In een poging een deel van het volume buiten
het meetgebied te traceren, zijn delen van het NEMO meetgebied (-4m tot +4m NAP), 1 km aan
weerskanten van de zandmotor, betrokken bij de analyse. Over de beschouwde periode van de
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NEMO metingen, wordt slechts 20% van het onvindbare volumeverlies van de Zandmotor (in
diezelfde periode) terug gevonden.
De kustlangse breedte van de omtrek van de Zandmotor (de 0 m NAP contour) is over de jaren
vergroot van 2,4 km tot ca. 4,6 km. Het meest zeewaartse punt van de Zandmotor is in het eerste
jaar ca. 160 m in landwaartse richting verplaatst; in het tweede jaar nog eens 60 m. De
opeenvolgende jaren is de reductie in breedte kleiner en na vier jaar is de Zandmotor kustdwars ca.
260 m smaller geworden.
Tabel 7.1. Ken getallen van de ontwikkeling van de Zandmotor in de eerste 4 jaar na aanleg. Getallen zijn afgerond en ten
opzichte van de augustus 2011 survey.

Eerste jaar na aanleg

Eerste 2 jaar na aanleg

Eerste 4 jaar na aanleg

(aug 2011-aug 2012)

(aug 2011-aug 2013)

(aug 2011-aug 2015)

Schiereiland

-1,5 miljoen m3

-2,0 miljoen m3

-3,5 miljoen m3

Aangrenzende kust

+1,1 miljoen m3

+1,5 miljoen m3

+2,5 miljoen m3

Kustdwarse grootte

-110 m

-170 m

-260 m

Kustlangse grootte

+1320 m

+1500 m

+2230 m

Parameter

Volumeverandering

Vormverandering

Op sommige plaatsen is de lokaal gemeten kustwaartse verplaatsing van de waterlijn (de 0 m NAP
contour) groter. Voornamelijk ter hoogte van de Punt van de Zandmotor is erosie tot wel 350 m
waargenomen.

7.3 Doorkijk naar de toekomst van de Zandmotor
Levensduur van de Zandmotor
De gegevens van de afgelopen vier jaar geven de mogelijkheid een eerste schatting te doen van het
gedrag van de Zandmotor in de komende jaren. Dit wordt hier gedaan op basis van 2 methoden:



Het resterende zandvolume in het gebied waar binnen het Zandmotor schiereiland is
aangelegd en
het resterende zandvolume binnen het totale meetgebied van 4,7 km kustlangs.

1. Het resterende zandvolume van het Zandmotor schiereiland bij aanleg
Op basis van de grootschalige sediment budgetanalyse lijkt de Zandmotor langzaam op te gaan in het
kustprofiel. Het schiereiland heeft slecht 21% van het aangebrachte zand verloren waarbij de laatste
jaren een kleinere erosievolume (ca. 0,65 miljoen m3/jaar) tonen dan de eerste maanden. Als de
trend van de volume verliezen gelijk blijft of afneemt (vanwege de gereduceerde kustkrommingen)
dan heeft het kustvak van het schiereiland nog tenminste 20 jaar een positief budget ten opzichte
van 2011.
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2. Het resterende zandvolume binnen het totale meetgebied.
Indien ruimer wordt gekeken, naar het gehele 4,7 km lange meetgebied waarbinnen de Zandmotor
surveys zien uitgevoerd is de levenduur een stuk groter omdat ook de aanzanding op de
aangrenzende stranden wordt meegenomen in de volume berekening. Indien het gehele gebied
wordt beschouwd is het er netto slechts 1 miljoen m3 sediment verloren is in 4 jaar tijd (ca. 0,25
miljoen m3/jaar). Bij een gelijkblijvende sedimentvolume afname zou pas over 68 jaar weer een
negatieve volumebalans optreden in dit gebied.
De methode op basis van het aanwezige zandvolume houdt er geen rekening mee dat het
volumeverlies niet uniform over het gebied verdeeld is. Het is dus mogelijk dat lokaal een gebied
meer erosie ondervindt en daardoor eerder het vereiste veiligheidsniveau of de strandbreedte van
voor 2011 wordt bereikt. In een dergelijk geval zou het kunnen dat er gesuppleerd zal moeten
worden ten behoeve van kustveiligheid of recreatief gebruik van het strand alvorens het
sedimentvolume onder het niveau van 2011 is.
Ontsluiting van de lagune
In de eerste vier jaar zijn meerdere geulen tussen de lagune en zee ontstaan nabij de aansluiting van
de spit op de Zandmotor, die migreerden richting het noordoosten. Dit is ook waargenomen bij de in
mei 2012 gegraven geul over de spit. In het verleden was de kromming van de omtrek groot wat
resulteerde in grote kustlangse sediment transporten. Hierdoor werd het zeewaartse deel van de
nieuw ontstane geulmondingen snel en structureel afgebogen richting het noordoosten. Bij een te
grote geullengte ontstond een nieuwe geul en was het gedrag cyclisch. Het is de vraag of de onlangs
natuurlijk ontstane geul tussen de lagune en zee ditzelfde cyclische gedrag gaat tonen. De afname in
kustlangse gradiënten in de omtrek van de Zandmotor in dit gebied en de daarmee gepaard gaande
afname van sediment transport, zou een minder grote drijvende kracht kunnen leveren bij de
verplaatsing van de geulmonding.

7.4 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden puntsgewijs aanbevelingen gegeven met betrekking tot de surveys van de
Zandmotor en verdere verdieping van de analyse.
1. De aanzanding aan de zuidzijde van de Zandmotor strekt zich uit tot de rand van het
gedefinieerde meetgebied. Aanpassing van het meetgebied is derhalve vereist om het
verspreidingspatroon en snelheid te blijven volgen. De NEMO surveys dekken een deel van
de omliggende kustvakken maar missen de diepere kustzone (onder de -5m NAP). Er wordt
aanbevolen een nieuw raaienplan overeen te komen voor de Zandmotor waarin de totaal
bemeten kustlangse afstand wordt vergroot. Tevens kan de resolutie heroverwogen worden
ter plaatse van het waaier grid met meetraaien aan de noordzijde.
2. De analyse in deze rapportage toont aan dat gemiddeld 0,25 miljoen m3 zand het
meetgebied per jaar verlaat. Het is op dit moment nog onduidelijk welk gedeelte van dit
verlies naar diep water gaat, welk gedeelte in de duinen instuift en welk gedeelte verder
kustlangs wordt afgezet. Voor de planning van (grootschalige) suppleties is het van belang te
weten of de verliezen ten goede komen aan omliggende kustvakken en welk percentage naar
diepwater is afgevoerd. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen wordt aanbevolen de
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volumeveranderingen in omliggende kustvakken uitgebreider te onderzoeken. In de
toekomst kunnen deze extra gegevens worden gebruikt om de volumebalansen te
verbeteren.
3. Uit de monitoring van de afgelopen 4,5 jaar is gebleken dat stormen een belangrijke rol
spelen in vorm- en volumeveranderingen van de Zandmotor en het forceren van nieuwe
morfologische kenmerken zoals geulen, het vervlakken van kliffen en zorgen voor
veranderingen in bodemgesteldheid. In de tijdspanne van enkele stormdagen is een volume
van ca. 0,3 miljoen m3 geërodeerd op het schiereiland, ca. 35 % van het volume verlies van
het schiereiland in een heel jaar. Om zowel de veranderingen op seizoen schaal als de
belangrijke stormen vast te leggen wordt aanbevolen 4 vaste metingen in te plannen per
jaar, aangevuld met 2 flexibel inplanbare metingen.
4. Kort na het einde van de meetreeks is een nieuwe geul ontstaan die de lagune ontsluit.
Hiermee is de getijdewerking in de lagune hersteld. Deze nieuwe situatie kan opnieuw sterke
stromingen en sterk veranderlijke bodemligging veroorzaken, zoals deze ook zijn
waargenomen in het eerste jaar na oplevering. Nu deze zaken weer actueel zijn wordt met
het oog op zwemveiligheid aanbevolen het gebied rond de nieuwe geul te monitoren en
resultaten te communiceren naar veiligheidsdiensten en het publiek.
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Appendix A. Meetmethodiek
Aanpak: raaienplan en meetgebied
De bodemligging is sinds het begin van de monitoring in augustus 2011 langs vaste raaien ingemeten.
Het raaienplan is voor aanvang van de eerste bodemopnames (juli 2011) in samenspraak met Wim
Visser van de WD van RWS vastgesteld en compatibel met alle (verdichte) JARKUS raaien binnen het
Zandmotor monitoringsgebied. Vanaf maart 2012 is het raaienplan deels aangepast rond de sterk
eroderende Kop en Spit om de morfologische ontwikkeling in dit gebied goed in kaart te kunnen
blijven brengen. Het raaienplan is afgebeeld in Figuur A.1. De aangepaste raaien hierin zijn de
waaiervormige gele raaien. De overige kustlangse raaien (geel), (verdichte) JARKUS raaien (rood) en
verfijnde raaien tussen de (verdichte) JARKUS raaien (groen) zijn ongewijzigd gebleven.
Voor de JARKUS raai definities is gebruik gemaakt van de toenmalige (juli 2011) meest recente
definitietabel, zoals verkregen via Wim Visser.

Figuur A.1. Het raaienplan voor de bodemopnames t.b.v. morfologische monitoring van de Zandmotor. Rode lijnen zijn
de (verdichte) JARKUS raaien tussen -10 m NAP en duinvoet afrastering. Groene lijnen zijn de verfijnde raaien tussen -6
m NAP en duinvoet afrastering. Gele lijnen vormen de waaier bij de haak (aangepast in maart 2012) van de Zandmotor
en kustparallel bij Kijkduin tot JARKUS metrering 106410.

