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Voorwoord
In een poging de negatieve effecten van strandsuppleties op de surf omstandigheden te
mitigeren is begin 2010 is een alternatieve suppletie aangelegd ter plaatse van het Surfstrand in
Scheveningen. In dit rapport worden de effecten van deze suppletie op de locale surfcondities
en zwemveiligheid beschreven. Gemeente Den Haag heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat
en de Combinatie Scheveningen opdracht verleend om de bodemontwikkeling, surfcondities en
zwemveiligheid in kaart te brengen in de eerste periode na de aanleg. De TUDelft heeft in deze
studie samengewerkt met Shore Monitoring & Research en Surfreefs die elk hun specifieke
kennis bijdragen aan dit eindverslag.
Shore Monitoring & Research heeft de bodemontwikkeling en zwemveiligheidsanalyse
uitgevoerd, Surfreefs heeft de effecten op de surfcondities en de reacties van de
surfgemeenschap in kaart gebracht. Om de specifiek geïnteresseerde lezer van dienst te zijn is
het rapport zodanig opgesteld dat hoofdstuk 2 aangaande de bodemontwikkeling en de
surfcondities en hoofdstuk 3 met betrekking tot de zwemveiligheid onafhankelijk van elkaar te
lezen zijn.
Dank is verschuldigd aan de reddingsbrigade van ’s Gravenzande en in het bijzonder de
reddingsbrigade van Den Haag voor de waardevolle samenwerking die bij heeft gedragen aan de
totstandkoming van dit rapport.
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Samenvatting
Achtergrond
Begin 2008 hebben de Holland Surfing Association en een aantal commerciële partijen bij de
gemeente hun bezorgdheid aangekaart betreffende de geplande strandsuppletie in 2010 op het
Noorderstrand van Scheveningen. In het verleden is gebleken dat strandsuppleties grote, zowel
positieve als negatieve, effecten hebben op de surfcondities. Naar aanleiding hiervan zijn een
aantal onderzoeken ingesteld, waaruit is gebleken dat de surfcondities na de suppletie de eerste
periode verslechteren, omdat het strand te steil wordt en de zandbanken verdwijnen. Daarnaast
heeft het verdwijnen van de strekdammen onder het zand ook een effect op de surfcondities. Na
verloop van tijd ontstaat door de natuurlijke herverdeling van het zand een nieuw evenwicht in
het bodemprofiel. Om de negatieve effecten te compenseren is een experimentele suppletie met
een bijzondere vorm ontworpen die rekening houdt met de surfers.
Tevens is naar voren gekomen dat de strandsuppletie effecten zal hebben op de zwemveiligheid.
Door het verdwijnen van de strekdammen wordt verwacht, dat de kustlangse stroming harder
zal worden. In dit rapport wordt de monitoring van de surfcondities, de bodemontwikkeling en
zwemveiligheid beschreven.
Situatiebeschrijving
Voor aanleg van de suppletie heeft het strand van Scheveningen een flauw profiel met om de 500
meter Delflandse hoofden, in de volksmond strekdammen of golfbrekers genoemd (zie Foto 1).
Met betrekking tot de surfcondities leidt dit flauwe profiel tot lange en slappe golven op het
surfstrand. Voor de zwemveiligheid leidt dit tot een specifieke situatie; de strekdammen houden
de getijde stroom van de kust af en verminderen de golf en wind gedreven stroming. Deze
situatie zorgt voor een beschut zwemwater tussen de strekdammen. Echter, naast de
strekdammen kunnen zich forse zeewaarts gerichte stromingen bevinden, die een gevaar
kunnen vormen voor de zwemveiligheid.
Na aanleg van de suppletie is het strand verbreed met circa 50 tot 100 meter. Aan de zuidzijde
ter hoogte van strekdam 42 sluit de suppletie middels een scherpe gradiënt aan op de oude
kustlijn. Traditioneel is de aansluiting van suppleties met de omliggende delen zeer vloeiend
vorm gegeven, echter deze scherpe gradiënt in de kustlijn (Foto 2) is specifiek aangelegd ten
behoeve van de surfers. De strekdammen zijn onder het zand verdwenen en ten noorden van
strekdam 42 is een steil strandprofiel ontstaan. Deze verandering in situatie zal effecten hebben
op de surfcondities en zwemveiligheid.
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Foto 1 Scheveningen Noorderstrand voor de
strandsuppletie met strekdammen, genummerd 42
t/m 45 tussen de haven en de pier.

Foto 2: Scheveningen Noorderstrand na de
strandsuppletie.
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Doelstelling
Het doel van de monitoring is tweeledig:
1) De surfcondities en de bodemontwikkeling monitoren en evalueren zodat toekomstige
(surf)suppleties geoptimaliseerd kunnen worden,
2) De zwemveiligheid voor en na de suppletie in kaart brengen.
Aanpak
Om deze doelstellingen te bereiken zijn de surfcondities gemonitord door middel van video en
foto materiaal en reacties van surfers. De morfologische verandering vanaf de aanleg op 14
februari tot medio mei zijn in kaart gebracht m.b.v. een jetski, uitgerust met RTK-GPS en een
single beam echosounder. Vervolgens zijn de verkregen bodemgegevens gekoppeld aan de
surfcondities en geanalyseerd.
Voor het onderzoek naar de zwemveiligheid zijn ten eerste de logboeken van de
reddingsbrigades van ’s Gravenzande en Den Haag geanalyseerd om locaties en condities te
identificeren waarbij zwemmers in het verleden gered moesten worden. Op basis hiervan en
aanvullende gesprekken met de reddingsbrigade van Den Haag zijn metingen met GPS drijvers
verricht om het stromingspatroon en de orde grootte van stroomsnelheden langs het strand te
bepalen. Tevens is een monitoringscampagne voor het strandseizoen 2010 opgezet in
samenwerking met de reddingsbrigade van Den Haag, met als doel een vergelijk te maken
tussen de zwemveiligheid (het aantal reddingen) bij het gesuppleerde strand en de
ongesuppleerde stranden van Den Haag.
Conclusies monitoring bodemontwikkeling en surfcondities
De scherpe gradiënt in de kustlijn heeft zoals verwacht tot goede surf omstandigheden geleid.
In de periode kort na aanleg is het gebied bijzonder goed bezocht door surfers en de reacties zijn
lovend.
Door de sterke golfslag in het voorjaar is de gradiënt in de maanden na aanleg geleidelijk
afgevlakt, waarbij de golven ook geleidelijk minder lang werden. Na 3 maanden is de gradiënt
vrijwel volledig verdwenen.
In het gebied ten zuiden van gradient tot aan het havenhoofd, ook wel het surfstrand genoemd,
is een sterke aanzanding gemeten in de periode na aanleg. Dit zand, afkomstig van de suppletie,
heeft ter hoogte van het surfstrand geleid tot één of meerdere zandbanken en grote
veranderingen in bodemligging.
De golven op het surfstrand zijn na aanleg van de suppletie dan ook sterk veranderd, gedurende
een maand zijn de golven op het surfstrand niet surfbaar geweest. Momenteel (medio oktober)
zijn de golven krachtiger, maar korter dan voorheen. Tijdens de hoogwater periode zijn de
golven door het steile strand moeilijk surfbaar. De verwachting is dat na een aantal stormen het
zand zo herverdeeld is, dat ook tijdens hoogwater weer goede golven optreden.
Het gebied ten noorden van de gradient toont de effecten van een traditionele strandsuppletie
op de surf omstandigheden. Door het steile profiel zijn de golven ten noorden van de gradiënt tot
op heden zelden surfbaar geweest, wat laat zien dat de aanpassing in het ontwerp vrijwel zeker
zinvol is geweest.
Conclusies zwemveiligheid
Zowel de stroming langs de kust als de muistromen kunnen gevaarlijk zijn, aangezien deze
sterker kunnen zijn de snelheid van de zwemmers, die van nature terug willen zwemmen naar
een referentiepunt (vaak daar waar ze te water zijn gegaan). De meeste gevaarlijke situaties
doen zich voor bij een combinatie van wind en getijdestromingen in dezelfde richting langs de
kust.
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Strekdammen, zoals aanwezig voor de aanleg van de suppletie, remmen de kustlangse stroming
af maar veroorzaken tegelijkertijd muistromen en neereffecten. In de buurt van strekdammen
zijn vrijwel altijd muistromen aanwezig. Een inventarisatie van de redrapporten heeft
uitgewezen dat de meeste reddingen worden gedaan in de nabijheid van strekdammen.
Na aanleg van de suppletie zijn de strekdammen verdwenen, en daarmee de sterke muistromen.
Het nieuwe stromingsbeeld toont sterkere kustlangse stroming en minder frequente, kleine
muistromen. Condities waarbij grote kans is op het ontstaan van muistromen aan een strand
zonder strekdammen zijn deining in combinatie met weinig (aflandige) wind.
Door het verdwijnen van de strekdammen zijn de locaties waar de muistromen optreden minder
voorspelbaar dan voorheen. Hierdoor hebben de reddingsbrigades hun werkwijze moeten
aanpassen. Het surveilleren en patrouilleren langs het strand is intensiever geworden in
vergelijking tot het strand met strekdammen. Een zorg van de reddingsbrigade is dat
drenkelingen mogelijk later opgemerkt zouden kunnen worden dan voorheen.
Op basis van het aantal reddingen en de evaluatie van het strandseizoen 2010 kan
geconcludeerd worden dat het strand zonder strekdammen (na aanleg van de suppletie) qua
stromingen veiliger is dan het strand met strekdammen. Hierbij wordt benadrukt dat
beheersaspecten aangaande de voorspelbaarheid van muistromen langs een strand zonder
strekdammen extra inspanning vergen van de reddingsbrigades. Aangezien de locaties van de
muien en zandbanken veel veranderlijker zijn in de nieuwe situatie, kunnen up-to-date
bodemkaarten en stromingsmetingen helpen bij het verhogen van de voorspelbaarheid.
Aanbevelingen
De volgende suppletie staat eind dit jaar gepland. Het wordt aanbevolen om weer een alternatief
suppletie ontwerp te maken met de kennis die met dit onderzoek is opgedaan, zodat de
negatieve effecten zoveel mogelijk gecompenseerd worden.
Momenteel zijn de golven op het surfstrand tijdens de hoogwater periode niet goed, het verdient
aanbeveling om van de ontwikkelingen op het surfstrand op de hoogte te blijven, dan kan
wanneer deze situatie onverhoopt niet verbetert naar oplossingen gezocht worden.
De voorspelbaarheid van de locaties waar muien op zullen treden is afgenomen. Tijdens het
strandseizoen kan de zwemveiligheid verhoogd worden d.m.v. het uitvoeren van
bodemmetingen (eventueel met aanvullende stromingsmetingen). Met kennis van de ligging van
zandbanken, zwinnen en muien kunnen potentieel gevaarlijke plaatsen geïdentificeerd worden.
Uit de monitoring van de bodemontwikkeling is gebleken dat de ligging van zandbanken vooral
bij extreme omstandigheden verandert. Meten van de bodemmorfologie na deze
omstandigheden is een goede aanpak bij het verhogen van de zwemveiligheid.
De HVRB heeft aangegeven de metingen van dit rapport buitengewoon informatief te vinden.
Deze zouden in de toekomst gebruikt kunnen worden als instructiemateriaal en met een
terugkoppeling van de reddingsbrigade kan de interpretatie van de metingen zelf verbeterd
worden. Aanbevolen wordt de kennis opgedaan in het kader van dit rapport te integreren met
de ervaringen van de reddingsbrigade. Dit kan in de toekomst leiden tot een betere waarborging
van de zwemveiligheid in algemene situaties maar omtrent suppleties in het bijzonder. Een
nauwere samenwerking tussen de reddingsbrigades langs de Delflandse kust en Scheveningen
kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van de inzet kan worden verhoogd.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
Begin 2008 hebben de Holland Surfing Association en een aantal commerciële partijen bij de
gemeente hun bezorgdheid aangekaart betreffende de geplande strandsuppletie in 2010 op het
noorderstrand van Scheveningen. In het verleden is gebleken dat strandsuppleties grote, zowel
positieve als negatieve, effecten hebben op de surfcondities. Naar aanleiding hiervan zijn een
aantal onderzoeken ingesteld, waaruit is gebleken dat de surfcondities na de suppletie de eerste
periode verslechteren, omdat het strand te steil wordt en de zandbanken verdwijnen. Bovendien
heeft het verdwijnen van de strekdammen onder het zand ook een effect op de surfcondities. Na
verloop van tijd ontstaat door de natuurlijke herverdeling van het zand een nieuw evenwicht in
het bodemprofiel. Om de negatieve effecten te compenseren is een experimentele suppletie met
een bijzondere vorm ontworpen die rekening houdt met de surfers.
Tevens is naar voren gekomen dat de strandsuppletie effecten zal hebben op de zwemveiligheid.
Door het verdwijnen van de strekdammen wordt verwacht, dat de kustlangse stroming harder
zal worden. In dit rapport wordt de monitoring van de surfcondities, de bodemontwikkeling en
zwemveiligheid beschreven.
1.2 Situatiebeschrijving
Voor aanleg van de suppletie heeft het strand van Scheveningen een flauw profiel met om de 500
meter Delflandse hoofden, in de volksmond strekdammen of golfbrekers genoemd (zie Foto 1.1).
Met betrekking tot de surfcondities leidt dit flauwe profiel tot lange en slappe golven op het
surfstrand. Voor de zwemveiligheid leidt dit tot een specifieke situatie; de strekdammen houden
de getijde stroom van de kust af en verminderen de golf en wind gedreven stroming. Deze
situatie zorgt voor een beschut zwemwater tussen de strekdammen. Echter, naast de
strekdammen kunnen zich forse stromingen bevinden, die een gevaar kunnen vormen voor de
zwemveiligheid.
Na aanleg van de suppletie is het strand verbreed met circa 50 tot 100 meter. Aan de zuidzijde
ter hoogte van strekdam 42 sluit de suppletie middels een scherpe gradiënt aan op de oude
kustlijn. Traditioneel is de aansluiting van suppleties met de omliggende delen zeer vloeiend
vorm gegeven, echter deze scherpe gradiënt in de kustlijn (Foto 1.2) is specifiek aangelegd ten
behoeve van de surfers. De strekdammen zijn onder het zand verdwenen en ten noorden van
strekdam 42 is een steil strandprofiel ontstaan. Deze verandering zal effecten hebben op de
surfcondities en zwemveiligheid.
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Foto 1.1 Scheveningen Noorderstrand voor de
strandsuppletie met strekdammen, genummerd 42
t/m 45 tussen de haven en de pier.
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Foto 1.2: Scheveningen Noorderstrand na de
strandsuppletie.
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1.3 Doelstelling
Het doel van de monitoring is tweeledig:
1) De surfcondities en de bodemontwikkeling monitoren en evalueren zodat toekomstige
(surf)suppleties geoptimaliseerd kunnen worden,
2) De zwemveiligheid voor en na de suppletie in kaart brengen.
1.4 Aanpak
Om deze doelstellingen te bereiken zijn de surfcondities gemonitord door middel van video en
foto materiaal en reacties van surfers. De morfologische verandering vanaf de aanleg op 14
februari tot medio mei zijn in kaart gebracht m.b.v. een jetski, uitgerust met RTK GPS en een
single beam echosounder. Vervolgens zijn de verkregen bodemgegevens gekoppeld aan de
surfcondities en geanalyseerd.
Voor het onderzoek naar de zwemveiligheid zijn ten eerste de logboeken van de
reddingsbrigades van ’s Gravenzande en Den Haag geanalyseerd om locaties en condities te
identificeren waarbij zwemmers in het verleden gered moesten worden. Op basis hiervan en
aanvullende gesprekken met de reddingsbrigade zijn metingen met GPS drijvers verricht om het
stromingspatroon en de orde grootte van stroomsnelheden langs het strand te bepalen. Tevens
is een monitoringscampagne voor het strandseizoen 2010 opgezet in samenwerking met de
reddingsbrigade van Den Haag, met als doel een vergelijk te maken tussen de zwemveiligheid
(het aantal reddingen) bij het gesuppleerde strand en de ongesuppleerde stranden van Den
Haag.
1.5 Leeswijzer
De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt de monitoring van de
bodemontwikkeling en surfcondities beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de
zwemveiligheid beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.

