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Onderwerp
Werking kustsysteem en invloed van suppleties op korrelgrootteverdeling in het kustsysteem

1 Inleiding

Regelmatig worden er vragen aan RWS gesteld of suppleties bijdragen aan veranderingen in
de algemeen gemiddelde korrelgrootte van sediment op bepaalde plaatsen op de kust of in de
Waddenzee. In verband met de voorbereidingen voor een geulwandsuppletie aan de westkop
van Ameland lijkt het opportuun van te voren te gaan nadenken of dat inderdaad het geval is of
zou kunnen zijn, en zo ja, en op welke schaal dat dan is (lokaal of in een groter gebied). Deze
notitie gaat uit van de aantekeningen die op 20 juni j.1.gemaakt zijn tijdens een workshop met
RWS en Deltares, en maakt ook gebruik van de voordracht van Wang op die dag en
aangevuld met enige literatuur. Daarnaast maken we enkele opmerkingen over de effecten van
selectie van korrelgrootte suppletiezand vooraf, tijdens en na suppleren. De focus in deze
notitie is op de suppleties zelf, en minder op het gehele Waddensysteem; daarvoor is een
uitgezoomd waarnemingsniveau nodig, en data daarvoor ontbreken nog. Dat is wel een
lonkend, maar nog enigszins verwijderd perspectief. Eerst zal de monitoring van het
Waddengebied op een nieuwe leest geschoeid moeten zijn (cf. Monitoringsplan DPW, 2014)
aangevuld door monitoring bij grotere suppletie-pilots (cf. Voorkeurstrategie DPW, 2014).

2 De suppletie als product

Suppleties kunnen in diverse verschijningsvormen uitgevoerd worden. Van topografisch hoog
naar topografisch laag zijn dat de volgende: duinverzwaring, strandsuppletie, onderwater- of
vooroeversuppietie en geulwandsuppletie. Een speciaal geval is een plaatsuppietie
(Galgeplaat, Oosterschelde). Elke suppletie is na gereedkomen onderhevig aan erosie:
aangegeven is of het korrel-selectieproces waarneembaar/zichtbaar is of niet. Wat blijkt is dat
veel van de korrelgrootte selectieprocessen niet direct waarneembaar zijn, en veelzijdige en
dure monster- en meetcampagnes nodig zullen zijn om data te verzamelen over dit onderwerp.
1. Duinverzwaring: het selectieproces is zichtbaar.
2. Strandsuppletie: het selectieproces is zichtbaar.
3. Vooroever of onderwatersuppletie op een kust met zandbanken: het selectie proces is

niet zichtbaar.
4. Geulwandsuppletie: niet zichtbaar.
5. Plaatsuppietie: tijdelijk zichtbaar (intergetijden-milieu); op afstand (camera's).
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De plek van de geplande suppletie geeft aan welk type sediment gebruikt kan worden. Hoewel
geprobeerd wordt een soortgelijke korrelgrootte als het ontvangende kustvak te selecteren,
wordt in de praktijk op het strand vaak met een wat grover type sediment gewerkt. Het zou dus
best zo kunnen zijn dat de kust (hoger dan de GLWL) er qua korrelgrootte enkele tientallen
mu's grover bij ligt dan in de jaren 1990, door de met enige frequentie aangevoerde gemiddeld
wat grovere zanden dan de oorspronkelijke kustzanden (Eisma, 1968). Langs de Vlaamse kust
is grover suppleren dan het ontvangende kustvak erkend gemeengoed. Ook op de NL kust zijn
hier lokaal aanwijzingen voor (Stuyfzand et al., 2010).
De vragen betreffende de eventuele invloed van suppleties op korrelgrootteverdeling in hun
omgeving spelen op 2 niveaus:
1. Is er invloed op de directe omgeving van de suppletie?
2. Is er invloed op de overige delen van het systeem, zoals de Waddenzee?

3 Invloed OD de directe omaevina van de suonlatla en wat. .......... .-.- - -- - - - - - - - -

daaraan vooraf gaat

3.1 Voorselectie van het gewonnen zand: het uitgangsmateriaal is qua sortering al
verschillend
De zandwinzone is een strook Noordzee tussen de doorgetrokken NAP-20 m contour en de
dieper gelegen 12-mijls zonegrens. In deze zone staan verschillende soorten sediment ter
beschikking. Het bovenste pakket bestaat uit zandgolf-zand. Dit zand is uniform qua
korrelgrootte en zeer weinig slibhoudend. Het kan nog wel eens een vrij hoog percentage aan
schelpen bevatten. Dit is het zand wat in de actieve omwerkingszone op de Noordzeebodem
heen en weer beweegt, waardoor het dus vaak en langdurig is omgewerkt, en daardoor goed
gesorteerd is. Het is schoongewassen van fijne deeltjes.