De landwaartse grens van het meetgebied wordt gevormd door de afrastering op de grens van duin
en strand (d.d. 01-08-2011). De zeewaartse grens is de -10 m NAP contour. In kustlangse richting
wordt het meetgebied begrensd door de JARKUS raaien met metrering 106410 (noordelijke grens) en
111090 (zuidelijke grens).
In Tabel A.1 is een overzicht gegeven van de samenstelling van het raaienplan. Deel 1 vormt de basis
voor de raaien in het monitoringsgebied en sluit aan op de jaarlijkse kustmetingen (JARKUS)
uitgevoerd door RWS. Met Deel 2 en 3 wordt een verhoogde resolutie verkregen in het meest
dynamische deel van de kustzone van Ter Heijde tot Kijkduin.
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Tabel A.1. Samenstelling raaienplan op basis van JARKUS raai metreringen.

Deel

Type

Kustlangs op basis van
JARKUS metrering

Kustdwars

1

‘JARKUS
verdicht’
‘JARKUS
verdicht’
verfijnd
Kustlangs en
Waaier

106410 – 111090

-10 m NAP tot
duinvoet afrastering
-6 m NAP tot
30 tot 60 m
duinvoet afrastering

2

3

106410 – 110560

Haaks op kop van de
Zandmotor tot -6 m NAP en
kustlangs tot JARKUS 106410

Tussen
afstand
raaien
100 tot 250 m

40 m

Meet- en uitvoeringsmethodiek in het veld
Het meetgebied bestaat uit ‘natte’ en ‘droge’ delen. Per meting wordt de bodemtopografie van de
Zandmotor in kaart gebracht door langs vaste raaien (zie vorige sectie en Figuur 1) de ligging van de
bodem in te meten.
De bodemligging langs de ‘droge’ delen van de raaien (>-1 m NAP) is ingemeten m.b.v. een RTK-GPS
gemonteerd op een 4wd terreinvoertuig. Op plaatsen waar het zand erg los gepakt is of de quad niet
kon rijden zijn raaidelen ingemeten met een RTK-GPS-rolconstructie.
De bodemligging langs de ‘natte’ delen van de raaien (onderwater, vanaf ca. -1 tot -10 m NAP) is
ingemeten m.b.v. de TU Delft jetski. Aansluiting tussen de ‘natte’ en ‘droge’ delen wordt verkregen
door:
 tijdens de hoogwater periode de raaidelen die het dichtste bij het strand liggen (ca. -3 tot 0
m NAP) in te meten met de TU Delft jetski
 tijdens de laagwater periode de raaidelen in het intergetijde gebied (ca. -1 tot +1.5 m NAP) in
te meten met de 4wd of GPS-rolconstructie
De raaidelen die niet met de jetski én niet met de 4wd ingemeten kunnen worden (bijvoorbeeld de
delen in de geulen tussen de lagune en de zee) worden lopend met de GPS-rolconstructie bemeten.
Het inmeten van ‘droge’ en ‘natte’ delen wordt simultaan uitgevoerd. D.w.z. dat de twee surveyors
(op de jetski en op de 4wd) beiden zoveel mogelijk tegelijk surveyen. De een op zee, de ander op het
droge.
Beschrijving meetapparatuur
De meetapparatuur die gebruikt wordt bestaat uit de TU Delft jetski’s (Foto 1), een 4wd
terreinvoertuig (Foto 2), een GPS-rolconstructie (Foto 3) voor beperkt bereikbare delen van het
gebied en een GPS basisstation (Foto 4). Per meetplatform wordt hieronder een beschrijving
gegeven. Specificaties van de instrumenten staan vermeld in Tabel 2.
Jetski’s
De waterdiepte onder de twee gebruikte jetski’s wordt gemeten met een Hydrobox Single Beam
Echo Sounder (SBES, meetfrequentie 10 Hz). Een belangrijke parameter voor de bepaling van de
waterdiepte m.b.v. echosounding is de geluidsnelheid in water. De geluidspuls van de echosounder
wordt sneller terug ontvangen wanneer de geluidsnelheid groter is en vice versa. Met de gemeten
tijd tussen uitzenden en ontvangen van de geluidspuls en de gemeten geluidsnelheid wordt de
diepte onder de echosounder bepaald. De geluidsnelheid wordt gemeten m.b.v. een CTD (YSI
CastAway).
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Positionering (in alle richtingen) gebeurt door middel van een Septentrio GPS ontvanger of een Leica
Viva GS10 ontvanger voor de NEMO1 en NEMO2 jetski’s respectievelijk. Een nauwkeurige positie kan
worden berekend door gebruik te maken van de zgn. Real Time Kinematic (RTK-GPS) techniek. Hierbij
wordt de GPS positie gecorrigeerd met correctiewaarden die worden verkregen via een GSM internet
verbinding met LNR Globalcom BV. De afstand van de GPS antenne tot de transducer van de
echosounder ligt vast. Hiermee wordt waterdiepte omgezet tot bodemligging t.o.v. de GPS positie.
SBES en GPS metingen worden gelogd op een laptop door HYPACK hydrografische software. Een
beeldscherm voorop de jetski toont real-time informatie aan de bestuurder, zoals positie, status van
de instrumenten en de te varen en voltooide surveylijnen. Foto 1 toont de TU Delft jetski NEMO1
met alle apparatuur erop.

Monitor

Echo
sounder

Laptop

GPS
GPS

Handheld

Foto 1 Jetski met apparatuur

Foto 2 4wd terreinvoertuig met apparatuur

4wd terreinvoertuig
Op Foto 2 is het 4wd terreinvoertuig afgebeeld. Positionering (in alle richtingen) gebeurt door middel
van de Leica Viva GS14/GS10 GPS ontvanger en CS15 handheld module. Een nauwkeurige positie kan
worden berekend door gebruik te maken van de zgn. Real Time Kinematic (RTK-GPS) techniek. Hierbij
wordt de GPS positie gecorrigeerd met correctiewaarden die worden verkregen via een GSM internet
verbinding met LNR Globalcom BV. Na corrigeren voor de GPS antenne hoogte t.o.v. het
strandoppervlak, wordt de ligging van het strandoppervlak verkregen. Op de CS15 handheld zijn realtime informatie, zoals positie, status van de instrumenten en de te rijden en voltooide surveylijnen af
te lezen en in te stellen.
GPS-rolconstructie
Met deze constructie, zie Foto 3, kunnen delen van de bodemligging ingemeten worden die voor
zowel de jetski als het 4wd terreinvoertuig onbereikbaar zijn. Denk hierbij aan permanente ondieptes
(oevers duinmeer, met name de oostzijde), zwinnen en geulen.
Positionering (in alle richtingen) gebeurt door middel van de Leica Viva GS14/GS10 GPS ontvanger.
Deze is gemonteerd op een loodstaaf die geïntegreerd is met een één-wieler en kruiwagen frame. Al
lopend kan continu gemeten worden. Op de CS15 handheld module zijn real-time informatie, zoals
positie, status van de instrumenten en de te lopen en voltooide surveylijnen af te lezen en in te
stellen.
Een nauwkeurige positie kan worden berekend door gebruik te maken van de zgn. Real Time
Kinematic (RTK-GPS) techniek. Hierbij wordt de GPS positie gecorrigeerd met correctiewaarden die
worden verkregen via een GSM internet verbinding met LNR Globalcom BV. Na corrigeren voor de
GPS antenne hoogte t.o.v. het strandoppervlak, wordt de ligging van het strandoppervlak verkregen.
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Basisstation
Als nieuwe werkmethode wordt als back up een GPS basisstation geïnstalleerd op het duin bij de
Zandmotor ter hoogte van de Argusmast, op Dunea paaltje D10, zie Foto 4. Mocht wegens wegvallen
van internet/telefoon verbindingen RTK GPS niet mogelijk zijn, dan kan met behulp van de data van
het basisstation en post processing alsnog een zeer nauwkeurige positie van de rovers (jetski, 4wd of
rolconstructie) verkregen worden.

GPS
Handheld
GPS basisstation

Foto 3 GPS-rolconstructie

Foto 4 GPS basisstation op duin bij Zandmotor ter hoogte van
de argusmast, op Dunea paaltje D10.

Specificatie van de meetinstrumenten
Een overzicht van de gebruikte meetinstrumenten is gegeven in Tabel 2.
Tabel A.2. Overzicht meetinstrumenten

Instrument
GPS (jetski surveykoffer BOX1)
GPS (jetski surveykoffer BOX2)
GPS (basisstation)
GPS (4wd)
GPS (rolconstructie)
Echosounder (jetski)
CTD

Merk
Septentrio
Leica
Leica (Viva)
Leica Viva
Leica Viva
Syqwest
YSI

Type
PolaRx2e
GPS1200+
GPS1200+ en GS10 / CS15
GS14/GS10 / CS15
GS14/GS10 / CS15
Hydrobox (200 kHz)
CastAway

Meetonzekerheid
De meetonnauwkeurigheid plaatbepaling RTK-GPS techniek is in de orde van 1.5 cm + 1mm per
kilometer afstand tussen het basisstation en de quad of jetski. De beweging van de meetplatformen
quad en de jetski brengen een extra meetonnauwkeurigheid met zich mee. Voor de jetski geld dat
deze fout afhankelijk is van de diepte en kan oplopen tot 10 cm. Bij een beschrijving van de
meetonnauwkeurigheid is het belangrijk onderscheid te maken tussen de systematische en toevallige
fouten. De toevallige foutmarge kan bij de gebruikte meettechnieken oplopen tot 10 cm,
voornamelijk door de oriëntatie van het meetvoertuig. Deze fouten hebben echter maar beperkt
invloed op de grootschalige variabelen zoals die hier worden beschreven (vorm en volume
veranderingen van het schiereiland). Hiervoor zijn de systematische fouten (o.a. meetfouten in het
GPS basis station, variaties in geluidssnelheid in water) van groter belang. Deze systematische fouten
zijn kleiner; 3 cm voor de terrestrische metingen en 3 cm +0.5 % van de waterdiepte voor de
bathymetrie.
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Appendix B. Bovenaanzichten bodemligging en sedimentatie/erosie
patronen per survey periode.
Survey #19, augustus 2013

Survey van de bodemligging van augustus 2013

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de augustus 2013 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de augustus 2013 en juli 2013 surveys.
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Survey #20, december 2013

Survey van de bodemligging van december 2013 voor de storm

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de december 2013 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de december 2013 en augustus 2013 surveys.
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Survey #21, december 2013 post - storm

Survey van de bodemligging van december 2013 na de storm.