1 Inleiding
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2 Monitoring bodemontwikkeling en surfcondities
In dit hoofdstuk worden de monitoring van de bodemwikkeling en surfcondities beschreven en
geanalyseerd. Om dit hoofdstuk goed te kunnen begrijpen wordt in paragraaf 2.1 eerst de
theorie beschreven waarin duidelijk wordt, wat goede surfcondities zijn en wanneer deze
optreden. Tevens wordt aangegeven hoe de bodemligging van invloed is op de surf
omstandigheden. In paragraaf 2.2 wordt de aanpak van de monitoring beschreven, waarna in
paragraaf 2.3 de feitelijke monitoring en analyse aan bod komen. Tenslotte worden de
conclusies beschreven in paragraaf 2.4.
2.1 Theorie surfcondities
Om de surfcondities te kunnen evalueren en analyseren, moet bekend zijn wat goede
surfcondities precies inhouden. Hoe goed surfcondities nu eigenlijk zijn, hangt af van de
volgende vier parameters: ritlengte, peel angle, golfhoogte en golfvorm. Deze vier parameters
zullen in de volgende paragraaf beknopt beschreven worden aan de hand van een surfrif dat
goede surfcondities genereert (Figuur 2.1).
Ritlengte
De ritlengte geeft aan hoe lang de rit van een surfer op een golf is. In Figuur 2.1 is naast het rif
tevens de brekerlijn getekend. Surfers starten hun golfrit op punt S, de take-off, en surfen langs
de brekerlijn naar punt E, het einde van de golfrit. De golf tussen punt S en punt E moet zodanig
breken dat deze surfbaar wordt geacht. De ritlengte is de afstand tussen punt S en punt E. In
Nederland zijn de gemiddelde rit lengtes ongeveer 25 meter. Er zijn plaatsen op de wereld waar
rit lengtes mogelijk zijn van 1000 meter.
diep water

ondiep water

E

s
t
r
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n
d

S
rif

S

y
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x
Figuur 2.1 Een surfrif, dunne lijnen duiden de diepte contouren aan, de gestreepte lijn
duidt de brekerlijn aan en de pijlen de golfrit van een surfer.
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Peel angle
Surfbare golven breken nooit in een keer langs de golfkam. Wanneer dit optreedt, wordt
gesproken van een close-out die niet geschikt is om te surfen. Wil een golf surfbaar zijn, dan
moet deze geleidelijk langs zijn kam breken (zie Foto 2.1).

Foto 2.1: Een close-out golf (links) en een golf die langs de kam breekt (rechts). (Uit
surfline.com en surfermag.com).

Een maat hiervoor is de peel angle, welke uitgelegd wordt aan de hand van Foto 2.2. De peel
angle is de hoek alfa (α) tussen de golfkam en de brekerlijn. Of een golf surfbaar is hangt dus af
van de waarde van deze peel angle. Als de peel angle te klein is, breekt de golf te snel (close-out)
voor de surfer. Een geschikte waarde voor de peel angle hangt met name af van de golfhoogte en
de vaardigheid van de surfer. Over het algemeen worden peel angles tussen 40 en 60 graden
surfbaar geacht. Surfbare peel angles treden op wanneer variaties aanwezig zijn in de golfhoogte
en of bodem (zandbanken) in langsrichting van de kust.

Foto 2.2 Illustratie van de peel angle (α).

2 Monitoring bodemontwikkeling en surfcondities
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Golfhoogte
Golven worden gesurft van 0.5 m tot 25 m hoog. Surfers met grote surfplanken (‘longboarders‘)
kunnen al surfen wanneer de golven 0.5 m zijn, terwijl enkele professionals nog golven surfen
van 25 m hoog. Over het algemeen surfen de meeste recreatieve surfers golven tussen de 1 m en
5 m. Een rif kan voor hogere golven zorgen aan het begin van de golfrit door het fenomeen dat
golven focussen waar golfstralen convergeren.
Breker vorm
De vorm van de brekende golven is van groot belang voor het surfen. Het breker type is een
classificatie om de vorm van brekende golven weer te geven. De twee surfbare types zijn:
•
•

Spilling brekers ontstaan wanneer de golfkam onstabiel wordt en afkruimelt langs de
voorkant van de golf, hetgeen een schuimend water oppervlak creëert. Surfers spreken
van een slappe golf.
Plunging brekers ontstaan wanneer de golfkam over de voorkant van de golf heen krult
en in het golfdal van de golf valt. Surfers spreken van een krachtige (tubing) golf.

Slappe (spilling) golven komen voor op stranden met een flauw profiel, krachtige (plunging)
golven komen voor op een steil profiel. Wanneer het profiel te steil wordt, treedt een shore
break op. De golven zijn bij een shore break voor de gemiddelde surfer niet meer surfbaar,
doordat zij op het strand dichtklappen.
Golfcondities op zee.
Voor een beschrijving van de golfcondities zijn twee zaken van belang, het type golfveld (deining
of windgolven) en de richting waaruit de golven afkomstig zijn (golfrichting).
We onderscheiden 2 soorten golfveld op zee; windgolven en deining (swell).
1. Windgolven zijn het type golven dat het meest voorkomt op de Nederlandse Noordzee. Deze
golven zijn locaal opgewekt door wind en hebben doorgaans een korte periode (orde 5 s.).
De aanwezigheid van wind en de korte golven geven het golfveld een ongeorganiseerd
karakter en surfers spreken van ‘rommelige’ golven (zie Foto 2.3).
2. Deining (ook wel swell genoemd) golven zijn ver weg opgewekt en veranderen van vorm als
zij zich voortplanten. De swell golven in de Noordzee zijn doorgaans opgewekt in een storm
ter hoogte van Scandinavië en planten zich voort richting de Nederlandse kust. Tijdens deze
voortplanting over zo’n 500-600 km neemt hun periode toe. Door deze relatief lange periode
en de mogelijke afwezigheid van wind spreken surfers over ‘georganiseerde’ (of ‘cleane’)
golven (zie Foto 2.4). Deze golven die doorgaans uit het noorden komen genieten de
voorkeur onder surfers.

Foto 2.3: Rommelige zee met windgolven

2 Monitoring bodemontwikkeling en surfcondities

Foto 2.4: Deining golven.
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In Nederland komt het zeer zelden voor dat louter swell golven arriveren aan de kust. In de
meeste gevallen is het golfveld aan de Nederlandse kust een combinatie van beide typen golven.
Bij een dergelijke mix treden variaties in golfhoogtes op langs de kust. Hierdoor ontstaan in
Nederland surfbare golven (surfbare peel angles) op flauwe strandprofielen zonder kustlangse
variaties. In landen waar voornamelijk swell condities optreden, resulteert een flauwe bodem
zonder kustlangse variatie in close-outs.
De golfcondities voor een bepaalde periode kunnen worden weergegeven in een golfroos
(Figuur. 2.2). De golfroos geeft het golfklimaat weer voor een bepaalde periode. Hierbij zijn de
richtingen en hoogten gegroept en wordt weergegeven hoe groot het aandeel van een bepaalde
hoogte richting combinatie is ten opzichte van het totaal. Figuur 2.2 laat een voorbeeld zien van
een golfroos met golven uit hoofdzakelijk noordelijke en zuidelijke richtingen. Naast de
richtingen toont de golfroos dat de golven voornamelijk een golfhoogte van 1 tot 1.5 m hadden.
De meetgegevens van het Hydro Meteo Centrum Noordzee zijn samengevat in deze golfrozen
voor de periode na aanleg van de suppletie en worden in de volgende paragraaf gebruikt om
beknopt de golfcondities tijdens een bepaalde periode aan te geven.
Hs (m)

Figuur 2.2: De golfroos laat de verdeling van golfcondities in een bepaalde periode
zien. Kleuren geven de significante golfhoogte aan en de circels het percentage van
voorkomen uit een betreffende richting. Deze golfroos laat zien dat er golven uit het
zuiden en uit het noorden (ongeveer gelijke percentages) zijn geweest in de
betreffende periode.

Samenvatting
Surfcondities hangen dus sterk af van de ligging van de bodem en golfspectra op zee. Globaal
kunnen de bodemvormen in drie categorieën worden ingedeeld, die leiden tot het volgende type
surfomstandigheden:
1) Een flauw bodemprofiel zonder kustlangse variatie genereert lange en krachtloze golven,
2) Een steil bodemprofiel met kustlangse variatie genereert lange en krachtige golven,
3) Een steil bodem profiel zonder kustlangse variatie genereert krachtige close-out golven
(golven die in een keer dicht slaan), waarop niet valt te surfen.
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2.2 Aanpak monitoring bodemontwikkeling en surfcondities
2.2.1 Monitoring bodemontwikkeling
In paragraaf 2.1 is toegelicht dat goede surfcondities sterk afhankelijk zijn van de bodemligging.
De strandsuppletie is aangelegd met een sterke gradiënt, omdat dit geen natuurlijke situatie is,
zal de bodem snel veranderen, net als de surfcondities. Daarom wordt de bodem één maal per
maand gemeten en na events zoals bijzonder goede surfcondities of stormen. De monitoring van
de bodem worden gedaan met een waterscooter uitgerust met RTK GPS en een single beam
echolood (Foto 2.5).

Foto 2.5: Waterscooter uitgerust met GPS en echolood.

Door met de waterscooter raaien te varen over het betreffende meetgebied (Figuur 2.3a), wordt
met de RTK GPS de vaarpositie bepaald en tegelijkertijd met het echolood de diepte gemeten.
Met de waterscooter kan gemeten worden tot een waterdiepte van ca. 1m. De metingen met de
waterscooter worden uitgevoerd tijdens de hoogwater periode. De dag ervoor of erna wordt een
loopmeting uitgevoerd tijdens laagwater. Bij een loopmeting loopt een persoon uitgerust met
GPS raaien over het strand. Het resultaat is een zeer nauwkeurige aaneengesloten bodemmeting
ter plaatse van het meetgebied (Figuur 2.3b) van zowel het droge gedeelte van het strand als de
onderwateroever.

a

b

Figuur 2.3: (a) De gemeten raaien tijdens de waterscooter meting en loopmeting begin 2009. (b) De
diepte gegevens ter plaatse van het surfstrand in meters ten opzichte van NAP.
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2.2.2 Monitoring surfcondities
In paragraaf 2.1 werd duidelijk dat goede surfcondities niet alleen afhankelijk zijn van de
bodemligging, maar ook van de golfcondities op zee. De golf en windvoorspellingen zijn
nauwlettend in de gaten gehouden, zodat op de momenten dat goede surfgolven worden
verwacht in Scheveningen deze gemonitord worden. Dit is gedaan door video en of foto
opnames te maken en een kwalitatieve beschrijving te geven van de surfgolven. Tevens is op de
website www.surfweer.nl iedere dag dat goede golven verwacht werden een oproep geplaatst
aan de surfers om hun beleving van de golven te geven (Figuur 2.4). Deze reacties worden
meegenomen in de evaluatie van de strandsuppletie met betrekking tot de surfcondities.

G e m ee nte D e n H aa g v in d t h et b e la n gr ijk d at S c h e ve n in g en ee n m o oie s p o t
b lijft . H et s u rfs tr an d is b e g in 2 0 1 0 v erb re ed re k en in g h o u d e n d m e t h et
o nd e r zo ek v an d e T U D elf t e n S u r fre efs ( m e er in fo ). T er h o o g te v a n d e 1 e
s tre k d a m is vo o r o n s e en s o o rt po in t a an g ele gd . M e t b eh u lp v a n ju llie
re ac ties o v er d e s u r f k u n ne n k o m e n d e s u p p le tie s ( e in d 2 01 0 )
g eo p tim a lis e e rd w o r d en . V e rm e ld in j e r e ac tie S ch e v e n in g e n.

Figuur 2.4: Oproep op www.surfweer.nl.
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2.3 Monitoring en analyse van de bodemontwikkeling en surfcondities
In deze paragraaf worden de bodemmetingen gepresenteerd en worden deze gekoppeld en
geanalyseerd aan de monitoring van de surfcondities. Voor de duidelijkheid is het
monitoringsgebied opgedeeld in drie gebieden. Het surfstrand, de gradiënt en het noorden
(Figuur 2.5). Het noorden (tussen de gradiënt en de Keizerstraat) dient hierbij als referentie,
omdat het surfstrand er waarschijnlijk net als het noorden uit had gezien wanneer geen
alternatieve suppletie was aangelegd.

Noorde

Gradiën

Surfstran

Figuur 2.5: Opdeling van het strand in: het Surfstrand, de Gradiënt en het
Noorden.