Een ander type zand is afkomstig uit ingesneden Holocene geulenbases, die zandig zijn
opgevuld, in het eerste deel van het Holoceen. Deze geulbases horen genetisch bij fossiele
geulen in het gebied achter de Holocene strandwallen in West-Nederland. Omdat het
getijdengeulen waren, en West-Nederland in die tijd een afvoer was voor veel fijn Rijn
materiaal komt het nogal eens voor dat er klei (als flasers, flappen of klei-rolstenen) in deze
sedimenten aanwezig is. Dit zachte kleiige materiaal raakt in een zuigproces gesuspendeerd in
het werkwater. Deze oudere afzettingen zijn minder geschikt als bronmateriaal voor
strandsuppleties omdat het relatief slecht gesorteerd zand is (grote diversiteit aan korrelgrootte
en relatief veel klei bijmenging), maar als vooroever- of geulwand suppletie voldoet het.

Onder de stratigrafische grens Holoceen-Pleistoceen bevinden zich pakket fluviatiel en soms
estuariene zanden in de vorm van oude geulbasisopvullingen. De dimensies van deze
geulopvullingen zijn heel anders dan die van de holocene geulen. De holocene geulen zijn
discrete geulinsnijdingen in een fijnkorrelige/organische ondergrond (basisveen en vroeg
holocene kleiige riviervlakte afzettingen) die daarna opgevuld zijn. De pleistocene geulen zijn
veel breder en versnijden elkaar: er wordt dus heel veel zand vele malen gerecycled. Het
eindresultaat was veel meer een dik pak zand wat zich over grote oppervlakten uitstrekt, ook
over de zandwinzone. Dit zand is echter, in tegenstelling tot het zandgolf-zand, gemiddeld
grover en relatief slecht gesorteerd, bevat nogal wat schelpen en grind, en ook slib- en
leemdeeitjes. Bovendien is het niet goed afgerond, maar hoekig, in tegenstelling tot strandzand
wat min of meer is afgerond door langdurige golfwerking. Dit hoekige zand rolt waarschijnlijk
wat minder makkelijk waardoor erosie wat minder vat heeft op de suppletie. Voor een vo- of gw
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suppletie maakt het niet veel uit welk soort zand gebruikt wordt. Op grond van geologische
herkomst van suppletiezand kan dus geselecteerd worden: zandgolf zand voor
strandsuppleties en ander zand voor andere soorten suppleties.

Voorafgaand aan de zandwinning ten behoeve van een bepaalde suppletie, wordt een
zandwingebied aan een inventarisatie onderworpen. land voor suppleties moet aan tamelijk
strikte criteria voldoen. landwingebieden worden geselecteerd op grond van het gehalte aan
delen grover dan 2 mm, dit mag niet meer zijn dan een zeer laag percentage. Het gehalte aan
slib en fijner mag niet meer zijn dan 1 %. De selectie wordt gedaan op een beperkt aantal
boringen (6 per hectare of soms minder). Desondanks is het aantal 'qua korrelgrootte minder
geslaagde suppleties' maar zeer gering (zie bijlage). Er kan dus geconcludeerd worden dat de
procedure werkt.

3.2 Sorteringsmechanismen tijdens de winning, het transport en de aanleg
Korrelgrootte-se/ectie mechanisme bij zandwinnen en transport
Wanneer een suppletie wordt uitgevoerd, vinden er diverse sorteringsprocessen plaats; dat
begint al bij de winning en transport. Eenmaal op zijn plaats is bij sommige typen suppletie het
sorteringsproces geheel of gedeeltelijk te volgen (strand, duinsuppleties), maar bij andere
typen (vooroever- en geulwand suppleties) is dat alleen mogelijk wanneer intensieve en dure
monster- en analyse campagnes worden ingezet. Er heeft zelden een systematische en
kwantitatieve analyse van verspreiding van suppletiesediment plaatsgevonden met als
hoofdthema: de distributie van korrelgroottes over de tijd. Uitzonderingen zijn de NOURTEC
studie van de tussen-bank suppletie Terschelling en de KLl-eco studie naar de effecten van
suppleren op de duinen/zeereep. Er zijn dus relatief weinig gegevens van de verwerking van
suppletiesediment doorheen het kustsysteem.