Golfklimaat in de periode rondom de storm tussen de twee december surveys bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek
van de oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de december 2013 surveys voor en na de storm.
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Survey #22, februari 2014

Survey van de bodemligging van februari 2014

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de februari 2014 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de februari 2014 en de december 2013 post-storm surveys.
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Survey #23, april 2014

Survey van de bodemligging van april 2014

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de april 2014 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de april 2014 en februari 2014 surveys.
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Survey #24, juni 2014

Survey van de bodemligging van juni 2014

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de juni 2014 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de juni 2014 en april 2014 surveys.
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Survey #25, september 2014

Survey van de bodemligging van september 2014

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de september 2014 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de september 2014 en juni 2014 surveys.
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Survey #26, oktober 2014

Survey van de bodemligging van oktober 2014

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de oktober 2014 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de oktober 2014 en september 2014 surveys.
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Survey #27, januari 2015

Survey van de bodemligging van januari 2015

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de januari 2015 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de januari 2015 en oktober 2014 surveys.
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Survey #28, maart 2015

Survey van de bodemligging van maart 2015

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de maart 2015 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de maart 2015 en januari 2015 surveys.
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Survey #29, juni 2015

Survey van de bodemligging van juni 2015

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de juni 2015 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de juni 2015 en maart 2015 surveys.
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Survey #30, juli 2015

Survey van de bodemligging van juli 2015

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de juli 2015 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de juli 2015 en juni 2015 surveys.
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Survey #31, augustus 2015

Survey van de bodemligging van augustus 2015

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de augustus 2015 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de augustus 2015 en juli 2015 surveys.
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Survey #32, september 2015

Survey van de bodemligging van september 2015

Golfklimaat in de periode voorafgaand aan de september 2015 survey bij Europlatform. Ter indicatie is de hoek van de
oorspronkelijke kustlijn weergegeven in grijs, de kustnormaal in zwart.

Sedimentatie/erosie tussen de september 2015 en augustus 2015 surveys.
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Survey #33, januari 2016

Survey van de bodemligging van januari 2016

Geen gevalideerde golfdata ten tijde van het schrijven van deze rapportage

Sedimentatie/erosie tussen de januari 2016 en september 2015 surveys.

107

Morfologische Ontwikkeling Zandmotor

108

Morfologische Ontwikkeling Zandmotor

Appendix C. Veldwaarnemingen van survey tot survey
In deze bijlage wordt een chronologisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de Zandmotor op
basis van de meetresultaten en waarnemingen in het veld. Aandachtsgebieden zijn morfologie,
vegetatie, bodemgesteldheid en gebruikersaspecten, waarbij de focus ligt op de morfologie. De
andere aspecten zijn doorgaans gebundeld onder de noemer ‘overige waarnemingen’.
Augustus 2013

Figuur C.1. Zandmotor Topografie van augustus 2013. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk
die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van
de in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
De drie grote zandbanken op de Kop van de Zandmotor zijn hoger komen te liggen t.o.v. NAP (Figuur
C.1, annotatie 10). Ook de zandbanken langs de spit zijn iets hoger komen te liggen, waarbij het
onregelmatige patroon, zoals in Juli 2013 waargenomen, gehandhaafd blijft.
De zandbank aan de Zuidflank van de Zandmotor is nog steeds uniform en langgerekt, en iets in
volume toegenomen. Aan de Ter Heijde-zijde van deze bank lijkt een ‘dog-bone’ feature zich te
vormen.
In het hoogst gelegen zwin bij Ter Heijde staat tijdens de laagwaterperiode nog steeds water (4).
Algen groeien hier volop. De banken die dit zwin van de lager gelegen zwinnen scheiden, zijn in
hoogte toegenomen. Landwaarts van het hoogste zwin ligt een kleine verhoging in het
strandoppervlak, met daarachter een uitgestrekt vrij flauw en iets lager liggend gebied (5).
De embryonale duinvorming tussen het Schelpenpad en Ter Heijde gaat gestaag voort (6).
De spit is wederom in zijn geheel hoger komen te liggen inclusief de intergetijde zandbank (3) die
tussen de twee geulen steeds prominenter te zien is. Aan de lagunezijde komen de twee geulen eerst
samen, alvorens de lagune te bereiken (1).
De meest landwaartse geul is de stroom voerende geul (Figuur C.1, blauwe pijl). De andere geul valt
tijdens laagwater praktisch droog. De stroom voerende geul meandert flink. De meanders beginnen
tussen strandtenten Klein Ockenburgh en Parker, waarbij in de bochten zeer steile oevers zijn
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waargenomen. De laatste meander dichtbij de uitstroom in zee (Figuur C.1, annotatie 2), is exact de
locatie waar in 2012 de dam was neergelegd. Achtergebleven stenen en resten geotextiel zijn hierin
nog zichtbaar. In de geul (vooral het niet-meanderende deel) zijn grote zandribbels/golven
waargenomen. Daar waar het intergetijde gebied in de geul flauwer is, zijn vloedscharen duidelijk
zichtbaar. Dit verschilt niet veel van de situatie in juli 2013.
Ook tijdens deze survey in de zomer zijn de kliffen (9) op de Zandmotor onverminderd aanwezig zijn
(Figuur C.2).

Figuur C.2. Klif op de Kop van de Zandmotor in augustus 2013

Overige waarnemingen
Op ongeveer gelijke afstand van de HW-lijn van de lagune (aan de landwaartse kant) groeit de
vegetatie gestaag op een oud-vloedmerk (Figuur C.1, annotatie 8 en Figuur C.3). In Figuur C.1 is met
groene stippellijnen de ligging van dit lint vegetatie weergegeven.

Figuur C.3. Vegetatie op ongeveer gelijke afstand van de HW-lijn van de lagune.
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December 2013

Figuur C.4. Zandmotor Topografie van december 2013. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk
die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van
de in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
Sinds augustus 2013 is er een vrij lange periode van onstuimig weer geweest, waardoor de volgende
meting pas in december heeft kunnen plaatsvinden i.p.v. oktober-november. In augustus waren er
nog twee geulen te zien. Tijdens deze meting is de zeewaartse geul nauwelijks waargenomen. Wel
zitten er af en toe wat verlagingen in het bodemoppervlak van de spit, waar de geul lag. Figuur C.5.
illustreert de geul tijdens de laagwaterperiode.

Figuur C.5. Overzicht van de geul in december 2013. Pijlen geven de monding in de lagune (links) en meest noordelijke in
zee (rechts) aan.

De hoofdgeul heeft zich bijna tot de rand van het meetgebied uitgebreid (Figuur C.4, annotatie 1). De
geul mondt op drie plaatsen uit in zee, waarvan de meest noordelijke (1) de meest voorname is.
Tussen (1 en 2) liggen nog twee ondiepere mondingen, beide om een zandbank heen.
De geul heeft een aantal bochten extra (vanaf 2) t.o.v. de augustus 2013 meting. Figuur C.6 illustreert
het meanderende noordelijke deel van de geul. De oevers hiervan zijn nog steil.
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Figuur C.6. Overzicht van het meanderende noordelijke deel van de geul.

Lokaal is behoorlijke aanzanding waargenomen. De bebording die waarschuwt voor het oversteken
van de geul is niet meer op ooghoogte (Figuur C.7, links).

Figuur C.7. Quad bij waarschuwingsbord dat lokaal flinke aanzanding laat zien (links). Quad bij een kleine klif op het
strand bij opgang 1 (rechts).

Het strand tussen de geul en strandopgang 1 is nog maar zeer smal ca. 60 m (Figuur C.4, annotatie 3).
Iets ten noorden van opgang 1 is een klif(je) waargenomen (Figuur C.4, 4 en Figuur C.7, rechts). Dit is
opmerkelijk, gezien het feit dat vrijwel alle golfenergie op de spit zelf al verloren gaat. Tijdens
stormen is aan de rand van de geul nauwelijks golfactie waargenomen. Vermoedelijk heeft de
vorming met extreme waterstanden te maken. Ook in de lagune is een nieuw vloedmerk en grote slib
afzettingen waargenomen (5).
De waterstand in het duinmeer is hoger dan in de zomer (Figuur C.8). Aan de donkere plekken in het
zand is af te lezen dat de waterstand nog hoger is geweest dan waargenomen tijdens de meting (7).

Figuur C.8. Natte bodem bij hoge waterstand in het duinmeer.

De duinvorming bij Ter Heijde (9) gaat voort (Figuur C.9).
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Figuur C.9. Juveniele duinvorming bij Ter Heijde, let ook op de natte plek (links).

Hoog in het profiel ligt ook een ‘plas’ water die hoger dan 1 m NAP ligt (Figuur C.4, annotatie 11) en
hoger dan de zwinnen die met hoogwater volstromen. Deze plas strekt zich uit over een omvangrijk
gebied en wordt alleen bij hoge waterstanden i.c.m. hoge golven ‘gevoed’ met water. Opmerkelijk is
wel, dat dit water lang na een extreme weerssituatie blijft liggen (orde weken – maanden). In totaal
zijn er drie parallel liggende zwinnen waargenomen bij de Ter Heijde zijde van de Zandmotor (Figuur
C.10, zwarte pijlen).

Figuur C.10. Zwinnen bij Ter Heijde. De meest rechtse zwarte pijl markeert het zwin dat niet onder invloed van het getij
staat, maar slechts bij extreme waterstanden en golfoverslag volloopt.

