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1

INLEIDING EN PROJECTDOEL

De kustlijn van Nederland is constant in beweging. Processen als erosie en sedimentatie zorgen dat de
kustlijn op sommige plekken erodeert en op andere plekken aangroeit. Om de veiligheid van Nederland in
de toekomst te kunnen waarborgen wordt een strategie aangehouden waarbij kustsuppleties worden
uitgevoerd om de basiskustlijn te handhaven, kustlijnerosie tegen te gaan en om het kustfundament te
laten meestijgen met de zeespiegelstijging. De hoeveelheid zand die nodig is om het zandtekort van het
kustsysteem door erosie en zeespiegelstijging aan te vullen kan toenemen. Mogelijk zal steeds meer zand
nodig zijn om de veiligheid en andere functies van de kust te behouden.
De basis van het huidige suppletiebeleid is gelegd in het programma Kustgenese, fase 1 (Stive, 1987).
Hierop is in diverse Kustnota’s en de Beleidslijn kust voortgebouwd en is met het Deltaprogramma 2015
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu & Ministerie van Economische Zaken, 2015b) een verdere slag in
gemaakt. Het kabinet heeft besloten het monitorings- en onderzoekprogramma kust de intensiveren naar
aanleiding van het Deltaprogramma. Met de blik op de toekomst en de daarmee gepaard gaande
zeespiegelstijging en verdere bodemdaling vraagt het huidige beleid om een herziening. Dit beleidsadvies
zal in 2020 worden geleverd in de vorm van Kustgenese 2.0 (KG2). Het programma Kustgenese 2.0 heeft
als doelstelling ‘Het genereren van kennis om vanaf 2020 goed onderbouwd besluiten te kunnen nemen
over beleid en beheer van het Nederlandse zandige kustsysteem.’
Binnen het project Kustgenese 2.0 wordt er daarom onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van
zandsuppletie en hoeveel zand nodig is, waar en wanneer het zand nodig is en hoe we het zand het best
kunnen neerleggen. KG2 hanteert een vernieuwde formule van uitrekenen van de sedimentbehoefte van
de kust en aan de hand van deze behoeftes zijn een aantal suppletiestrategieën geselecteerd. Deze
strategieën verschillen in omvang, locatie en uitvoeringswijze en hebben daarom verschillende impacts op
de natuur en andere kustfuncties. In 2020 zal KG2 een beleidsadvies uitbrengen over welke
suppletiestrategie (hoeveel zand, waar, waarom en wanneer) het meest effectief en efficiënt is waarbij de
focus ligt op duurzaam behoud van de kustlijnfuncties. De huidige strategische doelen van het kustbeleid
blijven het uitgangspunt voor het op te stellen beleidsadvies. Bezien wordt of de resultaten van KG2 en
andere nieuwe inzichten effect hebben op de tactische en operationele doelen van het kustbeleid. Hierbij
ligt de nadruk op een duurzaam kustbeleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de
gestelde doelstellingen ten aanzien van natuurbehoud en -ontwikkeling, recreatie.
Criteria die mede de afweging van een suppletiestrategie beïnvloeden zijn de mate van efficiency (kosten),
de gevolgen op natuur- en recreatie waarden en andere kustfuncties, en tevens spelen technische en
praktische aspecten een rol, zoals beschikbaarheid van suppletiezand en de uitvoeringsmethoden. Om te
komen tot de meest effectieve, efficiënte en duurzame suppletiestrategie vraagt Rijkswaterstaat om een
beoordelingsmatrix of framework waarin de ecologische, economische en sociale impacts van de
verschillende suppletiestrategieën kan worden bepaald en afgewogen.
In deze context heeft Arcadis een beoordelingsmatrix opgesteld waarin ecologische, sociale en
economische effecten van verschillende suppletiestrategieën aan de hand van een set kwantitatieve en/of
kwalitatieve kustgerelateerde indicatoren worden bepaald en zo medebepalend kunnen zijn in de afweging
van deze strategieën. De matrix geeft op een eenvoudige en integrale wijze, aan de hand van beschikbare
numerieke data, de verschillende effecten van de suppletiestrategieën weer en kan fungeren als een
simpele tool bij de keuze voor een voorkeursstrategie.
Dit rapport beschrijft de uitkomst van een literatuurstudie naar mogelijke indicatoren die de ecologische,
sociale en economische effecten van verschillende suppletiestrategieën kunnen weergeven. Om tot een
initiële groslijst (apart geleverd aan RWS en weergegeven als bijlage: gros lijst van indicatoren (november
2019)) met indicatoren te komen is gebruik gemaakt van wetenschappelijke en semiwetenschappelijke
literatuur en is bij andere (ook internationale) collega’s navraag gedaan om te achterhalen of er mogelijk
bruikbare ervaringen zijn op dit gebied. Aan de hand van een groslijst aan indicatoren is in overleg met
RWS een selectie van de meest kansrijke indicatoren samengesteld (in dit rapport weergegeven in (Tabel
5). In dit rapport wordt beschreven waarom een bepaalde indicator relevant is, waarom deze gekozen is
aan de hand van een aantal selectiecriteria en er wordt uitgelegd welke formule en numerieke eenheid
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voor een bepaalde indicator is gebruikt en hoe dit voor de verschillende suppletiestrategieën wordt
doorgerekend in de matrix. Dit rapport geeft verder een beschrijving van de beoordelingsmatrix, hoe deze
is opgezet, hoe het moet worden gebruikt, een afbakening van wat er wel en niet met de matrix te bepalen
is, en hoe de uitkomsten geïnterpreteerd kunnen worden. Tenslotte worden er aanbeveling gegeven hoe
de matrix kan worden verbeterd in een eventueel vervolgstudie.
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2

LITERATUURSTUDIE EN INTERNATIONALE
ERVARINGEN

Er is een beknopte inventarisatie uitgevoerd van toegankelijke literatuur en oordelen van deskundigen over
de verschillende effecten van suppleties op de Nederlandse kust en met name naar toepasbare kust
gerelateerde indicatoren en toepasbare matrices of frameworks voor beoordeling. Er is gebruik gemaakt
van publiekelijk toegankelijke informatie op internet, en gekeken in zowel wetenschappelijke als semiwetenschappelijke literatuur. Verder is er aan collega’s in andere landen (Groot-Brittannië, Australië,
Duitsland, Canada, België, Amerika, Chili en Singapore) gevraagd naar hun ervaringen met dit onderwerp
en met soortgelijke beoordelingsmatrixen. Hieronder is een beknopt overzicht gegeven van wat er aan
informatie is gevonden.

2.1

Indicatoren

Nederland heeft een geschiedenis waarin de strijd met het water een centrale plek heeft ingenomen en
wordt vaak gezien als expert en marktleider op het gebied van kustverdediging. Er is veel ervaring
opgedaan met het uitvoeren van zandsuppleties. Sinds de invoering van het beleid van dynamisch
handhaven in 1990 is in totaal meer dan 180 miljoen m3 zand gesuppleerd. Er is veel literatuur te vinden
over kustverdediging en versterking in Nederland onder andere met zandsuppleties en ook over de
richtlijnen voor het ontwerpen van onderwater- en strandsuppleties. (Van der Spek en Lodder, 2015;
Loffler, van der Spek, & van Gelder-Maas, 2011; van Balen et al, 2011; Haasnoot, , 2019; Rijkswaterstaat
(RWS), 2019; Van Santen en Steetzel, 2015).
Uit de literatuurstudie blijkt dat redelijk veel is gepubliceerd over mogelijke kustbescherming gerelateerde
indicatoren. Vaak wordt een selectie van een indicator gemaakt zonder uitleg waarom deze is gekozen
(Balen et al, 2011; Stronkhorst et al, 2012). Verder zijn veel indicatoren in feite de uitgangspunten (of
hoofddoelen) van de geselecteerde suppletiestrategieën (bijvoorbeeld faalkans eerste duinrij, veiligheid
binnen of buitendijks) als onderdeel van het ‘duurzaam behoud” van kustlijnfuncties en ten behoeve van
waterveiligheid. Deze indicatoren zijn dan al meegenomen in de selectie van de huidige
suppletiestrategieën en zullen daardoor niet meer onderscheidend zijn tussen de strategieën. Deze
indicatoren staan wel kort beschreven in 4.2.1 maar zijn in deze studie niet verder meegenomen.
Veel indicatoren die in de literatuur staan beschreven zijn wel kwalitatief te beoordelen maar niet
kwantitatief. In samenspraak met Rijkswaterstaat is er met name gezocht naar indicatoren die kwantitatief
te bepalen zijn en waarvoor een eenheid te gebruiken is die aan de hand van numerieke data kan worden
berekend voor de verschillende suppletiestrategieën.
Een beoordelingsmatrix valt of staat bij de selectie van de juiste indicatoren. Deze lijst aan indicatoren is bij
voorkeur ‘MECE’ (Mutually Exclusive Collectively Exhaustive). Dit houdt in dat de effecten op sociaal,
economisch en milieutechnisch vlak in zijn geheel in beeld worden gebracht zonder dat een effect door
verschillende (overlappende) indicatoren wordt beoordeeld.
Aan de hand van de literatuur is er een selectie gemaakt van andere relevante en bruikbare indicatoren die
de verschillende effecten op de kust omgeving kunnen aangeven. De resultaten van deze literatuurstudie
voor elke geselecteerde indicator zijn verwerkt in Hoofdstuk 3.4.1. In de volgende paragrafen wordt
beknopt ingegaan op de indicatoren die tijdens de literatuurstudie zijn gevonden.

2.1.1

Ecologische effecten

Een aantal documenten beschrijft de mogelijke effecten van zandsuppleties op de ecologie van de
Nederlandse kust beschrijven. In ‘Ecologische effecten van kustsuppleties’ (Herman, Holzhauer,
Vergouwen, Wijsman, & Baptist, 2016) is een systeembeschrijving opgenomen en de verschillende
onderzoeksprioriteiten worden bepaald.
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Dit document beschrijft de vraagstukken voor mogelijke effecten van zandsuppleties op de ecologie van de
Nederlandse kust met als doel te onderzoeken hoe suppletiestrategieën in de nabije toekomst kunnen
bijdragen aan het kustbeheer in samenhang met het kustecosysteem. Holzhauer & Van OeverenTheeuwes (2014) beschrijven in het Werkplan 2014 "Ecologisch gericht suppleren" onder het KPP B&O
Kust ecologie project de ecologische vraagstukken met betrekking tot suppleties en vertaalt inzichten in het
systeemgedrag en hoe zandsuppleties van invloed zijn op natuurwaarden naar adviezen over het huidige
kustbeheer. Dit moet leiden tot een optimalisatie van het dynamisch beheer en onderhoud van de kust met
behoud en versterking van het kustecosysteem.
Rijkswaterstaat, Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland en Stichting
Duinbehoud hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om onderzoek te doen naar de gevolgen
van zandsuppleties voor de natuur van de Noordzee, het strand en de achterliggende duinen, de estuaria
en de Waddenzee. Het programma "ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst" is een
onderzoeks- en monitoringsprogramma voor de middellange termijn (2009-2014) met als doelstelling meer
inzicht te krijgen of, en in welke mate, zandsuppleties van invloed zijn op natuurwaarde en op welke wijze
zandsuppleties in de nabije toekomst kunnen bijdragen aan de opgaven van veiligheid samen met
natuurbehoud en ontwikkeling (Holzhauer et al., 2009). In het vervolg op het programma “ecologische
gericht suppleren” onderzoekt Natuurlijk Veilig Nederland (https://www.natuurlijkveilig.nl/) de verschillende
geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op de kust en het wad.
De kust is een complex ecologisch systeem, gedeeltelijk aquatisch, van de vooroever tot op het strand en
gedeeltelijk terrestrisch vanaf het strand tot en met de duinen. Kustsuppleties hebben mogelijke
(verstorende) effecten op de natuurwaarden en vinden veelal plaats in of nabij Natura 2000 gebieden.
De hoeveelheid zand die nodig is om het zandtekort van het kustsysteem door erosie en zeespiegelstijging
aan te vullen neemt toe. Er zal dus steeds meer zand nodig zijn om de veiligheid en andere functies van de
kust te behouden. Hierdoor neemt het aantal vaarbewegingen van de sleephopperzuigers die de
zandsuppleties uitvoeren toe, waardoor de uitstoot van CO2 toeneemt. Dat betekent dat de kans op
ecologische schade ook groeit.
Verstoring is een breed begrip en het kwantificeren van verstoring effecten is daarom moeilijk. Suppleties
kunnen uiteenlopende effecten hebben op de verschillenden onderdelen van het kust ecosysteem,
afhankelijk van het weer, het tijdstip van de dag, de tijd van het jaar, de waterstand, enzovoort (Herman et
al., 2016; Holzhauer & Van Oeveren-Theeuwes, 2014). Er zijn zowel directe invloeden te benoemen (het
begraven van bodemdieren onder het zand), als ook indirecte invloeden (een afname aan bodemdieren
resulteert in minder voedsel voor foeragerende vogels). Moeilijkheden bij het kwantificeren van effecten
ontstaat doordat dieren zich actief verplaatsen dus directe invloeden kunnen ontwijken door te vluchten.
Verder is er een verschil tussen de effecten van strandsuppleties en vooroeversuppleties. Strandsuppleties
leiden tot een (tijdelijke) verstoring van het strand, en onderwatersuppleties leiden tot een (tijdelijke)
verstoring van de vooroever. Het afdekken van voedsel voor organismen speelt zowel bij strandsuppleties
als bij onderwatersuppleties een rol (M. Baptist & Wiersinga, 2011). Beide types suppleties hebben
effecten op de fysische en biologische kustprocessen en habitatkarakteristieken op de suppletielocatie en
in het aangrenzende gebied. Het aanbrengen van een groot volume aan zand resulteert direct in een
wijziging van de bodemligging en (afhankelijk van de samenstelling van het gesuppleerde materiaal) de
bodemsamenstelling. Dit heeft een direct effect op de morfo- en hydrodynamiek en een direct effect op de
biologie. Vervolgens vinden interacties tussen de veranderde fysica en biologie plaats (M. J. Baptist,
Tamis, Borsje, & Van der Werf, 2009).
Op de langere termijn zullen zowel de hydrodynamiek als de biologie zich aanpassen aan de nieuwe
situatie. Onderzoek dat is uitgevoerd naar de rekolonisatie van de bodemfauna bij vooroeversuppleties
wijzen op een herstelperiode van 4 tot 6 jaar (Rozemeijer, 2009). Op het strand is over het algemeen
gevonden dat het strand en de ecologie op het strand zich tussen de 3-5 jaar na een suppletie weer
herstelt (Herman et al., 2016). Of herstel optreedt is wel sterk afhankelijk van de herhaaltijd tussen de
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suppleties in. Wanneer de herhaalperiode van suppleties korter is dan de herstelperiode kunnen
levensgemeenschappen niet volledig herstellen.
Enkele ecologische effecten zijn te minimaliseren door de juiste planning van de suppletie. Bepaalde
ecologische indicatoren, zoals de aanwezigheid van broedende kustvogels, zijn sterk afhankelijk van
seizoen en daarom is het moment van suppleren belangrijk. Het moment van suppleren kan ook invloed
hebben op de snelheid van rekolonisatie, omdat reproductie voor veel bodemdiersoorten en het gebruik
van de ondiepe zone door juveniele vis seizoenaal is. Ook het wel of niet voorkomen van bepaalde kusten zeevogels is verschillend per seizoen of tijd van het jaar. Het directe verstoringseffect op vogels bij
strandsuppleties en vooroeversuppleties is dan ook een belangrijke ecologische overweging voor het
moment van suppleren. De nadelige effecten kunnen bijvoorbeeld beperkt worden door de vooroever niet
in de winter te suppleren (in verband met verstoring van foeragerende zeevogels), het strand niet in de
broedperiode (voorjaar tot het begin van de zomer) te suppleren en ervoor te zorgen dat het gesuppleerde
gebied voldoende hersteltijd krijgt voor herkolonisatie door een nieuwe generatie bodemdieren. Bij het
huidige suppleren houdt Rijkwaterstaat al rekening met onder andere broedvogels, wintergasten en
zeehondenjongen door gevoelige periodes zoals het broed- of het vogeltrekseizoen te ontzien. Ook de
aanwezigheid van schelpenbanken wordt onderzocht.

2.1.2

Sociale effecten

Over de eventuele effecten van kustsuppleties op bepaalde maatschappelijke of sociale indicatoren (zoals
acceptatie, draagvlak, gevoel voor veiligheid) is erg weinig bruikbare literatuur te vinden. Kustsuppleties
hebben op meerdere niveaus effecten op mensen en de maatschappij. Een voor de hand liggend sociale
indicator is het gevoel van veiligheid dat mensen hebben door de suppleties voor het beschermen van de
kust. Hierover is de meeste literatuur te vinden. De verbetering van de veiligheid voor en achter de duinen
is een maatschappelijke baat. Er is dus een bepaalde waarde aan te hechten. Aan de andere kant kunnen
bewoners en bezoekers ook hinder ondervinden van de kust suppleties en krijgen hierdoor zelfs een
'onveilig gevoel' wat weerstand opwekt tegen de suppleties (Loffler et al., 2011). Het gevoel van veiligheid
is bepaald door de effectiviteit van de suppleties in bescherming tegen de zee en het water. Het
waarborgen van de (binnen- en buitendijkse) veiligheid als kustlijnfuncties is al een belangrijk uitgangspunt
of hoofddoel van het duurzame behoud van de kustlijn en haar functies programma van Rijkswaterstaat en
daardoor is deze indicator niet onderscheidend tussen de verschillende suppletiestrategieën.
Er zijn ook effecten die op een indirecte wijze van maatschappelijk belang zijn, zoals de stikstof en CO 2
uitstoot. De uitstoot van schadelijke stoffen door suppletieactiviteiten is van sociaal belang als de negatieve
gevolgen op de natuur impacts hebben op het welzijn van de mensen. Omdat dit indirecte impacts zijn op
de maatschappij en er in de matrix alleen is gekozen om de directe impacts te gebruiken, vallen deze
indicatoren onder de ecologische effecten van suppleties.
De Nooij & Rosenberg, 2008 hebben een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd voor
verschillende kustverdediging alternatieven in Scheveningen (zwakke schakel). Hierbij is onderzocht welk
alternatief vanuit maatschappelijk oogpunt het meest aantrekkelijk is om de veiligheid in Scheveningen te
vergroten. Binnen de MKBA zijn de effecten die de welvaart van Nederland beïnvloeden in kaart gebracht
en zijn zowel marktgoederen meegenomen (effecten waarvoor een markt bestaat) en niet marktgoederen
meegenomen (deze zijn lastiger te waarderen, omdat er geen markt is waar deze effecten worden
verhandeld). Veel van de uitkomsten zijn kwalitatief en er is uit deze studie geen standaardeenheid te
gebruiken die kan worden doorgerekend in de beoordelingsmatrix.
Een sociale indicator waar redelijk wat informatie over is gevonden is het effecten van mega-suppleties op
de zwemveiligheid. Zo vindt Max Radermacher (2018) dat suppleties een duidelijk effect hebben op de
dynamiek van zandbanken voor de kust en dat dit verschilt per suppletietechniek. Door de verandering in
de ligging en de dynamiek van de zandbanken treedt ook een verandering op in de stromingen voor en
langs de kust. Deze veranderingen kunnen tot een verhoogde risico voor zwemmers leiden (Radermacher
& Reniers, 2016; Radermacher, 2018; de Vries et al, 2015).
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Ook is redelijk veel literatuur gevonden over de impacts van suppleties op het gebruik van de kust door
mensen en met name voor recreatiegebruik of waarde (Decisio, 2011; Haaren, Querl, & Vertegaal, 2002;
Stronkhorst & van Buren, 2012; Wim van Balen et al., 2011). De gevonden recreatie gerelateerde
indicatoren zijn eigenlijk ook economische indicatoren omdat ze de waarde van de kust om deze functies
aangeven en staan hieronder beschreven.

2.1.3

Economische effecten

Over de economische effecten van kustsuppleties is met name literatuur gevonden over het behoud en
verdere ontwikkeling van recreatiemogelijkheden aan de kust. De Nationale Visie Kust heeft als doel dat de
kust in de toekomst veilig, aantrekkelijk en economisch sterk blijft. Er is met name veel literatuur te vinden
over de verschillende vormen van recreatie die plaatsvinden langs de kust, het aantal bezoekers en het
economische belang van kustrecreatie.
Het strand in Nederland heeft een belangrijke functie als recreatiegebied en draagt hiermee ook bij aan het
welzijn van de mensen die het strand bezoeken. Er kan ook een negatief effect plaatsvinden als de
horecagelegenheden op en aangrenzend aan het strand en de recreanten die het strand bezoeken hinder
ondervinden van strandsuppleties. Een aantal studies laten zien dat er een optimale strandbreedte is voor
bepaalde strandgebruikstypen. Door de invloed van de suppleties op de eventuele toename van de
strandbreedte in kaart te brengen en dit te linken aan recreatiegebruik kan het als indicator fungeren en is
een onderscheid te vinden tussen de verschillende strategieën. De indicator toegevoegde strandbreedte is
onder ecologische indicatoren meegenomen en dus niet verder hier beschreven. Er is ook bekend wat het
aantal bezoekers is dat per strand komt en wat er gemiddeld wordt besteed tijdens een dag bezoek aan
het strand. Dit kan uitgedrukt worden in de waarde per hectare. Ook is de eurowaarde van toegankelijk
kustgebied per hectare geschat aan de hand van wat men bereid is te betalen voor gebruik (DHV, 2007).
Deze waarde per oppervlakte strand is wel meegenomen onder de sociaaleconomische indicatoren.
Oorspronkelijk was de vraag of een aantal sociale en een aantal economische indicatoren apart konden
worden beschrijven en doorgerekend in de matrix. In de praktijk houden sociale indicatoren vaak sterk
verband met economische indicatoren (recreatie is een goed voorbeeld) en omdat er maar weinig sociale
indicatoren te berekenen zijn (de meeste indicatoren zoals acceptatie hebben geen meetbare eenheid en
kunnen niet door gerekend worden in de matrix) hebben we beide categorieën bij elkaar gezet als
sociaaleconomische indicatoren.