Een deel van het fijnkorrelig materiaal wervelt al direct op bij het zuigen en wordt met de
stroming meegenomen. Tijdens de winning wordt zand, met alles wat daar mee meekomt (slib,
organisch materiaal van bodemdieren, grind en stenen) in de zuigbuis meegenomen het schip
in. Aan boord wordt het in de beun gestort, waarbij de overloop van werkwater slib- en
kleideeitjes, en een gedeelte van het gesuspendeerde organische materiaal met zich
meeneemt: dit komt weer in zee terecht. De grootste delen blijven op het bommenrooster
steken en worden uit het te suppleren materiaal verwijderd. Op deze manier zijn al drie
sorteringsslagen beleefd.

Korrelgrootte-selectie mechanisme bij het aanbrengen van zand op de suppletielocatie
(klappen, rainbowen, walspuiten)
Bij klappen wordt het sediment, meest zand, in de beun in zijn geheel in zee gestort. De bulk
van dit sediment valt direct onder het schip, maar fijner materiaal gaat in suspensie en kan tot
verder weg worden meegevoerd, of krijgt door lagere valsnelheid te maken met zijdelingse
verplaatsingen onder invloed van vloed-of ebstroom. Daarbij worden de fijnste deeltjes
uiteraard het verst verzet, voordat zij uiteindelijk uitregenen naar de zeebodem ('baggerpluim').
Er is veelonderzoek en modelstudie gedaan ter beperking van baggerpluimen.

Bij rainbowen wordt het beunmateriaal weer met zeewater aangelengd, waarna het over de
boeg gespoten wordt. Door de bijkomende lucht raakt het sediment sterk geaereerd waardoor
het meestal aanwezige organisch materiaal snel gaat oxyderen (dit geeft vaak tijdelijke
stankoverlast). Door het mechanisme van rainbowen worden de korrels geheel gemengd. Ook
hier geldt dat de grotere korrels op één plek terecht zullen komen vlak onder het punt waar het
water/sedimentmengsel het zeeoppervlak raakt, en fijnere korrels zullen daar progressief
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omheen gesorteerd worden. Fijne sedimentdeeltjes gaan in suspensie en kunnen verder weg
gevoerd worden op het getij.

Bij wa/spuiten wordt het sediment vanuit de beun een persleiding in gepompt. Aan het einde
van een persleiding ligt de spuitmond. Rondom de spuitmond blijft het grofste materiaalliggen
(grind, grotere schelpen, etc.) en vanaf dat punt vloeit water met zand in alle richtingen uit, wat
zorgt voor een algemene progressieve korrelgrootteverfijning naarmate het sediment verder
van de spuitkop af ligt. Het vervoer van het opgespoten materiaal met stromend water volgt de
wetten van de hydrodynamica; door de zeer grote sedimentlast kunnen ook amorfe zandlagen
afgezet worden binnen kort tijdbestek: massale en plotselinge uitval uit suspensie.

3.3 Natuurlijke sortering náaanleg
Een zeer belangrijk effect van suppleren is dat het gesuppleerde sediment wordt herverdeeld
(en gesorteerd) over de beschikbare ruimte rondom de suppletie. Sortering van
suppletiesediment zal altijd plaatsvinden. Het is nagenoeg onmogelijk dat een gesuppleerd
sediment qua korrelgrootte en qua sortering 100% lijkt op die in het ontvangende kustdeel. Bij
de optredende herverdelingsprocessen die onvermijdelijk gaan plaatvinden, worden korrels
naar hun hydrodynamisch ideale positie getransporteerd, waarbij de "hydrodynamisch
geschikte" en ook de zwaardere korrels in de suppletie omgeving zullen blijven hangen. Het
hangt erg af van de soort suppletie, de suppletielocatie, van de hoeveelheid en samenstelling
van het suppletiemateriaal en van het lokale hydrodynamische klimaat hoe intensief en
langdurig de verplaatsingen van het suppletiezand zullen zijn.

Een vooroeversuppietie en een geulwandsuppletie liggen in een dynamisch gebied, van
waaruit het zand snel via de gebruikelijke wegen wordt verspreid en afgezet, dáár waar de
natuurlijke dynamiek dat toestaat. Op het strand/duin is dit minder het geval, omdat de korrels
hier pas worden bewogen bij extreme omstandigheden. Hier zal het afwijkende (grovere)
materiaal dus langer (of permanent?) kunnen blijven liggen. Bij het waarnemen van
veranderingen in korrelgrootte op een gesuppleerd kustvak speelt de zichtbaarheid na aanleg
een grote rol: bij de meeste van de gesuppleerde kustvakken is die zichtbaarheid, en dus onze
kennis beperkt.