Tijdens deze meting zijn de kliffen langs de omtrek van de Zandmotor niet waargenomen. Figuur C.11
toont het beeld langs de omtrek van de Zandmotor, kijkend in noordelijke (boven) en zuidelijke
richting (onder).
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Figuur C.11. Vanaf de Kop van de Zandmotor kijkend in noordelijke richting (boven) en zuidelijke richting (onder) geen
kliffen.

De voorheen kustlangs uniforme zandbank langs de zuidflank is in deze meting meanderend qua
positie en is hier en daar licht onderbroken (12). De zandbanken op de kop zijn niet meer met het
strand verbonden (13). De banken langs de noordflank/spit (14) zijn onregelmatig van vorm en
gescheiden door diepere gebieden (zowel kustlangs als kustdwars). Het patroon is minder
onregelmatig dan in de zomermaanden is waargenomen.
Overige waarnemingen
De vegetatie langs de lagune is sterk afgenomen (Figuur C.4, annotatie 6). Afval en zeewier is wel
waargenomen. Op de Zandmotor en de spit is vegetatie in zijn algemeen in mindere mate
waargenomen dan in augustus 2013.
Het merendeel van het droge Zandmotor schiereiland is hard en heeft een grote hoeveelheid
schelpen aan het oppervlak (15).
December 2013 POST STORM
Direct na de voorgaande meting begin december, is een zware storm opgetreden op 5 december
2013 (de Sinterklaasstorm van 2013). Direct na deze storm is de gehele Zandmotor morfologie
wederom ingemeten. In het hoofdrapport wordt een analyse gegeven van de impact van de storm
(Hoofdstuk 6). Hieronder worden de waarnemingen tijdens de meting gegeven.
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Figuur C.12. Zandmotor Topografie na de Sinterklaasstorm van december 2013. De kleuren van het oppervlak
corresponderen met de kleurenbalk die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de
figuur fungeren als plaats aanduiding van de in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
De monding van de geul is in zuidelijke richting verplaatst van locatie 2 naar 1 (Figuur C.12). Het
verdere geulverloop richting de lagune is niet veel veranderd t.o.v. de meting voor de storm. Wel is
het gebied bij de monding van de geul in de lagune hoger komen te liggen. Tussen 1 en 2 ligt in het
intergetijdengebied nog een klein geultje, met de stenen van een strekdam zichtbaar tijdens
laagwater (Figuur C.12, annotatie 3 en Figuur C.13). Op het hoogwatertalud achter de strekdam
liggen grote hopen ‘scheermesjes’, afgeslagen helmgras en ander organische materiaal.

Figuur C.13. Klein geultje (waar voor de storm de hoofdgeul nog stroomde) met daarin de stenen van een strekdam
zichtbaar (links). Aangespoeld materiaal op het strand in de buurt van diezelfde strekdam (rechts).

De oevers van het deel van de geul richting de lagune zijn nog altijd steil, met name bij de
strandopgangen 1 en 2 (Figuur C.12, annotatie 4).
Het strand ten noorden van de Zandmotor (5) is vrij vlak; op de meeste plekken is het water tot
onder of vlakbij de afrastering gekomen. Ook langs de omtrek van de Zandmotor zijn geen kliffen
waargenomen (6 en Figuur C.14).
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Figuur C.14. Geen klif, maar zeer flauw hellend vlak strand op de Zuidflank

Ook bij de geul zijn veranderingen opgetreden. Bij de aansluiting op de lagune is reeds sinds de
eerste maanden na de aanleg van de Zandmotor een uitstulping in het strand ontstaan (7). Deze
uitstulping in het strand is behoorlijk veranderd. Zo liggen er veel schelpen en zijn glooiende
bodemvormen ontstaan van orde grootte 50 cm (Figuur C.15).

Figuur C.15. Veel schelpen en glooiende bodemvormen (orde grootte 50 cm) zijn ontstaan op de uitstulping in het strand
tussen de geul en de lagune.

Het water heeft bij de lagune tot de rij prullenbakken gestaan (Figuur C.12, zwarte lijn bij annotatie
8). In de zuidwest hoek van de lagune is een groot deel van het anders droge Zandmotor lichaam nat
(9). Het lijkt alsof hier water uittreedt (Figuur C.16). Tevens is de contour hiervan ingereden met de
GPS en weergegeven in Figuur C.12 (zwarte lijn bij 9). Op het strandoppervlak landwaarts van de
lagune én het duinmeer liggen veel schelpen (10). In het intergetijdengebied van de lagune, aan de
landwaartse kant (11) zijn twee lange en vrij brede zandbanken waargenomen met een hoogte in
orde grootte van 20 cm (Figuur C.16).
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Figuur C.16. De landwaartse kant van de lagune toont twee zandbanken. Tevens is de natte plek in de zuidwesthoek van
de lagune te zien.

Langs de zeewaartse omtrek van de Zandmotor is het water tot op het anders droge deel van de
Zandmotor gekomen. Er zijn zandafzettingen (overwash bars) langs de omtrek waargenomen (12),
met daarachter grote plassen (orde honderden meters lang en tientallen meters breed). Figuur C.17
toont het gebied een dag na de storm (6 december). Te zien is dat het droge deel tussen de lagune
en de overwash gebieden klein is. Tussen de overwash zandbanken stroomde er op 6 december nog
water terug naar zee (13). Hiervan is ook en impressie gegeven in Figuur C.18.

Figuur C.17. Top van de Zandmotor. Vijf rode pijlen. V.l.n.r. overwash zandbank, plassen op de Zandmotor door
overwash, maximale watermerk, droge deel Zandmotor, lagune.
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Figuur C.18. Impressie van de overwash plassen (boven). En het terugstromende water vanuit die plassen richting zee
(onder).

Het gebied ten zuiden van de Zandmotor vertoont een grote verscheidenheid aan bodemvormen,
zandbanken, zwinnen en geulen (Figuur C.12, annotatie 14). De intergetijde zandbanken zijn zeer
langgerekt en inmiddels de zuidelijke grens van het meetgebied voorbij gegroeid. Figuur C.19 geeft
een impressie van dit gebied.

Figuur C.19. Panorama van zwinnen, zandbanken en geulen in het intergetijdengebied aan de zuidkant van de
Zandmotor. Iets links van het midden kijkend richting Ter Heijde. De beide zijkanten richting de Zandmotor kijkend.

Figuur C.20. Landwaartse zijde van intergetijde zandbank en aangrenzend zwin. Links een breed diep zwin lopend richting
Ter Heijde. Rechts ditzelfde zwin met daarin vloedscharen en ebgeulen meanderend, waarbij de bodemvormen qua
afmeting kleiner worden richting de Zandmotor (hogere bodemligging alsmede).

118

Morfologische Ontwikkeling Zandmotor

Figuur C.21. Bedvormen bij Ter Heijde, op het strand landwaarts van alle zwinnen na de storm. Links de duinen van Ter
Heijde, rechts de duinen richting de Zandmotor.

Figuur C.22. Schelpen en ander (natuurlijk) materiaal langs de laagwaterlijn bij het zwin van Ter Heijde (links). Paal G1
tijdens de survey op 9 december (rechts).

Paal G1 is tijdens de storm ondermijnd en omgevallen (Figuur C.22). Deze staat op de overgang van
de Punt van de Zandmotor en de spit (Figuur C.12, annotatie 15)
De zandbank langs de zuidflank is weer recht en langgerekt, ononderbroken. De afstand tot de
Zandmotor is vergroot en het zwin verdiept. De zandbanken op de Kop van de Zandmotor lijken voor
een deel samen te zijn ‘gesmolten’ en afgevlakt. De zandbanken langs de Punt van de Zandmotor en
de spit zijn weer aaneengesloten en uniformer dan de zeer onregelmatige patronen die vóór de
storm werden gemeten.
Overige waarnemingen
Alle borden die langs de geul stonden zijn verdwenen, afgebroken of ontgrond.
De duinvorming bij Ter Heijde (16) heeft niet geleden onder de storm.
Het merendeel van het droge Zandmotor schiereiland is zijn veel schelpen aan het oppervlak
zichtbaar en is het oppervlak hard (17).
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Februari 2014

Figuur C.23. Zandmotor Topografie van februari 2014. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk
die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van
de in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
De geul loopt nu van de lagune tot voor de boulevard van Kijkduin (Figuur C.23, annotatie 1) en is
daarmee deels buiten het meetgebied komen te liggen. De geul loopt om en over de stenen van de
strekdammen die hier (2) liggen (Figuur C.24).

Figuur C.24. Foto van geul op de grens van het meetgebied (nabij radarstation bij Hoogheemraadschap Delfland). Links
kijkend richting de Zandmotor, rechts richting het einde van Kijkduin boulevard met NH hotel Atlantic.

Figuur C.25. Foto vanaf het duin bij Strandopgang 1, kijkend richting het noorden. Prachtige meanders in de geul.

De meanders in de geul (3) zijn mooi te zien (Figuur C.25). Daarin zijn tevens vloedscharen en
ebgeulen te herkennen. Deze kenmerken worden steeds duidelijker waarneembaar in de geul.
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Tijdens deze meting zijn geen kliffen waargenomen, noch op de Zandmotor noch op de omliggende
stranden. Het strand langs de omtrek van de Zandmotor is zelfs redelijk vlak. Een foto genomen op
de Zuidflank illustreert dit, alsmede de baggerslakken die er in grote getalen liggen (Figuur C.23,
annotatie 4 en Figuur C.26, links). ‘Boven op’ de Zandmotor (> 3m NAP) zijn veel patches met
cohesieve laagjes sediment waargenomen. Deze zijn in het verleden al eerder besproken en
opgemerkt. Deze worden nu weer benadrukt omdat deze patches zeer opvallend waren (5 en Figuur
C.26,rechts).