2.2

Beoordelingsmatrix voorbeelden

In de literatuur is met name veel te vinden over matrices of frameworks of score cards waarin er kwalitatief
vergeleken wordt aan de hand van een waardeoordeel over het effect (goed, matig, slecht) of waarin een
numerieke score wordt gegeven om het effect te bepalen.
Ook is literatuur gevonden waarin verschillende opties worden beoordeeld en vergeleken, maar dan aan de
hand van data die in het veld is verzameld. Enkele internationale collega’s hebben voorbeelden gestuurd
voor beoordelingsframeworks waaronder voor kustbescherming. In de VS is er bijvoorbeeld een ‘rapid
ecosystem assessment tool’ ontwikkeld om verschillende opties voor kustbescherming te kunnen
vergelijken aan de hand van ecologische indicatoren. In deze tool werd gebruikt gemaakt van een enkele
index (of score) voor elke geëvalueerde project om een middel te bieden om de voorgestelde projecten te
vergelijken en geschiktheid te bepalen voor toekomstige beleid. Het verschil met de beoordelingsmatrix in
deze opdracht is dat metingen in het veld zijn gepleegd om tot bepaalde ecologische waardes te komen.
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3

SUPPLETIESTRATEGIEËN

In het kader van Kustgenese 2.0 worden meerdere suppletiestrategieën vergeleken om zo te komen tot
een suppletiebeleid dat voldoet aan de eis van het duurzame behoud van kustfuncties. Hieronder worden
de verschillende onderdelen van de suppletiestrategieën kort beschreven. Eerst worden de
suppletietechnieken beschreven, daarna de bepaling van de verschillende sediment behoeftes voor de
verschillende kustlijnen in de deelgebieden en hoe natuurlijke transport van zand hiervoor belangrijk is. Het
hoofdstuk eindigt met een overzicht van de suppletiestrategieën die Rijkswaterstaat heeft aangeleverd voor
beoordeling in de matrix. Deze staan in Tabel 2 weergegeven.

3.1

Suppletietechnieken

Er zijn verschillende manieren waarop zandsuppleties plaatsvinden. Toen in 1990 werd begonnen met het
grootschalig suppleren van zand werden in eerste instantie alleen strandsuppleties uitgevoerd. Na de
evaluatie van de eerste vooroeversuppletie op Terschelling medio jaren ’90, worden sinds 2001 structureel
ook vooroeversuppleties uitgevoerd. Na kleinschalige proeven in het Oostgat bij zuidwest Walcheren zijn
vanaf 2009 ook grootschalige geulwandsuppleties toegevoegd aan de uitvoeringstechnieken voor de
reguliere kustlijnzorg. Later is (2011) de megasuppletie in de vorm van de zandmotor uitgevoerd als een
pilot en ten slotte de buitendeltasuppletie, waarvan een pilot is gestart in 2018.
Voor alle suppletietechnieken geldt dat het zand wordt gewonnen op de Noordzee, zeewaarts van de
doorgetrokken NAP -20 m dieptelijn, buiten het kustfundament. Het zand wordt gewonnen met
sleephopperzuigers, die het zand in de aangewezen zandwinvakken van de bodem opzuigen en in hun
ruim (de beun) opslaan. Als de beun vol is, vaart het schip met het zand naar het kustvak waar wordt
gesuppleerd. Hoe het zand wordt aangebracht verschilt per suppletietechniek.

3.1.1

Strand

De traditionele manier van het suppleren van zand is doormiddel van strandsuppleties. Hierbij wordt zand
direct op het strand of tegen de duinvoet aangelegd. Het aanleggen van een strandsuppletie betekent dat
het zand vanuit het schip naar het strand wordt gepompt via een grote buisleiding. Op het strand wordt het
zand verdeelt en verdicht met bulldozers. Door de buisleiding op het strand te verlengen (of in te korten)
wordt geleidelijk het hele kustvak gesuppleerd.

Figuur 1 Grafische weergave van strandsuppleties waarbij het zandpakket tegen de duinvoet aan wordt gesuppleerd.
Bron: (Stive et al., 2013)
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3.1.2

Vooroever

Vooroeversuppleties worden onderwater, zeewaarts van het strand aangelegd, op de vooroever. Het zand
wordt door de sleephopperzuigers op de zeebodem aangebracht door de bodemkleppen te openen.
Incidenteel is gebruik gemaakt van rainbowen, waarbij het zand vanaf de boeg van de sleephopperzuiger
met een grote boog door de lucht wordt gespoten. Uit zowel theoretische studies als ervaring in het veld
kwam naar voren dat vooroeversuppleties niet alleen net zo effectief waren als strandsuppleties maar dat
deze manier van suppleren ook goedkoper is, minder invasief voor het strand en acceptabeler voor het
grote publiek.

Figuur 2 Grafische weergave van vooroeversuppleties waarbij het zandpakket voor de kust op de vooroever wordt
gesuppleerd. Bron: (Stive et al., 2013)

3.1.3

Geulwand

Een geulwandsuppletie wordt zeewaarts aangebracht op de geulwand, op dezelfde wijze als dat bij een
vooroeversuppletie gebeurt. Geulwandsuppleties worden uitgevoerd op die plekken bij de kust waar een
getijdegeul direct voor de kust aanwezig is, in de Zeeuwsche delta en bij de Wadden. De eerste
geulwandsuppleties stammen uit 1952 en 1966 (M. J. Baptist, 2011). Vervolgens zijn geen
geulwandsuppleties uitgevoerd tot 1987. In 2009 werd op grote schaal in de geulwand van Oostgat
gesuppleerd.

3.1.4

Zandmotor

In 2011 is de zandmotor aangelegd aan het strand tussen Kijkduin en Ter Heijde. Bij deze manier van
suppleren wordt een grote hoeveelheid zand opgespoten tegen het bestaande strand aan waardoor een
kunstmatig schiereiland wordt gevormd. De verschillende aanlegtechnieken (zand naar de kust pompen via
een buisleiding, lossen onder het schip en rainbowen) zijn gecombineerd voor de aanleg van de
zandmotor. Door de stroming langs de kust wordt dit zand vervolgens over een periode van meer dan 20
jaar langs de kust verplaatst.

Figuur 3 Grafische weergave van zandmotorsuppleties waarbij een grote hoeveelheid zand voor de kust wordt
gesuppleerd. Bron: (Stive et al., 2013)
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3.1.5

Buitendelta

Buitendelta zijn de gebieden zeewaarts van de zeegaten, die uit zowel ondieptes (zandbanken) als
getijdegeulen bestaan. Omdat de aanwezigheid van buitendelta’s is verbonden met de zeegaten, zijn
buitendelta’s alleen aanwezig bij de Wadden. Ook de mondingsgebieden van de Ooster- en Westerschelde
worden beschouwd als buitendelta’s. Bij een buitendeltasuppletie wordt, net als bij een vooroever of
geulwandsuppletie, zand onderwater aangebracht. Bij buitendelta suppleties wordt een grote hoeveelheid
zand in een zeegat gestort waarna het middels de natuurlijke getijdebeweging langs de kust wordt afgezet.
De eerste pilot voor een Buitendelta suppletie is uitgevoerd tussen maart 2018 en februari 2019 in het
Amelander Zeegat (Ebbens & Litjens, 2019).

3.2

Sedimentbehoefte langs de kust

Voor de geplande kustsuppletiestrategieën is de Nederlandse kust in drie zones onderverdeeld te weten de
Wadden 1, de Hollandse Kust en de Delta regio (Figuur 4) en elke zone heeft zijn eigen sedimentbehoefte.
Er wordt niet gelijkmatig gesuppleerd over de zones, de volumes en de gebruikte suppletietechnieken
variëren per locatie.

Figuur 4 Zonering van de Nederlandse kustlijn

Rijkswaterstaat heeft de basisberekeningen van de sedimentbehoeftes (in Miljoenen m3 per jaar) per
deelgebied (Wadden, Holland, Delta) aan Arcadis aangeleverd (Tabel 1). De sedimentbehoefte is
berekend op basis van een rekenregel voor het volgen van de stijgende zeespiegel door het
kustfundament. In deze rekenregel speelt het oppervlakte van het kustfundament, gerekend vanaf de
landwaartse grens aan de binnenste duinregel, de landsgrenzen bij België en Duitsland en de zeewaartse
grens een hoofdrol. De vigerende zeewaartse grens van het kustfundament ligt op de doorgetrokken NAP 20 m dieptelijn. Alternatieve grenzen op de NAP -18 m, -16 m en -14 m dieptelijn geven andere

1

Zoals in Figuur 1 zichtbaar is, omvat het Waddengebied ook de Kop van Noord-Holland. Deze morfologische grenzen zijn
gekoppeld aan de aanwezigheid en de invloed van het Zeegat van Texel (Marsdiep).
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oppervlakten van het kustfundament en daarmee andere sedimentbehoeftes. De andere factoren in de
rekenregel zijn de autonome zandtransporten naar de Waddenzee en de Westerschelde en de
bodemdaling onder het kustfundament die het gevolg is van het onttrekken van delfstoffen (gas) aan de
diepe ondergrond. In Tabel 1 is ook opgenomen hoeveel zand gesuppleerd moet worden om per
deelgebieden de kustlijn voldoende ver zeewaarts te laten liggen, zodat wordt voldaan aan het criterium
dat de kustlijn op orde is. Dit is opgenomen onder “Nodig voor BKL” (waarbij BKL staat voor Basiskustlijn).
In paragraaf wordt hier nader op ingegaan.
De sedimentbehoefte, zoals opgenomen in Tabel 1 komt niet noodzakelijkerwijs overeen met de
suppletiestrategie. Bij het maken van de keuze voor de strategie worden ook andere factoren betrokken
dan de sedimentbehoefte. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de verschillende
suppletiestrategieën.
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Tabel 1 De basisberekeningen en de sedimentbehoeftes (in Miljoenen m3 per jaar) per deelgebied Wadden, Holland
en Delta), zoals aangeleverd door Rijkswaterstaat op 17 december 2019.
Sedimentvolume
(Mm3/j
Wadden
Basisberekeningen
1a. Kustfundament Wadden -20 m NAP

3,3

1b. Kustfundament Wadden -18 m NAP

3,2

1c. Kustfundament Wadden -16 m NAP

2,9

1d. Kustfundament Wadden -14/-16 m NAP

2,7

2. Transport naar Waddenzee

4,2

3. Transport naar Eems

0

4. Transport over grens Duitsland

0

5. Bodemdaling diepe delfstoffenwinning Kustfundament Wadden

0,4

Sedimentbehoefte
Nodig voor BKL Wadden

3,3

Sedimentbehoefte Wadden bij Kustfundament smal (=1c + 2+3+4+5)

7,5

Sedimentbehoefte Wadden bij Kustfundament breed (=1c + 2+3+4+5)

7,9

Holland
Basisberekeningen
1a. Kustfundament Holland Breed, -20m NAP

2,6

1b. Kustfundament Holland -18 m NAP

2,3

1c. Kustfundament Holland -16 m NAP

1,5

1d. Kustfundament Holland -14/-16 m NAP

1,2

2. Bodemdaling diepe delfstoffenwinning Kustfundament Holland

0,1

Sedimentbehoefte
Nodig voor BKL Holland

2,8

Sedimentbehoefte Holland bij Kustfundament smal (=1c + 2)

1,6

Sedimentbehoefte Holland bij Kustfundament breed (=1a + 2)

2,7

Delta
Basisberekeningen
1a. Kustfundament Delta NAP -20

2,3

1b. Kustfundament Delta -18 m NAP

2,3

1c. Kustfundament Delta -16 m NAP

2,1

1d. Kustfundament Delta -14/-16 m NAP

2,1

2. Zandtransport naar de Westerschelde

0

4. Transport over grens België

0

5. Bodemdaling diepe delfstoffenwinning Kustfundament Delta

0

Sedimentbehoefte
Nodig voor BKL Delta

1,4

Sedimentbehoefte Delta bij Kustfundament smal (=1c + 2 + 3 + 4)

2,1

Sedimentbehoefte Delta bij Kustfundament breed (=1a + 2 + 3 + 4)

2,3
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3.3

Suppletiestrategieën voor beoordeling in de matrix

Aan de hand van de basis berekeningen van de sedimentbehoeftes (in miljoen m3 per jaar) per deelgebied
(Wadden, Holland, Delta, in Tabel 1) zijn door Rijkswaterstaat drie suppletiestrategieën bepaald, waarbij
per strategie sprake is van een breed, dan wel een smal kustfundament (Tabel 2). In totaal zijn er daarmee
zes suppletiestrategieën, waarvan de ecologische en sociaaleconomische effecten in de
beoordelingsmatrix worden vergeleken.
Tabel 2 toont de verschillende voorkeurs suppletiestrategieën (A, B en C) van Rijkswaterstaat per
deelgebied. De zandvolumes in deze tabel worden gebruikt voor de beoordeling in de matrix:
•
•
•

Strategie A minimaal is primair gericht op suppleties voor het handhaven van de kustlijn (Basis
Kustlijn: BKL) en dit betreft het kleinste suppletievolume.
Strategie B midden is zowel gericht op de suppleties als op het aanvullen van een deel van de
sedimentbehoefte van het kustfundament van de Wadden.
Strategie C Volledig is zowel gericht op de suppleties als op het aanvullen van de volledige
sedimentbehoefte van het kustfundament van de Wadden en dit betreft het grootste suppletievolume.

In Tabel 2 is ook per deelgebied aangegeven in hoeverre het suppletievolume voldoende is om de kustlijn
zeewaarts te houden van de afgesproken landwaartse grens (de basiskustlijn of BKL te houden). Dit
benodigde volume is onder ‘nodige voor BKL’ ook opgenomen in Tabel 1. Ook is in Tabel 2 aangegeven in
hoeverre het suppletievolume per deelgebied voldoet overeenkomt met de ‘Sedimentbehoefte’, zoals
opgenomen in Tabel 1 (hierbij is de Sedimentbehoefte smal met KF vergeleken en hetzelfde is gedaan
voor breed).

Tabel 2 De verschillende voorkeurs suppletiestrategieën (a, b en c) van Rijkswaterstaat om te worden vergeleken in de
beoordelingsmatrix. Voor elke strategie staan per deelgebied (Wadden, Holland en Delta) de suppletie volumes (in
miljoenen m3).

Voorkeurs Strategie:

A. Minimaal
KF, smal
KF, breed

B. Midden
KF, smal
KF, breed

C. Volledig
KF, smal
KF, breed

WADDEN
Suppletievolumes (Mm3)
% voldoen totaal behoefte
% BKL-behoefte

3,3
44%
100%

3,3
42%
100%

5,2
69%
158%

5,4
68%
164%

7,5
100%
227%

7,9
100%
239%

HOLLAND
Suppletievolumes (Mm3)
% voldoen totaal behoefte
% BKL-behoefte

2,8
175%
100%

2,8
104%
100%

2,8
175%
100%

2,8
104%
100%

2,8
175%
100%

2,8
104%
100%

DELTA
Suppletievolumes (Mm3)
% voldoen totaal behoefte
% BKL-behoefte

2,1
100%
150%

2,3
100%
164%

2,1
100%
150%

2,3
100%
164%

2,1
100%
150%

2,3
100%
164%

8,2

8,4

10,1

10,5

12,4

13

Som Suppletievolumes
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3.3.1

Verdeling vooroever versus strandsuppletie

Zoals behandeld in paragraaf 3.1 kan bij zandsuppleties gebruik worden gemaakt van verschillende
technieken. Voor het bepalen van de effecten op de verschillende indicatoren is het belangrijk om te weten
welk deel van het suppletievolume in de vorm van strandsuppleties, vooroeversuppleties,
geulwandsuppleties en in sommige gevallen buitendeltasuppleties zal worden uitgevoerd. De kosten en
verschillende gevolgen en effecten van de suppleties zijn namelijk afhankelijk van de suppletietechniek.
Uitgangspunt is dat bij de uitvoering van de suppletiestrategieën in de toekomst dezelfde verdeling over de
suppletietechnieken zal worden gebruikt. In Tabel 3 is de verdeling opgenomen voor de zes strategieën.
De verdeling is bepaald aan de hand van de gegevens uit Figuur 5. De lijn waaruit de verdeling kan worden
afgelezen (vanaf 4 Miljoen m3 totaal suppletievolume) wordt beschreven door een functie.
De bij deze powerfunctie behorende rekenregel luidt:
𝑠𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑 = 393,45 ∗ 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
Waarin:
• Suppstrand: percentage strandsuppletie (%).
• Supptotaal: totaal te suppleren (Miljoen m3).

De totaal volumes per strategie zijn gebruikt om de verdeling tussen vooroever en strandsuppleties af te
lezen. Deze verdeling is vervolgens toegepast op de volumes voor de verschillende deelgebieden.
Uitzondering op de rekenregel is suppletiestrategie C., waarbij verondersteld wordt dat er jaarlijks
gemiddeld 2,5 Mm3 dient te worden gesuppleerd in de vorm van buitendeltasuppleties. Bij deze strategie is
aangenomen dat het percentage strandsuppleties gelijk blijft.
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Tabel 3 De verdeling van suppletie volume (Mm3) over de verschillende suppletietechnieken met als basis de
suppletiestrategieën uit Tabel 2 en Figuur 8
De strategie

KF, smal A.

KF, breed A.

KF, smal B.

KF, breed B.

KF, smal C.

KF, breed C.

Locatie

Aantal te suppleren
Mm3 per gebied

Mm3 strand

Mm3 vooroever

Wadden

3,3

1,5

1,8

Holland

2,8

1,2

1,6

Delta

2,1

0,9

1,2

Wadden

3,3

1,4

1,9

Holland

2,8

1,2

1,6

Delta

2,3

1,0

1,3

Wadden

5,2

1,9

3,3

Holland

2,8

1,0

1,8

Delta

2,1

0,7

1,4

Wadden

5,4

1,9

3,5

Holland

2,8

1,0

1,8

Delta

2,3

0,8

1,5

Wadden

7,5

1,8

3,2

Holland

2,8

0,8

2,0

Delta

2,1

0,6

1,5

Wadden

7,9

1,9

3,5

Holland

2,8

0,8

2,0

Delta

2,3

0,6

1,7
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Kosten, kuubs en percentage strand/vooroever obv OBR 2018
200%

100%

Totale kosten
Percentage strandsuppleties

180%

90%

160%

80%

140%

70%

120%

60%
y = 3,5x + 7,2

100%

50%

80%

40%

60%

30%

40%

20%

20%

Percentage strandsuppleties

Benodigd budget (percentage tov huidig budget)

BEOORDELINGSMATRIX SUPPLETIESTRATEGIEËN

10%
y = 5,5x

0%

0%
0

5

10

15

20

kuubs (mln m3/jaar)
Figuur 5 Kosten per kuub, voor het totaalvolume

3.4

Suppleties, suppletiestrategieën en gevolgen voor de
kustlijn, duinen, strand en getijdebekkens.

3.4.1

Strategie A Minimaal (KF smal en KF breed): suppleren voor
de Basiskustlijn (BKL) per deelgebied

Zandsuppleties voor de BKL zijn die zandsuppleties die zijn bedoeld om op plekken waar een structurele
achteruitgang van de kustlijn plaatsvindt, de zandvoorraad aan te vullen. Een toelichting op de methodiek
die hiervoor gehanteerd staat in de ‘Kustlijnkaarten’ (Rijkswaterstaat (RWS), 2019). Figuur 6 is een
voorbeeld van een stuk van de kust waar een deel van de kustlijn zover achteruit is gegaan dat deze de
afgesproken grens -de BasisKustLijn of BKL- is gepasseerd (de rode, landwaarts gerichte balken in Figuur
6). In dezelfde kaart zijn ook gebieden zichtbaar waar de kustlijn achteruitgaat, maar nog geen grens is
gepasseerd (de groene landwaarts gerichte balken in Figuur 6) en waar de kustlijn vooruitgaat (de groene
zeewaarts gerichte balken in Figuur 6). De kust die achteruitgaan zal worden gesuppleerd, zodat dit deel
van de kust weer ‘in het groen’ komt.
Bij het stuk van de kust van Goeree in Figuur 6 wordt zand langs de kust getransporteerd, van
westzuidwest naar oostnoordoost. Het zand uit de gebieden waar de kust achteruitgaat zorgt voor de
vooruitgang van de kust naar het oosten. Het overheersende zandtransport langs de kust is bij dit gebied
van westzuidwest naar oostnoordoost gericht. Ook het zand van de zandsuppleties die worden
gesuppleerd op de plek waar de kustlijn te ver achteruitgaat, wordt naar het oosten getransporteerd.
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Figuur 6 Kustlijnkaart 2019 voor de noordwestkust van Goeree (Bron: Rijkswaterstaat)

Het voorbeeld van de kust van Goeree hierboven kan worden veralgemeniseerd voor de hele Nederlandse
kust. In het scenario suppleren voor de BKL wordt alleen gesuppleerd op die plekken waar de kustlijn
verder landwaarts verplaatst dan is afgesproken. Per definitie leidt het scenario suppleren voor de BKL op
de plekken waar wordt gesuppleerd tot behoud van de ligging van de kustlijn. Die suppleties hebben een
beperkte levensduur, het zand wordt herverdeeld langs en dwars op de kust. Dat zand dat wordt
herverdeeld van de suppleties verdwijnt niet. Een deel komt in de duinen terecht en die worden daardoor
gemiddeld hoger. Een deel wordt langs de kust getransporteerd en komt elders terecht. En een deel kan
dwars op de kust worden getransporteerd naar diepere delen van de vooroever. In Figuur 7 is deze
ontwikkeling van de kustlijn en de response van de kust op het aanbrengen van een strandsuppletie
schematisch weergegeven. In dit voorbeeld wordt de vooruitgang en de achteruitgang van de kustlijn
veroorzaakt door de aanwezigheid van een havendam, die leidt tot een heroriëntatie van de kustlijnligging.
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Figuur 7 Schematisch bovenaanzicht van een deel van de kust, waar A. Autonome achteruitgang en vooruitgang van
de kust plaatsvindt; B. Een strandsuppletie wordt uitgevoerd in het gebied waar de kust achteruitgaat; en C. De
strandsuppletie erodeert en de kustlijn verder vooruitgaat

Het hangt af van welk deel van de kust wordt gesuppleerd of het zand van de zandsuppleties bijdraagt aan
de uitbreiding van de kust. Bij de Hollandse kust blijft zand liggen in de kustbogen bij de havendammen
van Hoek van Holland, Scheveningen en IJmuiden (vergelijkbaar met het voorbeeld in Figuur 7).
Onze referentie: D10005296:103 - Datum: 10 maart 2020

21 van 76

BEOORDELINGSMATRIX SUPPLETIESTRATEGIEËN

Bij de Wadden wordt het zand -uiteindelijk- naar de Waddenzee getransporteerd via de zeegaten. Naar
welk zeegat het zand wordt getransporteerd is afhankelijk van de suppletielocatie ten opzichte van de
richting van het overheersende zandtransport.
Op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden verschilt het per eiland en zelfs per kustlijn van het eiland. Bij
zuidwest Walcheren en de zuidwest- en westkust van Schouwen komt het zand in de voorliggende actieve
getijdegeulen en 'verdwijnt' dan. Dat geldt ook voor een deel van de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Bij de
andere delen van de kusten wordt het zand of langs de kust getransporteerd naar een gebied waar de kust
uitbouwt, zoals de Kwade Hoek op Goeree, of het vult de voorliggende verlaten geulen op, zoals bij Voorne
en de noordoostkust van Schouwen. In beide combinatie strategieën wordt op de Zeeuwse en ZuidHollandse eilanden meer gesuppleerd dan nodig is voor het handhaven van de kustlijn. Afhankelijk van de
locatie van het extra volume aan suppleties, kan dit leiden tot een grotere zeewaartse uitbouw. Bij de
combinatie strategie minimaal KF breed is dat extra nog iets groter dan bij de combinatie strategie
minimaal KF smal, zodat de mogelijke extra uitbouw van de kustlijn daarbij ook iets groter is.
Bij het scenario waarbij voldoende zand wordt gesuppleerd om de positie van de kustlijn te handhaven ten
opzichte van de BK, vindt geen achteruitgang van de kustlijn plaats (met uitzondering van die delen van de
kust waarvoor geen BKL is vastgelegd, zoals de staarten van sommige Waddeneilanden, en die gebieden
waarvan is afgesproken dat de kustlijn niet gehandhaafd hoeft te worden). Maar omdat er altijd sprake is
van kustdelen die van nature uitbouwen, zal er bij het scenario BKL altijd sprake zijn van uitbouw van de
kust. De mate van uitbouw in de gebieden waar niet wordt gesuppleerd, maar wel zand wordt aangevoerd
vanaf de aangrenzende kustdelen, is tot op zekere hoogte afhankelijk van de aangebrachte zandsuppletie
in aangrenzende delen van de kust. De hoeveelheid zand die langs de kust kan worden getransporteerd,
wordt namelijk beperkt door de natuurlijke zandtransportprocessen.
De essentie is dat het handhaven van de BKL meer is dan het handhaven van de status quo. De
combinatie strategie minimaal heeft als gevolg dat de kustlijn zeewaarts van de BKL blijft en dat op
specifieke plekken zeewaartse uitbouw plaatsvindt.