Afwijkingen in de korrelgroottes zullen vrij snel uitgewist worden door verdeling van het
suppletiezand over aanpalende kustvakken (langs de kust, naar dieper water en de zeereep
in). Vooral op de gesloten Hollandse kust is dit goed merkbaar. Deze kust is al een paar
duizend jaar recht, en niet zonder reden: hier werken de herverdelingsprocessen het meest
intensief (golfklimaat) en eenduidig (invalsrichtingen wind). Slechts lokaal kunnen effecten van
afwijkende korrelgroottes wat langer voortduren.

Anders wordt het waarschijnlijk als gevolg van tientallen jaren suppleren: het vermoeden
bestaat dat de gemiddelde korrelgrootte van de Nederlandse stranden is toegenomen met
enkele tientallen mIJ ten opzichte van het moment van monstername door Eisma (1968), die
zijn onderzoek deed ver voordat suppleties startten. Grotere en hoekigere korrelgroottes
betekenen minder onderhoud, en dus minder onderhoudskosten, omdat de korrels gemiddeld
langer op hun suppletielocatie zullen blijven liggen (ontwerp Kust op Kracht is hier o.a. op
gebaseerd). Het is slecht bekend welke effecten de (graduele) veranderingen in korrelgrootte
cq andere sedimentkarakteristieken hebben op de kust-ecologie. Data zijn er bijna uitsluitend
voor het supra- en intertidale deel van het kustprofiel, en van een paar stukken vooroever van
Ameland en Schiermonnikoog. Dat is logisch want het verkrijgen van dit type data is kostbaar
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en vergt bovendien een lange adem. De harde, dichtgepakte suppletiezanden worden door de
Vlamingen genoemd als een nadeel van suppleren, in die zin dat ze ecologisch anders zijn dan
'gewone' kustzanden.
De wijze van suppleren doet er ook toe. Suppleties op dieper water gaan langer mee en
verspreiden het zand veel minder dan ondiep aangebrachte suppleties. De effectiviteit van
dieper aangebrachte suppleties wordt wel op hun morfologische aanpassingen aan het
systeem kust geëvalueerd, maar niet op korrelgrootte.

Met de wind als sorterend agens is het vooral een tijdelijk fenomeen in de richting van de
overheersende wind. Het is bekend dat strand en/of duinsuppleties 1 tot 2 jaar overlast kunnen
geven door opnamen van 'stof van het droge oppervlak van een suppletie (Arens, 1995; Van
der Wal, 1995). Dit is onlangs bij de Zandmotor nog eens aangetoond na klachten van de
bewoners van Kijkduin over stofaanvoer als gevolg van het aanbrengen van de Zandmotor. Na
twee jaar was de overlast en waren de klachten wel verdwenen. Na wegblazen van de fijnen
aan de bovenkant van de lM, zal het zand wat van de Zandmotor afkomt alleen salterend (de
korrels tussen 60 en 400 mu bewegen zich met sprongen tot ca. 1,5 m boven het
zandoppervlak) en rollend (boven de 400 mu) bewegen. De reikwijdte daarvan is vooralsnog
gering: alle zand wordt opgevangen door de aangeplante helm aan de duinvoet achter het
prikkeldraad.

3.4 Conclusie op de vraag: is er invloed op de directe omgeving van de suppletie?
De vraag is eenvoudig te beantwoorden: ja, er is tijdelijk en plaatselijk invloed van strand- en
vooroversuppieties op de omgeving als het over korrelgroottes gaat. Afhankelijk van de grootte
van het contrast tussen korrelgroottes van suppletiemateriaal ten opzichte van de korrelgrootte
van het ontvangende kustvak, en de grootte van de suppletie, zal een suplletie langer of korter
zichtbaar blijven. Uiteindelijk zal de suppletie niet meer herkenbaar zijn. Lange-termijn effecten
op de ecologie zijn minder goed bekend; op het strand en in de vooroever spelen hierbij meer
processen een rol dan alleen de korrelgrootte van suppleren.

Anders is het met duinen: eenmaal in en achter de zeereep ingewaaid suppletiezand gaat
onderdeel vormen van het duinsysteem. Eventuele effecten op de omgeving zijn dan niet het
gevolg van veranderingen van korrelgrootte maar van de geochemie van het ingewaaide zand,
die anders is of kan zijn dan die van het van voor 1995 (= start dynamisch handhaven)
aanwezige duinzand.