Figuur C.26. Flauw intergetijdengebied langs de omtrek van de Zandmotor en baggerslakken (links). Cohesieve laagjes
(rechts).

Net als tijdens voorgaande metingen vertoont het gebied ten zuiden van de Zandmotor (6) een grote
verscheidenheid aan bodemvormen, zandbanken, zwinnen en geulen. De intergetijde zandbanken
zijn zeer langgerekt. De geulen zijn zowel kustlangs, meanderend als kustdwars georiënteerd
waargenomen.
De intergetijde zandbanken op de kop en spit van de Zandmotor (7) vertonen grillige vormen. Op de
spit zijn (niet voor het eerst) zaagtand/haakachtige zandbanken waargenomen, die vanaf het
intergetijdengebied richting de eerste subtidale zandbanken lopen. Op de kop van de Zandmotor zijn
hiertussen uitgesproken muigeulen waargenomen (8). Langs de zuidflank is de laagwaterlijn redelijk
uniform, zonder grillige zandbanken. Hier is slechts een (tevens redelijk uniforme) subtidale
zandbank aanwezig (9).
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April 2014

Figuur C.27. Zandmotor Topografie van april 2014. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk die
bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van de
in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
De geul heeft weer een duidelijke monding net ten noorden van strekdam 25 (Figuur C.27, annotatie
1 en Figuur C.28), maar loopt ook nog verder door richting de boulevard van Kijkduin daar waar
tijdens de vorige meting de hoofdgeul lag.

Figuur C.28. Duidelijke geulmonding. De surveyor meet de hartlijn in.

Het voormalige stroombed van de geul, lijkt nu een lang zwin tussen het strand en langgerekte
zandbanken (2). Aan de noordkant loopt dit zwin over in een mui naast de strekdam (Figuur C.29).
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Figuur C.29. Strekdam in voormalig stroombed van de geul (links). De rode pijl wijst de locatie van de huidige monding
aan (te zien in vorige foto). Het voormalige stroombed van de geul eindigt aan de noordzijde bij een mui naast een
strekdam (rechts).

De signatuur van een continue eb geul en vloedschaar zijn duidelijker te zien dan voorheen (Figuur
C.27, annotatie 3 en Figuur C.30, links). Daarnaast iets verder richting de lagune is, waarschijnlijk ten
behoeve van de zandbanketten voor de strandtenten, zand uit de geul geschept door een shovel (4
en Figuur C.30, rechts). De buitenbochten van de geul hebben steile oevers. Het valt op dat deze
oevers aan de kant van de spit af brokkelen tijdens de survey.

Figuur C.30. Ebgeul en vloedschaar (links). Zand uit geulbed geschept en op de achtergrond een klif aan de oever van de
geul (rode pijl, rechts).

Langs de zeewaartse omtrek van de spit, loopt een tweede, kleine ondiepe geul (droog tijdens
laagwater), die sterke gelijkenissen heeft met een ‘normaal’ zwin aan deze kust (5). Temeer omdat
aan de zeewaartse kant ervan zandbanken zijn waargenomen, met muigeulen tussen zee en het
ondiepe geultje. Dit lijkt daarmee op een klein intergetijde banken systeem op de spit (Figuur C.31).

Figuur C.31. Met de rug naar zee een panorama van het zwin-bank systeem op de spit van de Zandmotor. Links Kijkduin,
rechts de kop van de Zandmotor.

Tijdens deze meting zijn geen kliffen aangetroffen op de Zandmotor. Na de zuidwester, die enkele
dagen na deze meting langs trok, zijn er wél forse kliffen waargenomen (ca. 1 m) op de Kop van de
Zandmotor (Figuur C.27, annotatie 6 en witte stippellijn). Verder richting en op de Kop (7) liggen
meerdere brede zandbanken met uitgesproken muikanalen. De subtidale zandbanken langs de
omtrek van de Zandmotor hebben wat variatie in afstand tot de kust (8).
Bij de zuidkant richting Ter Heijde zijn de zwinnen en zandbanken nog altijd duidelijk aanwezig (9)
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Overige waarnemingen
Langs de noordoostelijke omtrek van het duinmeer (Figuur C.27, annotatie 10) zijn strengen van
kleine beginnende vegetatie (o.a zeepostelein) waargenomen niet ver van de waterkant (Figuur C32).

Figuur C.32. Beginnende vegetatie (o.a. zeepostelein) bij het duinmeer in strengen (links en rechtsboven) en in close-up
(rechtsonder).

Juni 2014

Figuur C.33. Zandmotor Topografie van juni 2014. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk die
bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van de
in tekst beschreven aspecten.
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Morfologie
De geulmonding (Figuur C.33, annotatie 1) ligt in deze survey nog ongeveer op dezelfde locatie als in
april 2014. Ook in de zandbank patronen is langs de omtrek van de Zandmotor weinig substantieels
veranderd (Figuur C.33, annotatie 2). De overwashbars die ontstaan waren tijdens de
Sinterklaasstorm van 2013 zijn minder duidelijk aanwezig (3). Langs de buitenrand (4) van de
Zandmotor zijn geen kliffen waargenomen, terwijl een week na de vorige meting kliffen van ca. 1m
aanwezig waren.
De zwinnen en banken bij Ter Heijde lijken in hoogte toegenomen te zijn (5). Ook ligt er (nog steeds)
langs de gehele zuidflank van de Zandmotor een langgerekt zwin in het intergetijdengebied (6).
Overige waarnemingen
In de lagune zijn veel (stengelachtige) planten en algen waargenomen (7), met name aan de duinzijde
van de lagune (Figuur C.34).

Figuur C.34. Foto van waterplant en algen de lagune. Deze zijn met name waargenomen aan de duinzijde van de lagune
en direct bij de overgang van de lagune naar de geul.

Ook in het duinmeer is volop vegetatie onderwater waargenomen (8 en Figuur 35).

Figuur C.35. Vegetatie op de bodem van het duinmeer.
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Tijdens deze meting is veel vegetatie waargenomen, verspreid over de gehele Zandmotor. Soms een
paar plukjes, soms aaneengesloten strengen. Ook op de ‘Haak’, bovenop de Zandmotor, is vegetatie
waargenomen (9). Langs de duinen bij Ter Heijde, het duinmeer en ook de lagune (tot het
naaktstrand) is veel vegetatie op de juveniele duintjes aangetroffen (10).
September 2014

Figuur C.36. Zandmotor Topografie van september 2014. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de
kleurenbalk die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats
aanduiding van de in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
In september 2014 heeft de geul tussen de lagune en zee meerdere vertakkingen richting de
monding in zee gekregen. Er is één duidelijke eb-geul die hier (Figuur C.36, annotatie 1) uitmondt in
zee. De geul heeft in het verleden echter ook een monding gehad verder richting de noordoostelijke
grens van het meetgebied. Dit deel is uitgegroeid tot een breed zwin met nagenoeg geen bodem
gradiënten in het noordelijke deel (2). Meer richting het zuiden (bij de huidige monding) zijn de
contouren van de oude geul nog zichtbaar. Bovendien ligt er veel organisch materiaal wat mogelijk
afkomstig is uit de lagune (Figuur C.37).
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Figuur C.37. Deel van de geul ten noorden van de primaire verbinding tussen zee en lagune. Let op de algen in de geul.
Bovenin de foto (linksonder) is de zandbank te zien, die de primaire geul(monding) scheidt van het geuldeel in de
voorgrond van de foto (een ouder tracé van de geul). Let op de enorme gradiënten aan de randen van de geul, met
daartussen een vrijwel vlakke bodem. De foto linksboven toont nog het oude stroombed van de geul (glimmend laagje
water).

Tussen de twee mondingen (Figuur C.36, annotatie 3) ligt een forse zandbank (Figuur C37,
linksonder), die de hoofdmonding van het oudere noordelijke stroombed scheidt (4).
De eerste sterke meander van de geul, bij strandslag 2 (Strandtenten Parker) is nog steeds aanwezig
(5). De landwaartse oever van de geul is zeer steil. Wel is de geul veel minder diep in zijn geheel t.o.v.
vorige metingen (Figuur C.38, links).
Waar de geul uitmondt in de lagune zijn voor het eerst plekken gevonden waar geheel overgestoken
kan worden, zonder te zwemmen (6). Hier spraken we in het verleden wel over een ‘vloeddelta’. Nu
is dit bij laagwater een nagenoeg horizontale zandplaat, met een klein laagje water erop, met
overigens wel nog steeds steile randen richting de lagune (Figuur C.38, rechts).
Het hele gebied ten noorden van de Zandmotor komt steeds hoger te liggen, inclusief de
bodemligging van de geul (7).

Figuur C.38. Meander in de geul met steile oever. Op de achtergrond het zeer ondiepe, soms drooggevallen deel van de
geul richting de lagune (links). Verderop in geul, richting de lagune kan de surveyor makkelijk lopend oversteken vanaf
het strand naar de spit (rechts).
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Langs het meest zeewaartse punt van de Zandmotor zijn forse kliffen aangetroffen (8).
Ongeveer midden voor de klif ligt een uitgesproken zandbank, vrij recht de zee in, verbonden aan het
intergetijdengebied (9).
Overige waarnemingen
Op alle droge delen van de Zandmotor is in september 2014 vegetatie waargenomen (10). Uiteraard
heeft het zand- en schelpenoppervlak de overhand. Maar er zijn nu nog maar weinig zones aan te
wijzen waar geen beginnende of genestelde vegetatie te zien is. Zo staat er verspreid langs de rand
van het duinmeer en lagune (dus ook de westrand) vegetatie. Er staat in de buurt van de ARGUS
mast ook vegetatie. En ook verspreidt over de hele ‘haak’ van de Zandmotor zijn plantjes
aangetroffen. Aan de Ter Heijde zijde van de Zandmotor is zelfs meer dan 150 m vanuit de duinen
richting zee vegetatie aangetroffen (Figuur C.39).