3.4.2

Strategie B Midden (KF smal en KF breed): suppleren met
meer zand voor deelgebied Wadden

Bij de strategie B midden wordt ten opzichte van de strategie A minimaal meer zand gesuppleerd bij de
Wadden. Om de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van de kustlijn te beschouwen is het belangrijk om
de vorm van de zandsuppleties te kennen: worden deze op het strand en op de vooroever aangebracht, of
ook in de vorm van buitendeltasuppleties. Voor de strategie B midden wordt, net voor de strategie A
minimaal uitgegaan van het uitvoeren van strand- en onderwatersuppleties, zoals dat in het huidige beheer
gangbaar is voor het handhaven van de kustlijn ten opzichte van de BKL (zie de voorgaande paragraaf).
In strategie B. combinatie strategie midden wordt meer zand aangevoerd dan nodig is om de kustlijn te
handhaven. De locaties voor deze suppleties zullen bij de oplopende volumes in die’ strategieën steeds
meer worden bepaald door de noodzaak om jaar op jaar veel zand aan te brengen. Dat zal steeds gaan
lastiger op de gebruikelijke locaties waar overschrijdingen van de BKL hebben plaatsgevonden. De
terugkeerfrequentie op die locaties wordt dan zo hoog, dat de voorgaande suppletie nog niet voldoende
verdwenen is, voordat het volgende volume wordt aangebracht. Omdat in deze strategieëngeen
buitendeltasuppleties zijn voorzien, is de enige mogelijkheid om invulling te geven aan het grotere
suppletievolume het opzoeken van andere kustdelen, waar in de autonome situatie geen achteruitgang van
de kustlijn plaatsvindt (Figuur 8). De schematische illustratie in Figuur 8 laat zien dat bij het handhaven van
de kustlijn alleen die delen van de kust worden gesuppleerd waar in de autonome situatie achteruitgang
van de kustlijn plaatsvindt. Bij een groter suppletievolume worden ook de delen van de kust die niet
achteruitgaan gesuppleerd.
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Figuur 8 Schematisch bovenaanzicht van een deel van de kust met A. Delen die achteruit en delen die vooruitgaan; B.
Suppleties ter plaatse van de plekken waar de kustlijn achteruit gaat volgens de combinatie strategie minimaal; C.
Suppleties op de plekken waar de kustlijn naar voren gaat, om een groter zandvolume te kunnen suppleren

Meer zand aanbrengen bij de Wadden dan in voorgaande strategie A minimaal betekent dat in het
deelgebied Wadden (de Waddeneilanden en Kop van Noord-Holland) de kust zal uitbouwen. Afhankelijk
van waar op de eilanden en de Kop van Noord-Holland de suppleties plaatsvinden, zal sprake zijn van
uitbouw van de Kop van Noord-Holland, de eilandkoppen en/of de middendelen van de eilanden. In het
deelgebied Wadden zal een deel van het extra suppletievolume bijdragen aan de toename van de duinen.
Het is voor de Waddenzee niet bepalend hoeveel op de Waddenkust wordt gesuppleerd. Het is de
Waddenzee die dicteert hoeveel zand nodig en dit zand wordt vanaf de buitendelta's en de eilandkusten
naar de Waddenzee getransporteerd. Wanneer minder zand op de kust van de Waddenzee wordt
gesuppleerd dan de omvang van de vraag in de Waddenzee, zoals in het scenario combinatie strategie
minimaal, dan neemt de zandinhoud van de Waddenkust af. En na verloop van tijd voldoet het scenario
dan niet meer om te doen wat het zou moeten doen, namelijk het bijhouden van de ligging van de kustlijn.
Dit speelt niet voor de andere delen van de kust, omdat daar de zandvraag niet wordt gedicteerd door de
sedimentatie in de bekkens.
Voor de Hollandse kust en de Delta omvat strategie B midden hetzelfde suppletievolume omvat als voor de
voorgaande strategie, zodat ook de gevolgen hetzelfde zijn. De Hollandse kust zal een min of meer
permanente zeewaarts verschuiving van de kustlijn ondergaan (of verondiept als alleen
onderwatersuppleties worden aangebracht) op de locaties waar wordt gesuppleerd en voor de
aangrenzende kustdelen waar het zand naar toe wordt getransporteerd. Ook de omvang van de duinen
neemt toe. De doorstuiving van de bestaande duinen landwaarts van de uitbouwende kustdelen kan dan
afnemen.
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Voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden zal afhankelijk van het voormalige eiland en de kustlijn
ervan, sprake zal zijn van uitbouw ter plaatse van de suppletie, met beperkte herverdeling langs kust
(Voorne), uitbouw en herverdeling die resulteert in grootschalige uitbouw langs de kust (Goeree), uitbouw
met impact op de voorliggende geul (Schouwen, Walcheren), of een combinatie (Zeeuws-Vlaanderen).
Ook bij de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden zal het suppletievolume ook ten goede komen aan de
duinen.

3.4.3

Strategie C Volledig (KF smal en KF breed): suppleren met
nog meer zand voor deelgebied Wadden

Nog meer zand aanbrengen bij de Wadden dan in strategie B midden is waarschijnlijk niet mogelijk door
alleen strand- en onderwatersuppleties aan te brengen. In deze strategie C volledig is daarom voorzien dat
het uitvoeren van buitendelta suppleties dan niet alleen gewenst, maar zelfs nodig zal om voldoende zand
te kunnen suppleren. Het extra zandvolume waar in strategie C volledig sprake van is ten opzichte van
strategie B midden, zal in de vorm van buitendeltasuppleties worden aangebracht.
De gevolgen van het jaarlijkse extra volume dat in de vorm van buitendeltasuppleties wordt aangebracht,
kunnen nog niet goed worden beschouwd, omdat de resultaten van de pilot buitendeltasuppletie nog niet
beschikbaar zijn. De gevolgen van strand- en vooroeversuppleties zullen grotendeels overeenkomen met
die van de strategie B midden, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Grotendeels, omdat op
sommige locatie en momenten de gevolgen van de strand- vooroeversuppleties zullen gaan interfereren
met de gevolgen van de buitendeltasuppleties. Op hoofdlijnen betekent het extra volume dat de gevolgen
voor de kustlijn zich sneller en of grootschaliger zullen gaan voordoen.
Samenvattend betekent de strategie C volledig dat voor de Wadden na verloop van tijd meer delen van de
kust zullen gaan uitbouwen. Dat geldt niet voor Holland en de Delta, omdat de suppletievolumes
overeenkomen met de voorgaande strategie.
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4

INDICATOREN

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van twaalf indicatoren die in samenspraak met RWS geselecteerd zijn
om in deze opdracht verder te bestuderen. De twaalf indicatoren zijn geselecteerd uit een groslijst van
tweeëndertig (32) indicatoren (zie bijlage Groslijst van Indicatoren) door een initiële beoordeling aan de
hand van zes selectiecriteria die in Tabel 4 en in 4.1 staan beschreven.
Van de twaalf indicatoren die in dit rapport staan beschreven zijn er maar acht doorgerekend in de matrix
(Tabel 5). Deze selectie is gedaan aan de hand van dezelfde selectiecriteria zoals in 4.1 staan beschreven,
echter deze keer is de keuze gemaakt op basis van een diepgaand en uitgebreid literatuuronderzoek.
In 4.2 staan een aantal indicatoren genoemd welke om verschillende redenen bij voorbaat al niet zijn
geselecteerd om in dit project verder te onderzoeken.
In 4.3 worden de twaalf indicatoren beschreven. De indicatoren zijn onderverdeeld in ecologische (4.3.1)
en sociaaleconomische (4.3.3) indicatoren. Voor elke indicator wordt de volgende informatie gegeven:
•

Beschrijving: een korte beschrijving van wat de indicator inhoudt en wat er aan informatie is gevonden.

•

Selectie criteria: in een tabel wordt beschreven hoe een indicator voldoet aan de selectiecriteria (zie
het niet ingevulde voorbeeld in Tabel 4.

Tabel 4 Voorbeeld van de samenvattingstabel voor de selectiecriteria per indicator

Criterium

Ja of nee

Argumentatie

Referenties

Is het meetbaar en in
welke eenheid het wordt
uitgedrukt??
Is het samengesteld?
Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?
Is de indicator
onderscheidend?
Is de indicator ‘easy to
score’?
Is het een direct of
indirect effect?

•

Conclusies en bruikbaarheid: Uit de literatuurstudie en selectie tabel wordt een conclusie gemaakt en
de bruikbaarheid van de indicator in de matrix beschreven.

•

Toelichting op rekenmethodiek: Voor elke geselecteerde indicator wordt een korte toelichting
gegeven op rekenmethodiek.
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4.1

Beschrijving selectiecriteria

De volgende criteria zijn gebruikt om de indicatoren te selecteren:
1. Is het meetbaar en in welke eenheid het wordt uitgedrukt?
Als een bepaalde indicator alleen kwalitatief te bepalen is (bijvoorbeeld hoe waardeert men het strand
(goed, matig slecht) dan is de indicator niet meegenomen. Alleen indicatoren die meetbaar zijn en een
numerieke waarde hebben met en standaard eenheid waarmee gerekend kan worden, zijn gebruikt.
2. Is het samengesteld?
Als een indicator uit meerdere meetbare eenheden/elementen bestaat, dan is het niet in één eenheid
door te rekenen in de matrix. Bijvoorbeeld de gecombineerde proxy voor de Milieu Klimaat Index (MKI)
bestaat uit CO2, NOx, SOx en PM 2,5 en/of PM 10. In de matrix is in dit geval alleen CO2 uitstoot als
eenheid gebruikt als maat voor het milieueffect, omdat de uitkomsten hiervan dezelfde relatieve
waardes (dus de verschillen tussen de strategieën) hebben als de anderen eenheden.
3. Is er kwantitatieve of numerieke data of informatie beschikbaarheid?
Er is gekeken naar beschikbare informatie en (meta) data voor indicatoren en aan de hand hiervan
bepaald of het voldoende was om mee te kunnen rekenen. Alleen de indicatoren waarvoor genoeg data
gevonden is zijn geselecteerd.
4. Onderscheidenheid
In hoeverre is een indicator onderscheidend tussen de verschillende strategieën en dus bruikbaar in de
vergelijking? Als een indicator niet onderscheidend is dan heeft het geen nut om het te vergelijken.
Sommige indicatoren zijn in de korte termijn niet onderscheidend maar op de lange termijn wel.
Bijvoorbeeld zandbeschikbaarheid is op het moment niet onderscheidend maar wordt dat mogelijk in de
toekomst wel.
5. Easy to score
Als een indicator wel meetbaar is (dus met numerieke waardes) maar het veel werk vergt in tijd en inzet
en er uitgebreide modellen en berekeningen nodig zijn om een bepaalde score te kunnen krijgen, is de
indicator niet geselecteerd.
6. Is het een direct of indirect effect?
Een indicator kan rechtstreeks door de suppletie worden beïnvloed, bijvoorbeeld benthos wat wordt
bedekt door zand waardoor sterfte plaats vindt. Daarnaast kan een suppletie ook een indirect effect
hebben, bijvoorbeeld omdat vogels die op benthos foerageren minder voedsel hebben omdat benthos is
verdwenen door de suppletie. Vogels zelf ervaren geen direct effect van de suppletie maar kunnen dus
wel beïnvloed worden. Alleen indicatoren die een direct effect van suppletie zijn, zijn meegenomen.

4.2

Indicatoren die niet zijn meegenomen

Een aantal indicatoren zijn al a priori afgevallen om verschillende redenen en dus niet meegenomen in dit
onderzoek. Deze staan in 4.2.1 en 4.2.2 beschreven.

4.2.1

Indicatoren welke al uitgangspunten zijn van huidig
kustbeheer

Indicatoren die meer gelden als uitgangspunten (of hoofddoel) bij het opstellen van het plan van “duurzaam
behoud” van kustlijnfuncties en ten behoeve van waterveiligheid (Stronkhorst & van Buren, 2012), en dus
al zijn mee genomen door Rijkswaterstaat in de berekening en selectie van de aangeleverde voorkeurs
suppletiestrategieën zijn niet meegenomen in deze opdracht. Omdat ze al meegerekend zijn in de
verschillende voorkeurs strategieën, zijn ze niet meer onderscheidend tussen de verschillende strategieën.
Deze indicatoren zijn dus niet meegenomen in deze opdracht. Het gaat om de volgende kustfuncties:
Faalkans eerste duinenrij
Het afgelopen decennium is de overschrijdingskans van het afslagpunt en de faalkans van de eerste
duinenrij langs de Hollandse kust sterk afgenomen waardoor zandsuppleties de kans op overstroming
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verkleinen. Dit is al een uitgangspunt bij de selectie van de suppletiestrategieën: de suppleties helpen
versterken de duinen en voorkomen dat de duinen structureel eroderen.
Veiligheid binnendijks
Op kwetsbare plaatsen waar structurele kusterosie optreedt en waar een relatief smalle, lage zeewering de
achterliggende polders beschermt tegen overstromingen vanuit zee. Daarbij is uitgegaan van de
daadwerkelijke aanwezige duinen, onafhankelijk hoe de waterkering formeel gedefinieerd is in de duinen.
Dit is al een uitgangspunt bij de selectie van de suppletiestrategieën: de suppleties versterken de duinen
en helpen voorkomen dat de duinen structureel eroderen.
Veiligheid buitendijks
Op locaties waar de ligging van de kustlijn een directe relatie heeft met de mogelijke schade aan
buitendijkse bebouwing en vitale objecten in de kuststrook. Dit is al een uitgangspunt bij de selectie van de
suppletiestrategieën: de suppleties versterken de duinen en helpen voorkomen dat de duinen structureel
eroderen.
Drinkwaterwinning duinen
Een landwaartse verplaatsing van de duinvoet kan de duinwater winlocaties aantasten. Uitbouw van de
zeereep, zowel horizontaal (zeewaartse uitbouw) als verticaal (hoger worden van de zeereep) heeft invloed
op de zoetwaterlens die zich vormt onder het duin. Dit beïnvloedt de saliniteit van het grondwater in de
primaire duinvallei en het grondwaterpeil verder in de duinen. De dynamiek van grondwater in het duin is
daarom een belangrijke variabele waarmee rekening moet worden gehouden bij het suppleren.
Waterwinning vindt plaats in brede duinen (en buiten kustplaatsen) (hier geen suppletie nodig voor
binnendijkse- en buitendijkse veiligheid). Dus er is geen overlap tussen kustdelen waar wordt gesuppleerd
voor veiligheid én kustdelen waar suppleties nodig zijn om de waterwinning veilig te stellen. Dit is al een
uitgangspunt bij de selectie van de suppletiestrategieën: de suppleties helpen voorkomen dat deze duinen
structureel eroderen en dat drinkwaterwinning hierdoor wordt geschaad.

4.2.2

Indicatoren welke op de lange termijn (>10 jaar)
onderscheidend worden

Enkele indicatoren zijn in de korte termijn niet onderscheidend maar over een langere tijdsperiode (>10
jaar) worden ze wel onderscheidend. Deze zijn niet in de matrix opgenomen door de korte tijdsperiode van
het project. Echter om te toekomstbestendigheid van de matrix te vergroten kunnen deze in een eventueel
vervolg wel meegenomen worden. Het betreft:
Beschikbaarheid suppletiezand
In de milieueffectrapportage voor de winning van ophoogzand (periode 2018 t/m 2027) (C. Van Duin, Vrij
Peerdeman, Jaspers, & Bucholc, 2017a) zijn gebieden gezocht voor de winning van ophoogzand voor de
periode 2018 t/m 2027. Hieruit kwam naar voren dat in de zandwinperiode 2018-2027 voldoende zand
beschikbaar is om aan de vraag te voldoen. Echter, in verschillende regio's, zoals IJmuiden, wordt het
steeds lastiger om binnen de 12-mijlsgrens voldoende zoekgebieden te vinden. Voor de periode daarna zal
het in een aantal regio’s lastiger worden om aan de zandbehoefte te voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
regio IJmuiden, waar de ruimte voor zandwinning beperkt wordt door andere gebruikers en er een grote
ruimtelijke claim ligt van windenergiegebied Hollandse Kust Zuid met bijbehorende netaansluiting.
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Figuur 9 Kaart zandwingebieden. Bron:(Ministerie van Infrastructuur en Milieu & Ministerie van Economische Zaken,
2015a)

Veiligheid buitendijks
Op locaties waar de ligging van de kustlijn een directe relatie heeft met de mogelijke schade aan
buitendijkse bebouwing en vitale objecten in de kuststrook. Dit is al een uitgangspunt bij de selectie van de
suppletiestrategieën: de suppleties versterken de duinen en helpen voorkomen dat de duinen structureel
eroderen.
Drinkwaterwinning duinen
Een landwaartse verplaatsing van de duinvoet kan de duinwater winlocaties aantasten. Uitbouw van de
zeereep, zowel horizontaal (zeewaartse uitbouw) als verticaal (hoger worden van de zeereep) heeft invloed
op de zoetwaterlens die zich vormt onder het duin. Dit beïnvloedt de saliniteit van het grondwater in de
primaire duinvallei en het grondwaterpeil verder in de duinen. De dynamiek van grondwater in het duin is
daarom een belangrijke variabele waarmee rekening moet worden gehouden bij het suppleren.
Waterwinning vindt plaats in brede duinen (en buiten kustplaatsen) (hier geen suppletie nodig voor
binnendijkse- en buitendijkse veiligheid). Dus er is geen overlap tussen kustdelen waar wordt gesuppleerd
voor veiligheid én kustdelen waar suppleties nodig zijn om de waterwinning veilig te stellen. Dit is al een
uitgangspunt bij de selectie van de suppletiestrategieën: de suppleties helpen voorkomen dat deze duinen
structureel eroderen en dat drinkwaterwinning hierdoor wordt geschaad.
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4.3

Geselecteerde indicatoren

In totaal zijn er in samenspraak met RWS twaalf indicatoren geselecteerd om in deze opdracht verder te
bestuderen waarvan negen ecologische (4.3.1) en drie sociaaleconomische (4.3.3) indicatoren. Deze
indicatoren staan allen in dit hoofdstuk beschreven en op basis van de literatuurstudie en van de afweging
aan de hand van de selectiecriteria (4.1) zijn vier indicatoren uiteindelijk niet en acht indicatoren wel in de
matrix doorgerekend (Tabel 5). Dus de vier indicatoren die niet in de matrix zijn meegenomen staan wel in
dit rapport beschreven met de reden waarom ze niet zijn geselecteerd om in de matrix verwerkt te worden.
Tabel 5 Overzicht van de 12 indicatoren die in deze studie zijn onderzocht. De kolom links geeft de indicatoren die
uiteindelijk wel zijn doorgerekend in de matrix en de kolom rechts geeft de indicatoren aan die wel in het rapport staan
beschreven maar niet in de matrix zijn doorgerekend.