Allereerst zal het algemene beeld van de bodemontwikkeling na aanleg kort worden toegelicht.
De bodemmetingen zijn gedaan op: 17 februari, 23 februari, 2 maart, 12 maart, 18 maart, 9 april
en 14 mei; alle metingen zijn weergegeven in Figuur 2.6. In de figuur zijn ook de golfrozen
weergegeven, die de golfhoogtes en richtingen voorstellen tussen twee metingen. Dit overzicht
van alle bodemmetingen laat een goed beeld zien van de bodemveranderingen ter hoogte van
het strand tussen de Keizerstraat en het noordelijk havenhoofd. Direct na aanleg is de gradiënt
(1) duidelijk te zien. Met de strandverbreding is veel zand aangebracht op het ‘droge’ strand
vanwege de uitvoeringsmethode van de suppletie. Dit leidt tot een onnatuurlijk steil profiel ter
hoogte van de waterlijn. De eerste maanden na de suppletie worden gekenmerkt door een
herverdeling van het zand en tevens een verplaatsing van de hoogwaterlijn landinwaarts. In de
kustlangse richting is een grote aanzanding te zien langs het surfstrand. Na drie maanden is het
naast het havenhoofd ondieper geworden, dit zand lijkt afkomstig van de gradiënt en het gebied
ten noorden hiervan. Dit is te verklaren doordat gedurende de monitoringsperiode uitzonderlijk
veel noordelijke golfcondities (zie golfrozen) zijn voorgekomen, welke het zand zuidwaarts
transporteren. Een maand na aanleg (12 maart) is een grote zandbank (2) ontstaan ter hoogte
van het surfstrand, welke in de maand daarop overgaat in meerdere kleinere (3, 4, en 5)
zandbanken.
De gradiënt is na drie maanden nagenoeg volledig verdwenen.
In de gehele monitoring zijn drie belangrijke veranderingen geconstateerd, die sterk van invloed
zijn op de surfcondities:
1) 17 februari, de aanleg van de gradiënt (1),
2) 12 maart, het ontstaan van een grote zandbank ter hoogte van het surfstrand (2),
3) en 9 april het opbreken van de grote zandbank in een drietal kleinere zandbanken (3, 4
en 5).
Voor de analyse van de surfcondities worden deze drie veranderingen geanalyseerd evenals de
situatie voor aanleg van de suppletie, welke als referentie dient. De laatste meting van 14 mei
wordt meegenomen voor de verwachting in de maanden daarna.
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Figuur 3.2. De verschillende bodemmetingen (kleurenlegenda stelt de diepte voor in meters tov NAP) met daarboven de golfrozen (kleurenlegenda stelt
de significante golfhoogte voor in meters) tussen twee opeenvolgende metingen.
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17 februari
In de situatie voor aanleg van de suppletie (Figuur 2.7) is weinig kustlangse variatie in het
kustprofiel of in de zandbanken te vinden op het surfstrand. De bodem heeft een flauwe helling
van circa 1:50. Deze flauwe helling zorgt dat de golven, ondanks weinig kustlangse variatie in de
bodem, vrij lang zijn. De golven zijn door deze flauwe helling niet krachtig.
De aanleg van de gradiënt (1) is gereed op 14 februari. De eerstvolgende dag waarop de
condities geschikt waren voor de meting is 17 februari (Figuur 2.7). De gradiënt is goed volgens
ontwerp aangelegd, de hoek met het strand is van NAP-1m tot NAP+1m bijna 90 graden en heeft
een lengte van ruim 100 meter. Onder de NAP-2m is de hoek circa 45 graden waarbij onder de
NAP-3m de lengte van de gradiënt kleiner is, circa 50 m. Ten zuiden van de gradiënt ligt op NAP2m een zandbank aan de gradiënt (2) vast. Verder naar het zuiden op het surfstrand zijn geen
kustlangse variaties in de vorm van zandbanken te herkennen.
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Figuur 2.7: Bodemmeting van 26 januari 2009 en 17 februari 2010, kleurenlegenda stelt de diepte
voor in meters tov NAP (links). Dwarsprofielen ter plaatse van het Noorden, de Gradiënt en het
Surfstrand.

In de periode na 17 februari zijn goede lange en krachtige golven voorgekomen op de gradiënt.
De krachtige golven worden veroorzaakt door het steile kustprofiel en de lange golven door de
gradiënt in de kustlijn (zie Foto 2.6).
Op het surfstrand zijn de golven af en toe redelijk. In het dwarsprofiel van het surfstrand is te
zien dat de suppletie begint op NAP-2m met een steil stuk tussen NAP -2m en NAP -1m. Tijdens
laag water en golven hoger dan 1m breken de golven nog als voor de aanleg van de suppletie.
Tijdens laag water en golven lager dan 1m en tussen laag en hoogwater breken de golven
krachtiger dan voorheen. Doordat het profiel steiler is geworden zijn de golven ook korter.
Ten noorden van de gradiënt zijn geen kustlangse variaties en is boven NAP -4m het profiel steil
geworden (1:18), dit levert een krachtige close-out shore break op die zelden surfbaar is.
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Foto 2.6: Heel goede surfcondities op de gradiënt na 17 februari.

De uitkomsten van deze analyse worden bevestigd door de reacties van de surfers op
www.surfweer.nl, welke zeer positief zijn over de gradiënt en wisselend over het surfstrand.
Tevens leeft het beeld dat de stroming een stuk sterker is dan voor de suppletie. Surfers
ondervinden hier hinder van, omdat zij niet op dezelfde plek kunnen blijven liggen.
Enkele reacties op de website:

“super chill gesurft daar op die point in Scheveningen (met zw), pikte
veel op en was een stuk hoger als de rest.”
“Scheveningen point was leuk vandaag bedankt gemeente Den Haag, erg
blij mee.”
“Nieuwe bank op Scheveningen is echt te gek! Alleen wel druk op die
point zoals te verwachten. Dat gaat deze zomer echt een plek worden om
te vermijden.”
“Een point is uiteraard super, maar als daardoor de rest van noord niet
meer loopt met diverse richtingen swell (Zw-N)…iets om over na te
denken!”
“Scheveningen nieuwe bank is krachtig en hol, af en toe liep die echt heel
goed!”
“Ik hou van de gemeente Den Haag”
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12 maart
In de weken voorafgaand aan de meting van 12 maart zijn sterke golfcondities voorgekomen uit
voornamelijk noordelijke richtingen (Figuur 2.6). Hierdoor is veel zand vanuit het noorden naar
het surfstrand verplaatst (Figuur 2.8). De gradiënt is afgezwakt tussen NAP -2 m en NAP +1 m
waar de hoek nog 15 graden is. Een paar dagen na de eerste meting is nog extra zand
aangebracht op de gradiënt. Om deze reden is de meting van 23 februari in het vervolg als
referentie gekozen. Op NAP -3 m is de gradiënt afgevlakt van 40 naar 30 graden terwijl op NAP 4 weinig verandering is geweest. Net voor 12 maart is ten zuiden van de gradiënt een grote
zandbank (1) met daar achter een zwin (2) ontstaan. Beneden de NAP -1m zijn op het surfstrand
geen kustlangse variaties te herkennen.
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Figuur 2.8: Bodemmeting van 23 februari en 12 maart 2010, kleurenlegenda stelt de diepte voor in
meters tov NAP (links). Dwarsprofielen ter plaatse van het Noorden, de Gradiënt en het Surfstrand.

In de periode na 12 maart komen nog regelmatig goede golven voor op de gradiënt (Foto 2.7),
deze zijn echter niet meer zo lang als in de voorafgaande periode. Dit is te verklaren, doordat de
gradiënt op NAP -3.5 m nog wel aanwezig is, maar boven NAP -2.5m sterk is afgevlakt en niet
meer voor de nodige kustlangse variatie zorgt.
Op het surfstrand is vanaf NAP -3m een steile zandbank (zie dwarsprofiel surfstrand) ontstaan
zonder kustlangse variaties met tevens een steil inter-getijde gebied. Deze zandbank zorgt voor
krachtige close-out golven (Foto 2.8) die niet surfbaar zijn. Ten noorden van de gradiënt is het
profiel nog steeds steil zonder kustlangse variaties wat slechte surfcondities oplevert.

Foto 2.7: Goede golven op de gradiënt na 12 maart.
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Foto 2.8: Close-out golven op het surfstrand na 12 maart.

De uitkomsten van deze analyse worden bevestigd door de reacties van de surfers op, welke
positief zijn over de gradiënt en negatief over het surfstrand.
Enkele reacties op de website:

“Vanmiddag iets na enen erin gegaan op Scheveningen. Kleine golven,
rond halve meter. Tegen vieren brak het steeds hoger en beter ondanks
de onshore. Vanaf de kant zag het er niet uit, maar eenmaal in het water
heb ik me prima vermaakt, dus morgen weer!” Op de punt”
“Scheef was lekker, brak hard maar rommelig”
“Baal er echt onwijs van, het opspuiten van het zand had zich toch beter
kunnen richten op een iets groter oppervlak dan op de point, dit in
samenspraak met SurfReefs natuurlijk…..dacht ook dat de TU hier
onderzoek naar had gedaan, maar begrijp dat deze uitkomst niet
helemaal !”
“Helemaal mee eens, al eerder gemeld hier, maar blijkbaar is men
tevreden met een point, terwijl de rest kak is.”
“Ik denk dat het heel relatief is wat “goede sessies” zijn. Sinds het
opspuiten heb ik een aantal vette sessies gehad. Mooie holle golven
langs de point.”
“De Noord is goed naar de klote geholpen door die zandopspuiterij Ok
“THE bank” heeft ff gezorgd voor een paar jipppieejaaajeeee momenten
maar dat is inmiddels wel over……De noord is zijn naam niet meer
waardig. Close-out beach lijkt me een betere…”
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9 april
Begin april zijn sterke golfcondities uit het zuidwesten opgetreden welke de grote zandbank
(Figuur 2.9) ter hoogte van het surfstrand (1) hebben opgebroken in een drietal kleinere
zandbanken (2, 3 en 4). De gradiënt is nauwelijks veranderd.

2

3

1
4

Figuur 2.9: Bodemmeting van 12 maart en 9 april 2010, kleurenlegenda stelt de diepte voor in
meters tov NAP (links). Dwarsprofielen ter plaatse van het Noorden, de Gradiënt en het Surfstrand.

In de periode na 9 april komen nog steeds goede golven voor op de gradiënt (Foto 2.9), deze zijn
echter niet meer zo lang als in de voorafgaande periode. Dit is te verklaren doordat de gradiënt
op een diepte van NAP -3.5 m nog wel aanwezig is, maar boven NAP -2.5m sterk is afgevlakt en
niet meer voor de nodige kustlangse variatie zorgt.
De golven op het surfstrand zijn langer geworden en nog steeds krachtig (Foto 2.10). Dit is te
verklaren doordat de zandbank is opgedeeld in twee grote en een kleinere zandbank. Deze
zandbanken zorgen voor kustlangse variaties wat de golven weer surfbaar maakt.
In de periode van half april tot eind april zijn veel dagen geweest met een sterke N tot NO wind.
Surfers zijn op deze dagen zeer negatief over de suppletie. Echter, voor de suppletie waren de
golven met deze wind condities ook niet goed op het surfstrand. Surfers die verstand van zaken
hebben wijken dan uit naar het Zuiderstrand waar het havenhoofd voor beschutting zorgt bij
deze windrichting.
Ten noorden van de gradiënt is nog steeds dezelfde slecht surfbare situatie door het steile
profiel zonder kustlangse variatie.
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Foto 2.9: Golven op de gradiënt na 9 april.

Foto 2.10: Korte krachtige golven op het surfstrand.

De uitkomsten uit deze analyse worden weer bevestigd door de reacties van de surfers.
Enkele reacties op de website:

“het is bijna helemaal wind stil op Scheef en mooie golven”
“Net eruit bij Scheef. Superleuke shorebreak”
“Scheef was top!!!!!”
“Heb net ECHT lekkere bakken getrapt op de Noord. Twee pieken die
beide holle golven gaven. Zag er van de kant kak uit, maar het was
LEKKAH!”
“Van mij mag elke zaterdag zo zijn!”
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14 mei
De gradiënt is na 3 maanden bijna geheel uitgevlakt (Figuur 2.10). Een grote hoeveelheid zand is
door de golfslag uit noordelijke richtingen naar het surfstrand getransporteerd. Dit heeft tot een
vlakker strandprofiel geleid en de vorming van een aantal zandbanken (1) en (2) en zwinnen (3)
en (4) die meer kustlangse variaties in de bodem hebben aangebracht. Langs het noorden is nog
steeds geen kustlangse variatie ontstaan, wel zandbanken, die in kustlangse richting uniform
zijn.
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Figuur 2.10: Bodemmeting van 9 april en 14 mei 2010, kleurenlegenda stelt de diepte voor in
meters tov NAP (links). Dwarsprofielen ter plaatse van het Noorden, de Gradiënt en het Surfstrand.

De monitoring van de surfcondities is 14 mei afgelopen, echter omdat de auteurs zelf ook op
Scheveningen surfen en contacten hebben met locale surfers en surfscholen, wordt een korte
beschrijving gegeven van de golven tot heden (medio oktober 2010).
Door de aanwezigheid van meerdere banken ter hoogte van het surfstrand ontstaan kustlangse
variaties en deze zorgen voor langere golven. Tevens zijn de zandbanken steil waardoor de
golven ook krachtig zijn. Het zwin (4) is veel groter geworden, waardoor achter het zwin het
strand steil is geworden. Dit betekent dat met hoog water een shore break is ontstaan op het
surfstrand. Met laagwater zijn de golven krachtig en lang. Deze shore break is nadelig voor de
surfers omdat nu met hoogwater niet gesurft kan worden. Voor surfscholen is dit ook
onvoordelig omdat zij tijdens de hoog water periode geen les kunnen geven en inkomsten
mislopen. De verwachting is dat na een aantal stormen dit zwin zal verdwijnen, zodat ook weer
met hoogwater gesurft kan worden.
Ten noorden zorgen de zandbanken zonder kustlangse variatie voor het afnemen van de shore
break, wel treden hier nog veel close-outs op.
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2.4 Conclusie monitoring bodemontwikkeling en surfcondities
De gradiënt heeft de eerste vier weken heel goede surfcondities opgeleverd. De golven waren
buitengewoon lang en krachtig. In de periode erna werden de golven op de gradiënt korter,
maar is het nog steeds een plek waar regelmatig gesurft wordt. Dit is goed te zien aan de
bodemligging; na aanleg van de suppletie was de gradiënt steil en zorgde voor een sterke
kustlangse variatie wat de lange krachtige golven opleverde. Na vier weken begon de gradiënt af
te vlakken; de kustlangse gradiënt werd minder, waardoor de golven minder lang werden.
Na 3 maanden is de gradiënt verdwenen.
Het surfstrand heeft de eerste drie weken af en toe redelijke golven opgeleverd, krachtiger,
maar korter dan voorheen. Dit is te verklaren door de aanleg van het steile profiel vanaf NAP -2
m. De weken daarop waren de golven op het surfstrand niet goed, krachtige golven die in een
keer omslaan (close-out), omdat een lange steile zandbank op het surfstrand is ontstaan zonder
kustlangse variatie. Vanaf begin april zijn de golven op het surfstrand weer beter, langere ritten.
De lange steile zandbank is opgebroken in meerdere kortere zandbanken wat voor de
kustlangse variatie zorgt. De golven zijn krachtiger, maar korter dan voor de zandsuppletie. De
meeste surfers zijn hier blij mee, ook een gedeelte niet.
Ten noorden van de gradiënt zijn slechts een aantal keer goede golven voorgekomen. Over het
algemeen is het een shore break die in een keer dicht slaat. Dit is duidelijk te zien in de bodem
monitoring, de kust bestaat uit een steil profiel zonder kustlangse variaties. Aan het eind van de
monitoringsperiode zijn zandbanken zonder kustlangse variatie ontstaan wat de shore break
heeft doen verminderen. Wel treden veel close-outs op.
Surfers geven aan dat de stroming sterker lijkt geworden dan voorheen, waar ze hinder van
ondervinden, omdat ze niet op dezelfde plek kunnen blijven liggen.
De aanpassing in het ontwerp heeft zijn vruchten vrijwel zeker afgeworpen. Indien de suppletie
zonder gradiënt zou zijn uitgevoerd, zou waarschijnlijk over het gehele gesuppleerde gebied een
steil profiel zijn ontstaan zoals ten noorden van de gradiënt, waar slechts zelden goede golven
zijn opgetreden sinds de aanleg.
De oplevering van dit rapport is oktober 2010. In de periode na 14 mei is geen monitoring meer
geweest van de surfcondities en bodem, hoewel het surfstrand sterk is veranderd na deze
periode. Uit ervaringen van de auteurs en contacten met locale surfers en surfscholen is
gebleken dat een groot zwin is ontstaan en kustwaarts van het zwin het strand steil is geworden.
Dit betekent dat met hoog water een shore break is ontstaan op het surfstrand. Met laagwater
zijn de golven krachtig en lang, maar korter dan voor de aanleg van de suppletie. De shore break
tijdens hoog water is vervelend voor de surfers, omdat nu met hoog water niet gesurft kan
worden. Voor surfscholen is dit ook nadelig omdat zij tijdens de hoog water periode geen les
kunnen geven en inkomsten mislopen. De verwachting is dat na een aantal stormen dit zwin zal
verdwijnen, zodat ook weer met hoogwater gesurft kan worden.
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3 Zwemveiligheid
3.1 Introductie
Het Noorderstrand van Scheveningen is in de winter van 2009/2010 verbreed. Ter hoogte van
de vuurtoren tot de Vissershavenweg is een stap in de kustlijn aangelegd van ca. 100m. Deze
gradiënt is aangelegd om de surfcondities direct na de aanlegfase te optimaliseren en bij het
surfstrand zo min mogelijk verandering aan te brengen. De belangrijkste verschillen tussen de
oude en nieuwe situatie (zie Foto 3.1 en 3.2) zijn dat strekdam 42, 43 en 44 volledig onder het
strand liggen. Strekdam 45 ten zuiden van de pier is nog zichtbaar.