Figuur C.39. Foto van vegetatie op de bovenzijde van de Zandmotor.

Uiteraard zijn de plaatsen langs de duinen bij het Schelpenpad en het duinmeer het dichtst begroeid
(Figuur C.36, annotatie 11). Daar zijn ook flinke embryonale duinen aan het ontstaan.
Het wateroppervlak van het duinmeer is een stuk kleiner t.o.v. de winter (12). In het duinmeer is de
vegetatie ook onder water volop aanwezig.
Bovendien zijn er verschillende soorten paddenstoelen aangetroffen nabij het naaktstrand (13). Maar
ook wel tussen plukjes vegetatie elders op de Zandmotor (Figuur C.40).
Garnalen schieten tijdens het lopen door het water aan de rand van de lagune (duinzijde) tussen je
voeten alle kanten op over de bodem (14), wat goed te zien is met helder weer.
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Figuur C.40. Paddenstoelen en vegetatie bij embryonale duintjes op het randje van het naaktstrand bij de lagune van de
Zandmotor.

Oktober 2014

Figuur C.41. Zandmotor Topografie van oktober 2014. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk
die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van
de in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
De geul tussen de lagune en zee heeft meerdere vertakkingen richting zee (Figuur C.41, annotatie 1)
in oktober 2014. De geul is op veel plaatsen erg ondiep tijdens laagwater. Het oppervlak van de spit is
ook hoger komen te liggen. Aan de zeerand van de spit en de punt van de Zandmotor zijn
zandafzettingen waargenomen. Wellicht is dit door overwash gebeurd (2).
Op de kop van de Zandmotor is de klif, die in september prominent aanwezig was, verdwenen (3).
Precies op het meest zeewaarts gelegen punt van de Zandmotor, ligt een uitgesproken driehoekige
kustdwarse zandbank (4) aan het strand vast (Figuur C.42). De gelijkenis van de omtrek van de
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Zandmotor met ‘Gaussische kromme’ in de eerste jaren lijkt nu ‘deukjes’ op te lopen. Ook iets ten
noorden van deze bank zijn in de HW-lijn concave vormen te zien.

Figuur C.42. De puntvormige, driehoekige zandbank bij laagwater. Deze zandbank is het meest zeewaartse punt van de
Zandmotor op dit moment.

Overige waarnemingen
Op het strand worden de strandtenten afgebouwd. Daar zijn veel kuilen, hopen zand, diepe banden
sporen en af en toe ‘kliffen’ bij de afrastering van de duinen waargenomen (5).
Verspreid over de gehele Zandmotor zijn planten waargenomen. Langs de duinrand is forse
duinvorming en vegetatie waargenomen (Figuur C.43). Ook staan er nog paddenstoelen, net als
vorige keren.

Figuur C.43. Vegetatie bij duinrand ter hoogte van lagune (links), duinmeer (midden en rechts).
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Januari 2015

Figuur C.44. Zandmotor Topografie van januari 2015. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk
die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van
de in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
Sinds de vorige meting zijn er bijna drie maanden verstreken, wegens langdurig slecht weer. De
verschillen in morfologie zijn spectaculair. Zo loopt de geul ver door tot buiten het Zandmotor
domein. Ca. 400 meter ten noorden van het domein is de monding van de geul in zee (Figuur C.44,
annotatie 1 en Figuur C.45, links). Aan de zeerand van de spit is ongeveer vanaf de monding van de
geul tot de Punt van de Zandmotor een intergetijde zandbanken systeem ontstaan (Figuur C.44,
annotatie 2 en Figuur C.45, rechts).

Figuur C.45. De monding van de geul (rode pijl, links) voor de boulevard van Kijkduin. Het zandbanken systeem op de
zeerand van de spit (rechts, tevens geul monding weergegeven met rode pijl).

De subtidale zandbanken langs de omtrek van de Zandmotor hebben een metamorfose ondergaan.
Tot oktober 2014 is de zandbank langs de zuidflank nagenoeg uniform en langgerekt geweest. Alle
variatie in bankpatroon, aantal en ligging was te vinden aan de noordflank langs de punt en spit. Bij
deze meting is dit patroon volledig veranderd. Langs de noordflank zijn de onregelmatige
bankvormen gladgetrokken tot een nagenoeg kustlangs uniforme zandbank (Figuur C.44, annotatie
3). Terwijl langs de zuidflank prachtige losse zandbanken te zien zijn (4).
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Op de kop van de Zandmotor zijn sporen van een klif waargenomen (5 en Figuur C.46, links). Waar
tijdens de vorige meting een kleine driehoekige zandbank vanuit het intergetijdengebied de zee in
liep, is nu een wat grotere bank ontstaan. Aan weerzijde ervan zijn concave vormen in de HW-lijn
waar te nemen. Hiermee lijkt de omtrek van de Zandmotor niet meer een mooie vloeiende kromme
te zijn, maar zitten er gradiënten in. Langs de zuidflank lijken de ‘uitstulpingen in de waterlijn’
overeen te komen met de kustdwarse ligging van de subtidale zandbanken. Langs de Noordflank ook,
maar daar is de subtidale zandbank (zoals eerder vernoemd) uniformer en daarmee de waterlijn ook.
Ten zuiden van de lagune en ten zuiden van het duinmeer zijn borden geplaatst die waarschuwen
voor zachte bodems (6, en Figuur C.46, rechts). Tijdens de uitvoering van de meting hebben de
surveyors bij de lagune geen last gehad van een zachte bodem. Bij de rand van het duinmeer is zand
waarin je weg zakt waargenomen, zowel direct op de grens tussen het water en het ‘droge’ als wat
verder hier vandaan (ongeveer een meter). Hierin zakt men weg tot net boven de knie. Deze plekken
zijn zichtbaar door een klein laagje water op het zand. De plekken waar dit laagje net weg is (en het
water in het zand is getrokken) zijn de plekken waar je vast komt te zitten.

Figuur C.46. Overblijfselen van de klif (links). Waarschuwing voor zachte bodem bij duinmeer (rechts).

Aan de noordkant van het duinmeer is het water ‘buiten zijn oevers’ getreden en is er een ondiep (+5cm) stuk water voordat het dieper wordt (Figuur C.47).
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Figuur C.47. Water buiten de normale oevers van het duinmeer. In de achtergrond is de juveniele duinvorming te zien
langs gelijke afstand van de waterlijn. De zandige rug in het midden van het water is een door golven opgeworpen
strandwalletje.

Maart 2015

Figuur C.48. Zandmotor Topografie van maart 2015. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk
die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van
de in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
De geul die de lagune met de zee verbindt loopt nog steeds door tot buiten het Zandmotor domein
(Figuur C.48, annotatie 1). De strekdam op de noordelijke rand van het domein, is bij laagwater een
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soort ‘overlaat’ (Figuur C.49). De geul loopt precies over de strekdam aan de duinzijde van de paal
die op de kop van de strekdam staat, tot de basis op het strand. De foto genomen vanaf strekdam en
laat zien hoe de strekdam is ontdaan van zand door het stromende water in de geul.

Figuur C.49. Strekdam op noordelijke rand meetdomein (JARKUS metrering 106410). De geul die de lagune met de zee
verbindt loopt hier het domein uit.

De hoogteligging van het oppervlak van een groot deel van de spit is toegenomen t.o.v. voorgaande
metingen (Figuur C.48, annotatie 2). Op de kop van de Zandmotor (3) ligt een grote zandbank die
tijdens het extreem laag water op 11 maart, droog kwam te liggen (Figuur C.50). Deze zandbank is
ontstaan op de plek waar tijdens de oktober 2014 meting de driehoekige zandbank vanuit het
intergetijdengebied de zee in stak. Het intergetijde gebied onduleert kustlangs (4) enigszins (in
grotere mate aan de Zuidflank dan langs de spit).
De subtidale zandbanken (5) langs de omtrek van de Zandmotor zijn qua uniformiteit nog steeds
gespiegeld met de vorm in de voorgaande jaren. De banken aan de noordkant zijn niet meer zo
uniform als tijdens de vorige meting. Hoe verder van de kop van de Zandmotor verwijderd, hoe
groter de verandering t.o.v. vorige meting. Voor de spit ligt zelfs een dubbele subtidale zandbank (6).
Op de Kop van de Zandmotor zijn ook in het intergetijdengebied muistromen en muigeulen
waargenomen (7). Eerder meldden we dat er op de spit een intergetijde bankensysteem was
ontstaan. Met hoog water op 11 maart, en in mindere mate ook op 12 maart, zijn er twee sterke
muistromen waargenomen op de Kop van de Zandmotor. Deze stromingen zijn langer dan een
minuut waargenomen waarbij de stroming continu was en erg sterk. De bovenste foto in Figuur C.51
toont de muistroom tijdens hoogwater. De onderste foto toont dezelfde plek, gefotografeerd tijdens
laagwater; de subtiele muigeul is mooi te zien.
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Figuur C.50. Tijdens extreem laagwater zichtbare zandbank op de Kop van de Zandmotor (top). Tijdens laagste punt in
het getij kijkend naar het zuidwesten (midden) en naar het noordoosten (onder).

Figuur C.51. Tijdens hoogwater gefotografeerde muistroom (top) en tijdens laagwater gefotografeerde muigeul (onder)
op de kop van de Zandmotor.

135

Morfologische Ontwikkeling Zandmotor
Juni 2015

Figuur C.52. Zandmotor Topografie van juni 2015. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk die
bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van de
in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
De geul die de lagune met zee verbindt, mondt in Juni 2015 nog steeds ten noorden van het
meetgebied uit in zee (Figuur C.52, annotatie 1). In het stroombed van de geul zijn bij laagwater
mooie meanders en eb en vloedscharen zichtbaar.
Op de kop van de Zandmotor is een brede uitstulping (2) ontstaan in het intergetijdengebied, op de
plaats waar in oktober 2014 een eerste kleine, driehoekige zandbank de zee in stak. Met laagwater is
hier een zeer ondiepe zandbank te zien (waarvan de omtrek aan de zeezijde krom is) met tussen het
strand en deze zandbank een fors zwin (Figuur C.53). Maar ook in de data (Figuur C.52, 2) is deze
uitstulping uitgesproken waarneembaar. De subtidale zandbanken zeewaarts hiervan zijn forse platte
zandplaten, met brede muigeulen en zwinnen ertussen (3).