Indicatoren die wel in de matrix staan

Indicatoren die niet in de matrix staan

CO2 uitstoot

Indicator embryonale duinen

Indicator Beïnvloede kustoppervlakte

Indicator Dynamiek van de Zeereep

Indicator Duin Aangroei

Indicator Vertroebeling

Indicator Strandbreedte

Indicator vogels

Indicator Bodemdieren
Indicator Zwemveiligheid
Indicator Recreatie Waarde
Indicator Suppletiekosten

4.3.1

Ecologische indicatoren

4.3.1.1

Indicator CO2 uitstoot

Beschrijving
Bij het winnen van het zand, het vervoer, het opspuiten en (bij strandsuppleties) het uitrijden van zand
wordt materieel ingezet waarvan de verbrandingsmotoren meerdere bestanddelen uitstoten die schadelijk
kunnen zijn voor natuur en milieu. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om:
•
•
•
•

CO2 (koolstofdioxide) in Mega ton (Mt)
NOx (stikstofverbindingen) in Mega ton (Mt)
SOx (zwavelverbindingen) in Mega ton (Mt)
PM 2,5 of PM 10 (Particle Matter of fijnstof) in micron meter (mm)

Een strategie waarbij relatief veel CO2 vrijkomt zal ook relatief veel van de andere bestanddelen uitstoten
en vice versa. Wanneer 1 emissiefactor dus wordt meegenomen wordt het onderscheidend vermogen van
de matrix niet vergroot door het toevoegen van de overige drie verbindingen. Zodoende is ervoor gekozen
om alleen CO2 te gebruiken.
CO2 uitstoot is direct gerelateerd aan het brandstofgebruik. Het energiegebruik van vooroeversuppleties
blijkt lager te zijn dan voor strandsuppleties. Dit komt omdat bij strandsuppleties er relatief veel energie
nodig is om het zand vanuit het beunschip op het strand te krijgen (zowel met rainbowen als bij gebruik van
een persleiding) in tegenstelling tot vooroeversuppleties waar alleen het ruim van het schip open moet
klappen en het zand direct bezinkt. Wanneer zand wordt gesuppleerd doormiddel van strandsuppleties
wordt daarnaast ook het gesuppleerde zand op locatie verder verspreid met behulp van een bulldozer.
Zowel de bulldozer zelf als het vervoer van de bulldozer naar de uitvoerlocatie lijden tot CO2-emissies.
Aangezien de uitstoot van CO2 tijdens de winning en het vervoer op zee vele malen hoger is dan de
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uitstoot bij verspreiding op land (Kollen et al., 2011) is de uitstoot van CO2 door de bulldozers en vervoer
op land niet meegerekend.
Wel zijn de afstand van vervoer van suppletiezand van wingebieden naar de kust gebruikt, aangezien deze
afstanden tussen de deelgebieden verschillend zijn een effect kunnen hebben op de CO2 uitstoot (Van
Duin et al., 2017b).
Selectie Criteria
Tabel 6 Samenvattingstabel selectiecriteria voor CO2

Criterium

Ja of nee

Argumentatie

Is het meetbaar en in
welke eenheid het
wordt uitgedrukt??

Ja

Emissies te meten
Eenheid: MTon CO2

Is het samengesteld?

Nee

-

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?
Is de indicator
onderscheidend?

Ja

IKZ/TNO heeft data hierover
gepubliceerd.

Ja

Er is een duidelijk verschil van CO2
emissies tussen de verschillende
strategieën en deelgebieden.

Is de indicator ‘easy to
score’?

Ja

Emissies zijn makkelijk door te rekenen
per strategie

Is het een direct of
indirect effect?

Direct

CO2 uitstoot is direct en de impacts zijn
indirect.

Referenties

(Bolech en kootstra, 2019)

(Bolech en kootstra, 2019)

Conclusies en bruikbaarheid
CO2-emissies of uitstoot per suppletiestrategie is een goede indicator om de (negatieve) ecologische (en
eigenlijk ook sociale en economische) effecten te beoordelen. Omdat er voldoende informatie is gevonden
over de CO2 uitstoot voor de verschillende volumes en suppletietechnieken en er ook vrij recente
numerieke waardes zijn gevonden is deze indicator geselecteerd in de matrix.
Toelichting op rekenmethodiek
De CO2 uitstoot is gebaseerd op de hoeveelheid brandstof of Marine Diesel Oil (MDO) die wordt verstookt
bij het vervoeren en suppleren van zand. Er zijn twee aannames gemaakt namelijk: 1) deze berekening is
alleen voor verbrandingsemissies; en 2) alle schepen werken op MDO en de schepen hebben geen
Selective Catalytic Reduction (SCR)2. Aangezien de uitstoot verschilt per suppletietechniek wordt gebruik
gemaakt van kentallen van het aantal kg per kuub gesuppleerd zand. In deze kentallen zit een gemiddelde
vaarafstand van zandtransport voor suppleties over de hele Nederlandse kust verdisconteerd. Voor een
strandsuppletie wordt uitgegaan van een gemiddeld MDO gebruik van 1,5 kg/m3 3. Voor
vooroeversuppleties bedraagt dit kengetal 0,95 kg/m3 (Bolech en kootstra, 2019), voor buitendelta
suppleties is dit 0.7 kg/m3 (pers. comm. Rijkswaterstaat).

2 Een geavanceerd emissie controle technologiesysteem dat een vloeistofreductiemiddel via een speciale katalysator in de uitlaatstroom van een

dieselmotor injecteert.
3 In 2020 zal een update van de milieuprofielen van scheepsbrandstoffen worden gedaan. De hierbij gebruikte gegevens zijn dus niet 100% up to date

maar geven wel een mogelijkheid de strategieën onderling te vergelijken.
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Het MDO gebruik bestaat uit een variabel en een vast deel. Het variabele deel is het gebruik als gevolg van
de vaarbewegingen (deze is afhankelijk van de vaarafstanden). Het vaste deel is het dieselverbruik als
gevolg van het suppleren (deze is onafhankelijk van het deelgebied). Er is voor onderwatersuppleties
aangenomen dat deze alleen uit een variabel deel bestaan. Het vaste deel (het klappen) valt in het niet in
verhouding tot de uitstoot door vaarbewegingen.
De kentallen uit Bolech en kootstra (2019) gaan uit van MDO gebruik door vaarbewegingen gebaseerd op
een gemiddelde vaarafstand over de volledige kust. Aangezien de afstanden tussen wingebieden en
suppletielocaties verschillend zijn voor de verschillende regio’s heeft dit een effect op het MDO gebruik en
dus de CO2 uitstoot. Om de uitstoot als gevolg van vaarbewegingen voor de deelgebieden apart te bepalen
is de volgende redeneerlijn gevolgd.
Voor onderwatersuppleties is allereerst de gemiddelde vaarafstand tussen win en suppletielocaties
bepaald voor de hele Nederlandse en voor de deelgebieden apart (Tabel 7). Vervolgens is berekend
hoeveel brandstof per kilometer nodig is voor een OWS. Aangezien onderwatersuppleties alleen een
variabel deel bevatten wordt dit berekend door het kental voor onderwatersuppleties uit Bolech en kootstra
(2019) te delen door het gemiddelde aantal kilometers. Dat getal (kg MDO/km) is vervolgens gebruikt om te
bepalen hoeveel brandstof er voor onderwatersuppleties per deelgebied nodig is.
Tabel 7 Gemiddelde vaarafstanden van win- tot suppletielocatie per deelgebied (km)

Wadden

Holland

Delta

Volledige kust

9,6 km

11,8 km

13,2 km

11.5

Voor strandsuppleties is er vanuit gegaan dat het variabele deel, dat wordt bepaald door de vaarafstand,
gelijk is aan de kosten voor de OWS en het vaste deel (de extra kosten voor het pompen naar het strand)
overal gelijk is. Het vaste deel wordt verkregen door het kental van onderwatersuppleties uit Bolech en
kootstra (2019) af te trekken van het kental voor strandsuppleties. Door de variabele post per deelgebied te
combineren met de vaste post wordt een kental verkregen voor kg brandstofverbruik per kuub
suppletievolume. Dit kental wordt de Factor gebruik genoemd (Fg).
Vervolgens is de CO2 uitstoot per strategie bepaald volgens de onderstaande formule:
𝐶𝑂2 = 𝑠𝑢𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝑔 ∗ 𝐹𝐶
CO2: CO2 uitstoot (Mt)
Supp: suppletie volume (Mm3)
Fg: factor gebruik (kg/m3)
Fc: factor CO2 in MDO (kg CO2/kg MDO; er is berekend dat er 3,175 kg CO2-uitstoot is per kg MDO).

4.3.1.2

Indicator beïnvloed kustoppervlak

Om het verstorende effect van zandsuppleties in beeld te brengen kan de indicator voor het beïnvloede
oppervlak of het bedekte areaal van de kustlijn gebruikt worden waar suppleties geprojecteerd zijn. Deze
parameter bestaat uit drie delen. Namelijk het bedekte oppervlakte strand, het bedekte oppervlakte
vooroever en het bedekte oppervlakte buitendelta. Deze oppervlaktes worden per strategie bepaald door
de toegepaste laagdikte van het suppletiezand per techniek.
Verder is het belangrijk te noemen dat deze indicator de basis is van of een bepalende parameter is voor
de indicator “bodemdieren”. Namelijk bij de berekening van aantal verstikte bodemdieren wordt beïnvloed
oppervlak gebruikt om het bedekte areaal of oppervlak te bepalen. Dezelfde getallen voor beïnvloed
vierkante meter verstoring per m3 worden gebruikt per suppletie techniek. Daardoor zijn deze twee
indicatoren dus niet “onafhankelijk” van elkaar, maar geven ze wel twee verschillende ecologische effecten
van suppleties weer.
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Tabel 8 Samenvattingstabel selectiecriteria beïnvloede kustlijn

Criterium
Is het meetbaar en in
welke eenheid het
wordt uitgedrukt??
Is het samengesteld?

Ja of nee

Argumentatie

Ja

Hectare of vierkante meter (per jaar) bedekt of
beïnvloedt

Referenties

Nee

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?

Ja
Ja

Is de indicator
onderscheidend?

Ja

Is de indicator ‘easy to
score’?

Ja

Is het een direct of
indirect effect?

Direct

Ja

Ja

Conclusies en bruikbaarheid
Beinvloed oppervlak of bedekt areaal is vrij gemakkelijk voor de verschillende suppletiestrategieën te
bepalen en is een goede maatstaaf voor het gebied waarbinnen er (negatieve) impacts op de ecologie
plaatsvinden. Deze indicator relateert ook direct aan de volgende indicator ‘Bodemdieren’ die bedekt (en
verstikt) worden. Daarnaast heeft het een relatie met strand- en duin aangroei, parameters die technisch
gezien ook onder beïnvloed kustoppervlak vallen. Omdat er voldoende informatie is gevonden voor het
breken van beïnvloed oppervlak of bedekt areaal voor de verschillende volumes en suppletietechnieken is
deze indicator geselecteerd en doorgerekend in de matrix.
Toelichting op rekenmethodiek
Om te bepalen hoeveel oppervlakte kustlijn er jaarlijks gemiddeld worden beïnvloed door suppleties, is er
per strategie vanuit gegaan dat de suppleties op verschillende locaties plaatsvinden. Aan de hand van de
geleverde suppletiestrategieën (Tabel 2) en toegepaste technieken is vervolgens op basis van de
gemiddelde laagdiktes van het suppletiezand bepaald wat het oppervlak is dat wordt beïnvloed (Pers.
Comm. Peter Herman):
• Strandsuppleties: 1 m2 verstoord per m3 zand.
• Vooroever: 0.5 m2 verstoord per m3 zand.
• Buitendelta: 0.5 m2 verstoord per m3 zand.

4.3.1.3

Indicator duin aangroei

Beschrijving
Duinareaal of duin aangroei is een eenheid voor impact op natuur. Als eenheid hiervoor wordt de absolute
jaarlijkse verandering in de positie van de kustlijn en de duinvoet gehanteerd of het toegenomen volume
van de duin.
Het suppleren van het strand (door strandsuppleties) betekent dat het strand hoger en breder wordt en een
deel van het aangebrachte volume wordt weer afgevoerd. Een deel van het zand op het droge strand
verstuift naar de zeereep van de duinen en wordt er duin habitat toegevoegd. Een ander deel van het zand
op het strand wordt afgevoerd naar het natte deel van het kustprofiel. Van der Wal, 1999 vond dat door de
aanzienlijke volumes gesuppleerd zand het duinareaal in de periode 1990-1998 met 57 ha per jaar was
toegenomen, waarvan bijna de helft langs de Hollandse kust. Verder laat dit onderzoek zien dat
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strandsuppleties vooral in de eerste 1,5 jaar een groot effect op de beschikbaarheid van zand hebben voor
verwaaiing; die beschikbaarheid wordt snel lager na die relatief korte periode.
Met de sterke toename van het suppletievolume (van strand en vooroeversuppleties) langs de
Nederlandse kust vanaf de jaren ’90 neemt ook het duinvolume toe (IJff, et al, 2019, Figuur 10). Suppleties
hebben het netto transport van zand vanuit de vooroever naar strand en duinvoet doen toenemen en het
netto volume zand dat landwaarts is getransporteerd in de afgelopen decennia, bedraagt ca. 30% van het
totale suppletievolume. Er is echter geen verschil gevonden tussen de bijdrage van vooroeversuppleties en
strandsuppleties op duinvolume toename (in percentage van totaal suppletie volume) (IJff et al, 2019).
Dit komt overeen met de bevindingen van de Vries, 2013 die aantoont dat duin aangroei gelijk is aan circa
1/3 van het totale waargenomen volumeverlies van het strand en de vooroever en dat bij een gemiddeld
dwarsprofiel 70 % van het zand wordt afgezet aan de zeezijde van het eerste duin. Dit typische
depositiepatroon is aanwezig bij verschillende dwarsprofielgeometrieën. Ook is vastgesteld is dat duin
aangroei eerder een regionaal dan een plaatselijk effect is (Van der Spek en Lodder, 2015).

Figuur 10 Gemiddeld duinvolume en suppletie volume voor het kustvak in Schiermonnikoog. (IJff et al., 2019)

De efficiëntie in de tijd van oever- en strandvoedingen met betrekking tot veranderingen in de positie van
de duinvoet is onderzocht in (van Balen et al., 2011). De veranderingen in het duinvolume blijken sterk
afhankelijk te zijn van de strandhelling; in relatief steile kustprofielen is relatief weinig groei van duinen
waargenomen. De Vries, 2013 en Van der Wal, 1998 vinden een lineair verband tussen de strandbreedte
en de aanzanding van een duin. Hierbij is ook gevonden dat niet alleen de breedte van het strand, maar
ook de breedte van de vooroever effect heeft op de hoeveelheid verstuiving en groei van het duin. Uit de
analyse van de aanzanding in de duinen (Leenders et al., 2018) blijkt ook dat in de kust dwarse richting het
zand vooral (ongeveer 70%) op de zeewaartse zijde en op het onderste deel van het duin terecht is
gekomen (tot NAP + 6m). 25-30 % kwam boven op het duin terecht ook aan de zeewaartse zijde (Figuur
6). Dit komt overeen met de bevindingen van (IJff et al, 2019). Echter, voor vergelijkbare projecten en
kustgebieden zijn deze resultaten in kwantitatieve zin niet direct toepasbaar. In kwalitatieve zin zijn deze
conclusies wel geldig. Per locatie dient daarbij afgewogen te worden welke specifieke factoren bepalend
zijn voor de mate van duin aangroei.
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Figuur 11 Verdeling van zand over duinen. Uit: Leenders et al., 2018.]

Tabel 9 Samenvattingstabel selectiecriteria duinaangroei

Criterium
Is het meetbaar en in
welke eenheid het
wordt uitgedrukt??

Is het samengesteld?

Ja of nee

Argumentatie
In hoogte en in breedte (areaal:
hectare) of volume (m3)

Ja

Nee

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?

Ja

Is de indicator
onderscheidend?

Ja

Is de indicator ‘easy to
score’?

Ja

Referenties
De Vries, 2013
IJff et al, 2019

Ja.

Is het een direct of
indirect effect?
Beide

De Vries, 2013
IJff et al, 2019

In de tijd

Er is voldoende data te vinden

Korte termijn direct verstoring en in
de over wat langere tijd zand en duin
habitat toegevoegd. Extra duin kan
extra ruimte geven voor biodiversiteit
(indirect).

Conclusies en bruikbaarheid
Er is aardig wat informatie gevonden over dit onderwerp. Omdat de aangroei van duin volume door
suppleties recentelijk door IJff et al. (2019) is onderzocht wordt er in de matrix vanuit gegaan dat over het
algemeen 30 % van suppletiezand volume in duin aangroei langs de kust resulteert. Het zou voor de
beoordelingsmatrix beter zijn geweest als er een onderscheid te maken was tussen het percentage duin
aangroei door strand en vooroeversuppleties. En voor de verschillende deelgebieden. Echter dit is nog niet
eenduidig en waar het wel is onderzocht is de invloed van specifieke lokale factoren sterk bepalend,
waardoor de resultaten niet direct door te vertalen naar andere locaties.
Toelichting op rekenmethodiek
Duin aangroei (m3) = 30 * Suppletie Volume (m3) /100
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4.3.1.4

Indicator embryonale duinen

Beschrijving
Als zand dat landwaarts stuift en ingevangen wordt door “oneffenheden”, zoals natuurlijke en menselijke
aanspoelsels langs de hoogwaterlijn of pioniervegetatie, kunnen zich embryonale duinen vormen. Stuift het
verder dan komt het tegen het front van de zeereep terecht en vormt daar embryonaal duin. Embryonale
duinen komen met name voor op het strand aan de voet van de zeereep, maar ook wel aan de
overgangszone van zout naar zoet milieu (laagten waar incidenteel zeewater overheen spoelt) en op
achterduinse strandvlakten. Embryonale duinen komen vaak in combinatie met witte duinen voor, die in de
tijd de embryonale duinen opvolgen zodra er zodanig veel zand is ingevangen dat er helmvegetaties gaan
ontstaan. Tijdens hogere waterstanden, meestal in combinatie met golfwerking, kan deze aangroei weer
weggespoeld worden (Herman et al., 2016).
De embryonale duinen komen langs de gehele zandige Nederlandse kust voor, van Rottumeroog tot het
Zwin (Figuur 14 t/m Figuur 14) en zijn een beschermd habitattype onder de Wet Natuurbescherming
(Wnb). Voor langdurig behoud van de duintjes in een bepaald gebied is winddynamiek nodig, alsmede de
aanvoer van zand (netto moet meer zand worden afgezet dan afgevoerd), vloed en (minimaal) een
incidentele overspoeling met zeewater. Effecten van suppleties op het habitattype embryonaal duin kunnen
zowel negatief (korte termijn bij strandsuppleties) als positief (lange termijn, aangroei door zandaanvoer)
zijn. Gunstige omstandigheden doen zich voor bij een aangroeiende, zandige kust, in gebieden met
zandsuppletie en in luwe delen van de kust. In de afgelopen jaren zijn gemiddeld genomen geen grote
veranderingen opgetreden. Gebieden die weinig of niet gesuppleerd zijn herbergen de grootste
oppervlakken aan embryonale duinen. Dat is logisch omdat in gebieden waar autonome aangroei
overheerst niet gesuppleerd hoeft te worden en embryonale duinen sterker ontwikkeld zullen zijn
(Stuyfzand et al., 2012). Lokaal zijn er echter voorbeelden van een opvallende toename van het habitattype
op de Waddeneilanden en ontstaat het habitattype ook in gebieden met zandsuppleties en met dynamisch
kustbeheer. Hier kunnen zandsuppleties dus een positief effect hebben op de lange termijn voor het
vormen van embryonaal duin.
Door locatie waar embryonaal duin zich vormt (langs de hoogwaterlijn en tegen het front van de zeereep)
kan het, wanneer zand wort gesuppleerd doormiddel van strandsuppleties, bedolven worden door
suppletiezand wat lijdt tot een vernietiging van het habitattype op de betreffende locatie. Voorafgaand aan
de suppletie wordt hierom door of in opdracht van de aannemer de ligging van de embryonale duinen in
kaart gebracht. Omdat het voorkomen van embryonaal duin zeer dynamisch is, kan niet uitsluitend worden
afgegaan op bestaande karteringen. Als wordt vastgesteld dat de oppervlakte embryonaal duin minder dan
1 hectare is, kan de suppletie zonder verdere beperkingen worden uitgevoerd. Wanneer de oppervlakte
echter meer dan 1 hectare bedraagt, dient de aannemer de werkwijze in overleg met Rijkswaterstaat
aantoonbaar op zodanige wijze aan te passen dat de bedekking van embryonaal duin beperkt blijft tot
maximaal 1 hectare.
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Figuur 12 Huidige verspreiding van embryonale duinen en Natura 2000 kust gebieden in het Waddengebied

Figuur 13 Huidige verspreiding van embryonale duinen en Natura 2000 kust gebieden langs de Hollandse kust

Figuur 14 Huidige verspreiding van embryonale duinen en Natura 2000 kust gebieden in de Delta
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Tabel 10 Samenvattingstabel selectiecriteria embryonale duinen

Criterium

Ja of nee

Argumentatie

Is het meetbaar en in
welke eenheid het
wordt uitgedrukt??

Ja

Bedelving door suppletie in hectare
H2110 versie 1 sept 2008.doc
(korte termijn) of toename in hectare

Is het samengesteld?

Nee

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?
Is de indicator
onderscheidend?

Is de indicator ‘easy to
score’?

Is het een direct of
indirect effect?

Referenties

-

Ja

Bedekking en verspreiding aan de
kust

Nee

Te weinig informatie over verschillen
per deelgebied en per
suppletietechniek

Nee

Aangroei van nieuwe embryonale
duinen is afhankelijk van veel
factoren en moeilijk door te rekenen
per strategie

Natura 2000 database

Bedelving door
suppletiezand
is direct. Het
vormen van
nieuwe duinen
is indirect.

Conclusies en bruikbaarheid
Er is data beschikbaar betreffende de huidige verspreiding en oppervlaktes van embryonale duinen
aangezien het een beschermd habitattype is en zodoende regelmatig wordt gemonitord. Aangezien de
aangroei van nieuwe embryonale duinen door veel verschillende factoren wordt bepaald (locatie, tijd van
het jaar, zand transport, wind etc.) is het haast onmogelijk het effect van suppleties op de vorming van het
habitattype embryonaal duin in te schatten. Hierdoor is vorming van embryonaal duin niet meegenomen in
de matrix. Meer generalistisch is ‘duin aangroei’ wel in te schatten (zie 4.3.1.3). De indicator ‘bedekking
(hectare) van embryonaal duin’ door strandsuppleties is vrij makkelijk te bepalen maar is vanwege de
dynamische aard van het habitattype niet te voorspellen en per suppletiemoment verschillend. Hierdoor is
dit niet mee te nemen in de matrix. Meer generalistisch is bedekking van strand oppervlak wel in te
schatten (zie 5.3.1.6).