45

44
43
42

Foto 3.1 Scheveningen Noorderstrand voor de
strandsuppletie met strekdammen, genummerd 42
t/m 45 tussen de haven en de pier.

Foto 3.2: Scheveningen Noorderstrand na de
strandsuppletie.

Deze verandering van het strand leidt tot vragen aangaande de zwemveiligheid. Gaat het door
het verdwijnen van de strekdammen harder stromen langs het strand? Zullen er frequente en/of
gevaarlijke muien ontstaan? In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar de zwemveiligheid voor
en na de suppletie beschreven.
3.2 Aanpak
Om de zwemveiligheid voor en na de suppletie in kaart te brengen zijn drie deelonderzoeken
gedaan. Ten eerste is contact gelegd met de reddingsbrigades van ’s Gravenzande en Den Haag
om inzicht te krijgen in de condities en locaties waarbij mensen gered moesten worden in het
verleden. Vervolgens zijn voor representatieve omstandigheden voor en na de suppletie
stromingsmetingen verricht. Het doel hiervan is 1) te onderzoeken of er langs het gesuppleerde
strand muistromen zijn, 2) de stroomsnelheid en de orde grootte van de muien bij strekdammen
en langs het gesuppleerde strand te bepalen en 3) te onderzoeken hoe hard het kan stromen
langs het nieuwe strand. Het laatste deelonderzoek is opgezet in de vorm van een monitoring
van het strandseizoen 2010 in samenwerking met de Haagsche vrijwillige reddingsbrigade
(HVRB). Door de aanwezigheid van de reddingsbrigade kunnen zoveel mogelijk observaties en
ervaringen langs het nieuwe strand met betrekking tot zwemveiligheid meegenomen worden in
het onderzoek. Tevens kan door middel van deze monitoring een vergelijk gemaakt worden van
het aantal reddingen langs de gesuppleerde stranden van Den Haag (Noorderstrand en Kijkduin)
en de stranden met strekdammen (Zuiderstrand en Zwarte Pad).
Alvorens de verschillende deelonderzoeken worden beschreven, volgt eerst enige theorie
aangaande stroming aan de kust. Deze is afhankelijk van verschillende factoren: wind, golven,
getij en strandconfiguratie. Tevens zal toegelicht worden wat gemiddelde zwemsnelheden zijn
en hoe die zijn bepaald.
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3.3 Theorie
3.3.1 Wind, golven en getij.
In Nederland zijn wind en golfrichting meestal direct gerelateerd aan elkaar. Hierdoor is het bij
de reddingsbrigades gebruikelijk om alleen windrichting te noteren. Voor golven die opgewekt
zijn door de lokale wind (vaak rommelige korte golven), komt de richting van de golfgedreven
stroming overeen met de windrichting. Het kan echter ook voorkomen, dat er golven afkomstig
van stormen tussen IJsland en Noorwegen en de noordelijke Noordzee arriveren aan onze kust
terwijl de wind bijvoorbeeld uit het zuiden komt. Deze golven zijn vaak krachtiger, regelmatig en
uitgelijnd van karakter en bovendien onafhankelijk van de lokale wind. Dit maakt het inschatten
van de stroming ingewikkelder. Foto 3.3 en 3.4 zijn toegevoegd om het beeld van een zee bij
rommelige lokaal opgewekte golven en regelmatige golven (deining) te illustreren.

Foto 3.3: Rommelige zee, vooral langs stroming.

Foto 3.4: Deining, weinig langs stroming, kans
op muivorming.

Als golven onder een hoek invallen op de kust en breken, genereren ze een stroming in de
richting waarin ze breken: de golfgedreven stroming (zie Figuur 3.1). Bij langere, hogere golven
en een grotere hoek van inval is de stroming sterker. Deze stroming beperkt zich tot het gebied
vanaf het strand tot net iets buiten de brekende golven: de branding. Het kan zo zijn dat bij een
zwakke ZW wind en golven uit N toch een brandingsstroming tegen de windrichting in optreedt.

Noord

Figuur 3.1: Stromingspatroon bij tegengestelde golfgedreven stroming (in de branding) getij stroming.
Dit voorbeeld bij golven uit ZW (links) en ebstroom.

Het getij veroorzaakt ook een stroming. Langs de open kust is de ebstroom van noord naar zuid
gericht en de vloedstroom van zuid naar noord. De getijde stroom kan de golf gedreven stroming
versterken of verzwakken. In de branding is de golf gedreven stroming vaak sterker dan de getij
3 Zwemveiligheid
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stroom. Bij golven uit N en opkomend tij of golven uit ZW en afgaand tij, kan de stroming in de
branding tegengesteld zijn aan de stroming buiten de branding (zie Figuur 3.1). Inzicht in dit
stromingsbeeld is bij vermissingen of zwemmende reddingen van groot belang.
3.3.2 Strekdammen en zandbanken
Het theoretisch stromingspatroon bij strekdammen ten tijde van laag water is weergeven in
Figuur 3.2. De kruin van de strekdammen ligt boven water waardoor de strekdammen een
obstakel vormen voor de kustlangse stroming. Hierdoor is bij (A) de stroomsnelheid kleiner dan
bij (B). In theorie wordt de stroming die opgewekt is door de wind, golven en/of getij aan de
loefzijde van de strekdam zeewaarts afgebogen. In de lijzijde van de strekdam ontstaat soms een
neer, die langs de strekdam zeewaarts gericht is. Derhalve bevindt zich naast een strekdam bijna
altijd een stroming van het strand af. De neer in de lijzijde van de strekdam kan versterkt
worden, doordat naast de strekdam nauwelijks golven breken maar iets verder hiervandaan wel.
Waar golven breken treedt een waterstand verhoging op. Door het verschil in waterstand
ontstaat een circulatie van water van plekken waar veel golven breken, naar plaatsen waar
minder golven breken. De loef- en lijzijde van de strekdammen zijn over het algemeen dan ook
gevaarlijke locaties voor zwemmers.

Figuur 3.2: Theoretisch stromingspatroon kustlangse stroming en strekdammen. De dikte van de
lijnen geeft een indicatie van de sterkte van de stroming (getij, wind en/of golven in dezelfde
richting).

Vrije muistromen worden gevormd door de ligging van zandbanken, zwinnen en muien (zie
Figuur 3.3). Zwinnen zijn de diepere gedeeltes parallel aan de kust tussen de zandbank en het
strand. Muien zijn de diepere gedeeltes tussen de zandbanken zelf. De stroming door de muien
worden muistromen genoemd. Deze muistromen kunnen ontstaan door het breken van golven
die loodrecht op de kust invallen. In Figuur 3.3 is het stromingspatroon weergeven bij twee
zandbanken, bij een verwaarloosbare kustlangse stroming. Achter de zandbanken treedt door de
brekende golven een waterstand verhoging op. Op plaatsen waar geen golven breken, treedt
geen waterstand verhoging op en is het waterniveau lager. Hierdoor kan een stroming ontstaan
vanuit de zwinnen richting de diepere delen in de brandingzone. Het water vindt vervolgens zijn
weg via de mui naar zee: de muistroom. Als de kustlangse stroming hard is, is de kans dat de
muistroom ontstaat kleiner. Bij regelmatige golven die loodrecht of onder een kleine hoek
invallen op de kust is de kans groter dat de vrije muistroom optreedt.
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Figuur 3.3: Stromingspatroon loodrecht invallende uitgelijnde golven op zandbanken, met daar tussen
een mui. Dikke rechte pijlen geven intensief golf breken weer. Gekromde pijlen geven
stromingsrichting aan.

3.3.3 Gradiënten in de kustlijn en steilheid van het profiel
Bij suppleties kan de oriëntatie van de kustlijn veranderen. Dit heeft gevolgen voor de stroming
langs het strand. De hoek waarmee golven invallen op de kust beïnvloedt de sterkte van de golf
gedreven stroming. Hoe groter de hoek, hoe sterker de stroming. De gradiënt die aangelegd is
ten behoeve van de surfcondities in Scheveningen is een voorbeeld hiervan (zie Figuur 3.4). Bij
golven uit het NW is daar de hoek van inval groter dan bij de Keizerstraat waardoor de stroming
zal toenemen. Over het algemeen is de oriëntatie van de kustlijn bij de aansluiting van suppleties
op het aangrenzende ongesuppleerde strand ook veranderd. Hier kan lokaal het stromingsbeeld
dus anders zijn dan langs de rest van het strand.

Figuur 3.4: Gradiënt in de kustlijn na suppletie.
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Het profiel van het strand dwars op de kust wordt bij suppleties ook veranderd. Over het
algemeen is het strand direct na de suppletie steiler. Een voorbeeld is gegeven in de Figuur 3.5
met het strandprofiel bij de gradiënt. Een steil profiel is nadelig voor de zwemveiligheid omdat
na een paar stappen in zee niet meer gestaan kan worden. Bovendien is bij een steil profiel het
gebied waarover de golven hun energie verliezen korter dan bij een flauw profiel. Derhalve is de
branding heftiger en daarmee gevaarlijker voor zwemmers. In de maanden na de suppleties
verandert het profiel voortdurend. Over het algemeen wordt het profiel flauwer en zandbanken
en zwinnen worden gevormd (zie Figuur 3.5). Hierbij zorgen vooral stormen voor grote
veranderingen.

Figuur 3.5: Strandprofielen voor, bij oplevering en 3 maanden na de suppletie.

3.3.4 Zwemsnelheden
Om aan te geven welke snelheden zwemmers kunnen behalen is Tabel 3.1 toegevoegd1. Deze is
gebaseerd op een coopertest voor zwemmers, waarin de gezwommen afstand in 12 minuten
wordt gemeten. Door de afstand te delen door 12 minuten is een gemiddelde snelheid te
bepalen. Door het verschil tussen het rustige zwembad en terecht komen in een mui in zee, zal
de feitelijk vol te houden zwemsnelheid in een mui (en/of paniek situatie) een stuk lager liggen
dan vermeld in de tabel. Desalniettemin geeft het een beeld van de te behalen zwemsnelheden.
In dit rapport wordt een stroomsnelheid in een mui van 0.4 m/s als potentieel gevaarlijk
beschouwd.

1

www.muien.nl/zwemconditie
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Tabel 3.1: Gemiddelde zwemsnelheden te behalen gedurende 12
minuten in zwembad.