Figuur C.53. Grote uitstulping in het intergetijdengebied op de kop van de Zandmotor.
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De kustlangse gradiënten in het intergetijdengebied (zowel HW als LW lijn) zijn toegenomen (Figuur
C.52, annotatie 4). De zandbanken aan de zuidzijde van de Zandmotor zijn ten opzichte van de vorige
meting (maart 2015) qua vorm niet veel veranderd, wel lijken ze op sommige plaatsen het
intergetijde gebied te naderen (5). Langs de spit is de subtidale zandbank weer uniformer dan de
vorige meting (6). Figuur C.54 toont een kleine klif op de kop van de Zandmotor (7).

Figuur C.54. Kleine klif op de punt van de Zandmotor, kijkend richting het noorden (Kijkduin).

Het oppervlak van de spit (8) is redelijk uniform. Waar voorheen veel zandbanken en zwinnen te
vinden waren, is het nu redelijk glad, met weinig variatie in de hoogteligging en bodemvormen
(Figuur C.55). Deze zijn genomen ter hoogte van strandslag 2. De bovenste foto toont het gebied
richting het noorden, de onderste richting het zuiden.

Figuur C.55. Foto’s van het spitoppervlak wat redelijk uniform en plat is ter hoogte van strandslag 2. Bovenste foto
richting Kijkduin genomen, de onderste richting de Kop van de Zandmotor.
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Overige waarnemingen
Net ten noorden van de lagune (Figuur C.52, annotatie 9) is nu ook beginnende vegetatie aan de
zeewaartse kant van de duinafrastering waargenomen (Figuur C.56).

Figuur C.56. Beginnende vegetatie net ten noorden van de lagune (naaktstrand).

Juli 2015

Figuur C.57. Zandmotor Topografie van juli 2015. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk die
bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van de
in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
In juli 2015 loopt de geul tussen de lagune en zee nagenoeg recht langs het strand. Waar de oevers
vrij recht en parallel lopen, zijn in het bed van de geul, tijdens laagwater, vloedscheuten en eb
scharen te zien (Figuur C.58). De geul mondt ca. 300 m buiten het meetgebied uit in zee (Figuur C.57,
annotatie 1, en Figuur C.58).
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Figuur C.58. Vrij rechte, parallel lopende oevers van de geul, met in het bed vloedscheuten en eb scharen, zoals
waarneembaar tijdens laagwater (bovenste foto). Monding van de geul (rechts) buiten het meetgebied (onderste foto).

De uitstulping in het intergetijdengebied (Figuur C.57, annotatie 2) op de Kop van de Zandmotor is
afgevlakt en het zwin in het intergetijdengebied is verlengd richting Kijkduin. Precies daar waar de klif
op de kop van de Zandmotor is, is de aansluiting van het zwin met open zee.
Aan de Ter Heijde zijde van de Zandmotor is een zeer steil HW talud waargenomen (3), met aan de
zeewaartse kant ervan een nagenoeg plat intergetijde gebied (Figuur C.59).

Figuur C.59. Nagenoeg plat intergetijdengebied zeewaarts van zeer steil en hoog HW talud (Ter Heijde zijde van de
Zandmotor)

Aan de rand van het duinmeer (4) nemen de embryonale duinen en vegetatie daarop steeds grotere
vormen aan. Ter illustratie is de quad ernaast geparkeerd en op de foto gezet (Figuur C.60, links).
De waterstand in het duinmeer is steeds lager. De planten die eerst nog onder water groeiden, zijn
bloot komen te liggen (5 en Figuur C.60, rechts). Waar vorig jaar nog varend de bodemligging
gemeten werd, kan dit op sommige plaatsen nu niet meer. Met name in de twee hoeken en
duinwaartse rand van het duinmeer is dit het geval.
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Figuur C.60. Embryonale duinen en vegetatie daarop, bij duinmeer (links). Drooggevallen waterplanten (waarschijnlijk
van het soort ‘flap’) door verlaagde waterstand in duinmeer (rechts).

Overige waarnemingen
Ter hoogte van het duinmeer is bij de duinvoet (Figuur C.57, annotatie 6) een aantal
meetinstrumenten waargenomen (Figuur C.61).

Figuur C.61. Meetinstrumenten bij duinvoet ter hoogte van het duinmeer.

De gebieden gemarkeerd met cijfer (7) geven aan waar het oppervlak van de Zandmotor vooral uit
hard zand bedekt met schelpen bestaat.
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Augustus 2015 (post –julistorm)

Figuur C.62. Zandmotor Topografie van augustus 2015. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk
die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van
de in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
Deze meting is slechts 15 dagen na de vorige meting verricht. In deze 15 dagen heeft het 4 dagen uit
het (zuid)westen gewaaid met een windsnelheid van ongeveer 11 m/s. Eén dag is er een zware storm
geweest met gemiddelde windsnelheden van 22 m/s. Deze storm vond plaats op 25 juli en was de
zwaarste juli storm ooit gemeten. Hiermee kunne voorgaande en huidige meting gezien worden als
pre- en post-storm metingen. Na een korte vergelijking van de pre- en post-storm meting vielen de
volgende items op:
De meeste verschillen tussen de metingen zijn te vinden in het gebied tussen NAP -5 m en NAP +2 m.
Alleen aan de Ter Heijde kant van de Zandmotor is er significante sedimentatie tussen NAP -5m en
NAP -7m gemeten. De erosie is met name fors te noemen tussen NAP -2 m en NAP +1,5 m vanaf de
kop van de Zandmotor tot aan strandslag 3. En vanaf de kop van de Zandmotor richting het zuiden.
De monding van de geul is t.o.v. de pre-storm situatie ca. 200 m naar het zuiden verplaatst (Figuur
C.62, annotatie 1), en buiten het Zandmotor meetgebied. Het noordelijk deel van de geul is smaller
geworden (2), waarschijnlijk doordat er vanaf de zeekant aanzanding in de geul heeft plaats
gevonden. Aan de duinkant van de geul is niet veel veranderd.
Op de spit zijn 6 a 7 zwin-mui systemen waargenomen (3, witte stippellijn). Figuur C.63 illustreert één
van deze systemen, precies daar waar de noordelijke klif op de kop van de Zandmotor eindigt.
Opvallend was dat de mui erg diep was, wat duidt op een harde stroming. Een ander opvallend punt
was dat de mui dieper was bij de meer noordelijk gelegen zwin-mui systemen.
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Figuur C.63. Een van de zwin-mui systemen die op de spit van de Zandmotor te vinden waren. Wat opvallend was, is de
grote diepte van de mui, dit duidt op een sterke muistroom. In de achtergrond is de noordelijk gelegen klif te zien.

Net ten noorden én net ten zuiden van de kop van de Zandmotor is een klif aangetroffen (Figuur
C.62, annotatie 4 en zwarte stippellijn). De zuidelijk gelegen klif (Figuur C.64) is ongeveer 2 meter
hoog. De noordelijk gelegen klif (Figuur C.63) was minder hoog.

Figuur C.64. Klif net ten zuiden van de kop van de Zandmotor (links). Water op vlakke, hoog gelegen (ca. 1.8m NAP) stuk
van het strand tussen Ter Heijde en het Schelpenpad (midden). Dit zijn gedeeltes die normaal niet nat worden gedurende
de getijdencyclus. Foto genomen met duinen in de rug, kijkend naar zee. Aanzanding bij strandtent en duinrand (rechts).

De subtidale zandbanken (5) tussen Ter Heijde en de strandopgang bij het Schelpenpad lijken langs
de Zandmotor richting het zuiden te zijn verschoven. De verschuiving is in de orde van 20 m.
Het vlakke stuk strand tussen Ter Heijde en het Schelpenpad is tijdens de storm nat geworden door
een combinatie van hoogwater en golfoploop/overwash. Dit deel (6) ligt op een hoogte van ongeveer
NAP +1.8 m (Figuur C.64, midden).
Met name bij de duinrand en waar bebouwing of obstakels zijn, heeft er veel aanzanding
plaatsgevonden via eolisch transport van zand (Figuur C.64, rechts). Door het eolisch zand transport
zijn de lagune en het duinmeer aan de zuid- en west kanten ook verder aangezand (7).
Overige waarnemingen
Op 3 augustus was de kust van Wassenaar tot Scheveningen onder de aandacht in de media.
Zeevonk was aangetroffen aan de kust en strandgangers werden geadviseerd om het water niet in te
gaan. Ook tijdens de meting hebben we dit verschijnsel waargenomen, echter al op 1 augustus. Met
name in het laatste deel van de geul bij de lagune (8) was dit goed zichtbaar. Figuur C.65 (links) toont
de zeevonk aan de strandzijde van de geul nabij de lagune (gelatine achtige substantie) en (rechts) is
de zeevonk drijvend in het water zichtbaar.
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Figuur C.65. Zeevonk aangetroffen op 1 augustus 2015 op een ondiep stuk waar de lagune over gaat in een geul .

September 2015

Figuur C.66. Zandmotor Topografie van september 2015. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de
kleurenbalk die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats
aanduiding van de in tekst beschreven aspecten.