4 Is er invloed op de overige delen van het systeem, zoals de
Waddenzee?

De korrelgrootteverdeling van sediment in de Waddenzee is al heel lang bestudeerd, al midden
in de vorige eeuw (Van Straaten, 1954). Van Straaten is duidelijk over de verdeling van
sedimentkorreis in de Waddenzee: grovere korrel in de geulen, fijnere korrels op de platen, en
dan komt er ook wat slib bij. Verder is er een duidelijke en algemene gradiënt naar fijnere
korrelgrootte, gaande van een uitmonding van een geul in zee naar de Waddenzeekust van
het vasteland toe. Een detailstudie van Bartholomä en Flemming (2007) op een wadplaat
versterkt deze indruk. Het hele waddensysteem met al zijn vertakkingen en differentiatie rond
de eilandkoppen werkt als één grote sorteermachine. Aangezien de dynamiek van de
Waddenzee vooral geregeerd wordt door het getij wat tweemaal daags in- en uitstroomt,
worden hierbij immense volumes zand en ander sediment voortdurend herverdeeld en dus
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gesorteerd. Daarbij opgeteld worden de sorterende werking van de invallende golven op de
eilanden en de buitendelta's, en de sorterende werking van de wind op het strandzand.
De vraag is of veranderende korrelgrootte in de omgeving van een suppletie de natuurlijkheid
van de wijdere omgeving beïnvloedt. Er wordt blijkbaar voetstoots van uit gegaan dat elke
suppletie grote invloed heeft op zijn omgeving, waar die omgeving ook uit bestaat (rechte kust
of eilandkap). Thomasson (2013) heeft eea verdienstelijk op een rijtje gezet maar komt er toch
niet helemaal uit. De vooroordelen over de hoeveelheid suppletiezand (volgens vele
stakeholders heel veel) en de aard van het materiaal (volgens velen afwijkend van de
omgeving waar de suppleties in geplaatst wordt) en de effecten van suppletie (deze worden
sterk overschat ten opzichte van de natuurlijke/gebruikelijke sedimentstromen) worden door
Thomasson (2013) met weinig nuance weergegeven. Bijvoorbeeld, verzanding van de
westelijke Waddenzee wordt in negatieve connotatie neergezet, alsof het een ziekte is.
Blijkbaar is de werking van de waddensystemen bij het grotere publiek, maar wellicht ook bij
sommige wetenschappers, niet goed bekend waardoor lokale en tijdelijke veldindrukken ("er
blijven grove korrels op het strand liggen na de j.1. suppletie" of zoals boven, "de westelijke
Waddenzee verzandt") geprojecteerd worden tot "iets heel groots".

De kernvraag is: wat is de invloed van een volume gesuppleerd sediment (met een specifieke
korrelgroottesamenstelling) op de 'natuurlijke' omgeving, rekening houdend met:

• Kwaliteitsselectie (uitgedrukt in kg-samenstelling) van het uitgangsmateriaal (Deze
wordt doorgaans met zorg zo goed mogelijk afgestemd op de ontvangende
suppletielocatie );

• Forcerende mechanismen (tij, golven, sorteringsproces) en transportpaden, en de
uitwerking daarvan in het gegradeerde systeem, zoals o.a. door van Straaten (1954)
beschreven;

• Plaatselijke hydraulische omstandigheden en potentieie transportfluxen van sediment
vanaf die plaats (ruimtelijke dimensies);

• Beschikbare tijd om de suppletie te verspreiden (dimensies in de tijd);
• Hoe ziet de restfractie er uit na een periode van dispersie van de bulk van het

gesuppleerde sediment?
• De frequentie van suppleren in een bepaald gebied (ivm eventuele cumulatieve

effecten).

Bij het beantwoorden van deze vraag beschikken we niet over de uitgebreide data om dit te
onderzoeken, maar we kunnen wel vertrouwen op de wetten van de logica en onze kennis van
het natuurlijke systeem en de sturende processen. Twee aspecten zijn hierbij belangrijk:
a. zoals eerder aangegeven, wordt suppletiezand onder invloed van natuurlijke processen

over het systeem verspreid, en wordt alleen dáár afgezet waar de natuurlijke dynamiek
dat toelaat. Een slibrijk gebied kan dus alleen zandig worden, als de lokale (natuurlijke)
dynamiek daar toeneemt. Dit wordt dus gedreven door veranderingen in de
hydrodynamische processen, en niet door een verandering in het aanbod verderop in
het systeem, zoals een suppletie aan de kust of tegen een geulwand. Zelfs een grotere
suppletie, of een serie van kleinere « 1,5 miljoen m3 per suppletie) zoals bij Ameland
zal weinig invloed hebben op het systeem.