Nu de theorie en zwemsnelheden zijn behandeld zullen de drie deelonderzoeken worden
gepresenteerd. Als eerste zal de analyse van de redrapporten worden behandeld waarin wordt
onderzocht welke condities en locaties in het verleden tot problemen voor zwemmers hebben
geleid.
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3.4 Deelonderzoek 1: Reddingsbrigades en logboeken
3.4.1 Aanpak
De logboeken van de reddingsbrigade van Den Haag (HVRB) en ’s Gravenzande zijn gebruikt om
te inventariseren op welke dagen, tijdstippen en locaties zwemmers in de problemen raakten en
gered moesten worden. Voor deze tijdstippen zijn wind, getij en golfcondities opgezocht. Het
doel is de locaties en condities identificeren, die gevaarlijk kunnen zijn voor zwemmers. Tevens
zijn gesprekken gevoerd met de reddingsbrigade om de gegevens uit de redrapporten aan te
vullen en hun ervaringen met zwemveiligheid te betrekken in dit onderzoek. ’s Gravenzande is
bij het onderzoek betrokken omdat hier de verandering van een strand met strekdammen naar
een strand zonder strekdammen in 2009 werd meegemaakt.
Voor dit onderzoek waren van ’s Gravenzande de logboeken van 2004-2005 en 2007-2009
beschikbaar en van Den Haag het logboek van 2009. Omdat de focus van dit onderzoek op
zwemveiligheid ligt, zijn de logboeken zo veel mogelijk gefilterd op reddingen die betrekking
hebben op zwemmers. Zo zijn afgedreven kite surfers, problemen met zeilers of EHBO gevallen
op het strand buiten beschouwing gelaten. Deze zijn vaak gerelateerd aan materiaal pech of
ongevallen op het strand en verschaffen geen extra informatie over stromingen.
3.4.2 Gesprekken reddingsbrigade
De reddingsbrigade van ’s Gravenzande opereert vanuit strand Vlugtenburg, maar helpt waar
nodig ook bij aangrenzende stranden. Grofweg beslaan zij een gebied van Ter Heijde tot de
noordgrens van Hoek van Holland. Deze stranden zijn in de afgelopen jaren verbreed. Begin
2009 zijn de strekdammen op het strand van Vlugtenburg onder het zand komen te liggen. In de
winter van 2009/2010 zijn de strekdammen van het strand bij Ter Heijde ook verdwenen onder
het gesupleerde zand. Voorheen waren de leden van de reddingsbrigades bekend met welke
plekken gevaarlijk waren, zodat hierop geanticipeerd kon worden. Deze plekken werden dan
afgesloten voor zwemmers of extra bemand met strandwachten. Na de verbredingen zijn ze
gedwongen meer te patrouilleren over het strand, omdat op voorhand de plaats van eventuele
gevaarlijke plekken minder goed in te schatten is.
De reddingsbrigade van Den Haag heeft vijf posten verdeeld over het strand tussen het Zwarte
pad en Ockenburg. Zij geven aan dat op de stranden waar veel toeristen komen het risico op
problemen in de branding groter is dan op de andere stranden. Qua condities vertellen zij dat
flinke wind parallel aan de kust voor problemen zorgt, en dan vooral bij de strekdammen. Maar
ook op mooie stranddagen met weinig (of aflandige) wind hebben ze het druk met reddingen.
Beide reddingsbrigades benadrukken dat paniek een grote factor speelt bij zowel afdrijven langs
de kust als het terechtkomen in een muistroom. Badgasten gebruiken hun plaats op het strand
(handdoek/parasol) als referentiepunt. Zodra ze hiervan verwijderd raken, wordt getracht via
de kortste weg daarnaartoe terug te gaan. In deze gevallen kan een geringe tegengestelde, maar
aanhoudende stroomsnelheid problemen opleveren, omdat bemerkt wordt dat hun doel niet
dichterbij komt. Contact met (de stenen van) de strekdammen verhoogt de paniek bij de meeste
badgasten.
3.4.3 Logboeken
Allereerst is gekeken naar de locaties waar reddingen plaats vonden. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen strekdammen en havenhoofden of reddingen op het open strand die onder de
noemer ‘vrij’ zijn geplaatst. De linker helft van Figuur 3.6 laat duidelijk zien dat de meeste
reddingen bij strekdammen plaats vonden. In 2004 is het strand van Hoek van Holland
gesuppleerd. Bij de aansluiting van de suppletie met het strand van Vlugtenburg zijn toen de
meeste reddingen gedaan, die onder de noemer ‘vrij’ staan genoteerd. De reddingen bij
strekdammen in 2008 en 2009 waren bij Ter Heijde, waar nog wel strekdammen waren.
Bij Den Haag zijn alle reddingen bij strekdammen of havenhoofden geweest.
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De rechter helft van Figuur 3.6 laat de lokale windrichting en -kracht zien ten tijde van de
reddingen (bovenste diagram). De richting van de getijde stroom per redding is ook onderzocht.
Hieruit blijkt dat bij reddingen bij NO wind de getijde stroom ook NO-ZW gericht was; de
ebstroom (zie Figuur 3.6 rechts onder). Bij ZW wind en vloedstroom is deze overeenkomst er
ook, toch zijn er ook gevallen waar de getijde stroom tegengesteld is. De meeste reddingen bij
ZW wind zijn uitgevoerd bij ZW 4-6 Bft. De reddingen bij wind uit W en NW zijn overwegend
uitgevoerd tijdens LW.

Figuur 3.6 Links: Reddingen gecategoriseerd onder ‘strekdam’, ‘vrij’ en ‘havenhoofd’. Van boven naar
beneden: Aantal reddingen door de reddingsbrigade van Vlugtenburg, Scheveningen en
totaal overzicht.
Rechts: Reddingen gecategoriseerd op windrichting. Boven: gesorteerd op windkracht.
Onder: gekoppeld aan getijde stroom.

3.4.4 Conclusie deelonderzoek 1: Reddingsbrigades en Logboeken
Uit de gesprekken met de reddingsbrigades en de analyse van de logboeken is naar voren
gekomen, dat de meeste problemen met zwemmers zich voordoen bij een combinatie van wind
en getijstroom in dezelfde richting langs de kust. De locaties van de problemen zijn
strekdammen. Door het verdwijnen van de strekdammen aan de Delflandse kust is de werkwijze
van de reddingsbrigade veranderd. Er wordt nu intensiever gesurveilleerd langs het gehele
strand in plaats van alleen bij bepaalde strekdammen. Om meer inzicht te krijgen in de
stroomsnelheden en het stromingspatroon waardoor zwemmers in problemen geraken, zijn
onder een aantal representatieve condities stromingsmetingen gedaan. Deze worden besproken
in deelonderzoek 2: Stromingsmetingen.
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3.5 Deelonderzoek 2: Stromingsmetingen
3.5.1 Aanpak
Op basis van de analyse van de logboeken en gesprekken met de reddingsbrigades van Den Haag
(HVRB) en ’s Gravenzande zijn een aantal representatieve combinaties van wind, getij en
golfcondities geselecteerd, welke in het verleden tot de meeste reddingen leidden. Om meer
inzicht te krijgen in de stroomsnelheden en het stromingspatroon waardoor zwemmers in
problemen geraken, zijn voor deze scenario’s stromingsmetingen opgezet. Hierbij is de situatie
voor de aanleg van de suppletie, met strekdammen gemeten én de nieuwe situatie waarbij de
strekdammen onder de suppletie liggen. De gemeten scenario’s staan vermeld in Tabel 3.2.
Tabel 3.2: Geselecteerde scenario’s voor stromingsmetingen
Conditie
Pre suppletie
ZW 4 – 6 Bft
N(O) 3 – 4 Bft; golven NO
N(O) 4 Bft; golven NNW
NNW 4 – 5 Bft; golven NW
Z – ONO; NNW deining

Post suppletie

Aan de hand van de resultaten van deze metingen is een vergelijk mogelijk tussen het strand in
de oude en nieuwe situatie. Gedurende de maanden januari tot en met augustus van 2010 zijn de
weersverwachting en golfvoorspellingen nauwlettend gevolgd. Als de verwachtingen overeen
kwamen met de geselecteerde scenario’s is de meting uitgevoerd. Na voltooiing van een meting
zijn de meetresultaten in de vorm van animaties en figuren verstrekt aan de HVRB en het
kustdetachement van de politie Haaglanden. Aandachtspunten m.b.t. zwemveiligheid zijn
hiermee tijdens het strandseizoen kenbaar en inzichtelijk gemaakt voor de autoriteiten op het
strand.
3.5.2 Meetinstrumenten
Voor de stromingsmetingen zijn GPS drijvers gebruikt. Dit zijn grote dobbers van PVC waaraan
een GPS positierecorder is bevestigd (zie Foto 3.4, 3.5, 3.6). Ze drijven net als zwemmers in de
bovenste 50cm van de waterkolom. Als een brekende golf hen raakt, kantelen ze in het water,
waarna ze weer rechtop komen te drijven, zodat ze als het ware onder de breker door duiken.
Op deze wijze worden de drijvers niet met de bovenkant van de brekers meegetrokken tot het
strand. Op het topje van de drijvers zit een GPS antenne gemonteerd, die verbonden is met de
positierecorder. In de positierecorder worden de signalen van de satellieten elke 2 s opgeslagen.
Deze signalen worden later m.b.v. software omgezet in posities (x,y) met een nauwkeurigheid
van 1 m. Met deze gegevens zijn de afgelegde paden, snelheden en versnellingen van de drijvers
te reconstrueren langs het strand, strekdammen en in muien.

Foto 3.5, 3.6 en 3.7: vlnr GPS drijvers in zee, op de rand van de branding en close up GPS
positierecorders.
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3.5.3 Meetresultaten
De resultaten worden behandeld aan de hand van figuren. De figuren hebben een vaste
structuur. Elke GPS drijver legt tijdens de meting een bepaald traject af. De snelheden waarmee
ze dit traject doorlopen verschillen per plaats. De snelheden zijn weergegeven door de kleuren
van de lijnen, waarbij blauw overeenkomt met een kleine snelheid en rood met een grote
snelheid. In de figuur (bijvoorbeeld Figuur 3.7) is een kleurenbalk toegevoegd waarop de
grootte van de snelheden is af te lezen. De schaal van de kleurenbalk kan per figuur verschillen.
De pijlen in de lijnen geven de stromingsrichting aan. Waar een lijn eindigt is de drijver uit de
meting genomen. Sommige paden kruisen elkaar en hebben op die kruising niet dezelfde
snelheid. De drifters worden niet allemaal tegelijk ingezet. Op deze wijze wordt de variabiliteit
van de snelheden in de branding vastgelegd. De paden zijn gevisualiseerd in Google Earth om
een goede referentie met de omgeving te hebben. Voor metingen waarbij de ligging van de
zandbanken essentieel is in het verklaren van de stromingen zijn de paden afgebeeld op een
gemeten bathymetrie. De bathymetrie is verkregen met het TU Delft jetski systeem. Voor een
volledige beschrijving van alle metingen wordt verwezen naar de bijlage Stromingsmetingen.
Muistromen bij strekdam
Uit deelonderzoek 1 is naar voren gekomen dat strekdammen potentieel gevaarlijke plaatsen
zijn in combinatie met een kustlangse stroming en LW. Om de orde grootte van de muistromen
bij strekdammen te bepalen tijdens deze condities is gemeten bij condities zoals vermeld in
Tabel 3.3. De locatie is de eerste strekdam ten noorden van de haven (strekdam 42).
Tabel 3.3: Condities en locatie van de metingen voor de aanleg van de suppletie 2010
Meting
26 januari 2010
9 februari 2010
Plaats
Strekdam 42 tot havenhoofd
Strekdam 42
Golfcondities
Hs=0.9m; Tm=3.5s; Dir=NO
Hs=1.2m; Tm=4.7s; Dir=NNW
Wind
U=5 m/s (3-4 Bft); Dir=NO  N
U=7 m/s (4 Bft); Dir=NNO
Getij
Afgaand -20cm tot -50cm NAP
Afgaand -20cm tot -60cm NAP
Getijstroom
Ebstroom (N  Z)
Ebstroom (N  Z)

De resultaten van beide metingen zijn te zien in Figuur 3.7 en 3.8. Wat opvalt is dat de stroming
bij de strekdam versnelt. Dit geldt zowel voor de stroming langs de strekdam, als voor de
stroming op de kop van de strekdam. Dit is een gevaarlijk punt voor zwemmers. De
stroomsnelheid in de mui en op de kop van de strekdam is ongeveer een factor 2 tot 3 sterker
dan de snelheid van de brandingstroom ten noorden van de strekdam. De drijvers worden niet
veel verder dan de kop van de strekdam de zee op gevoerd. Ze worden met de getijde stroom
meegevoerd richting het zuiden. Bij NO 3-4 Bft en golven uit NO is de stroomsnelheid in de
branding klein: ca. 0.15 m/s. In de mui bedraagt de stroomsnelheid 0.45 m/s. De snelheid van de
getijstroom is 0.35 m/s. In Figuur 3.7 is goed te zien dat sommige drijvers terugstromen naar het
strand.
Tijdens de meting van 9 februari is door de hogere golven de branding breder en sterker.
Hierdoor ontstaat variabiliteit in de snelheden van de brandingstroming. Dit is te zien aan de
kleur van de paden van de drijvers ten noorden van de strekdam (Figuur 3.8). Hiermee wordt
aangetoond dat op dezelfde plaats in de branding, verschillende snelheden kunnen optreden
door het breken van golven, variërend van 0.15 tot 0.55 m/s. Dit is fors sterker dan bij golven en
wind uit NO. De variabiliteit kan gevaarlijk zijn voor zwemmers omdat, ze zich niet in kunnen
stellen op een constante stroming. De snelheid in de mui bedraagt 0.60 tot 0.70 m/s en de
drijvers worden verder de zee op gevoerd door de muistroom. Aan de lijzijde van de strekdam
zijn kleine neren te herkennen aan de donker blauwe gekrulde paden van de drijvers (zie Figuur
3.8). Hier is het stromingspatroon vrij onvoorspelbaar (zie §3.3.2), wat weergegeven wordt door
de kronkels in de paden van de drijvers.
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Figuur 3.7: Stroomsnelheden en richtingen bij strekdam 42, tijdens Hs=0.9m; Tm=3.5s; Dir=NO,
wind uit NO kracht 3-4 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.

Figuur 3.8: Stroomsnelheden en richtingen bij strekdam 42, tijdens Hs=1.2m; Tm=4.7s; Dir=NNW,
wind uit NNO kracht 4 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.
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Stromingsbeeld nieuwe situatie
Na de suppletie is een stromingsmeting uitgevoerd onder vergelijkbare condities als de in de
vorige paragraaf beschreven metingen bij de strekdam. Dit maakt een vergelijk mogelijk tussen
het stromingsbeeld bij een strekdam en het stromingsbeeld langs een open strand bij
vergelijkbare condities. De condities en getij periode staan vermeld in Tabel 3.4 (vergelijk met
Tabel 3.3).
Tabel 3.4: Condities en trajecten tijdens de metingen van 16 april 2010
Meting
16 april LW
16 april HW
Plaats
Haven – 45
Haven – 45
Golven
Hs=0.8m; Tm=3.9s; Dir=N
Hs=0.9m; Tm=4.2s; Dir=N
Wind
U= 6.5 m/s (4 Bft); Dir=N (10°)
U= 9 m/s (5 Bft); Dir=N (10°)
Getij
LW -60-86-80 cm NAP
HW 8012040 cm NAP
Getijstroom
Ebstroom (N  Z)
Vloedstroom (Z  N)

Wat opvalt is dat er geen uitgesproken muistromen gemeten zijn. Binnen de rode cirkels in
Figuur 3.9 is wel te zien dat in de brandingsstroom kleine, kortstondige, zeewaarts gerichte
stromingen worden gemeten. Deze zijn echter qua grote en richting veel kleiner en zwakker, in
vergelijking tot de muistromen bij de strekdammen (Figuur 3.7 en 3.8).

Figuur 3.9: Stroomsnelheden en richtingen tussen Kurhaus en de haven, tijdens Hs=0.8m; Tm=3.9s;
Dir=N, wind uit N kracht 4 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.