Morfologie
In september 2015 mondt de geul van de Zandmotor nog steeds uit buiten het meetgebied van de
Zandmotor (Figuur C.66, annotatie 1). Het oppervlak van de spit is wederom hoger komen te liggen
(2). Bij markering 3 is de afstand tussen de zee en de lagune bij HW nog maar ca. 80 m. Het is
afwachten hoe lang dit nog blijft bestaan?
Op de Kop van de Zandmotor zijn forse kliffen waargenomen (4, zwarte stippellijnen en Figuur C67,
linksboven).
De subtidale zandbanken bij de Zuidflank van de Zandmotor (5) lijken t.o.v. de vorige meting meer
onderlinge aansluiting te hebben. In het intergetijdengebied alhier zijn uitgesproken muigeulen en
zandbanken waargenomen (6). De subtidale zandbanken voor de spit zijn op twee plaatsen (7) vrij
extreem in een puntvorm offshore gemigreerd.
143

Morfologische Ontwikkeling Zandmotor
Op drie plaatsen binnen het meetgebied (Figuur C.66, annotatie 8, en witte rechthoeken) is ca. 30 m
zeewaarts van de oorspronkelijke duinvoet afrastering, een nieuwe afrastering geplaatst ter
bescherming van de juveniele duinen (Figuur C.67):
 Tussen strandslag Schelpenpad en strandpaviljoen Westbeach
 Bij het duinmeer
 Bij de lagune

Figuur C.67. Klif op de kop van de Zandmotor (links boven). Nieuwe afrastering bij juveniele duinen bij Ter Heijde –
Schelpenpad (rechts boven), duinmeer (links onder) en lagune (rechts onder).
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Januari 2016

Figuur C.68. Zandmotor Topografie van januari 2015. De kleuren van het oppervlak corresponderen met de kleurenbalk
die bodemligging in m t.o.v. NAP aangeeft. De verschillende markeringen in de figuur fungeren als plaats aanduiding van
de in tekst beschreven aspecten.

Figuur C.69. Surveypaden van de januari survey (kleuren corresponderen met hoogte in m NAP). De geul loopt ver buiten
het meetgebied (950m) door alvorens uit te monden in zee (gele marker).

Morfologie
De meting van januari 2016 stond eigenlijk gepland in november 2015. Medio oktober begon echter
een lange periode van veel westelijke wind waardoor de meting pas begin januari (2 t/m 4) gedaan
kon worden.
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De geul van de Zandmotor heeft de grootste lengte ooit (tot nu toe): ca. 2700m kustlangs gemeten
tussen lagune en monding in zee. De monding (Figuur C.68, annotatie 1) ligt zelfs ten noorden van de
boulevard van Kijkduin, ca. 950m vanaf de grens van het Zandmotor meetgebied. Figuur C.69
illustreert een deel van de surveypaden in het noordelijke deel van het Zandmotor meetgebied. De
gele punten die uit het raster richting het noordoosten (rechts in de figuur) lopen zijn de contouren
van de geul en spit tot de monding (aangegeven met een gele marker). De foto’s in Figuur C.70
illustreren een aantal aspecten van de geul.
Op de spit is een klein tweede geultje waargenomen (2). Dit toont echter meer gelijkenissen met een
zwin, omdat het in het zuiden niet aansluit op de hoofdgeul of lagune en in het noorden wel met de
hoofdgeul. Het zou ook een doodlopende vloedgeul kunnen zijn.

Figuur C.70. Einde van de spit en geulmonding tussen de spit en de strekdamkop (links boven). Geulmonding
gefotografeerd vanaf de strekdam die ook in de foto linksboven te zien is (foto rechts boven). Panorama dat de spit, geul
en het strand met strekdam toont bij de grens van het meetgebied (bovenste panorama). Daaronder een panorama dat
iets zuidelijker gemaakt is in de geul. Rechts in dat panorama zie je het kleine geultje waarover in de tekst gesproken
wordt (onderste panorama). Steile oevers op het al jaren meanderende deel van de geul (links onder) en vlakke oevers
met vloedscheuten in de geul (rechts onder).

In het intergetijde gebied of soms net daaronder, vlak bij de laagwaterlijn, zijn flinke kustlangse
gradiënten ontstaan. Op de overgang van de Punt van de Zandmotor naar de spit (3) zijn een aantal
veranderingen en opmerkelijkheden. Hier zit een flinke concave ‘dip’ in de laagwaterlijn. Iets ten
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zuiden (richting de Punt) is het intergetijdengebied veel breder en ligt een puntige zandbank de zee
in. Iets ten noorden (de spit) bouwt het intergetijdengebied ook weer zeewaarts uit. Wellicht heeft
de zandbank ten zuiden van deze dip (en de forse subtidale zandbank daarvoor, die nagenoeg aan
het intergetijdengebied vast zit) voor ‘wave focussing’ gezorgd en heeft de stroming door het zwin
achter de bank de waterlijn sterk geërodeerd. In ieder geval is op deze plaats de afstand tussen de
lagune en zee bij HW nog minder dan 60m.

Figuur C.71. Smalle stuk tussen zee en de lagune op de punt van de Zandmotor (Paal G1). De rode pijl markeert het
gebied tussen de HW lijn aan de zeekant (links) en de lagune (rechts).

Op de Kop van de Zandmotor is ook weer een puntige zandbank vanuit het intergetijde gebied
ontstaan. Dit is het meest ver in zee stekende deel van de Zandmotor (Figuur C.68, annotatie 4). Ten
zuiden hiervan (5) is een klif waargenomen (Figuur C.72).

Figuur C.72. Klif bij paal E2 (links). Hoe lang staat die nog daar? En de gelaagdheid van de klif (rechts).

Het intergetijde gebied bij Ter Heijde en langs de Zuidflank vertoont uitgesproken muigeulen en
zandbanken (6). De subtidale zandbanken zijn hier (7) t.o.v. de vorige meting weer verder van het
strand komen te liggen en zijn nog maar net met elkaar verbonden. Aan de noordzijde, langs de spit,
is het intergetijdengebied uniformer en is vanuit de subtidale zandbanken op de Kop een forse
zandbank ontstaan (8). Iets noordelijker (9) is subtiel een dubbele bank te zien.
Op het vlakke, vrij hooggelegen deel van het strand tussen de opgang Schelpenpad en Ter Heijde
(Molenslag) staat een flinke plas water (10 en Figuur C.73) Deze plas is ook in de pers benoemd.
Tijdens de meeste extreme hoogwaters en stormen is dit gebied herhaaldelijk onderwater gelopen,
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wat lokaal zeer tijdelijk voor een zachtere bodem heeft gezorgd. Dit keer (tijdens deze meting) was
deze plas groter dan anders en was de bodem echt zeer zacht. Het lopen met de rolconstructie had
sterke gelijkenissen met lopen over een waterbed (iets overdreven uiteraard) maar het
bodemoppervlak golfde letterlijk. Soms brak het open, waarop water uitstroomde en je voet vast
kwam te zitten. Met de 4x4 en quad was dit gebied absoluut niet te betreden. In mindere mate geldt
het bovenstaande voor de zuidwest kant van het duinmeer (Figuur C.68, annotatie 10).

Figuur C.73. Plas op vlakke, vrij hooggelegen deel van het strand tussen opgang Schelpenpad en Ter Heijde Molenslag
(boven). Zachte, natte bodem bij zuidwesthoek van het duinmeer (onder).

Bij laagwater is in de zuidwesthoek van de lagune een soortgelijk glimmend bodemoppervlak
zichtbaar. Hier is geen sprake van zachte bodem. Wel zijn kleine geultjes te zien waar het water
uitgetreden is en afgestroomd naar de lagune (11, en Figuur C.74).

Figuur C.74. Geultjes, uitgesleten door uittredend en afstromend grondwater bij lagune (zuidwesthoek).
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Belangrijke ontwikkeling na afloop van de laatste survey
Op 16 januari 2016, na een week van harde wind en stevige NW-deining is een nieuwe geul ontstaan
tussen de lagune en zee ongeveer op de plek waar in deze veldrapportage werd beschreven dat de
afstand tussen zee en de lagune nog maar klein was (Figuur C.68, annotatie 3, en Figuur C.71).
Op 19 januari 2016 is tijdens laagwater waargenomen dat de geul die langs het strand loopt in
verbinding staat met deze nieuwe kleine geul (als een soort uitgerekte ‘U’ van de monding bij
Kijkduin tot deze verse monding). Daarbij is tijdens laagwater geen verbinding met de lagune.
Uiteraard tijdens hoogwater wel.
Een aantal foto’s van Professor Marcel Stive (die de waarneming op 17 januari kenbaar maakte) zijn
toegevoegd (Figuur C.75).

Figuur C.75. Nieuwe geul tussen de lagune en zee. Situatie bij de lagune (links). Geul over de spit (midden en rechts). De
rode pijl markeert paal G1, waarvandaan de waarneming was gedaan dat dit stuk van de punt van de Zandmotor zeer
smal begon te worden.

149

Morfologische Ontwikkeling Zandmotor

150

Morfologische Ontwikkeling Zandmotor

Appendix D. Coördinaten volumebalansgebieden bij de Zandmotor
Balans gebied

Hoekpunten x, y [m] in RD

Zandmotor
schiereiland

x = [ 72107
X=[ -450 62 1710 1900 1900 1095 -450 -450],
72450
Y=[ 18 18 100 79 1468 1660 1385 18]
73492
73635
72602
71921
71092
72107],
y = [ 451000
451380
452660
452790
453720
453250
451920
451000]
x= [ 73635
X=[1901 3400 3400 1901 1901],
74660
Y=[ 79 50 1040 1470 79]
73924
72601
73635],
y = [ 452790
453890
454550
453720
452790]
x = [ 72107
X=[ -451 -451 -1260 -1260 -451],
71087
Y=[ 18 1390 1075 30 18 ]
70780
71557
72107],
y = [ 451000
451920
451110
450410
451000]
Volume balansen van het totale survey gebied zijn gemaakt met de som van de drie
bovenstaande delen

Aangrenzende
kust Noord

Aangrenzende
kust Zuid

Totale
meetgebied

Hoekpunten x, y [m] in lokaal assenstelsel
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