b. De hoeveelheid suppletiezand (3 tot 4 miljoen m3 per jaar) staat niet in verhouding tot
de natuurlijke hoeveelheden sediment die in beweging zijn en in de Waddenzee
kunnen sedimenteren. Als voorbeeld kan Ameland en omgeving dienen. We suppleren
relatief veel bij Ameland. Vanuit de systeemkennis weten we dat bij Ameland een
volume van ca. 1,5 miljoen m3 zand met een frequentie van eenmaal per 2 jaar in
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weinig tijd verspreid is door het systeem; want al na die korte periode geven de
JARKUS metingen aan dat het alweer tijd is voor de volgende suppletie. Blijkbaar heeft
het systeem van Ameland een grote zandhonger--op de oorzaken van die zandhonger
gaan we hier niet in. De hoeveelheid zand die zich in een jaar door het systeem
verspreidt is dus vele malen groter dan de suppleties. De conclusie is dan ook dat in
het geval van Ameland de korrelgrootteverdeling van de gemiddelde suppletie
nauwelijks invloed heeft op het gehele zeegatsysteem, omdat dit slechts een gering
deel van de totale sedimentstroom vertegenwoordigd.

Conclusie
Het zandiger worden van bepaalde gebieden in de Waddenzee is hoogstwaarschijnlijk eerder
een effect van lokaal veranderende dynamiek (verplaatsen van geulen, etc). Waargenomen
'nieuw' zand zal slechts voor een zeer klein percentage uit 'suppletiezand' bestaan.

5 Discussie en conclusies

Voor wat betreft de lokale effecten van suppleren, doen de schaal en de plaats van suppleren
er dus toe. Hoe kleiner de suppletie en hoe hoger in het profiel (strandverbreding en
duinverzwaring), hoe beter het suppletiemateriaal afgestemd dient te zijn op de ontvangende
omgeving. Andersom geldt ook: hoe groter de suppletie en hoe verder "uit het zicht', hoe
minder de juiste korrelgroottesamenstelling en -sortering een rol spelen. In het laatste geval is
er tijd en voldoende dynamiek beschikbaar om de juiste korrelgrootte op de juiste plaats te
krijgen. Zo vindt er dan op de suppletielocatie een relatieve aanrijking van grove korrels plaats
(die gaan pas later op de loop) en komen de kleinere korrels verder weg over de tijd. Bij de
Zandmotor zie je dan progressieve sortering van zandkorrels, langs het zeefront van de
Zandmotor. Het aanbod van transporteerbaar sediment is zo groot, en de transport capaciteit
is ook zo groot dat vrijwel al het materiaal op het erosieve kustgedeelte op de loop gaat. Alleen
de allergrootste stenen, de grofste fractie, blijven liggen aan de kop van de Zandmotor.

De effecten van slib-sedimentatie (slib als onderdeel van het aangevoerde suppletiemateriaal)
zijn hoogstwaarschijnlijk geheel te verwaarlozen ten opzichte van de natuurlijke variabiliteit en
het natuurlijke aanbod aan slib, en leiden nergens tot echte problemen. De slibsedimentatie in
geulen en Waddenhavens en in de oostelijke Waddenzee zou zonder suppleren in dezelfde
mate optreden.

De hoeveelheden met suppleties aangevoerd zand naar de Waddenkust, tussen de 3 en 4
miljoen m3 per jaar, zijn relatief klein ten opzichte van de jaarlijks circulerende hoeveelheid van
vele honderden miljoenen m3 zand langs de Noordzeekust. Op basis van deze verhouding kan
verwacht worden dat suppleren nergens tot grote veranderingen de korrelgroottesamenstelling,
noch tot veranderingen in de natuurlijke karakteristieken van het kustzand zal leiden. Alleen
zeer lokaal, in het droge en zichtbare bereik op de stranden en in de duinen kan een effect
zichtbaar zijn. Graduele verschillen lijken wel mogelijk. De Moor (2006) geeft voor de Vlaamse
stranden overigens aan dat wel relatief grote veranderingen hebben plaatsgevonden.

Het systeem van sedimentatie en erosie, en dus ook transport van sediment, in de Wadden
door middel van golven en getijstromingen, is onvoldoende gekend om de natuurlijke
sedimentfluxen van zand en slib richting de Waddenzee te kwantificeren. Evenals de exacte
verhouding tot de hoeveelheden zand en slib die als gevolg van suppleren de Waddenzee in
komen. Voorspellende modellen voor slibtransport worden op dit moment ontworpen, maar er
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is nog geen zicht op de nauwkeurigheid van deze modellen in de zin dat slib wat met een
suppletie wordt aangevoerd, gemodelleerd kan worden. Ook de capaciteit om
sedimentverplaatsingen te meten is op dit moment onvoldoende. Het gevoel bestaat dat er een
limiet is aan de transportcapaciteit van de stromingen in de zeegaten (Elias et al., 2012). Om te
kunnen bepalen wat de eventuele effecten van een grote suppletie kunnen zijn, is meer inzicht
in deze factor nodig.