Bij deze condities is de kustlangse stroming dominant. Doordat de wind en golven onder een
hoek invallen op de kust is de kustlangse stroming vrij hard: 0.5-0.6 m/s. Deze is direct aan het
strand sterker dan verder uit de kust, in tegenstelling tot een strand met strekdammen onder
deze condities. De variabiliteit in de stroomsnelheden neemt toe ter hoogte van de gradiënt en
het surfstrand, waar inmiddels zandbanken en zwinnen zijn ontstaan. Langs de gradiënt in de
kustlijn versnelt de brandingstroom behoorlijk, wat aan de hand van de theorie goed te
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verklaren is. De enige sterke muistroom is gerelateerd aan het havenhoofd. De muistroom wordt
gevoed door een diep zwin direct langs het surfstrand waar af en toe een forse stroming door
staat. Deze plek verdient extra aandacht, omdat door de variabiliteit in stroomsnelheid mensen
ineens langs het havenhoofd de zee op gevoerd kunnen worden.
Sterke kustlangse stroming versus muistromen
De resultaten van de meting van 16 juli bij een harde ZW wind kracht 6 Bft later afnemend 4 Bft,
vertonen een overeenkomstig beeld als tot nu toe beschreven m.b.t. muivorming en laten
bovendien duidelijk de invloed van (het ontbreken van) strekdammen zien op het
stromingspatroon. De condities tijdens deze meting staan vermeld in Tabel 3.5.
Tabel 3.5: Condities en traject tijdens de meting van 16 juli 2010
Meting
16 juli LW
Plaats
Haven - pier
Golven
Hs=1.6m; Tm=5.4s; Dir=ZW
Wind
U= 10  7 m/s (6  4 Bft); Dir= ZW (225°)
Getij
Afgaand 0  -50cm NAP
Getijstroom
Ebstroom (NZ)

Door het ontbreken van strekdammen kan de brandingsstroom vanaf het havenhoofd tot de
strekdam ten zuiden van de pier (strekdam 45) ongehinderd toenemen (zie Figuur3.10). Vooral
direct langs het strand is de stroming hard: van 0.5 m/s bij het surfstrand tot 1.3 m/s bij
strekdam 45. De stroming neemt toe tot 1.3 m/s binnen een afstand van ca. 2 km. Bij deze
condities zijn geen muistromen langs dit deel van het strand gemeten. De zandbanken waarop
de golven breken (ca. NAP -3 m) vormen de scheiding tussen golf gedreven stroming en getij
stroom. In Figuur 3.10 is dit goed waarneembaar en aangegeven d.m.v. gele pijlen.

Figuur 3.10: Stroomsnelheden en richtingen ter hoogte van het surfstrand tot het Kurhaus, tijdens
Hs=1.6m; Tm=5.4s; Dir=ZW; wind uit ZW kracht 5 - 6 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid
voor in m/s.

Onder deze condities wordt het stromingsbeeld langs het strand tussen de haven en de pier
gekenmerkt door een harde kustlangse stroming zonder muistromen. Maar vanaf net ten zuiden
van de pier en verder richting het noorden liggen de strekdammen niet onder het zand. Het
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stromingsbeeld (zie Figuur 3.11) verschilt ten opzichte van het stromingsbeeld langs het open
strand (Figuur 3.10). Bij strekdam 45, ten zuiden van de pier, wordt de stroming door het zwin
in de gele cirkel in Figuur 3.11 om de kop van de strekdam geleid. Tegelijkertijd is aan de lijzijde
van de strekdam een neer ontstaan. Dit is een oppervlakkige horizontale circulatie van het
water. Onder de pier ligt een brede ondiepe zandbank waarover de golfgedreven stroming
versnelt en variabel is. Bij strekdam 46, ten noorden van de pier, is een duidelijke mui aanwezig
onder deze condities. De kustlangse stroming voert hier ver de zee op. Uiteindelijk worden
sommige drijvers met het getij meegevoerd richting het zuidwesten, tegen ZW 5 Bft in. Andere
drijvers worden met de golf gedreven stroming richting de kust gebracht. Na strekdam 46 is de
kustlangse stroming significant afgenomen. De strekdammen ‘remmen’ de kustlangse stroming
af, maar veroorzaken hierbij neren en muistromen.

Figuur 3.11: Stroomsnelheden en richtingen bij strekdam 45, de pier en strekdam 46, tijdens Hs=1.6m;
Tm=5.4s; Dir=ZW; wind uit ZW kracht 5 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.

Muistromen zonder strekdammen
Langs het nieuwe strand zonder strekdammen zijn muistromen gemeten tijdens de condities
vermeld in Tabel 3.6. Bij deze condities wordt het stromingspatroon gedomineerd door golven
en de onderliggende zandbanken en zwinnen. De meting begon met aflandige wind, kracht 1 Bft
en regelmatige golven uit W en later NW, ook wel deining of swell genoemd. Deze golven komen
bijna loodrecht aan op de kust en breken consequent op dezelfde zandbanken, waardoor
muistromen kunnen ontstaan (§3.3.2). De ebstroom zorgt voor een zeer geringe kustlangse
stroming van 0.1 m/s en is daarmee slechts van beperkte invloed op het stromingspatroon.
Tabel 3.6: Condities en trajecten tijdens de metingen van 13 juli 2010.
Meting
13 juli LW
13 juli Afgaand
 LW
Plaats
Haven – pier
Haven – pier
Golven
Hs=0.8m; Tm=5.0s; Dir=WNW
Hs=0.7m; Tm=4.6s; Dir=N;
Wind
U= 0.5 4.5 m/s (1 3 Bft)
U= 3.5 m/s (3 Bft)
Dir=ON (100°10°)
Dir= NNWNO (340°55°)
Getij
LW -20  -60  -50 cm NAP
Afgaand 80  -30 cm NAP
Getijstroom
Ebstroom (N  Z)
Vloedstroom  kentering  Ebstroom
(Z  N) - - (N  Z)
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In de gele cirkel in Figuur 3.12 is een vrije mui gemeten. Dicht bij het strand zijn de
stroomsnelheden klein en zowel naar het noorden als zuiden gericht. Tussen de zandbanken
door ontstaat een muistroom. Achter de zandbanken voert de geringe kustlangse stroming ze
langzaam mee naar het zuiden. Bij de zandbank in de paarse cirkel is de stroming naar de kust
gericht door de brekende golven. De zandbanken zijn hier verbonden aan het strand. De
stroming is hier aan weerskanten van de zandbanken van de zandbank af gericht. In de blauwe
cirkel is goed te zien hoe de stroming van de zandbanken via de zwinnen en muien de branding
verlaat.

Figuur 3.12: Stroomsnelheden en richtingen tussen strekdam 44 en 42, bij dominante golf gedreven
stroming en LW (tijdens Hs=0.8m; Tm=5.0s; Dir=WNW; wind uit O draaiend naar N kracht 13 Bft).
Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.

3.5.4 Conclusie deelonderzoek 2: Stromingsmetingen
Uit de metingen blijkt dat bij strekdammen vrijwel altijd muistromen zijn. Bij de geringste
kustlangse stroming is dit al het geval en ook bij regelmatig brekende golven die onder een
kleine hoek op de kust invallen. Bij een harde kustlangse stroming kunnen ook neren ontstaan
aan de lijzijde van de strekdammen. Zwemmers die hierin terecht komen, zullen van te voren
niet weten dat dit een neer is (waarin ze drijvend weer langs de kust zullen komen) maar langs
de strekdam van het strand verwijderd raken en terug proberen te zwemmen.
Langs het strand zonder strekdammen zijn ten tijde van een flinke kustlangse stroming
nauwelijks muien gemeten. Bij een matige wind uit N(O) zijn hele kleine korte zeewaartse
stromingen geconstateerd, bij een harde ZW wind zelfs geen muistromen. De gemeten condities
die wel tot significante muivorming leidden langs het open strand, zijn regelmatige golven
(deining) die zo goed als loodrecht op de kust invallen in combinatie met weinig of aflandige
wind.
Met betrekking tot de kustlangse stroming kan geconcludeerd worden dat deze langs een strand
zonder strekdammen sterker is dan langs een strand met strekdammen. Juist direct langs het
strand is de golf gedreven stroming harder dan buiten de branding, wat het tegenovergestelde is
van een strand met strekdammen. Het feit dat deze stroming over een relatief korte afstand van
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ca. 2 km kan toenemen tot 1.3 m/s geeft aan dat het snel hard stroomt langs het gesuppleerde
strand.
Over het algemeen ‘remmen’ strekdammen de kustlangse stroming af, maar veroorzaken hierbij
neren en muistromen.
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3.6 Deelonderzoek 3: Monitoring strandseizoen 2010 met HVRB
3.6.1 Aanpak
De reddingsbrigade van Den Haag (HVRB) is iedere zomer op het strand van Ockenburg tot het
Zwarte Pad om over de veiligheid van zwemmers in zee en op het strand te waken. Zoals al
eerder beschreven krijgen zij dit jaar te maken met de verandering van het strand door
suppleties. Ter plekke van Ockenburg (post 1) is het strand verbreed, waardoor de
strekdammen zijn verdwenen. Vanaf post 2 (Savornin Lohmanlaan) tot post 3 (Zuiderstrand) is
het strand onveranderd en dus voorzien van strekdammen. Het strand waar stromingsmetingen
gedaan zijn, is het Noorderstrand van Scheveningen (Post 4). Hier zijn de strekdammen niet
meer zichtbaar, met uitzondering van strekdam 45 bij de pier. Ten noorden van de pier zorgt
post 5 voor de zwemveiligheid. Hier is niet gesuppleerd en kenmerken strekdammen het strand.
Deze situatie bood de kans om een vergelijk te kunnen maken van het aantal reddingen en soort
problemen met zwemmers op een strand met en zonder strekdammen binnen een gebied van
ca. 10 km op hetzelfde moment en onder dezelfde condities. Hiervoor is een
monitoringscampagne opgezet met de HVRB.
Op het intranet van de HVRB is een formulier geplaatst dat los van de redrapporten de
mogelijkheid biedt ervaringen en opmerkingen m.b.t. de zwemveiligheid en de stroming te
rapporteren. De redrapporten dekken namelijk niet het hele spectrum aan reddingen. Zo
worden voor bijvoorbeeld handreikingen (hulp verlenen door iemand aan de hand het water uit
te leiden) niet altijd rapporten bijgehouden, maar dit zijn wel degelijk situaties waarbij
zwemmers in de problemen waren. Nadat het formulier is ingevuld, werd het automatisch naar
Shore Monitoring & Research gemaild. De posten op het Noorderstrand en Ockenburgh zijn
frequent bezocht, om deze meldingen en eventuele andere opmerkelijke zaken door te nemen.
Ook feedback van groepen strandgebruikers zoals wind- en kite surfers en surfscholen is
meegenomen in de monitoring.
Naast de monitoringscampagne zijn de resultaten van de bodem- en stromingsmetingen voor en
tijdens het strandseizoen 2010 besproken met de HVRB en het kustdetachement van de politie
haaglanden bij de pier. Aan de hand van de bodemkaarten en stromingsanimaties konden
locaties en condities worden geïdentificeerd die mogelijk extra aandacht verdienden door de
strandwachten.
3.6.2 Resultaten van de monitoring
De resultaten van de monitoring worden behandeld aan de hand van de kenmerken van het
nieuwe strand:
• Strandprofiel
• Kustlangse stroming
• Muistromen
Tevens zal de samenwerking met de HVRB geëvalueerd worden.
Strandprofiel
Het sterk variabele en steile dwarsprofiel van de verbrede stranden leidt tot verwarrende
situaties voor het strandpubliek. T.o.v. het flauwe, gelijkmatige bodemverloop van vorig jaar is
het nieuwe bodemverloop onvoorspelbaar (zie Foto 3.8). Vanaf de pier tot het surfstrand ligt
een breed, diep zwin tussen het strand en de eerste zandbank. De helling naar het strand is zeer
steil en op sommige plaatsen is klifvorming waarneembaar.
In een later stadium is de overgang van het droge naar het natte strand op sommige plekken
dusdanig dat vanaf het strand geen zicht is op de branding. Vooral voor ouders met kleine
kinderen is deze combinatie gevaarlijk. Op Foto 3.9 en 3.10 is goed te zien dat er een flinke berm
in het strand zit.
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Foto 3.8: Zandbank met diep onregelmatig zwin erachter tot de pier. Stenen
van strekdam 42 zichtbaar.

Tijdens hoogwater staat het water tot de rand van deze berm (Foto 3.9). Door het steile profiel
kan tijdens hoogwater al na een paar passen niet meer gestaan worden.

Foto 3.9: HW lijn en flinke berm

Foto 3.10: Steil bodemprofiel.

Zo’n drie maanden na de suppletie komen de eerste stenen van de kruin van strekdam 42 en de
kop van strekdam 44 onder het zand vandaan (zie Foto 3.11 en 3.12). Vooral bij strekdam 42
levert dit gevaar op, omdat hier veel gesurft en gezwommen wordt.

Foto 3.11 en Foto 3.12: Strekdammen 42 en 44 komen onder het zand vandaag. Tijdens HW
onzichtbaar voor zwemmers en dus gevaarlijk.
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Bij het Zwarte pad is niet gesuppleerd. Maar ook hier zijn de effecten van de suppletie merkbaar.
Tussen en op de strekdammen treedt aanzanding op. Hierdoor zijn uitgesproken langgerekte
zandbanken ontstaan. De muien naast de strekdammen zijn kleiner geworden. Langs de basis
van de strekdammen (aansluiting op het strand) zijn diepe zwinnen ontstaan. In de zandbanken
liggen uitgesproken muien.
De HVRB over het strandprofiel:

De steilheid van het strandprofiel op de gesuppleerde stranden zorgt
voor krachtigere holle golven. Hierdoor kunnen mensen tegen het
strand gekwakt worden. Dit heeft echter niet geleidt tot extra EHBO
behandelingen, wel wat ongemakken door de aanwezige schelpen. De
kortere, steile branding is voor ons positief. Het zwemmen is
makkelijker geworden, doordat we niet door een brede branding
hoeven te zwemmen. Op sommige plaatsen is het strand zo steil en hoog
(voor Sealife op het Noorderstrand) dat vanaf de post geen zicht is op de
branding tijdens HW. Dit is niet wenselijk.
De ontstane zandbanken op de gesuppleerde stranden blijken tijdens
laag water makkelijk bereikbaar te zijn voor badgasten. Deze
zandbanken liggen een stuk uit de kust (ca. 100m) en zijn zo hoog dat ze
net onder het watervlak liggen. Vanaf de kant lijkt het of mensen op het
water lopen. De mensen die naar deze zandbanken toe gaan, worden
uitzwemmers genoemd. Tijdens opkomend getij is het strand voor de
uitzwemmers niet gemakkelijk te bereiken, vanwege het diepe zwin
tussen de zandbank en het strand. Bovendien komt door het zwin de
vloedstroom te staan, waardoor mensen al zwemmend langs de kust
afdrijven. We waarschuwen de uitzwemmers voor opkomend getij. Bij
Kijkduin is de zandbank zo hoog dat de boot er niet overheen kan
(tijdens LW), wat vooral ongemakkelijk is bij het uitvoeren van onze
taak.