4.3.1.5

Indicator dynamiek van de zeereep

Beschrijving
‘Dynamisch duinbeheer’ tracht de dynamiek in het duingebied te verhogen en kan daar waar er voldoende
zand aanwezig is (bijvoorbeeld door suppleties) samengaan met de kustverdedigingsfunctie van de duinen
(Loffler et al., 2011). Enkele studies wijzen erop dat suppleties een verband vertonen met de dynamiek en
het volume van de zeereep (Tabel 11; IJff et al., 2019). De dynamiek van de zeereep is een belangrijke
intermediaire factor tussen suppleties (die voor de duinen vooral een extra bron van zand vormen) en de
ecologische consequenties in de duinen. Zandsuppleties hebben een positief effect op duinvorming
doordat (1) het extra zand op het strand een buffer vormt tegen golven, waardoor duinvoeterosie tijdens
hoge waterstanden voorkomen wordt, en (2) de verstuiving van zand naar de zeereep tijdelijk toeneemt
(Stuyfzand et al., 2012). Uit onderzoek langs de kust is inmiddels bekend dat er op veel plaatsen langs de
Nederlandse kust meer accumulatie van zand per tijdseenheid (van bijvoorbeeld 10 jaar) in de zeereep
plaats vindt sinds het suppletiebeleid is ingevoerd Figuur 16; Stronkhorst & van Buren, 2012; IJff et al.,
2019).
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Tabel 11 Overzicht zandsuppleties langs de Nederlands Kust en response type zeereep. (IJff et al., 2019)

Een aantal factoren werkt waarschijnlijk samen om de ontwikkeling van de zeereep te bepalen. Om
verstuiving van het strand naar de zeereep volledig op gang te laten komen is bijvoorbeeld een bepaalde
minimumstrijklengte nodig welke in eerste instantie bepaald door de breedte van het strand. Verder is de
kustlangse ruimtelijke verspreiding van suppletiezand waarschijnlijk aanzienlijk, maar slecht bekend en
afhankelijk van lokale condities (Van der Valk,et al., 2013). Na enkele jaren is het grootste deel van het
gesuppleerde volume verdwenen. En deel van het aangebrachte volume wordt weer afgevoerd en een
deel van het zand op het droge strand verstuift naar de zeereep van de duinen. Een ander deel van het
zand op het strand wordt afgevoerd naar het natte deel van het kustprofiel (Figuur 15; Van der Valk, et al.,
2013; Arens et al., 2010). Een beter inzicht in deze processen kan het mogelijk maken suppleties zo te
sturen dat de ontwikkeling van de zeereep en duinen optimaal worden ondersteund.

Figuur 15 Hypothetisch model van zandtransport vanuit een onderwatersuppletie via het strand naar de zeereep (Van
der Valk, et al., 2013)
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Figuur 16 Het volume van de zeereep en volumes strand- en vooroeversuppleties 1995-2009. (Stronkhorst & van
Buren, 2012)

Tabel 12 Samenvattingstabel selectiecriteria dynamiek zeereep

Criterium

Ja of nee

Is het meetbaar en in
welke eenheid het
wordt uitgedrukt??

Is het samengesteld?

Ja

Argumentatie

Referenties

Volume Zeereep m3 per meter per jaar of Zee- of
landwaartse duinvoetverplaatsing in Meter per
jaar

Stronkhorst &
van Buren, 2012

Nee

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?

Ja

Is de indicator
onderscheidend?

Ja

Studies onderscheiden tussen invloed suppletie
typen op zeereep volume

Nee

Er zijn veel factoren die de interacties tussen
zandbudgetten van vooroever, strand, duinvoet en Van der Valk, et
zeereep en de ontwikkeling van de zeereep te
al., 2013
bepalen

Is de indicator ‘easy to
score’?

Is het een direct of
indirect effect?

Er is recent en studie gedaan naar het effect van
zandsuppleties langs de kust en response type
zeereep

IJff et al., 2019

Direct

Conclusies en bruikbaarheid
Er zijn veel factoren die de interacties tussen zandbudgetten van vooroever, strand, duinvoet en zeereep
en de ontwikkeling van de zeereep te bepalen. Het blijkt ook een heel locatie specifiek effect te zijn. Er is
ook geen eenduidige eenheid die gebruikt kan worden om door te rekenen in de matrix. Deze indicator is
daarom niet verder meegenomen.

4.3.1.6

Indicator vertroebeling

Bij zowel het winnen van zand als bij het suppleren van zand vindt vertroebeling plaats. De effecten van
deze vertroebeling zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling van het wingebied en van de plaatselijke
fysische omstandigheden ten tijde van het winnen dan wel suppleren. Uit de milieueffectrapportages voor
de winning van suppletiezand en de bijbehorende modelberekeningen (Deltares, 2017; Harezlak, van
Rooijen, Friocourt, van Kessel, & Los, 2012; C. F. van Duin, Vrij Peerdeman, Jaspers, Bucholc, & Wessels,
2012; C. Van Duin et al., 2017a) blijkt dat er effecten optreden als gevolg van vertroebeling en dat deze
afhankelijk zijn van de locatie van de winning van zand. Het huidige rapport zal hier verder niet op ingaan
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aangezien de suppletie en niet de winningsstrategieën hier centraal staan en zal zich focussen op de
effecten als gevolg van het suppleren van zand.
Er is relatief gezien minder data beschikbaar over de effecten als gevolg van suppleren dan over de
effecten als gevolg van het winnen van zand. De aanname is dat bij het winnen van zand gemiddeld meer
slib vrijkomt dan bij het aanbrengen van het zand op de vooroever. Over het algemeen wordt aangenomen
dat bij het suppleren van zand de vertroebeling die ontstaat relatief kortstondig is en dan de verspreiding in
de ruimte beperkt is (Herman et al., 2016).
De effecten van vertroebeling zijn meerledig. Een hoge concentratie zwevend stof heeft tot gevolg dat
minder licht doordringt in de waterkolom waardoor primaire- en secundaire productie kan afnemen. Ook
neemt het zicht onderwater af. Dit kan ertoe leiden dat zichtjagende vissen en vogels een vermindering van
het vangstsucces ondervinden. Daarnaast kan het slib wanneer het na verloop van tijd neerdaalt op de
bodem de plaatselijke bodemgemeenschap bedekken. Wanneer dit een dikke laag vormt kan dit tot
verstikking leiden. Ten slotte kan vertroebeling, wanneer het hoge nutriëntconcentraties maar lage
hoeveelheden anorganisch slib bevat, leiden tot een toename van primaire productie (algenbloei).
Uit de milieueffectrapportages voor zandwinning (C. F. van Duin et al., 2012; C. Van Duin et al., 2017a)
blijkt dat het grootste effect van vertroebeling te verwachten is als gevolg van de beïnvloeding van de
primaire productie. Er worden geen effecten op viseters verwacht aangezien het oppervlak dat ongeschikt
wordt om te jagen klein is en er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn.
Binnen de 20m dieptelijn variëren de chlorofylconcentraties van 4,2-6.4 µg/l. In de Noordzeekustzone zijn
de concentraties relatief het laagst. In de Waddenzee variëren de gemiddelde jaarconcentraties van 6,27,8 µg/l. Voorbij de 20m dieptelijn zijn de chlorofylconcentraties gemiddeld lager (3-4,5 µg/l). De afname
van de primaire productie als gevolg van vooroeversuppleties is afhankelijk van het volume, de
sedimentsamenstelling, de stroming en de weerscondities tijdens de suppleties. Dit is projectafhankelijk en
hiervoor zijn vooralsnog geen kentallen beschikbaar. De effecten kunnen per suppletie berekend worden
via complexe modellen die met de bovengenoemde factoren rekenen.
Tabel 13 Samenvattingstabel selectiecriteria vertroebeling

Criterium

Ja of nee

Argumentatie

Is het meetbaar en in
welke eenheid het wordt
uitgedrukt??

Ja

Eenheid: concentratie slib in het water
(mg/l)

Is het samengesteld?

Nee

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?

Is de indicator
onderscheidend?

Is de indicator ‘easy to
score’?
Is het een direct of
indirect effect?

Referenties

Deels

Vertroebeling kan goed gemodelleerd
worden. Er is echter weinig numerieke
data over de effecten als gevolg van
suppleties hierop alleen op de winning
van suppletiezand

van Duin et
al., 2012;
Herman et al.,
2016

Primair ja, secundair nee

Vertroebeling treedt afhankelijk van
volumes en weersomstandigheden
verschillend op. De effecten op de
ecologie zijn nooit significant negatief

Herman et al.,
2016

Nee

Voor de effectbepalingen zijn complexe
modelberekeningen noodzakelijk

Beide

Direct vermindering vangstsucces,
indirect een effect in de voedselketen
als gevolg van af/toename van primaire
productie of bedekking benthos.
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Conclusies en bruikbaarheid
Er is weinig data beschikbaar over de vertroebelingseffecten van (vooroever) suppleties. Het grootste deel
van de beschikbare data beperkt zich tot de effecten van het winnen van zand en niet het suppleren. Uit de
beschikbare literatuur blijkt daarbij dat de effecten van vertroebeling ook hoofdzakelijk optreden als gevolg
van het winnen van het zand en niet het suppleren. Het inschatten van de effecten als gevolg van
vertroebeling vraagt complexe modelberekeningen per suppletiemoment (bijvoorbeeld om de effecten op
de afname van primaire productie te bepalen), waarvoor de tijdsduur van dit project niet toereikend is.
Deze parameter is daarom niet opgenomen in de matrix.

4.3.1.7

Indicator bodemdieren

Beschrijving
Van nature hebben dieren die leven in het hoog dynamische deel van de kustzone een groot adaptief
vermogen voor sedimentatie in hun leefgebied. Ook wordt deze bodemzone al sinds lange tijd verstoord
door menselijke activiteit waardoor de huidige leefgemeenschap van bodemfauna er één is die kan worden
gezien als een product van jarenlange, constante verstoring door visserij. In een studie van Janssen &
Mulder, 2004) uit 2002 werden in totaal 49 soorten macrofauna gevonden in de Nederlandse kustzone met
tussen de 5 en 28 soorten per strand (Figuur 17).
Dichtheden lagen tussen de 22 en 4166 individuen per vierkante meter. De meest voorkomende soort in dit
onderzoek was Scolelepis squamata, een borstelworm die een belangrijke voedselbron vormt voor
steltlopers die foerageren aan de kust. Ook de schelpdieren Spisula subtruncata en Ensis sp. komen in
grote getalen voor in de Nederlandse kustwateren (respectievelijk 5,5 en 892 mjn kg vers gewicht) 4. Zij
vormen een belangrijke voedselbron voor o.a. duikende eenden.

Figuur 17 Hoeveelheid individuen per vierkante meter per strandregio (G. M. Janssen & Mulder, 2004)

Bedelving als gevolg van zandtransport is een gemeenschappelijke stress voor zowel vooroever als strand
en duin. Bodemdieren in de vooroever zijn minder of meer aangepast om met een bepaalde mate van
bedelving om te gaan. De best aangepaste soorten zijn zeer mobiel, kunnen zich snel vergraven en/of
ontsnappen naar de waterkolom. Grote, trage soorten daarentegen kunnen slechts een beperkte bedelving
verdragen. Bedelving door natuurlijke dynamiek kan aanzienlijk zijn. Het is slecht bekend op welke

4

De bescherming van schelpdierbanken al onderdeel is van het standaard protocol voor suppleties, en daarmee wellicht voldoende
afgedekt (Herman et al., 2016).
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tijdschaal deze sedimentverplaatsingen plaatsvinden; voor bodemdieren maakt het een groot verschil of
dat binnen een dag, dan wel over meerdere maanden gebeurt.
Uitspoeling van bodemdieren uit de vooroever is een fenomeen dat geregeld voorkomt bij stormen, en
weerspiegeld wordt in het aanspoelen van grote hoeveelheden schelpdieren op het strand. Over de
precieze omstandigheden die deze fenomenen aansturen is weinig kwantitatieve informatie beschikbaar.
Toch is het ongetwijfeld een belangrijke regulerende factor voor populaties van bodemdieren in de
(ondiepe) vooroever, die leidt tot het terugzetten van de successie na een event dat krachtig genoeg is om
uitspoeling te veroorzaken.
Wanneer verstoringen frequent optreden in vergelijking met de hersteltijd van een soort, kan dit een effect
hebben op de verspreiding van een soort. Sommige soorten kunnen systematisch profiteren van
suppleties, terwijl andere juist verminderen in aantallen. Herhaald en frequent suppleren over het hele
kustgebied zou deze veranderingen kunnen veroorzaken. Meer opportunistische soorten zouden het
daarbij kunnen overnemen van langer levende soorten (M. J. Baptist et al., 2009; Rozemeijer, 2009). De
waarschijnlijkheid dat dergelijke effecten op grote schaal optreden is beperkt, omdat de meeste soorten
veel ruimer zijn verspreid in de Noordzee dan alleen in de smalle kuststrook. Herhaaldelijk verstoren in een
beperkt onderdeel van hun verspreidingsgebied zal naar verwachting hun potentieel om dit gebied te
herkoloniseren, niet blijvend aantasten (Herman et al., 2016).
De soortdiversiteit van de bodemfauna is gerelateerd aan de diepte (Figuur 18; Brown & McLachlan, 1990;
van Dalfsen, 2007; Janssen & Mulder, 2004). Met toenemende diepte in de vooroever nemen aantal
soorten, dichtheid en biomassa toe, ook al is diepte zelf niet de causale factor die hiervoor verantwoordelijk
is.

Figuur 18 Het aantal soorten bodemfauna (groen) en de diepte (blauw) in relatie tot de afstand tot de laagwaterlijn.
Bron: (M. Baptist & Wiersinga, 2011)
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Figuur 19 Verdeling van aantal soorten per monster als functie van hoogteligging voor verschillende transecten op het
Nederlandse strand (G. M. Janssen & Mulder, 2004)

Tabel 14 Samenvattingstabel selectiecriteria bodemdieren

Criterium

Ja of nee

Argumentatie

Referenties

Is het meetbaar en in
welke eenheid het wordt
uitgedrukt??

Ja,

Benthos wordt uitgedrukt in aantal of biomassa per
vierkante meter. Daarnaast kunnen diverse
biodiversiteit parameters gehanteerd worden.

Janssen &
Mulder, 2004

Is het samengesteld?

nee

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?

Ja

Is de indicator
onderscheidend?

Ja

Is de indicator ‘easy to
score’?

Is het een direct of
indirect effect?

Janssen &
Mulder, 2004
M. Baptist &
Wiersinga, 2011

Ja/Nee

Afhankelijk van de gekozen eenheid. Voor accurate
effectberekeningen zijn veel locatie specifieke
gegevens nodig. Met aannames over verspreiding
per deelgebied kunnen berekeningen
vergemakkelijkt worden.

Beide

Direct door sterfte van benthos, indirect door
effecten in de voedselketen.
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Conclusies en bruikbaarheid
Uit de tabel blijkt dat afhankelijk van de gekozen eenheid, het bepalen van de effecten op de
bodemdiergemeenschap complex kan zijn. In de huidige matrix is een eenvoudig principe gehanteerd
waarbij een korte termijn effect van de suppleties wordt bepaald waarbij er van uit wordt gegaan dat alle
aanwezige bodemdieren sterven op de vierkante meters waar de zandlaag op komt.
Toelichting op rekenmethodiek
Afhankelijk van de suppletietechniek die wordt toegepast wordt door het verschil in de dikte van de
zandlaag, een verschillend oppervlak bedekt. Het bedekte areaal wordt bepaald aan de hand van
informatie die is aangeleverd door Rijkswaterstaat en de volgende gegevens (pers. comm. Peter Herman):
•
•
•

Strandsuppleties: 1 m2 verstoord per m3 zand met 1 jaar terugkeertijd.
Vooroever: 0.5 m2 verstoord per m3 zand, terugkeertijd 2 jaar.
Buitendelta: 0.5 m2 verstoord per m3 zand, terugkeertijd is 6 maanden tot 1 jaar.

Aangezien er voor de huidige berekeningen vanuit wordt gegaan dat alle dieren sterven binnen het
bedekte oppervlak lijdt een groter bedekt areaal tot een groter effect op de bodemdiergemeenschap.
Zowel de diversiteit van de bodemfauna als het aantal aanwezige individuen is kleiner op het droge strand
dan op de vooroever. Tabel 15 laat de gehanteerd aantallen zien op basis van onderzoek van (Infohuis
Marien, 2019; G. Janssen & Mulder, 2005; C. Van Duin, Vrij Peerdeman, Jaspers, & Bucholc, 2017b).
Aangezien de fysische eigenschappen van het zand ook een effect hebben op de bodemdiersamenstelling
en deze eigenschappen verschillen tussen het waddengebied, de Hollandse kust en de delta is voor
bodemdiergemeenschappen op het strand ook onderscheid gemaakt in de verschillende sub regio’s. Voor
de bodemdiergemeenschap samenstelling in de vooroever zijn geen gegevens beschikbaar per regio.
Hiervoor zijn de gegevens gebruikt die zijn verzameld op de vooroevers van Castricum en Egmond
(Hollandse kust). Voor de diversiteit en aantallen individuen van de buitendelta zijn getallen gehanteerd
zoals die worden besproken in het rapport over de bodemgemeenschap in het Amelander Zeegat voordat
hier de pilot suppletie plaatsvond (Verduin & Engelberts, 2017).

Tabel 15 Gehanteerde waardes voor aantallen soorten per vierkante meter voor de verschillende regio's voor strand en
vooroever. Data uit (G. Janssen & Mulder, 2005; Verduin & Engelberts, 2017)

Aantal individuen (n/m2)

Diversiteit (aantal soorten)
Regio
Strand
Wadden

23,7

Holland

6,8

Delta

10

4.3.1.8

Vooroever

11,6

Buitendelta

Strand

66

1941,3
600,2

Vooroever

Buitendelta
660,75

1031

222

Indicator vogels

Beschrijving
Het effect op foerageergebied van vogels is meervoudig. Bij zandwinning en onderwater suppleties wordt
mogelijk foerageergebied van duikende vogels verstoord of vernietigd (voor de kust foerageren onder
andere aalscholvers, dwergsterns, grote sterns, zwarte zee-eenden en eidereenden) alsmede van
steltlopers, zoals scholeksters en steenlopers.
Waar als gevolg van kustsuppleties bredere stranden ontstaan wordt mogelijk extra foerageergebied
gerealiseerd. Ook worden met het ontstaan van bredere stranden en uitbreiding van duingebieden mogelijk
kansen gecreëerd voor vogelsoorten die voornamelijk aan de kust zijn gebonden, zoals bijvoorbeeld de
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grondbroeders bontbekplevier, strandplevier en dwergstern. Bredere (maar ook rustige!) stranden geven
tevens rustmogelijkheden voor andere ‘kustvogels’.
De effecten op vogels zijn moeilijk direct te bepalen. Onder andere de variatie in vogelpopulaties, soort
specifieke eisen aan gebieden met verschillende functies en fluctuatie in voedselbeschikbaarheid maken
het lastig om de effecten betrouwbaar te meten. Daardoor wordt het oppervlak dat wordt vernietigd of wordt
toegevoegd gebruikt om een inschatting te maken van de te verwachten gevolgen op vogelpopulaties.
Zowel strandsuppleties als onderwater suppleties hebben een vergroting van het duinareaal tot gevolg. De
tijdschaal waarop deze veranderingen plaatsvinden verschilt echter wel per suppletietechniek. Deze
vergroting van het duinhabitat heeft mogelijk een positief effect op het broedareaal voor op de grond
broedende kustvogels. De vergroting van het duinareaal is reeds behandeld in paragraaf 4.3.1.3 en de
strandbreedte die wordt toegevoegd wordt behandeld in 4.3.3.2. Om overlap te voorkomen wordt de
verandering in broedareaal verder niet behandeld.
Bij zowel strand als onderwatersuppleties wordt de lokale benthos bedekt waardoor deze verstikt raakt en
voor een periode geheel verdwijnt (zie paragraaf 4.3.1.7). Dit heeft negatieve effecten op de vogelsoorten
die op deze lokale benthos foerageren. De negatieve effecten op de benthos zijn al behandeld in de
indicator bodemdieren, potentiele negatieve effecten op vogels zijn hierdoor recht evenredig aan de
effecten op de bodemfauna. Maar door variatie op het gebied van vogelverspreiding en alternatieve
voedselbeschikbaarheid en foerageerlocaties zou de interpretatie van deze effecten op vogels alleen een
extra onzekerheid introduceren en geen extra informatie toevoegen. Om overlap te voorkomen en geen
onnodige onzekerheden te introduceren worden negatieve effecten op vogels als gevolg van bedekking
van benthos niet verder behandeld. Daarnaast zit de bescherming van schelpdierbanken al verdisconteerd
in het suppletie protocol van Rijkswaterstaat.
Verder worden de tijdens suppleties aanwezige vogels die foerageren of rusten in het gebied of broeden in
de omgeving verstoord door de aanwezige schepen en bij strandsuppleties de bulldozers op het strand.
Wanneer de suppletie (deels) in het broedseizoen wordt uitgevoerd, wordt voorafgaand aan de suppletie
een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door of in opdracht van de aannemer. Het resultaat van de
broedvogelinventarisatie wordt schriftelijke gerapporteerd aan Rijkswaterstaat. In het geval broedgevallen
worden aangetroffen binnen een afstand van 500 meter van de voorgenomen suppletielocatie, neemt de
aannemer in overleg met Rijkswaterstaat een afstand van minimaal 350 meter in acht tussen de
nestplaats(en) en de grens van het werkgebied van de strandsuppletie (Jonkvorst, et al, 2013).
Door rekening te houden met de timing en locatie van suppleties kunnen negatieve effecten vaak
gemitigeerd worden, bijvoorbeeld door het broedseizoen en het foerageergebied te vermijden (Jonkvorst et
al., 2013).
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Tabel 16 Samenvattingstabel selectiecriteria

Criterium

Ja of nee

Argumentatie

Referenties

Is het meetbaar en in
welke eenheid het
wordt uitgedrukt??