Hier komt de schaal weer om de hoek kijken: het ligt waarschijnlijk allemaal niet zo kritisch als
velen denken. Een goede informatiecampagne bij de start van een
buitendelta/geulwandsuppletie is aan te bevelen, waarin helderheid wordt gegeven over het
bronsediment, ontvangend doelgebied en te verwachten transportmechanismen te land en in
de zee. Het is ook van belang dat de keuze van het uitgangsmateriaal van suppleties op de
"schone" Hollandse kust en suppleties in zeegaten of op geulranden onderling verschillen.
Zonder grotere en dus duurdere pilots (factor 10 ten opzichte van de huidige praktijk)
gekoppeld aan een technisch-wetenschappelijk onderzoeksprogramma van zo'n pilot (zoals
Nature Coast), wordt geen nieuwe kennis verworven, en zal het onderwerp altijd ter discussie
blijven, en komen we ook niet verder in onze aannames of de uitwerking van hypotheses. De
werkhypothese is dat suppleties alleen plaatselijk en tijdelijk de balans zodanig verstoren dat
gevolgen optreden in de verdeling van korrelgroottes van het suppletiesediment. Daarom is het
van waardevol en belangrijk dat het onderzoek van Kustgenese 2 zich (o.a.) richt op het
verbeteren van de systeemkennis die nodig is om de effecten van een grootschalige
systeemsuppletie beter te kunnen voorspellen. Kan suppleren de algemene
korrelgrootteverdeling op de kust beïnvloeden, een werkhypothese:

• Lokaal op het strand: ja, plaatselijk en tijdelijk bij een 'op zijn plaats blijvende' kustlijn.
Het duurt relatief lang voordat het relatief grove zand van een strandsuppletie verwerkt
is in het kustsysteem. Bij een vooroeversuppietie is de verwerkingsduur minder van
belang omdat die dieper onder water ligt en aan meer dynamiek wordt blootgesteld.
Omwerking van zand onder de brekerbanken (dus wat dieper op de kusthelling) komt
vaak voor tijdens stormen en gaat 10-15, soms 20 cm diep bij een echt hevige storm:
dan gaat al het fijnere materiaal in suspensie en kan kusthelling-afwaarts
getransporteerd worden.

• Bij een licht uitbouwende kust, zoals tegenwoordig op veel plaatsen het geval is:
korrelgrootteveranderingen vallen minder op. Grote suppleties van minder
schoongewassen zand (relatief hoog gehalte aan slib) verspreiden gedurende ca. 1-2
jaar de fijnere delen via de lucht.

• Van vooroeversuppieties en geulwandsuppleties valt geen grote invloed op de
korrelgrootteverdeling van de wijdere omgeving te verwachten. Monitoring naar
korrelgrootteverdeling is de enige aangewezen methode om hierin uitsluitsel te geven.
Jaarlijks herhaalde opnamen op een bepaald zelfde moment in het jaar moeten
daarvoor de data leveren. De gekozen methoden onder en boven water, liefst remote
sensed, moeten op elkaar aansluiten/kort overlappen. Het is belangrijk dat van te voren
met partijen (ook van buiten, NGO's bijvoorbeeld) overlegd wordt dat de gekozen
methoden een bijdrage gaan leveren aan de oplossing van dit vraagstuk.
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6 Hoe komen we erachter wat er gebeurt met de
korrelgrootteverdelingen onder invloed van suppleren?

• Moderne monitoringsmethoden (bij voorkeur 'remote sensed') moeten aangewend worden
om gebiedsdekkende en kwalitatief voldoende data te verwerven. Duur zeegaand
onderzoek met grote schepen moet zoveel mogelijk vermeden worden (dus werken vanaf
kleine platforms en met drones). Op het strand en in het duin kan vanuit een vliegtuig
spectraalanalyse toegepast worden (cf. langs de Vlaamse kust)

• Experimentele aspect van het onderzoek: bronsediment-karakteristieken (kies een soort
zand uit wat 'vreemd' is in de ontvangende omgeving, bijvoorbeeld afwijkende kleur of
korrelgrootte als de gelegenheid zich voordoet ); verspreiding van het zand op halfjaarlijkse
basis te meten (werking van de wisseling van de seizoenen), waar komt het terecht, hoe
groot is dat gebied etc .. We zullen zien dat het snel lastig wordt het suppletiezand te
onderscheiden van zijn omgeving, dus de methoden moeten robuust en analytisch tegelijk
zijn.