Kustlangse stroming
In de eerste maanden na de verbreding van het strand wordt door verschillende groepen gemeld
dat de stroming langs het strand is toe genomen. Bovendien is de branding korter en heftiger
geworden. Voor kite- en windsurfers is het lastig om op te stappen en weg te varen. De
surfscholen melden ook dat het harder stroomt. Het is hierdoor lastiger om de klassen bijeen te
houden. Ook de golfsurfers merken sinds de verbreding een sterkere stroming langs de kust.
Bovendien melden de groepen dat het vaker richting het zuiden dan naar het noorden stroomt
tussen het havenhoofd en de vuurtoren. Zwemmers zijn er in deze maanden nog niet, waardoor
geen feedback van zwemmers is verkregen. Tijdens harde kustlangse wind stroomt het snel hard
en wordt op het strand gewaarschuwd voor een ‘gevaarlijke zee’. Dit wordt vooral gedaan
wegens evenementen op het strand, waar mensen op af komen die de lokale situatie niet goed
kennen. Het waarschuwen voor sterke stroming is iets wat alle jaren gedaan wordt.
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De HVRB over kustlangse stroming in het strandseizoen:

Door het ontbreken van de strekdammen stroomt het eerder hard bij wind
die langs de kust staat. Voorheen kwam pas na een aantal dagen een flinke
stroming op gang bij aanhoudende wind. Dit jaar werd dit langs de
gesuppleerde stukken en de aansluitingen daarop al binnen een dag
merkbaar. Overigens heeft het verdwijnen van de strekdammen een
positieve uitwerking op de zwemveiligheid. Voorheen was vaak sprake van
letsel en paniek bij zwemmers als ze bij de strekdammen kwamen of
eroverheen spoelden. Nu is de stroming wel sterker waardoor je verder
afdrijft, maar uiteindelijk kom je zonder in aanraking te komen met stenen
op het strand terecht.

Muistromen
De eerste meldingen komen medio juli binnen. Het gaat vooral om muien langs strekdammen.
Zowel op het Zuiderstrand bij strekdammen 33 tot 35, als op het Noorderstrand bij
strekdammen 45, 46 en 48 moeten zwemmers gered worden. Beide gebieden zijn niet
gesuppleerd. In dezelfde periode zijn geen meldingen binnen gekomen van muistromen langs de
gesuppleerde stranden van Kijkduin en Scheveningen.
Op zaterdag 14 augustus moet de reddingsbrigade veel mensen redden. Het is mooi zonnig
strandweer. Strekdammen 33 en 34 blijken meerdere malen gevaarlijk te zijn. Er is hier zelfs een
dodelijk slachtoffer te betreuren. Wat betreft het Noorderstrand is vooral de mui aan de
noordkant van strekdam 45 gevaarlijk. Meerdere mensen moeten hieruit gered worden. Bij de
zuidzijde van strekdam 48 (buiten het gesuppleerde gebied, derde strekdam ten noorden van de
pier) worden twee mensen gered die water binnen hebben gekregen. Ook op het gesuppleerde
Noorderstrand moest op deze dag iemand gered worden uit een mui. De mui ligt vlak bij post 4,
iets ten noorden van de oude strekdam 43 en was reeds opgemerkt door de strandwachten. De
strandwachten konden hierdoor snel ter plaatse zijn.

Foto 3.13: Golfbeeld van 14 augustus. Regelmatige, uitgelijnde golven, met
aflandige wind.

Het beeld van de golven dat bij deze dag hoort, is te zien op het webcam beeld van het surfstrand
(Foto 3.13). De dag begint met goed uitgelijnde golven (deining) en aflandige wind. Deze
omstandigheden komen overeen met de omstandigheden waaronder muistromen zijn gemeten
met de GPS drijvers. De bodemmeting van 14 juli laadt zien dat hier brede zandbanken met het
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strand verbonden zijn (zie Figuur 3.15, gele ellipsen). De mui is op het strand te herkennen aan
de plek waar geen golven breken, namelijk in het diepe donkerdere gedeelte tussen de
zandbanken (zie Figuur 3.15, rode pijl).

Figuur 3.15: Indicatie van de zandbanken en muistroom op het Noorderstrand waar op 14 en 17
augustus mensen uitgered moesten worden. Kleurenlegenda geeft hoogte in [m] t.o.v. NAP.

Uit de monitoring van het strandseizoen is een duidelijk beeld naar voren gekomen met
betrekking tot het optreden van muistromen. Ca. 80% van de reddingen hebben plaats gevonden
bij muistromen langs strekdammen op de ongesuppleerde stranden. Op de gesuppleerde delen
is 20% van de reddingen uitgevoerd. Omdat dit een verhouding is van de reddingen tijdens
hetzelfde seizoen kan op basis van het aantal reddingen, ongeacht het feit dat het slecht
strandweer is geweest, toch gezegd worden dat het veiliger is geworden langs het gesuppleerde
strand. Als kanttekening hierbij, moet vermeld worden dat de voorspelbaarheid van de
muistromen is afgenomen. Hierbij moet vermeld worden dat met behulp van de juiste training
en voorlichting muistromen goed herkend kunnen worden.
De HVRB over muistromen en voorspelbaarheid:

Voorheen was op het Noorderstrand en op Kijkduin bekend bij welke
strekdammen muistromen konden optreden. Nu is dit minder
voorspelbaar, omdat de muistromen overal tussen de zandbanken kunnen
optreden. Het surveilleren is nu intensiever geworden. Voorheen konden
we groepen in de gaten houden bij strekdammen en op tijd
optreden/waarschuwen. In de huidige situatie moet elk individu langs de
gehele kust in de gaten worden gehouden, omdat de gevaarlijke plaatsen
minder goed van te voren te identificeren zijn.

Voorheen stonden waarschuwingsborden bij de strekdammen. Hierop staat dat het gevaarlijk is
om te zwemmen bij de strekdam. Op deze borden staat geen advies over wat te doen als men
toch in een muistroom bij de strekdam terecht komt. Over de signalering en het waarschuwen
van badgasten voor muistromen zegt de HVRB het volgende:
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Meer borden bij de strandopgangen zullen volgens ons geen vruchten
afwerpen. Ten aanzien van de muistromen langs de stranden zonder
strekdammen wordt intern nog gesproken over het afbakenen van
gevaarlijke plekken met behulp van vlaggen. Grootste zorg hierbij is hoe dit
opgepakt zal worden door de strandgasten, omdat deze methode nieuw is.
Ervaring uit het buitenland geeft aan dat het vlaggen systeem een goed
systeem is. Tevens worden ook borden gehanteerd waarop een
zwemadvies wordt gegeven ten aanzien van zwemmen in een muistroom.

Evaluatie samenwerking met HVRB
Tijdens het strandseizoen zijn de resultaten van de bodem- en stromingsmetingen in de vorm
van bodemkaarten en stromingsanimaties met de HVRB besproken. Het doel hiervan was om
hulpmiddelen te bieden bij het uitvoeren van hun taak en de zwemveiligheid te verhogen. Naast
de evaluatie van het strandseizoen is ook het gebruik van deze middelen geëvalueerd.
De HVRB over de bodemkaarten:

Door het verdwijnen van de strekdammen is onze ervaring, die voor het
grootste deel opgebouwd is bij een strand met strekdammen, minder
toepasbaar. Middelen die ons ondersteunen bij het uitvoeren van ons werk
op het nieuwe strand zijn zeer welkom. Mits up to date geven de
bodemkaarten een duidelijk beeld van de ligging van zandbanken, zwinnen
en muien aan. Dit gecombineerd met het te verwachte golfbeeld kan
plaatsen waar een grote kans is op muistromen identificeren. De
bodemkaarten waren een toegevoegde waarde bij het uitvoeren van ons
werk.

De HVRB over de stromingsanimaties:

De animaties van de resultaten van de stromingsmetingen hebben positief
bijgedragen aan de zwemveiligheid langs het gesuppleerde strand. De
beelden beklijven goed en aan de hand hiervan hebben wij bepaalde
plaatsen langs het strand extra aandacht gegeven. Zonder deze
stromingsanimaties hadden we langs het nieuwe strand niet op voorhand
geweten welke plekken eventueel gevaarlijk zouden kunnen zijn voor
zwemmers.

De reddingsbrigade geeft aan dat hun ervaring m.b.t. het redden van mensen van oudsher sterk
gerelateerd is aan de strekdammen. Nu de strekdammen verdwijnen is deze ervaring niet meer
een houvast. Naar aanleiding van de resultaten van de stromingsmetingen en monitoring is
voorgesteld om opleidingsmateriaal te verzorgen voor de HVRB. Hierin worden
bodemkenmerken, getij, golf- en windcondities gerelateerd aan de kans van het optreden van
muistromen. De HVRB laat weten dit zeer te waarderen.
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3.6.3 Conclusie Monitoring Strandseizoen 2010 met HVRB
• De steilheid en het variabele verloop van het strandprofiel zorgt in eerste instantie voor
meer ongemak dan de stromingen langs het nieuwe strand. Dit geldt zowel voor de
badgasten als voor de reddingsbrigade die moeilijk zicht heeft op de branding.
• Reddingen worden vooral uitgevoerd bij strekdammen op de ongesuppleerde stranden
ten tijde van een flinke kustlangse stroming.
• De sterke kustlangse stroming maakt het ontstaan van muien langs de gesuppleerde
stranden moeilijk. Door het ontbreken van de strekdammen is er minder gevaar bij
harde kustlangse stroming, doordat de kans op letsel is weggenomen. Men drijft wel
verder af langs het strand.
• Muivorming langs de gesuppleerde stranden treedt vooral op bij weinig wind en deining.
• Door het verdwijnen van de strekdammen zijn de plaatsen waar de muistromen
optreden minder voorspelbaar dan voorheen. Hierdoor is de werkwijze van de
reddingsbrigades gewijzigd. Het surveilleren en patrouilleren langs het strand is
intensiever geworden in vergelijking tot het strand met strekdammen.
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3.7 Conclusies Zwemveiligheid
In deze paragraaf wordt puntsgewijs de belangrijkste conclusies van de vorige paragraven
herhaald.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wind getij en golven in combinatie met de bodemtopografie zorgen voor stromingen
langs en haaks op de kust
Zowel de kustlangse als kustdwarse stromingen kunnen gevaarlijk zijn aangezien deze
sterker kunnen zijn de snelheid van de zwemmers, die van nature terug willen
zwemmen naar een referentiepunt
De meeste gevaarlijke situaties doen zich voor bij een combinatie van wind en
getijdestromingen in dezelfde richting langs de kust
Strekdammen remmen de kustlangse stroming maar veroorzaken tegelijkertijd
muistromen en neereffecten
In de buurt van strekdammen zijn vrijwel altijd muistromen aanwezig
De meeste reddingen worden gedaan in de nabijheid van strekdammen
Condities waarbij grote kans is op het ontstaan van vrije muistromen zijn deining in
combinatie met weinig (aflandige) wind
Door het verdwijnen van de strekdammen zijn de plaatsen waar de muistromen
optreden minder voorspelbaar dan voorheen. Hierdoor is de werkwijze van de
reddingsbrigades gewijzigd. Het surveilleren en patrouilleren langs het strand is
intensiever geworden in vergelijking tot het strand met strekdammen
Het gevaar van letsel door in aanraking te komen met de stenen van de strekdammen, is
weggevallen door het verdwijnen van de strekdammen.
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Monitoring bodemontwikkeling en surfcondities
De gradiënt heeft heel goede lange en krachtige golven opgeleverd. Gedurende de drie maanden
na aanleg is de gradiënt geleidelijk verdwenen, waarbij de golven geleidelijk minder lang
werden.
De golven op het surfstrand zijn na aanleg van de suppletie sterk veranderd, gedurende een
maand zijn de golven op het surfstrand niet surfbaar geweest. Momenteel (medio oktober) zijn
de golven krachtiger, maar korter dan voorheen. Tijdens de hoogwater periode zijn de golven
niet goed. De verwachting is dat na een aantal stormen het zand zo herverdeeld is, dat ook
tijdens hoogwater weer goede golven optreden.
Ten noorden van de gradiënt zijn de golven tot op heden zelden surfbaar, wat laat zien dat de
aanpassing in het ontwerp vrijwel zeker zinvol is geweest. Indien de suppletie zonder gradiënt
zou zijn uitgevoerd, zou waarschijnlijk over het gehele gesuppleerde gebied een steil profiel zijn
ontstaan zoals ten noorden van de gradiënt, waar slechts zelden goede golven zijn opgetreden
sinds de aanleg.
Surfers geven aan dat de stroming sterker lijkt geworden dan voorheen, waar ze hinder van
ondervinden, omdat ze niet op dezelfde plek kunnen blijven liggen.
4.2 Zwemveiligheid
Zowel de stroming langs de kust als de muistromen kunnen gevaarlijk zijn, aangezien deze
sterker kunnen zijn de snelheid van de zwemmers, die van nature terug willen zwemmen naar
een referentiepunt (vaak daar waar ze te water zijn gegaan). De meeste gevaarlijke situaties
doen zich voor bij een combinatie van wind en getijdestromingen in dezelfde richting langs de
kust.
Strekdammen, zoals aanwezig voor de aanleg van de suppletie, remmen de kustlangse stroming
af maar veroorzaken tegelijkertijd muistromen en neereffecten. In de buurt van strekdammen
zijn vrijwel altijd muistromen aanwezig. Een inventarisatie van de redrapporten heeft
uitgewezen dat de meeste reddingen worden gedaan in de nabijheid van strekdammen.
Na aanleg van de suppletie zijn de strekdammen verdwenen, en daarmee de sterke muistromen.
Het nieuwe stromingsbeeld toont sterkere kustlangse stroming en minder frequente, kleine
muistromen. Condities waarbij grote kans is op het ontstaan van muistromen aan een strand
zonder strekdammen zijn deining in combinatie met weinig (aflandige) wind.
Door het verdwijnen van de strekdammen zijn de locaties waar de muistromen optreden minder
voorspelbaar dan voorheen. Hierdoor hebben de reddingsbrigades hun werkwijze moeten
aanpassen. Het surveilleren en patrouilleren langs het strand is intensiever geworden in
vergelijking tot het strand met strekdammen. Een zorg van de reddingsbrigade is dat
drenkelingen mogelijk later opgemerkt zouden kunnen worden dan voorheen.
Op basis van het aantal reddingen en de evaluatie van het strandseizoen 2010 kan
geconcludeerd worden dat het strand zonder strekdammen (na aanleg van de suppletie) qua
stromingen veiliger is dan het strand met strekdammen. Hierbij wordt benadrukt dat
beheersaspecten aangaande de voorspelbaarheid van muistromen langs een strand zonder
strekdammen extra inspanning vergen van de reddingsbrigades. Aangezien de locaties van de
muien en zandbanken veel veranderlijker zijn in de nieuwe situatie, kunnen up-to-date
bodemkaarten en stromingsmetingen helpen bij het verhogen van de voorspelbaarheid.
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4.3 Aanbevelingen
De volgende suppletie staat eind dit jaar gepland. Het wordt aanbevolen om weer een alternatief
suppletie ontwerp te maken met de kennis die met dit onderzoek is opgedaan, zodat de
negatieve effecten zoveel mogelijk gecompenseerd worden.
Momenteel zijn de golven op het surfstrand tijdens de hoogwater periode niet goed, het verdient
aanbeveling om van de ontwikkelingen op het surfstrand op de hoogte te blijven, dan kan
wanneer deze situatie onverhoopt niet verbetert naar oplossingen gezocht worden.
De voorspelbaarheid van de locaties waar muien op zullen treden is afgenomen. Tijdens het
strandseizoen kan de zwemveiligheid verhoogd worden d.m.v. het uitvoeren van
bodemmetingen (eventueel met aanvullende stromingsmetingen). Met kennis van de ligging van
zandbanken, zwinnen en muien kunnen potentieel gevaarlijke plaatsen geïdentificeerd worden.
Uit de monitoring van de bodemontwikkeling is gebleken dat de ligging van zandbanken vooral
bij extreme omstandigheden verandert. Meten van de bodemmorfologie na deze
omstandigheden is een goede aanpak bij het verhogen van de zwemveiligheid.
De HVRB heeft aangegeven de metingen van dit rapport buitengewoon informatief te vinden.
Deze zouden in de toekomst gebruikt kunnen worden als instructiemateriaal en met een
terugkoppeling van de reddingsbrigade kan de interpretatie van de metingen zelf verbeterd
worden. Aanbevolen wordt de kennis opgedaan in het kader van dit rapport te integreren met
de ervaringen van de reddingsbrigade. Dit kan in de toekomst leiden tot een betere waarboring
van de zwemveiligheid in algemene situaties maar omtrent suppleties in het bijzonder. Een
nauwere samenwerking tussen de reddingsbrigades langs de Delflandse kust en Scheveningen
kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van de inzet kan worden verhoogd.
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Bijlage Stromingsmetingen
A.1 Geselecteerde scenario’s
Op basis van de analyse van de logboeken en gesprekken met de reddingsbrigades van Den Haag
(HVRB) en ’s Gravenzande zijn een aantal representatieve combinaties van wind, getij en
golfcondities geselecteerd, welke in het verleden tot de meeste reddingen leidden. Om meer
inzicht te krijgen in de stroomsnelheden en het stromingspatroon waardoor zwemmers in
problemen geraken, zijn voor deze scenario’s stromingsmetingen opgezet. Hierbij is de situatie
voor de aanleg van de suppletie, met strekdammen gemeten én de nieuwe situatie waarbij de
strekdammen onder de suppletie liggen. De gemeten scenario’s staan vermeld in Tabel A.1.
Tabel A.1 Geselecteerde scenario’s voor stromingsmetingen
Conditie
Pre suppletie
ZW 4 – 6 Bft
N(O) 3 – 4 Bft; golven NO
N(O) 4 Bft; golven NNW
NNW 4 – 5 Bft; golven NW
Z – ONO; NNW deining