Ja, indirect

Vernietigd areaal bij winnen (ha)
Toegevoegd areaal duingebied (ha)
Bedekt areaal bij suppleren (ha)
Verstoringsafstand (aantal meters waarbinnen een
deel van de vogels het gebied verlaat)

(Jonkvorst et
al., 2013)

Is het samengesteld?

Ja

De effecten op vogels zijn meervoudig

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?

Weinig

Er is kwantitatieve data voor verdwenen en
toegevoegd areaal. Vrijwel geen kwantitatieve data
voor de vertaalstap naar de effecten op vogels.

Is de indicator
onderscheidend?

Ja

Afhankelijk van de volumes en de verdeling
vooroever en strand veranderen de effecten op
vogels

Is de indicator ‘easy to
score’?

Nee

Natuurlijke variaties in vogelpopulaties en soort
specifieke variatie in gevoeligheid en voedselbron
maken het scoren moeilijk.

Is het een direct of
indirect effect?

Beide

Direct: verstoring door machines
Indirect: verdwijnen/ toevoegen rust-, foerageer- en
broedgebied.

Conclusies en bruikbaarheid
De indirecte effecten van suppleties op vogels zijn het gevolg van veranderingen in andere parameters
(benthos en duinareaal) die al worden meegenomen in de matrix. Zodoende zijn indirecte effecten op
vogels niet meegenomen in de matrix. De directe effecten als verstoring door geluid en aanwezigheid
worden in de praktijk al gemitigeerd binnen het suppletieprotocol van Rijkswaterstaat. Deze indicator wordt
zodoende niet verder meegenomen in de matrix.

4.3.2

Conclusie

Uiteindelijk is er op basis van beschikbare literatuur en besprekingen met Rijkswaterstaat, besloten om de volgende
ecologische indicatoren verder te evalueren en beschrijven in dit rapport (Tabel 17): CO2 uitstoot, beïnvloede
kustoppervlakte, duin aangroei, embryonale duinen, dynamiek van de zeereep, vertroebeling, bodemdieren en vogels.
Hiervan zijn er 4 doorgerekend in de matrix (CO2 uitstoot, beïnvloede kustoppervlakte, duin aangroei, en bodemdieren;

Tabel 18) en zijn er vier niet doorgerekend in de matrix (embryonale duinen, dynamiek van de zeereep,
vertroebeling en vogels; Tabel 19).

Tabel 17. Samenvatting tabel ecologische indicatoren per selectiecriterium.
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CO2 uitstoot
Indicator
Beïnvloede
kustoppervla
kte
Indicator
Duin
Aangroei
Indicator
Bodemdieren
Indicator
embryonale
duinen
Indicator
Dynamiek
van de
Zeereep
Indicator
Vertroebelin
g
Indicator
vogels

Is het
meetbaar
en in
welke
eenheid
het wordt
uitgedrukt
??
Ja
Ja

Is het
samengestel
d?

Is er
kwantitatieve
of numerieke
data of
informatie
beschikbaarhe
id?

Is de indicator
onderscheide
nd?

Is de
indicat
or
‘easy
to
score’
?

In de
matrix
meeneme
n?

Ja
Ja

Is het
een
direct
of
indire
ct
effect
?
Direct
Direct

Nee
Nee

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Direct

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Beide

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Beide

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Beide

Nee

Nee

Ja en Nee

Ja en nee

Nee

Nee

Beide

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Beide

Nee

Ja
Ja

Tabel 18. Overzicht van indicatoren die WEL in de matrix zijn doorgerekend.
Indicator

Omschrijving

Eenheid

Emissie door transport van suppletiezand

Mton (Mt) totaal

CO2 uitstoot

Totaal en per
suppletietechniek
Bedekking vooroever en strand habitat op korte termijn

Indicator Beïnvloede
kustoppervlakte

Indicator Duin Aangroei

Beïnvloede gebied langs de kustlijn of het bedekte
areaal/oppervlakte waar suppleties invloed op hebben
Korte termijn verstoring en lange termijn zand en duin habitat
toegevoegd. 30 % van suppletie volume draagt bij aan
toename volume in duinen. Het netto volume zand dat
landwaarts is getransporteerd in de afgelopen decennia,
bedraagt ca. 30% van het totale suppletievolume.

Hectare of vierkante
meter (per jaar) bedekt
of beïnvloedt
Volume in m3

Bedekking vooroever en strand habitat (ook diepte bedekt) op Bedekt oppervlak per
korte termijn
kuub zand

Indicator Bodemdieren

Al het benthos wat met zand wordt bedekt sterft (aanname) aantal soorten is gerelateerd aan de diepte - toenemende
diepte in de vooroever nemen aantal soorten, dichtheid en
biomassa toe

Aantal soorten of
biomassa kwijt per m3

Sterfte recht evenredig met het oppervlak strand wat door
zand wordt bedekt
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Tabel 19. Overzicht van indicatoren die NIET in de matrix zijn doorgerekend.
Indicator

Indicator embryonale duinen

Omschrijving

Hectare embryonale duin
bedolven door suppletiezand
op het strand per locatie

Eenheid

Reden niet geselecteerd

Hectare

Geen eenvoudige manier om
dit te berekenen en veel
onzekerheden en veel
factoren bepalen uitkomst
zoals de locatie, tijd van het
jaar, windrichting en sterkte,
duur van suppleties

Geen eenheid

Geen eenvoudige manier om
dit te berekenen en veel
onzekerheden en veel
factoren bepalen uitkomst
zoals de locatie, tijd van het
jaar, windrichting en sterkte,
duur van suppleties

Enkele studies wijzen erop dat
suppleties een verband
vertonen met het volume van
de zeereep

Indicator Dynamiek van de
Zeereep

Veel factoren bepalen de
ontwikkeling/dynamiek van de
zeereep (locatie, wind,
verstuiving, getij etc.)
De kustlangse ruimtelijke
verspreiding van
suppletiezand is waarschijnlijk
aanzienlijk, maar slecht
bekend en afhankelijk van
lokale condities

Indicator Vertroebeling

Bij zowel winnen van zand als
bij suppleren vindt
vertroebeling plaats.

Vertroebeling treedt
hoofdzakelijk op als gevolg
van verzamelen van het zand
en niet het suppleren.

Effecten zijn afhankelijk van
de samenstelling van het slib
en van de plaatselijke fysische mg/l
omstandigheden ten tijde van
het winnen dan wel suppleren.

Het inschatten van de effecten
als gevolg van vertroebeling
vraagt complexe
modelberekeningen per
suppletiemoment.

Grootste effect van
vertroebeling is beïnvloeding
primaire productie.

Hierdoor is het doorreken van
deze parameter te
arbeidsintensief om deze op te
nemen in de matrix.
Te complex

Indicator vogels

Effect op foerageergebied van Toegevoegd
vogels is meervoudig.
areaal duingebied
(ha)
Bij zandwinning en onderwater
suppleties wordt mogelijk
Bedekt areaal bij
foerageergebied van duikende suppleren (ha)
vogels verstoord of vernietigd
Verstoringsafstand
Waar als gevolg van
(aantal meters
kustsuppleties bredere
waarbinnen een
stranden ontstaan wordt
deel van de
mogelijk extra
vogels het gebied
foerageergebied gerealiseerd. verlaat)
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De indirecte effecten van
suppleties op vogels zijn het
gevolg van veranderingen in
andere parameters (benthos
en duinareaal) die al worden
meegenomen in de matrix.
De directe effecten
(verstoring) worden in de
praktijk al gemitigeerd.
De parameter wordt zodoende
niet verder meegenomen in de
matrix.
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4.3.3

Sociaaleconomische indicatoren

4.3.3.1

Indicator zwemveiligheid

Zwemveiligheid is een parameter geassocieerd met de kans op verdrinking van mensen die zwemmen of
badderen in kustwateren. Zwemveiligheid risico’s kunnen optreden op verschillende temporele en
ruimtelijke schalen en zijn zeer specifiek. Het zwemveiligheidsrisico is over het algemeen gedefinieerd als
de overlap tussen het optreden van gevaarlijke hydrodynamische situaties en de aanwezigheid van
zwemmers. Alleen wanneer beide tegelijk aanwezig zijn treedt er een zwemrisico op. Dit is een
simplistische manier om zwemveiligheid aan te geven omdat het ook afhangt van water diepte, en van de
aanwezigheid van zandbanken.
Radermacher (2018) en M. Radermacher, de Schipper, & Reniers (2018) laten zien dat kustsuppleties een
duidelijk effect hebben op het gedrag van zandbanken voor de kust (Figuur 20). De veranderingen in de
dynamiek van de zandbanken verschilt per suppletietechniek. Bij vooroeversuppleties verplaatst de bank
die wordt gevormd door het gesuppleerde zand zich snel richting de kust waardoor de reeds aanwezige
zandbank nog verder opschuift en zich bij het droge strand voegt. Strandsuppleties hebben in de eerste 34 jaar vaak de vorming van een nieuwe zandbank voor de kust tot gevolg. Door de verandering in de
ligging en de dynamiek van de zandbanken treedt ook een verandering op in de stromingen voor en langs
de kust. Deze veranderingen kunnen potentieel leiden tot een verhoogd zwemrisico wanneer bijvoorbeeld
een mui ontstaat. Met name door onderwater suppleties wordt de kust helling gevoed met extra zand. Het
toegevoegde suppletie sediment zal het surplus zand verspreiden langs de kust en een nieuw balans
vinden. Het extra zand kan ook een nieuwe zandbank vormen voor de kust welke vaak het water erachter
(tussen strand en zandbank stabiliseert. Dit kan een positieve invloed op de zwemveiligheid van dit kust
gebied hebben.

Figuur 20 Invloed van verschillende suppletietechnieken op de vooroever. Uit: (Radermacher, 2018)

Ondanks dat het suppleren van zand doormiddel van strand- en vooroeversuppleties een effect heeft op de
dynamiek van de zandbanken heeft het geen noemenswaardige negatieve effecten op de zwemveiligheid.
Het suppleren van zand doormiddel van buitendelta suppleties heeft voor zover bekend geen wezenlijke
effecten op de dynamiek in de zeereep. Bij deze manier van suppleren wordt de natuurlijke zandhonger
gevoed van grote afstand waardoor de natuurlijke dynamiek in de kustreep gehandhaafd blijft.
Vooral megasuppleties (zoals de zandmotor) hebben invloed op kust hydrodynamica. Zo vormen zich
kolstromingen langs de kust, kunnen langs de zandmotor mui stromingen ontstaan en ontstaan er
veranderingen in de getijdestromingen (zogeheten getijde pompen) die als risico hebben zwemmers mee
te voeren richting zee (Figuur 21, Radermacher & Reniers, 2016).
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Figuur 21 Afbeelding van de zandmotor. De rode pijl geeft aan waar de verandering in getijdestroming plaatsvindt.
Water stroomt in relatief hoge snelheid in en uit dit kanaal waarbij potentieel een risico voor zwemmers optreedt

Aangezien getijdepompen wel een groter risico vormen en deze alleen ontstaan bij suppleties in de vorm
van zandmotoren is deze parameter mogelijk wel onderscheidend tussen traditionele suppletietechnieken
en mega suppleties als de zandmotor. Dit zal meer relevant worden als er in de toekomst meer gebruik
wordt gemaakt van mega-suppleties. Dit is mogelijk aan de orde aangezien is aangetoond dat een enkele
mega-suppletie, efficiënter, zuiniger en op de lange termijn milieuvriendelijker is dan traditionele strand- en
vooroeversuppleties die momenteel worden gebruikt (Stive et al., 2013).

Tabel 20 Samenvattingstabel selectiecriteria zwemveiligheid

Criterium

Ja of nee

Argumentatie

Referenties

Ja en nee

De overlap tussen waar suppleties plaatsvinden
en de aanwezigheid van recreanten kan een
eenheid zijn voor waar er gezwommen wordt aan
de kust. Echter de zwemveiligheid zelf wordt
bepaald door water diepte, zandbanken en
stromingen en deze zijn niet eenduidige in een
eenheid te meten.

Radermacher
(2018) en M.
Radermacher,
de Schipper, &
Reniers (2018)

Nee

De indicator is alleen nuttig als het is opgemaakt
uit meerdere parameters (diepte, zandbanken en
stromingen) maar deze los van elkaar zeggen
niets over veiligheid.

Is het meetbaar en in
welke eenheid het
wordt uitgedrukt??

Is het samengesteld?

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?
Is de indicator
onderscheidend?

Ja en nee

Er is wel data beschikbaar over de effecten van
suppleties op de zwemveiligheid echter vooral
voor de zandmotor.

Nee

Vooralsnog is de parameter zwemveiligheid niet
onderscheidend tussen strand en
vooroeversuppleties.

Is de indicator ‘easy to
score’?

Nee

Voor het achterhalen van de stromingsdynamiek
zijn lastige modelruns nodig.

Is het een direct of
indirect effect?

Indirect

Het is gebaseerd op een veranderingen in
zandbanken en diepte en stromingen
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Conclusies en bruikbaarheid
Vooralsnog is de parameter zwemveiligheid niet onderscheidend tussen strand en vooroeversuppleties en
is er weinig informatie te vinden hierover. Verder is er geen makkelijk door te rekenen eenheid hiervoor
gevonden en is het heel locatie specifiek. In sommige gebieden is het ondieper worden van de vooroever
of een zandbank positief zijn voor de zwemveiligheid, in andere gebieden brengt dit juist meer gevaren met
zich mee door de veranderingen van stromingen. Op dit moment is er alleen een kwalitatieve beoordeling
aan deze indicator te geven.
Toelichting op rekenmethodiek
Er zijn geen numerieke waarden te koppelen aan het effect van de suppleties op de zwemveiligheid. Wel is
er afhankelijk van de toegepaste techniek een effect op de dynamiek van stromingen en zandbanken in de
kustreep die wel een hypothetisch effect heeft op zwemveiligheid. Zodoende is ervoor gekozen de indicator
zwemveiligheid kwalitatief mee te nemen in de matrix waarbij de verandering in de dynamiek van
stromingen en zandbanken als proxy fungeert voor een mogelijk effect op de zwemveiligheid.
Afhankelijk van de percentages van suppletietechnieken wordt een getal tussen 1 en 10 gekoppeld aan
een strategie. Dit getal staat voor een verandering in natuurlijke dynamiek van stromingen en zandbanken
die een mogelijke invloed hebben op de zwemveiligheid (1 = geen verandering, 10 = veel verandering).
Hierbij zijn dynamiek veranderingsfactoren gekozen per suppletietechniek. Deze zijn ingeschat op basis
van beschikbare literatuur.
Voor buitendelta suppleties is voor een veranderingsfactor van 1 gekozen aangezien bij het suppleren op
deze manier het zand van grote afstand wordt aangevoerd en de natuurlijke dynamiek van zandbanken en
stromingen gehandhaafd blijft. Voor zandmotor suppleties is gekozen voor een veranderingsfactor van 10
aangezien deze manier van suppleren in verhouding tot de andere technieken de grootste verandering
veroorzaakt.
Voor vooroever en strandsuppleties is het moeilijk om te bepalen welke factor van verandering natuurlijke
dynamiek deze krijgen. Aangezien er bij zowel vooroever als strandsuppleties veranderingen optreden in
de dynamiek en aanwezigheid van zandbanken voor het strand is gekozen voor een factor van 2. Deze
factor kan aangepast worden op basis van toekomstige inzichten.
De som van de fracties van de suppletietechnieken vermenigvuldigd met de veranderingsfactor geven een
waarde tussen 1 en 10 die een maat zijn voor de relatieve verandering in de natuurlijke dynamiek van
stromingen en zandbanken als gevolg van zandsuppleties. Belangrijk om hierbij op te merken is dat ook
wanneer dit getal erg hoog is (bij een groot percentage van zand dat door een zandmotor wordt
gesuppleerd) dit niet betekend dat de zwemveiligheid sterk verminderd. Dit is puur een indicator om de
strategieën te vergelijken.

4.3.3.2

Indicator strandbreedte

Kustsuppleties kunnen bijdragen aan een breder en hoger strand. Een zeewaartse verschuiving van de
kustlijn betekent doorgaans een kortstondige verbreding van het strand; na een paar jaar zullen de duinen
ook zeewaarts opschuiven en stelt het natuurlijke kustprofiel inclusief strandbreedte zich weer in. Of het
strand ook door een onderwatersuppletie altijd aangroeit in breedte dan wel in volume, en daarmee ook de
duinen door windtransport, staat nog niet vast. Het lijkt erop dat de strandbreedte voor een bepaalde
locatie over langere tijd een vaste gemiddelde waarde heeft, zij het met veel variatie (Figuur 22). Dit
suggereert dat de strandbreedte niet afhankelijk is van de zandaanvoer. Dit komt omdat extra aanvoer van
zand leidt tot een sterkere verstuiving vanaf het strand en aangroei van de zeereep.
In een studie van (Giardino et al, 2012), is veranderingen in de duinvoet positie gerelateerd aan de strand
breedte. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een zeewaartse verschuiving van de duinvoet positie een breder
strand oplevert. De duinvoetpositie daarentegen reageert sterk op de onderwatersuppletie: in de jaren na
de suppletie groeit de duinvoet zo’n 30m zeewaarts (de Vries, 2013; Arens et al, 2010). Van de
onderwatersuppleties ter Heijde I, Katwijk en Noordwijk werd na vijf jaar 20 tot 25% van het gesuppleerde
volume teruggevonden op het strand en ca. 30% in de zeereep van de duinen.
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Door suppletie onderwater zal het strand aangroeien met zand dat, in tegenstelling tot suppleties direct op
het strand, wel gesorteerd is door natuurlijke processen. De onmiddellijke toename van de strandbreedte is
bij suppletie onder water kleiner dan bij strandsuppletie. Hierdoor is de toename van de strijklengte, en dus
van de capaciteit van het zandtransport door de wind minder groot. Wel neemt binnen een jaar het volume
van het strand toe, wat ook tot een toename van de verstuiving leidt (Van der Spek,et al, 2007).
Strandbreedte kan dus toenemen met alleen strandsuppletie en ook in combinatie met een
onderwatersuppletie. Het is wel belangrijk te realiseren dat de natuur direct na een strandsuppletie weer
terug wil naar de ‘oorspronkelijke’ strandbreedte, met een sterke erosie van het strand tot gevolg.
Van Balen et al., 2011 hebben de invloed van de suppleties op strandbreedte berekent. Figuur 22 toont het
verschil in strandbreedte, bij GWH, in procenten uitgezet tegen het suppletievolume voor strandsuppleties
(in rood) als de vooroeversuppleties (in groen) tegen het volume van het gesuppleerde zand V (in kubieke
meters per stekkende meter). Hieruit kan worden berekend dat voor elke 100 m3/m die gesuppleerd wordt
op het strand, het strand gemiddeld circa 7% breder is en voor elke 100 m 3/m die gesuppleerd wordt op de
vooroever, het strand gemiddeld circa 3% breder is.

Figuur 22 Invloed van Zandsuppletie volume op de strandbreedte. (Deltares, 2011)

De lengte van de Nederlandse kustlijn is ongeveer 366 km maar niet gehele kust wordt gesuppleerd en er
is variatie in waar er welke suppleties worden toegepast. Door de lengtes van de kust te bepalen per
deelgebied die beïnvloed worden door een bepaalde suppleties techniek (km) en dit samen te nemen met
de toename in strandbreedte per strekkende meter door suppleties, kan de totale toename van strand
breedte (strand areaal) berekend worden per deelgebied voor een bepaalde suppletiestrategie.
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Verder is het belangrijk te noemen dat deze indicator de basis is van- of een bepalende parameter is voorde indicator “recreatie waarde”. Namelijk bij de berekening van recreatie waarde per oppervlakte strand
wordt de toename in strand breedte gebruikt als toegevoegd recreatie strand oppervlak. De indicator
strandbreedte dient dus als basis voor de berekening van de waarde van het strand voor recreatie.
Daardoor zijn deze twee indicatoren dus niet “onafhankelijk” van elkaar, maar geven ze wel twee
verschillende effecten van suppleties weer.

Tabel 21 Samenvattingstabel selectiecriteria strandbreedte

Criterium

Ja of nee

Argumentatie

Referenties

Ja

7% breder voor elke 100 m3/m voor
strandsuppleties
3% breder voor elke 100 m3/m voor
vooroeversuppleties

Van Balen et al.,
2011

Is het samengesteld?

Nee

-

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?

Ja

Is de indicator
onderscheidend?

Ja

Is de indicator ‘easy to
score’?

Ja

Is het meetbaar en in
welke eenheid het
wordt uitgedrukt??

Is het een direct of
indirect effect?

Van Balen et al.,
2011

Direct

Conclusies en bruikbaarheid
Toegenomen strandbreedte is vrij gemakkelijk te bepalen en omdat er voldoende informatie is gevonden
en er eenheden en formules zijn om de indicatoren te kunnen berekenen voor de verschillende suppletie
volumes en suppletietechnieken is deze indicator geselecteerd en doorgerekend in de matrix.
Toelichting op rekenmethodiek
Om de invloed van de suppleties op strandbreedte in kaart te brengen is de formule van (van Balen, Vuik,
& van Vuren, 2011) gebruikt voor strand – en vooroeversuppleties:
• B (toename strandbreedte per strekkende meter) = 0:0712 * V (volume per strekkende meter) voor
strandsuppleties.
• B (toename strandbreedte per strekkende meter) = 0:0287 * V (volume per strekkende meter) voor
vooroeversuppleties.
• Er is in overleg met Rijkswaterstaat aangenomen dat buitendelta suppleties resulteren in een 0%
toename van de strandbreedte.
Om hieruit de totale toename in strandoppervlak per deelgebied voor de verschillende suppletietechnieken
te bepalen zijn eerst de gesuppleerde kuubs per strekkende meter (V) berekend. Dit is gedaan op basis
van de kustvakken die zijn gesuppleerd tussen 2012 en 2019. Dit is gedaan aangezien voor de geplande
suppleties nog niet duidelijk is welke hoeveelheden er daadwerkelijk waar gesuppleerd gaan worden. Het
gesuppleerde volume per gebied is tevens afhankelijk van welke strategie wordt gekozen voor de periode
2020 – 2023.
Vervolgens is de toename strandbreedte per strekkende meter berekend (B) voor de drie deelgebieden en
voor strand en vooroeversuppleties.
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Aannames bij de berekeningen:
• Het volume aan suppletiezand wordt evenredig over het suppletievak verspreid (strand of
onderwateroever) en op dezelfde wijze als dat tot nu toe gebeurde. Omdat we niet weten waar het zand
exact zal worden aangebracht is dit de meest werkbare aanname.
• De strand en onderwatersuppleties worden in verschillende suppletievakken van de kust aangebracht.