• Over enkele jaren zijn de eerste analyses van de Zandmotor beschikbaar; deze kunnen in
combinatie met een pilot op een buitendelta van het Zeegat van Ameland (dit gooit op dit
moment de hoogste ogen) voor een doorbraak in het denken en in de aanpak zorgen.

• Nadere uitwerking van het verhaalover het sediment-herverdelende systeem, ook in
lekentaal. De resultaten moeten goed gecommuniceerd worden vooral naar de
buitenwereld, elke suppletie opnieuw, ook aangepast aan elke nieuwe suppletie. Een
eerste gelegenheid zal zich waarschijnlijk voordoen op de Waddenkust (Zeegat van
Ameland), cf. Beslissing Zand.

• Aanbevolen wordt een percentage van het beschikbare onderzoeksbudget aan toegepast
onderzoek inclusief een publieksvertaling te besteden.
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BIJLAGE 1
In de onderstaande tabel worden een aantal van deze 'minder aangepaste' gevallen op een
rijtje gezet; een aantal van deze gevallen is nog "in process". waardoor het een stadium in
ontwikkeling is, op weg naar vermenging van het suppletiezand met het zand uit de omgeving
waar het suppletiezand in het terecht is gekomen.
Tabel1

locatie situatie effect maatregel

Hoek van Holland Te grof sediment, met Steil en gevaarlijk Zeewaarts afschuiven
strandsuppletie grind badstrand van het grove

sediment
1. Duinverzwaring Veel klonten fijn Onbeweegbaarheid van Laten liggen; al te

Voorne; sediment door gebruik 'duin' oppervlak; sterke weelderige
2. Van

Dixhoorndriehoek van minder geëigend begroeiing door vegetatiegroei
uitgangsmateriaal eutrofiering vanuit de periodiek verwijderen;
(baggermatriaal uit klonten fijn sediment recent het openen van
Eurogeul en de zeereep dmv
havenmond) sleuven om het

ongeschikte materiaal
te bedekken met vers
stuifzand vanaf het
strand

Bergen aan Zee: Naar verhouding grof, Ophoping van dit zand Geen (voor zover
duinvoetverzwaring bruin gekleurd zand tegen het klif en bekend). Helm

inwaaien van dit zand inplanten op het
de zeereep over, de zeeduin?
dorpsbegroeiing in.
Omdat het duin van
Bergen aan Zee fijn, wit
kalkarm zand bevat,
betekent de bedekking
met het nieuwe zand
een omslag naar kalk
minnende vegetatie

Duincompensatie 's- Opgespoten Eutroof, dicht gepakt Neem de tijd voor
Gravenzande zeebodemzand van zand waar de natuurlijke

wisselende doelsoorten van bodemvorming en
korrelgrootte; zeer vochtige duinvalleien na aanvoer van zaad en
vaste pakking 5 jaar nog niet in sporen

kunnen vestigen
Vlieland Rossig mineraalrijk Grof zand op het hoge Niets, wachten op

zand wat een stuk strand wat door vermenging met
grover is dan het uitblazing van de fijnere oorspronkelijk zand.
gebruikelijke zandkorrel verder Dus kusterosie
Waddeneiland vergrooft. Doordat het toestaan en volgende
kwartszand wat wit en ook een mineraalrijk keer een betere keuze
fijn is. zand is, wordt het maken

oppervlak met een rood
waas overtrokken.
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Zandmotor Overwegend zeer Onmiddellijke Verspreiding van fijn
zandige baggerdump mobilisatie van grote materiaal door de wind
van 1,5 km uitstekend hoeveelheden zand en gaf aanvankelijk
in zee, 21,5 Mm3, van slib in zee, concentratie klachten, en is sterk
zeer diverse van grove elementen op verminderd sinds het
korrelgrootte: van fijn de kop van de suppletie, eerste jaar. Dit is
slib tot en met verwaaiing van fijn slib normaal bij suppleties
mammoetkiezen en en kleideeitjes in de op de NL kust. Zand
stenen tot 30 cm. richting van Kijkduin. Dit moet juist verspreid

is de grootste worden en dit gaat
sorteermachine van geheel zoals verwacht,
gebiedsvreemd behalve dat de
materiaal aan het werk kloksnelheid hoger ligt
op de NL kust dan gedacht op basis

van modellerinq

Tabel A-1
Enkele voorbeelden van min of meer afwijkende suppleties. De Zandmotor is een erg grote
suppletie waarvan het vele, vele jaren gaat duren voordat deze door de golven op de kust (en
deels door de wind) gesorteerd is.