4.3.3.3

Indicator recreatie waarde

Kustsuppleties kunnen bijdragen aan een breder en hoger strand en dus ook een voldoende breed
recreatiestrand. Om de economische belangen van een voldoende breed strand te waarborgen is de
recreatiebasiskustlijn vastgesteld langs de Noordzeekust (van Balen, Vuik, & van Vuren, 2011). Aangezien
de zeegrens varieert (uitgaande van Gemiddeld Hoog Water (GHW) en Gemiddeld LaagWater (GLW)) kan
de strandbreedte worden bepaald voor zowel het gedeelte dat altijd droog staat en een gedeelte waarbij
daaraan het gedeeltelijk natte areaal is toegevoegd (Figuur 23). De strandbreedte wordt daarom gezien als
indicator voor de kustfunctie recreatie door het te linken aan de waarde van het strand voor recreatie.

Figuur 23 Relaties tussen strandbreedte en gewenste strand breedte voor recreatie (recreatie basiskustlijn). Bron:
(Haaren,& Vertegaal, 2002).

Vaak profiteert de recreatiesector mee van zandsuppleties die nodig zijn voor het onderhoud van de kust.
Echter er blijkt uit een studie van Decisio (2011) en Stronkhorst et al. (2012) dat er nog plekken zijn waar
stakeholders het strand te smal vinden voor recreatiedoelen en extra suppleties mogelijk gewenst zijn. Het
gaat om ruim om 70 kilometer kust, vooral in de Zuidwestelijke Delta (Haaren et al., 2002). Optimale
recreatie strandbreedte is per deelgebied verschillend net als de waarde van strand recreatie. Per
deelgebied of locatie moet er dus specifiek worden gekeken naar de benodigde strandbreedte en de
recreatiewaarde. De strandbreedte per deelgebied staat al in 4.3.3.2 beschreven.
Strandrecreatie is een verzameling van vele recreatieactiviteiten op het strand. Dit bestaat uit sporten en
het plaats laten vinden van evenementen, maar ook zonnebaden en/of wandelen behoren tot deze
categorie. Kust recreatie is door van Haaren et al. (2002) gecategoriseerd in de volgende ‘klassieke’
recreatieve activiteiten: wandelen, fietsen, wadlopen, zonnen/ liggen, paardrijden, gemotoriseerd varen
(motorboot, charterboot, enzovoort), sportvissen, zeilen, surfen, (zee)kanoën, duiken, vliegeren en
(zweef)vliegen.
Voor een deel van deze activiteiten is de mogelijkheid deze functie uit te voeren voornamelijk gebaseerd
op de breedte van het (droge) strand (zie 4.3.3.2). Hoe breder het strand, hoe meer recreanten er gebruik
van kunnen maken en dus hoe groter de baten (van Balen et al., 2011; Stronkhorst et al., 2012). Uit
onderzoek blijkt dat er een maximum zit aan de strandbreedte en de groei in het aantal bezoekers.
Wanneer een strand breder is dan 50 meter trekt het geen extra bezoekers meer voor het zonnebaden,
voor evenementen kan een breder strand wel gewenst zijn (Decisio, 2011). Ook heeft een zeer rustig
strand geen baat bij vele extra kustmeters, een strand van 10 á 20 meter breed is dan al voldoende. Op
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basis van de aantallen recreatieve bezoekers en hun motief kan de strandbreedte volgens Decisio (2011)
gecategoriseerd worden in 4 strandgebruikstypen (Tabel 22). De ruimtelijke verdeling van deze
strandgebruikstypen over de Noordzeekustzone dus die delen van de kust, waar recreatie van belang is,
wordt gevisualiseerd in Figuur 24.
Tabel 22 Strandgebruikstypen met een bijbehorende minimale strandbreedte graad (Decisio 2011)

Categorie strandgebruik

Toelichting en voorbeelden

Strandbreedte vanaf de
duinvoet

Sport‐/evenementenstrand

Veel ruimte op het strand nodig voor
extensieve, extreme strandsporten,
funsporten en/of grootschalige
evenementen. De gebruiksintensiteit
loopt uiteen; waar het echter om gaat
is dat voor deze activiteiten een
breed strand nodig is.

Minimaal 100 meter

Kustgebied:
Cadzand-Bad, strand bij Veerse
Gatdam, Brouwersdam, Hoek van
Holland, Scheveningen, IJmuiden tot
aan zuidzijde Wijk aan zee,
Strandpaal 17 Texel, Nes Ameland.
Hoog intensief gebruik, stedelijk
recreatief strand

Grote concentratie van mensen en
economische activiteiten op en
achter het strand. Een combinatie
van verblijfs- en dagtoeristen. Geen
ruimte tussen aaneengesloten
paviljoens voor recreatie.

Minimaal 80 meter

Kustgebied:
Hoek van Holland, Scheveningen,
Kern van Noordwijk aan Zee, Kern
van Zandvoort, Strandpaviljoens
Bloemendaal aan Zee.
Matig tot redelijk intensief gebruikt
recreatief strand

Recreatieve concentratiepunten,
economische activiteit op het strand
en daarmee concentraties van
toerisme en recreatie. Geen
massatoerisme, wel veel bezoekers
in hoogseizoen en op piekdagen.

Minimaal 60 meter

Kustgebied:
Grote en gevarieerde groep
waarbinnen vrijwel alle badplaatsen
met een bebouwde kern aan zee
vallen (Figuur 24).
Rustig recreatief strand

In kilometers strand gemeten hoort
het grootste deel van de
Noordzeestranden hiertoe. Hier gaat
hierbij om stranden nabij campings,
hotels, woningen e.d., met geen
economische activiteit direct op het
strand (voor rustig recreëren en
wandelen.

Minimaal 25 meter

Kustgebied:
Verspreidt over de totale lengte van
de Noordzeekust. Zie Figuur 24 voor
een weergave van de spatiele
distributie.
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Figuur 24 Recreatieve stranden Noordzeekustzone van Nederland (geadapteerd van Decisio (2011)). Kleuren worden
gebruikt ter indicatie van het stand gebruik type (Tabel 1)

Op basis van onderzoek is vastgesteld dat van de totale strandlengte 11,18% van de waddenstranden,
31,96% van de Hollandse kust en 27,78% van het Deltagebied recreatief gebruikt wordt (Stronkhorst & van
Buren, 2012).
Uit het verleden weten we dat uit onderzoek langs de Nederlandse Noordzeekust blijkt dat (op basis van
aantallen recreanten) de drukste stranden in de volgende gemeente voorkomen (Jonker & Janssen, 2007):
•
•
•
•
•
•
•

Texel (circa 3,1 miljoen strandrecreanten in het zomerseizoen).
Veere (circa 2,7 miljoen strandrecreanten in het zomerseizoen).
Schouwen-Duiveland (circa 2,5 miljoen strandrecreanten in het zomerseizoen).
Goedereede (circa 2,4 miljoen strandrecreanten in het zomerseizoen).
Terschelling (circa 1,5 miljoen strandrecreanten in het zomerseizoen).
Bergen (circa 1,2 miljoen strandrecreanten in het zomerseizoen).
Ameland (circa 1,1 miljoen strandrecreanten in het zomerseizoen).
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De ene gemeente omvat meer kilometers strand dan de andere. Gewogen naar aantal kilometers strand
blijkt dat volgens dit onderzoek Schouwen-Duiveland, Katwijk en Vlissingen de hoogste recreatie intensiteit
hebben (Figuur 25). Op kilometerpaalniveau kan nader worden bepaald dat de drukste punten te vinden
zijn in de gemeenten Schouwen-Duiveland (tussen 11 en 12 circa 1 miljoen recreanten), Goedereede
(tussen 10 en 11 en tussen 11 en 12 ieder circa 588.000) en Noordwijk (tussen 81 en 82 circa 538.000)
(Jonker & Janssen, 2007).

Figuur 25 Aantal recreanten per kilometer strand ingedeeld per gemeente (Jonker & Janssen, 2007)

Op basis hiervan zien we dat het belangrijkste recreatiegebied van de waddenstranden op Texel ligt. Voor
de Hollandse kust zijn Katwijk, Den Haag en Castricum belangrijke kustgebieden. Ten slotte hebben de
stranden in het deltagebied de hoogste dichtheid aan recreanten, met de hoogste dichtheid op het strand
van Schouwen-Duiveland (170.000 recreanten/km). Hieronder een overzicht van de strand situatie in 2007
opgesteld door Jonker & Janssen.
Recreatiewaarde kan worden uitgedrukt in het aantal bezoekers dat per strand komt en wat er gemiddeld
wordt besteed tijdens een dagbezoek aan het strand of het kan uitgedrukt worden in de waarde per
hectare.

Figuur 26 Kostenanalyse voor een verandering van strandoppervlakte per hectare (ha) (Andringa, 2015)

Onderzoek wijst aan dat de waarde van toegankelijk kustgebied op 80.000 euro per hectare kan worden
geschat, die van ontoegankelijk kustgebied op 8.000 euro per hectare. Deze waarde is bepaald aan de
hand van wat men bereid is te betalen voor gebruik (Andringa, 2015). Er wordt nu aangenomen dat
wanneer het strand verbreed wordt tot aan de gestelde 100 meter, dit dan 80.000 euro per hectare oplevert
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(= €8 per m²). Extra meters strand zijn niet benodigd voor recreatie en worden daarom voor dezelfde
waarde als niet toegankelijk natuurgebied getaxeerd; €8.000 per hectare (Figuur 26).
Tabel 23 Samenvattingstabel selectiecriteria Recreatie waarde
Criterium

Ja of nee

Argumentatie

Referenties

Is het meetbaar en in
welke eenheid het
wordt uitgedrukt??

Ja

Er is een euro waarde per oppervlakte strand

Andringa, 2015

Is het samengesteld?

Nee
Ja

Ruimte voor
recreatie op het
strand
Onderzoek naar een
‘recreatiebasiskustlijn
Decisio 2011.

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?

NRIT (2004),
Waarde
(kust)recreatie; RIKZ
(2007), Dagtoeristen
aan de kust.

Ja

2 NBTC (2010),
Terug naar de kust in
cijfers
Is de indicator
onderscheidend?

Is de indicator ‘easy to
score’?

Ja

Het strand oppervlak en recreatie waarde
toegevoegd door suppletie is verschillend per
regio en strategie

Ja

Is het een direct of
indirect effect?
Direct

Direct maar wel pas na een aantal dagen of
weken omdat direct na de suppletie deze
waarde negatief kan zijn (door verstoring) maar
na een tijd kan het strand zich herstellen en
stabiliseren

Conclusies en bruikbaarheid
Er is informatie beschikbaar over de waarde van recreatie strand, en over de percentages van strand die
worden gebruikt voor recreatie in de verschillende deelgebieden. De waardes die worden gekoppeld aan
vierkante meters zijn erg grove schattingen waar erg veel variatie in zit. Toch is ervoor gekozen deze
indicator mee te nemen en door te rekenen aangezien het een idee kan geven van het relatieve effect van
suppleties op recreatie.
Toelichting op rekenmethodiek
Op basis van de waarde per vierkante meter recreatiestrand (€ 8,-), toegevoegde strandbreedte (4.3.3.2)
en het percentage van het totale strandoppervlak dat wordt gebruikt voor recreatie per deelgebied, kan
worden berekend wat de toegevoegde economische waarde is van recreatiestrand dat ontstaat als gevolg
van zandsuppleties.
De toegenomen strandbreedte door suppleties is al beschreven in 4.3.3.2. Deze toegevoegde breedtes
(per deelgebied) zijn vermenigvuldigd met de lengtes van de kust per deelgebied waarover recreatie
plaatsvindt:
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•
•
•

11,18% van de waddenstranden.
31,96% van de Hollandse kust.
27,78% van het Deltagebied.

Het toegenomen strand oppervlakte die hieruit volgt is vermenigvuldigd de waarde (8 euro) van recreatie
per vierkante meter strand. Deze indicator geeft dus de toegevoegde recreatie waarde van een
toegevoegd strand oppervlak weer voor de verschillende deelgebieden.

4.3.3.4

Indicator suppletiekosten

Beschrijving
De kosten (eenheidsprijs per kubieke meter zand) voor zandsuppleties worden voornamelijk bepaald door
de kosten van brandstof voor het transport, de drukte op de internationale baggermarkt en het type
suppletie. Belangrijke informatie die hiervoor nodig is zijn de kosten voor de verschillende
suppletietechnieken en ook de verdeling (in de toepassing) tussen deze technieken (in dit geval strand
versus vooroever versus buitendelta). De basisgegevens voor de euro kosten per kuub suppletiezand is
door Rijkswaterstaat berekend en in de matrix gebruikt.
De berekening van de verdeling van het suppletie volume over de verschillende suppletietechnieken
(strand, vooroever en buitendelta) is beschreven in 3.3.1. Hieruit is samen met de kosten per kuub
berekend wat de kosten en percentages zijn tussen de verschillende technieken bij een bepaald gegeven
aantal te suppleren kuubs. De kosten voor vooroever- en strandsuppleties zijn berekend volgens de
formule weergegeven in Figuur 27. Voor buitendelta suppleties is een kental van 2,- per kuub
aangehouden.
Tabel 24 Samenvattingstabel selectiecriteria kosten

Criterium

Ja of nee

Argumentatie

Referenties

Is het meetbaar en in
welke eenheid het
wordt uitgedrukt?

ja

Euro per kuub

Spreadsheet
Rijkswaterstaat
(OBR 2018)

Is het samengesteld?

Nee

Is er kwantitatieve of
numerieke data of
informatie
beschikbaarheid?

Ja

Is de indicator
onderscheidend?

Ja

Is de indicator ‘easy to
score’?

ja

Is het een direct of
indirect effect?

Direct

Ja, aan de hand van de informatie kunnen de
kosten per te suppleren m3 worden uitgerekend
per jaar

Spreadsheet
Rijkswaterstaat
(OBR 2018)

Hoe meer m3 suppletie volume hoe meer
brandstof verbruik en hoe hoger de kosten
Eenvoudige rekenregel

-

Conclusie over bruikbaarheid
De kosten die gepaard gaan met een kuub suppletiezand en met een bepaalde suppletietechniek (strand
en vooroever en buitendelta) is een belangrijke factor in het kunnen vergelijken van verschillende
suppletiestrategieën. Verder zijn de kosten bekend (voor brandstof gebruik per kuub) en met een formule
brekend voor verschillende opties (suppletietechniek en volumes suppletie) door Rijkswaterstaat.
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Toelichting op rekenmethodiek

Benodigd budget (percentage tov huidig budget)

De relatie tussen het aantal te suppleren m3 en de kosten in miljoen euro is gegeven in Figuur 27
(Rijkswaterstaat, 2019).

Kostenobv OBR 2018
200%
Totale kosten

180%
160%
140%
120%

y = 3,5x + 7,2

100%
80%
60%
40%
20%
y = 5,5x
0%
0

5

10
kuubs (mln m3/jaar)

15

20

Figuur 27 Relatie tussen te suppleren en kosten in miljoenen euro's

Uit de informatie kunnen de volgende rekenregels worden afgeleid:
Wanneer het volume te suppleren sediment kleiner is dan 4 m3:

𝐸 = 5,5 ∗ 𝑘
Wanner het volume te suppleren sediment groter is dan 4 m3:

𝐸 = 3,5 ∗ 𝑘 + 7,2
Waarin:
E = bedrag in euro’s
K = aantal te suppleren m3
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4.3.4

Conclusie

Uiteindelijk is er op basis van beschikbare literatuur en besprekingen met Rijkswaterstaat, besloten om de
volgende vier sociaaleconomische indicatoren verder te evalueren en beschrijven in dit rapport (Tabel 25):
zwemveiligheid, strandbreedte, recreatiewaarde strand, en kosten van de suppleties. Allen zijn in de matrix
meegenomen en alleen zwemveiligheid is kwalitatief doorgerekend in de matrix (Tabel 26.

Tabel 25. Samenvatting tabel sociaaleconomische indicatoren per selectiecriterium.

Indicator
Zwemveiligh
eid
Indicator
Strandbreedt
e
Indicator
Recreatie
Waarde
Indicator
Suppletiekos
ten

Is het
meetbaar
en in welke
eenheid
het wordt
uitgedrukt
??

Is het
samengest
eld?

Is de
indicator
onderschei
dend?

Is de
indicator
‘easy to
score’?

Is het een
direct of
indirect
effect?

In de
matrix
meenemen
?

Nee

Is er
kwantitatie
ve of
numerieke
data of
informatie
beschikba
arheid?
Ja en Nee

Ja en nee

Nee

Nee

Indirect

Ja maar
kwalitatief

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Direct

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Direct

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Direct

Ja
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Tabel 26. Overzicht van indicatoren die WEL in de matrix zijn doorgerekend.
Indicator

Omschrijving

Eenheid
Water diepte, zandbanken en
stromingen - zijn niet eenduidige in
een eenheid te meten.

Indicator Zwemveiligheid

De overlap tussen waar suppleties
plaatsvinden en de aanwezigheid van
recreanten kan een eenheid zijn voor
Overlap met aanwezigheid van
waar er gezwommen wordt aan de
recreanten.
kust.
Zwemveiligheid wordt bepaald door
water diepte, zandbanken en
stromingen.

Strandbreedte toegevoegd door
suppleties (kort termijn) kunnen
bijdragen aan een voldoende breed
recreatiestrand
Indicator Strandbreedte

Kwalitatief: de verandering in de
dynamiek van de kustreep als proxy
voor een mogelijk effect op de
zwemveiligheid.

Toename breedte van strand in meter
(m) per techniek.

Na een paar jaar zullen de duinen ook
zeewaarts opschuiven en stelt
natuurlijke kustprofiel inclusief
strandbreedte weer in.
Hoe breder het strand, hoe meer
recreanten er gebruik van kunnen
maken en dus hoe groter de baten
(aan de hand van gemiddelde
uitgaves per bezoeker).
Er is een maximum strandbreedte
(ongeveer 50 m) waar boven aantal
bezoekers niet meer groeit maar
afneemt.
Indicator Recreatie Waarde

Op basis van onderzoek is
vastgesteld dat van de totale
strandlengte 11,18% van de
waddenstranden, 31,96% van de
Hollandse kust en 27,78% van het
Deltagebied recreatief gebruikt wordt

€8 per m²
Euro waarde voor recreatie per strand
oppervlakte en per deelgebied
Toegevoegd strand oppervlakte per
deelgebied x 8 euro

Wanneer het strand verbreed wordt
tot aan de gestelde 100 m wordt
waarde op 80.000 euro per hectare
geschat
De kosten die gepaard gaan met een
kuub suppletiezand en met een
bepaalde suppletietechniek (strand en
M Euro voor m3 gesuppleerd
vooroever)
vooroever
Indicator Suppletiekosten

Kosten zijn bekend (voor brandstof
M Euro voor m3 gesuppleerd strand
gebruik per kuub) en er is een formule
voor verschillende opties
(suppletietechniek versus volumes
suppletie)
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5

OPZET EN GEBRUIK VAN DE BEOORDELINGSMATRIX

5.1

Format

Aan de hand van aanwezige informatie en de literatuurstudie hebben we een beoordelingsmatrix opgesteld
in Excel format. De matrix is samengesteld uit een totaal van negen tabbladen waarbij het eerste tabblad
de basisinvoer bevat en de overige acht op elk tabblad een andere indicator weergegeven.
Aan de hand van de acht indicatoren die in de matrix zijn doorgerekend kunnen de effecten van
verschillende voorkeurs suppletiestrategieën worden vergeleken en beoordeeld.
De tabbladen geven per indicator een gestapeld staafdiagram waarbij op de x-as de verschillende
strategieën zijn weergegeven en op de y-as de numerieke waarde van de specifieke indicator (met
uitzondering van zwemveiligheid). Per strategie is de bijbehorende balk verdeeld in drie delen voor de
waarde per deelgebied.
De getallen achter de grafieken zijn doorgerekend vanuit het eerste Tabblad (Basisberekeningen) volgens
de methodiek die is toegelicht in paragraaf 3.3 en 4.3. De macros (formules) die ten grondslag liggen aan
deze berekeningen worden niet getoond. Dit geldt ook voor een aantal tabbladen waarin niet relevante
achtergrondinformatie voor de berekeningen staat opgeslagen.
Om de integriteit van de berekeningen te behouden is het overgrote deel van de matrix gelocked. Dit
betekend dat de cijfers en macro’s niet aangepast kunnen worden. Door bepaalde input waardes is dit niet
het geval, deze cellen hebben een blauwe achtergrondkleur. Hierdoor kunnen de zandvolumes worden
aangepast in het tabblad Basiserekeningen wanneer deze in de nabije toekomst veranderen. Deze
waardes worden dan automatisch doorgerekend in de tabbladen voor de indicatoren. .

Figuur 28 Het eerste tabblad Basisberekeningen in de beoordelingsmatrix. Blauwe cellen geven weer waar de input
aangepast kan worden

5.2

Variabelen

De verschillende suppletiestrategieën kunnen aan de hand van de matrix beoordeeld worden. Aan de hand
van de verschillende suppletie volumes en suppletietechnieken zijn verschilende variabelen berekend
(Tabel 27). Deze dienen als basis voor berekeningen van 8 geselecteerde indicatoren.
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Tabel 27 Overzicht van de verschillende variabelen in de matrix

Variabele

Aantal

Toelichting

Strategieën

3 of 6

3 Hoofdstrategieën en 6 substrategieën

Regio’s of Deelgebieden

4

Wadden, Hollandse kust en Delta, en Gehele
kust.

Suppletietechniek

3

Strand, Vooroever, Buitendelta

3, 6, 9, 18

3 Hoofdstrategieën voor geheel kust
6 Substrategieën voor gehele kust
9 = 3 hoofdstrategieën voor 3 regio’s
18 = 6 substrategieën voor 3 regio’s

Hoeveelheid suppletiezand
(volume in kubieke meter)

5.3

Hoe de matrix werkt

5.3.1

Input en output

Voor de berekende indicatoren geldt dat de suppletie volumes en de verhoudingen van de toegepaste
suppletietechnieken gelden als basis voor de berekeningen. Afhankelijk van de indicator zijn ook andere
parameters als vaarafstanden doorgerekend die verschillen tussen de deelgebieden.
De resultaten voor elke indicator zijn in de matrix visueel weergegeven aan de hand van simpele
(gestapelde) staafdiagrammen (Figuur 29). De staafdiagrammen tonen voor elke strategie de verdeling van
de uitkomsten per regio met een andere kleur.

Figuur 29 Voorbeeld van een gestapeld staafdiagram uit de beoordelingsmatrix
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5.3.2

Interpretatie van de resultaten: een voorbeeld

Beschrijving van het resultaat
In de matrix zijn verschillende ecologische en sociaaleconomische effecten van drie hoofd
suppletiestrategieën (zes sub-strategieën) aan de hand van een acht verschillende indicatoren
weergegeven in de vorm van staafdiagrammen. Hier wordt uitgelegd hoe deze diagrammen
geïnterpreteerd moet worden. De beschrijving van het resultaat en hoe men de staafdiagrammen moet
lezen is voor alle indicatoren hetzelfde. Als voorbeeld wordt de indicator: CO2 uitstoot uitgewerkt.
Zoals besproken in paragraaf 4.3.1.1 wordt de indicator CO2 gebruikt als proxy indicator voor NOx, SOx en
PM. Dit betekent dat de onderlinge verhoudingen in CO 2 uitstoot tussen de strategie ook gelden voor de
uitstoot van stikstofverbindingen, zwavelverbindingen en particulair materiaal. Aangezien de kentallen van
(uitstoot per kg MDO) van deze parameters wel verschillen kan het resultaat niet worden gebruikt om de
uitstoot in kilogram per strategie te bepalen.
Het resultaat van de indicator CO2 uitstoot wordt als volgt weergegeven:
•
•

•

Op de x-as staan de verschillende strategieën (a,b,c) gegeven, elk voor suppletie van KF smal en
KF breed (zoals in Tabel 2 staan gegeven).
Op de y-as staan de waardes van CO2-uitstoot (Mton totaal) gegeven voor elke strategie, berekend
aan de hand van de formule: CO2 uitstoot (Mt) = suppletie volume (Mm3) * MDO (kg) gebruikt per
kuub suppletie volume (m3) * 3,175 kg CO2-uitstoot per kg MDO (zoals in 4.3.1.1 verder staat
beschreven).
Dit is voor elk deelgebied berekend (aan de hand van de verschillende suppletie volumes per
deelgebied) en weergegeven in verschillende kleuren in de staafdiagram – voor Wadden (zwart),
Holland (grijs) en Delta (licht grijs).

Uit de grafiek valt af te lezen dat:
1) De totale CO2 uitstoot voor strategie c, KF breed het hoogst is en voor strategie a het laagst.
2) Per deelgebied zijn de verschillen in CO2 uitstoot tussen KF smal en KF breed verwaarloosbaar.
Dit geldt voor alle hoofdstrategieën (a,b of c).
3) CO2 uitstoot voor zowel deelgebied Delta als Holland blijven voor alle drie de strategieën (a,b,c)
vrijwel gelijk
4) CO2 uitstoot bij het volgen van strategie a voor elk deelgebied vrijwel gelijk is (iets lager voor
Delta).
5) CO2 uitstoot voor het deelgebied Wadden wel verschilt voor de drie Strategieën en duidelijk
toeneemt van strategie a naar b naar c.

Interpretatie van het resultaat
De grafieken dienen om aan de hand van een bepaalde indicator een beeld te krijgen welke
suppletiestrategie het grootste effect teweegbrengt. Afhankelijk van de van de indicator waarnaar wordt
gekeken kan dit effect worden gezien als een positief of een negatief effect. Voor CO2 kan een groter effect
worden aangeduid als een negatief effect. Voor toegevoegde recreatiewaarde betreft het aanvankelijk
duidelijk een positief effect. In onderstaande paragraaf wordt per indicator kort de implicatie van een
verhoogd effect besproken.

CO2
Een verhoogde CO2 uitstoot heeft een negatief effect op verschillende natuurlijke processen (zie 4.3.1.1).
Dit geldt ook voor de indicatoren waarvoor CO2 uitstoot als proxy dient (NOx, SOx en PM). Zodoende
levert een verhoogde CO2 uitstoot een verminderde aantrekkelijkheid voor een strategie.
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Beinvloed kustoppervlak
Een verhoogd areaal dat wordt beïnvloed geeft niet direct een positief of een negatief effect weer. Zo wordt
er mogelijk aanwezige benthos aangetast (zie Bodemdieren in deze paragraaf), maar wordt ook nieuw
areaal toegevoegd aan het strand (zie strandbreedte in deze paragraaf). Zodoende is aan deze indicator
niet direct een positieve of negatieve implicatie te koppelen.

Duin aangroei
Een verhoogde duin aangroei zorgt voor een toename van duinhabitat en daarmee een vergroot leefgebied
voor soorten die van dit habitat afhankelijk zijn. Zodoende kan een toename in duin aangroei worden
geïnterpreteerd als een positief effect.

Bodemdieren
De indicator bodemdieren geeft aan hoeveel bodemfauna er mogelijk verstikt raakt door het suppleren van
zand op de vooroever of het strand. Deze soorten verdwijnen hier tijdelijk waardoor het effect op korte
termijn als negatief kan worden geïnterpreteerd. Op lange termijn zullen de gesuppleerde gebieden weer
opnieuw gekoloniseerd worden waardoor het negatieve effect verdwijnt. Het is na herkolonisatie dus niet
meer een onderscheidende indicator.

Zwemveiligheid
De indicator zwemveiligheid is een indirecte indicator die een inschatting geeft van een verandering in
zwemveiligheid op basis van een verandering in dynamiek van zandbanken en stromingen. Een grote
verandering in de dynamiek van zandbanken en stromingen rondom de suppleties kan hierbij een indicator
zijn voor een vermindering van de zwemveiligheid. Dit is een negatief effect.

Strandbreedte
De indicator strandbreedte geeft een idee van het toegevoegde areaal van strand per strategie. Op korte
termijn wordt strandareaal toegevoegd waardoor op het strand levende of foeragerende soorten een
positief effect ondervinden. Verder kan deze indicator als basis fungeren voor het berekenen van de
indicator “recreatiewaarde” door de recreatie waarde per oppervlakte strand dat is toegevoegd te
berekenen. In dit geval is het een positief effect (op recreatie). Op de lange termijn verschuift de duinvoet
zich richting de vloedlijn waardoor dit positieve effect wordt opgeheven. Zodoende kan een hoge waarde
van deze indicator op korte termijn worden gezien als een positief effect maar is dit effect op lange termijn
neutraal.

Recreatiewaarde
De indicator recreatiewaarde geeft een toename van de economische waarde van het strand weer als
gevolg van een toename in strandoppervlak. Deze indicator is dus afhankelijk van de uitkomst van de
indicator voor strandbreedte. Hoe meer de strand breedte toeneemt hoe hoger de recreatie waarde voor
dat stuk strand. Dit is een positief effect. Als gevolg van het verschuiven van de duinvoet richting de
vloedlijn verdwijnt ook dit positieve effect na verloop van tijd. Zodoende is ook voor deze indicator op korte
termijn een positief effect aan de orde en op lange termijn een neutraal effect.

Suppletiekosten
Wat betreft de suppletiekosten geldt dat een duurdere strategie op korte termijn minder aantrekkelijk is dan
een goedkopere strategie. Dus op de korte termijn zijn hogere kosten een negatief effect. Echter heeft een
duurdere strategie in dit geval tot gevolg dat er in de toekomst minder vaak gesuppleerd hoeft te worden en
dat voor de Wadden na verloop van tijd meer delen van de kust zullen gaan uitbouwen, waardoor het wel
weer aantrekkelijker wordt.
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5.4

Beperkingen

Er zijn een aantal belangrijke beperkingen van de matrix zoals deze is aangeleverd:
Suppletietechnieken: Alleen strand, vooroever en buitendelta suppletietechnieken bekeken en in de
matrix doorgerekend en gebruikt. Alleen voor het Waddengebied is er gekeken naar de buitendelta
suppletietechniek en binnen dit gebied alleen voor de uiterste suppletie volumes (7.5 en 7,9 kuub). Hierbij
is ervan uitgegaan dat 2,5 m3 door buitendelta suppleties plaatsvindt en de rest verdeeld wordt over strand
en voorover suppleties.
Tijdsperiode: In de matrix is geen tijdsperiode toegevoegd. De effecten in de matrix reflecteren met name
de directe effecten, dus kort na de suppletie heeft plaatsgevonden. In langere tijdsperiodes kunnen
bepaalde ecologische effecten veranderingen en zichzelf herstellen naar de beginsituatie. Ook zal het
suppletiezand door natuurlijke processen worden verdeeld over het strand, de duinen en langs de kust
waardoor de effecten veranderen. Effecten die veranderen of plaatsvinden in langere tijdsperiodes zijn
alleen kwalitatief beschreven in dit rapport.
Cumulatieve gevolgen: De matrix kijkt niet naar eventuele cumulatieve effecten van suppleties. Hoe
frequenter de verstoring in verhouding tot de hersteltijd, hoe groter de kans dat sommige soorten
herhaaldelijk verloren gaan zonder zich te kunnen herstellen en uiteindelijk in populatie afnemen en zelfs
kunnen verdwijnen uit een gebied. Herhaalde ingrepen kunnen ook permanent de fysische
habitatkarakteristieken veranderen zoals de verandering van korrelgrootte in de vooroever of op het strand,
veranderingen in bankendynamiek en veranderingen in grondwaterstand door aangroei/afslag van duinen.
Dit kan weer leiden tot een verandering in dynamiek en diversiteit, zowel op het niveau van habitats als van
soorten (Herman et al., 2016).
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CONCLUSIES

Deze matrix geeft de huidige situatie aan en doet geen voorspellingen over de toekomst. Omdat waardes
en eenheden van bepaalde indicatoren veranderen in de tijd (bijvoorbeeld de kosten van Marine Diesel
Oil), is het belangrijk om de matrix regelmatig met nieuwe informatie over eenheden te updaten.
Bijvoorbeeld in 2020 zal een update van de milieu profielen van scheepsbrandstoffen worden gedaan.
Deze indicator (CO2) zal dan moeten worden herrekend met nieuwe getallen.
De matrix geeft alleen de korte termijn of initiële effecten van suppleties weer. In realiteit veranderen de
effecten van suppleties op de natuur in de tijd. Veel indicatoren hebben direct (dus kort na suppletie) een
negatieve waarde wat in de tijd kan veranderen naar een positieve waarde – of juist andersom. Deze
veranderingen zijn niet in de huidige matrix verwerkt. Bijvoorbeeld de snelheid en mate van ecologisch
herstel op lange termijn kan grotendeels afhangen van de morfologische en fysische karakteristieken van
het strandhabitat ter plekke en de terugkeer frequentie van de suppleties is van belang. Overigens kunnen
die veranderingen mede afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de meteorologische omstandigheden en de
specifieke suppletielocatie. Verder zijn er ook een aantal indicatoren die niet op de korte termijn
onderscheidend zijn echter pas over en langere tijdsperiode relevant en onderscheidend worden. Dit zijn
bijvoorbeeld de beschikbaarheid van suppletiezand en drinkwatervoorziening.
De matrix zoals aangeleverd is een relatief simplistische weergave van de realiteit. De werkelijke omvang
van verschillende (ecologische, en sociaaleconomische) effecten van suppleties wordt namelijk door een
aantal verschillende (externe) factoren bepaald die niet in de matrix zijn doorgerekend. De werkelijke
omvang van de verschillende effecten van suppleties worden onder andere ook bepaald door: (1) andere
activiteiten die simultaan plaatsvinden op suppletie locaties; (2) kwaliteit en (3) kwantiteit van het
suppletiezand; (4) de terugkeerfrequentie van de suppletie; (5) timing, plaats en grootte van het project.
Er zijn in het rapport en in de beoordelingsmatrix een aantal aannames gedaan die in meer of mindere
maten onzekerheden introduceren in de berekeningen. Onzekerheden komen voor uit onzekerheden in de
matrixstructuur, onzekerheden in de input voor de matrix en onzekerheden in de gebruikte parameters in
de matrix. Een voorbeeld van onzekerheden in de parameters setting is te vinden in de indicator
duinaangroei. Op basis van de aanwezige literatuur is er in de matrix voor gekozen om te rekenen met de
aanname dat 30% van het totaal gesuppleerde zand op de lange termijn in duinaangroei gaat zitten, los
van de toegepaste suppletietechniek. Uit de literatuur is reeds bekend dat dit percentage van een veelvoud
aan factoren afhangt. Niet alleen de techniek maar ook de lokale weersomstandigheden, stroming,
golfbeweging en andere factoren spelen een rol. Deze factoren en de daarmee gepaard gaande variaties
in het percentage van het suppletievolume dat in duinaangroei resulteert zijn niet of moeilijk te
kwantificeren maar kunnen een groot effect hebben op de geregenereerde output.
Daarnaast vindt opstapeling van fouten plaats (foutenvoortplanting). Hierdoor kunnen onzekerheden elkaar
versterken. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de indicator bodemdieren. Er wordt voor de indicator
bodemdieren een aanname gedaan op het gebied van de laagdikte en het bedekte oppervlak bij vooroever
suppleties, deze parameter heeft een natuurlijke variatie en de aanname van laagdikte heeft daarmee een
inherente onzekerheid. Ook wordt er een aanname gedaan met betrekking tot de hoeveelheid dieren die
aanwezig is op en in de bodem van een bepaald gebied. Ook deze parameter heeft een grote natuurlijke
variatie (G. Janssen & Mulder, 2005) en een daarmee gepaard gaande onzekerheid. De uiteindelijke
waarde voor de indicator bodemdieren is een vermenigvuldiging van deze parameters (met hun eigen
onzekerheid). Hoe meer parameters (met bijbehorende onzekerheid) er met elkaar bijdragen aan de
uiteindelijke waarde, hoe groter de uiteindelijke onzekerheid in model output wordt.
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AANBEVELINGEN

De matrix zoals aangeleverd aan RWS is ingevuld met informatie en data om de effecten van het
suppleren te bepalen, maar niet met de effecten van het winnen van suppletiezand. Om een compleet en
realistischer beeld te krijgen van verschillende (ecologische en sociaaleconomische) effecten van de
verschillende suppletiestrategieën zou het zinvol zijn om dit laatste er ook in te verwerken.
Door de werkelijke afstanden tussen de locaties waar het suppletiezand wordt gewonnen en waar er
gestort wordt in de matrix te verwerken, kan er een verfijning plaatsvinden en zijn de uitkomsten in de
matrix beter onderscheidend en meer accuraat. Dit is bijvoorbeeld van belang in de berekening van de
kosten van suppleties en CO2 uitstoot.
In de berekeningen in de matrix wordt geen onderscheid gemaakt tussen beun (volume suppletiezand in
laadruim van schip) en profiel (volume suppletiezand dat gestort wordt op kustprofiel) en dit is niet
helemaal accuraat. De gewonnen hoeveelheden of volumes zand zijn ook groter dan de totale
zandbehoefte of netto suppletiehoeveelheden voor het kustprofiel doordat er verliezen zijn tijdens het
winnen en suppleren. Het verlies van zand volume tussen het winnen en suppleren is op basis van
ervaringen van eerdere zandwinningen gesteld op 15%. Voor het werkelijk inzichtelijk maken van de
effecten van suppleties zou daarom rekening gehouden moeten worden met de winning van een hoger
suppletie volume waarin het verlies verwerkt is.
Door de korte duur van dit project zijn er geen verschillende tijdsperiodes in de matrix verwerkt. Er zou in
een vervolgstap gestructureerder gekeken kunnen worden naar de initiële effecten van suppleties en de
gevolgen na verloop van tijd. Verder zal de gemiddelde waterstand de komende decennia langzaam
toenemen als gevolg van de zeespiegelstijging. Zeespiegelstijging en mogelijke veranderingen in het
windklimaat veroorzaken veranderingen in stromingspatronen en beïnvloeden daarmee de sedimentatieen erosieprocessen langs de kust. Beleidsmatig wordt hier rekening mee gehouden en het is aan te
bevelen dit ook in de matrix te verwerken zodat de beoordeling van de strategieën aan de hand van de
geselecteerde indicatoren, met name over de lange termijn, betrouwbaarder wordt. Ook zijn enkele
indicatoren in de korte termijn niet onderscheidend maar over een langere tijdsperiode (>10 jaar) worden
ze wel onderscheidend. Dit zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid van suppletiezand, drinkwatervoorziening
en veiligheid buitendijks. Deze zijn nog niet in de matrix opgenomen. Om te toekomstbestendigheid van de
matrix te vergroten kunnen deze in een eventueel vervolg wel meegenomen worden.
Om draagvlak voor de matrix te creëren wordt sterk aangeraden workshops hierover te organiseren met
eerst separaat ecologen (van Rijkswaterstaat, Deltares en Wageningen Marine Research) en morfologen
(van Rijkswaterstaat en Deltares), gevolgd door een workshop met zowel ecologen als morfologen. Het
bespreken van de resultaten met een breder comité zal de draagkracht voor de bevindingen en de matrix
vergroten en eventuele problemen met de aanpak en de gekozen indicatoren en hun waarden in beeld
brengen. Dat helpt om de matrix zo volledig en up to date als mogelijk te krijgen.
Er wordt momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat door Wageningen Marine Research
(https://www.natuurlijkveilig.nl/) veldonderzoek gedaan naar de ecologische effecten van kustsuppleties. Dit
onderzoek verloopt langs drie onderzoekslijnen: Wadden, Duinen en de Vooroever. Bijvoorbeeld wordt er
bepaald of de diversiteit van het duinlandschap bevorderd kan worden met suppleties of dat andere
factoren dominant zijn. Veel van deze onderzoeken worden in 2020 afgerond. De uitkomsten kunnen ertoe
leiden dat de ontwerpcriteria voor zandsuppleties zullen worden aangepast en die ervoor zorgen dat
toekomstige zandsuppleties de natuur zoveel mogelijk ontzien. De uitkomsten van dit onderzoek zijn
belangrijk in een eventueel vervolg en herberekening van indicatoren in de matrix.
Als vervolgstap wordt aanbevolen de huidige matrix bestaande uit excel sheets om te zetten in een
rekenmodel in bijvoorbeeld MATLAB of R. Dit model kan omgeven worden met een interface waardoor
input zonder modelkennis kan worden opgegeven. Voor de output kan gedacht worden aan een
dashboardachtige omgeving bijvoorbeeld in een format gelijk aan het SD-model om de milieu-impact
(Milieu Kosten Indicator = MKI) en de kostprijs per m3 gesuppleerd zand (in-situ) van referentie oplossing
(MDO) te berekenen (https://exchange.iseesystems.com/public/copernicos/ikz/index.html#page3).

Onze referentie: D10005296:103 - Datum: 10 maart 2020

69 van 76

BEOORDELINGSMATRIX SUPPLETIESTRATEGIEËN

Wanneer de matrix wordt omgezet in een model in een MATLAB of R-achtige omgeving wordt het ook
mogelijk onzekerheids- en gevoeligheidsanalyses uit te voeren. Gevoeligheidsanalyses geven inzicht in de
gevoeligheid van het model voor bepaalde variaties in modelinvoer, modelparameters en modelstructuur.
Onzekerheidsanalyses zorgen ervoor dat het model niet met een uitkomst komt, maar met een reeks aan
uitkomsten. Dat maakt weergave in bijvoorbeeld boxplots in plaats van een vast getal mogelijk, en geeft
inzicht in de betrouwbaarheid en de werkelijke verschillen tussen de diverse strategieën.
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BEGRIPPENLIJST

BKL: Basis Kustlijn
CO2: Carbondioxide (koolstofdioxide)
NOx: Nitrogenoxide (stikstofverbindingen)
SOx: Sulfuroxide (zwavelverbindingen)
GHW: Gemiddeld Hoog Water
GLW: Gemiddeld Laag Water
KF: Kust Fundament
KG2: Kustgenese 2.0
Kfh Kustfundament Holland
Kfw: Kustfundament Wadden;
MDO: Marine Diesel Oil
MKBA: maatschappelijke kosten-batenanalyse
MKI: milieu Impact Index
NAP: Normaal Amsterdams Peil
PM: Particle Matter
RWS: Rijkswaterstaat
SCR: Selective Catalytic Reduction
Wnb: Wet Natuurbescherming
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BIJLAGEN

GROS LIJST VAN INDICATOREN (NOVEMBER 2019)
ECOLOGSICHE INDICATOREN
Milieu impact (MKI)
CO2 uitstoot
CO2 prijs/ton
NOx uitstoot
SOx uitstoot
PM uitstoot
Zoutwater intrusie grondwater
Habitattype
Embryonale duinen
Duin aangroei
Verandering in Vegetatie
Additionele vertroebeling water
Bodemdier samenstelling
Vogels foerageergebied
Kinderkamerfunctie Vissen
Afname primaire productie
SOCIALE INDICATOREN
Recreatie gebied toegevoegd
Veiligheid- areaal verandering
Veiligheid buitendijks
Veiligheid binnendijks
Zwemveiligheid
Kwaliteit zwemwater
Faalkans eerste duinenrij
De Momentane Duinlijn ligging
Drinkwaterwinning duinen
ECONOMISCHE INDICATOREN
Recreatiegebied
Omvang voorover
Omvang strand
Totale kosten van een bepaalde suppletie strategie
Drinkwater
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