Post suppletie

A.2 Stromingen oude situatie
Voor en tijdens de suppletie van het strand zijn er metingen uitgevoerd bij strekdam 42 en het
noordelijk havenhoofd. De resultaten worden behandeld aan de hand van figuren. De figuren
hebben een vaste structuur. Elke GPS drijver legt tijdens de meting een traject af. De snelheden
waarmee ze dit traject doorlopen verschillen per plaats. De snelheden zijn weergegeven door de
kleuren van de lijnen, waarbij blauw overeenkomt met een kleine snelheid en rood met een
grote snelheid af te lezen in de kleurenbalk van de betreffende figuur. De pijlen in de lijnen
geven de stromingsrichting aan. Waar een lijn eindigt is de drijver uit de meting genomen. De
paden zijn gevisualiseerd in Google Earth om een goede referentie met de omgeving te hebben.
Voor metingen waarbij de ligging van de zandbanken essentieel is in het verklaren van de
stromingen zijn de paden afgebeeld op een gemeten bodemkaart. De bodemkaart is verkregen
met het TU Delft jetski NEMO systeem. In Tabel A.2 staan de condities ten tijde van de metingen
vermeld.
Tabel A.2 Condities en locatie van de metingen pre suppletie 2010
Meting
26 januari 2010
9 februari 2010
Plaats
Strekdam 42 tot havenhoofd
Strekdam 42
Golfcondities
Hs=0.9m; Tm=3.5s; Dir=NO
Hs=1.2m; Tm=4.7s; Dir=NNW
Wind
U=5 m/s (3-4 Bft); Dir=NO  N
U=7 m/s (4 Bft); Dir=NNO
Getij
Afgaand -20cm tot -50cm NAP
Afgaand -20cm tot -60cm NAP
Getijstroom
Ebstroom (N  Z)
Ebstroom (N  Z)

Meting 26 januari 2010
De resultaten worden besproken aan de hand van Figuur A.1. De drijvers zijn ca. 100m ten
noorden van strekdam 42 net achter de brekende golven uitgezet. Een drijver is iets verder
achter de branding uitgezet om de getijde stroming te meten (ca. 0.30 m/s). Wat opvalt is dat de
stroming bij de strekdam versnelt. Dit geldt zowel voor de stroming langs de strekdam, als voor
de stroming op de kop van de strekdam. Dit is een gevaarlijk punt voor zwemmers. De
stroomsnelheid in de mui en op de kop van de strekdam is ca. 0.45 m/s. Dit is een factor 2 tot 3
sterker dan de snelheid van de brandingstroom ten noorden van de strekdam. De drijvers
worden niet veel verder dan de kop van de strekdam de zee op gevoerd. Ze worden met de
getijde stroom meegevoerd richting het zuiden. De drijver die dichter bij de kop van de
strekdam is gebleven, is daarna met de golf gedreven stroming weer terug richting het strand
gekomen. De donkerblauwe lijnen in Figuur A.1, die reeds ten noorden van de strekdam
eindigen, zijn de paden van de drijvers die met de golfgedreven stroming meegevoerd werden
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en nog voor het bereiken van de strekdam reeds op het strand belandden. Als zwemmer hoef je
dus niet altijd in de mui terecht te komen.

Figuur A.1: Stroomsnelheden en richtingen bij strekdam 42, tijdens Hs=0.9m; Tm=3.5s; Dir=NO, wind uit
NO kracht 3-4 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.

Meting 9 februari 2010
Op 9 februari zijn de golven hoger, hebben een langere periode en komen uit het NNW i.p.v. NO.
De brandingzone is hierdoor breder. De waterstand en getij periode zijn nagenoeg hetzelfde als
op 26 januari 2010. De gemeten stroomsnelheden tijdens deze meting (zie Figuur A.2) zijn
groter. De snelheid in de mui bedraagt 0.60 tot 0.70 m/s. De drijvers worden verder de zee op
gevoerd door de muistroom. Tevens ontstaat variabiliteit in de snelheden van de
brandingstroming. Dit is te zien aan de kleur van de paden van de drijvers ten noorden van de
strekdam. De drijvers zijn namelijk niet allemaal tegelijk uitgezet. Hiermee wordt aangetoond
dat op dezelfde plaats in de branding, verschillende snelheden kunnen optreden door het breken
van golven, variërend van 0.15 tot 0.55 m/s. De variabiliteit kan gevaarlijk zijn voor zwemmers
omdat ze zich niet in kunnen stellen op een constante stroming.
Aan de lijzijde van de strekdam zijn kleine neren te herkennen aan de donker blauwe gekrulde
paden van de drijvers. Hier is het stromingspatroon vrij onvoorspelbaar, wat goed weergegeven
wordt door de kronkels in de paden van de drijvers.
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Figuur A.2: Stroomsnelheden en richtingen bij strekdam 42, tijdens Hs=1.2m; Tm=4.7s; Dir=NNW, wind
uit NNO kracht 4 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.

A.3 Conclusie
Tijdens deze metingen is aangetoond, dat langs de loefzijde van een strekdam een muistroom
loopt en dat op de kop van de strekdam de stroming versnelt. Ook is aangetoond dat de
muistroom langs de strekdam niet veel verder reikt dan de kop van de strekdam afhankelijk van
de condities. Bij een hogere golfintensiteit is de mui sterker en langer. Sommige drijvers stromen
aan de lijzijde terug naar het strand. Andere worden met de getijde stroom meegevoerd. Er
kunnen ook kleine neren ontstaan. Dit is aangetoond door de drijvers die vanuit de lijzijde terug
stromen naar de strekdam.
A.4 Stromingen nieuwe situatie
Metingen 16 april 2010
De condities tijdens deze meetdag staan vermeld in Tabel A.3.
Tabel A.3: Condities en trajecten tijdens de metingen van 16 april 2010
Meting
16 april LW
16 april HW
Plaats
Haven – 45
Haven – 45
Golven
Hs=0.8m; Tm=3.9s; Dir=N
Hs=0.9m; Tm=4.2s; Dir=N
Wind
U= 6.5 m/s (4 Bft); Dir=N (10°)
U= 9 m/s (5 Bft); Dir=N (10°)
Getij
LW -60-86-80 cm NAP
HW 8012040 cm NAP
Getijstroom
Ebstroom (N  Z)
Vloedstroom (Z  N)
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Meting 16 april LW
Dit is de eerste meting die gedaan is langs het nieuwe strand. De strekdammen liggen nog
volledig onder het zand, behalve dam 45 bij de pier. De stroomsnelheid in de branding is hoger
dan daarbuiten, ca. 0.5 m/s en 0.3 m/s respectievelijk (Figuur A.3). Dit is in tegenstelling tot de
oude situatie met strekdammen, onder vergelijkbare condities (zie tabel A.2). Langs het
noordelijke deel van het strand zijn korte zeewaartse muistromen te zien. Deze lijken echter
meer gerelateerd te zijn aan zwinnen, die niet geheel parallel aan de kust liggen dan aan echte
muien. Langs de aangelegde gradiënt versnelt de stroming tot ca. 0.8 m/s. Hier kan een
zwemmer niet tegenin zwemmen. De versnelling wordt veroorzaakt doordat de golven hier
onder een grotere hoek invallen op de kust en is in overeenstemming met eerdere
modelstudies2.

Figuur A.3: Stroomsnelheden en richtingen tussen het Kurhaus en de haven, tijdens Hs=0.8m;
Tm=3.9s; Dir=N, wind uit N kracht 4 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.

De meeste drijvers eindigen op het strand, wat het muiloze karakter van deze situatie bevestigt.
Uiteraard is de mui bij het havenhoofd een uitzondering. Die is onder deze condities niet sterker
dan voorheen, wel langer.
Meting 16 april HW
Tijdens de tweede meting op 16 april is ingezoomd op het strand tussen de vuurtoren en het
havenhoofd. Het is nu HW. De getijde stroom zou nu van zuid naar noord gericht moeten zijn. De
golven komen uit het noorden, dus in de branding zou het naar het zuiden moeten stromen.
Desalniettemin wordt een overeenkomstig stromingsbeeld gemeten (zie Figuur A.4) als tijdens
LW. De snelheden die gemeten worden zijn bovendien groter dan in de ochtend. Dit komt onder
andere door de hardere wind en hogere golven. Toch zouden de buitenste drijvers (buiten de
branding) met het getij richting het noorden moeten stromen. Een mogelijke verklaring voor het
feit dat dit niet gebeurt, zou kunnen liggen in de circulatie die ontstaat aan de noordzijde van de
havenhoofden. De vloedstroom wordt door de havenhoofden verstoord. Langs het zuidelijk
havenhoofd versnelt de vloedstroom. Deze stroming kan de contour van het noordelijke
havenhoofd niet volgen en grijpt ergens tussen het havenhoofd en de pier pas weer aan langs het
2

Rapport Ontwerp van de strandsuppletie ter plaatse van het surfstrand TUDelft/Surfreefs 2009.
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strand. In het gebied hier tussen ontstaat langs het strand een tegengestelde stroming, die
eindigt in de mui langs het noordelijke havenhoofd. Deze verklaring wordt bevestigd doordat de
buitenste drijvers die op nadering van het havenhoofd vertragen, terwijl normaliter langs een
obstakel in de kustlijn de stroomsnelheid zal toenemen (zie Figuur A.1 en A.2). Bovendien meldt
de politie dat bij de pier de stromingsrichting niet overeenkomt met de door RWS voorspelde
richting. Hoe groot het effect van deze circulatie tijdens vloed is, zou nader onderzocht moeten
worden. De drijvers zouden hiertoe een geschikt middel zijn. Dit valt echter buiten het kader van
de opdracht.

Figuur A.4: Stroomsnelheden en richtingen tussen de vuurtoren en de haven, tijdens Hs=0.9m; Tm=4.2s;
Dir=N; wind uit N kracht 5 Bft en HW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.

De variabiliteit van de snelheden langs het strand is groter dan voorheen. Vooral op het
surfstrand is dit het geval. Bovendien ligt daar een diep zwin direct langs het strand, die de mui
langs het havenhoofd voedt. Door dit zwin staat door de variabiliteit soms een harde stroming
en soms een wat zachtere. Voor zwemmers is dit gevaarlijk omdat ze ineens bij het havenhoofd
terecht kunnen komen, zonder dat ze kunnen staan in het zwin. Deze situatie is voor het
strandseizoen besproken met de HVRB, zodat er extra op gelet kon worden.
Conclusie meting 16 april
Bij deze condities is de kustlangse stroming dominant. Doordat de wind en golven onder een
hoek invallen op de kust is de kustlangse stroming vrij hard: 0.5-0.6 m/s. Deze is in de branding
sterker dan daarbuiten, in tegenstelling tot een strand met strekdammen onder deze condities.
De oriëntatie van de zwinnen kan de stroming van de kust afbuigen. Echte muien kunnen niet
ontstaan, met uitzondering van de muien langs strekdammen en havenhoofden. Langs de
gradiënt versnelt de stroming. De versnelling zal afnemen naarmate de gradiënt flauwer wordt.
De mui bij het havenhoofd is niet sterker geworden, maar tijdens de HW meting met hardere
wind en grotere golven wel langer en breder. Er ligt een diep zwin direct langs het strand
waardoor af en toe een forse stroming staat. Deze plek verdient extra aandacht omdat het zwin
de mui bij het havenhoofd voedt en dus potentieel gevaarlijk is voor zwemmers.
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Metingen 13 juli 2010
De condities tijdens deze meetdag staan vermeld in Tabel A.4.
Tabel A.4: Condities en trajecten tijdens de metingen van 13 juli 2010
Meting
13 juli LW
13 juli Afgaand
 LW
Plaats
Haven – pier
Haven – pier
Golven
Hs=0.8m; Tm=5.0s; Dir=WNW
Hs=0.7m; Tm=4.6s; Dir=N;
Wind
U= 0.5 4.5 m/s (1 3 Bft)
U= 3.5 m/s (3 Bft)
Dir=ON (100°10°)
Dir= NNWNO (340°55°)
Getij
LW -20  -60  -50 cm NAP
Afgaand 80  -30 cm NAP
Getijstroom
Ebstroom (N  Z)
Vloedstroom  kentering  Ebstroom
(Z  N) - - (N  Z)

Meting 13 juli LW
Deze meting begon met aflandige wind en krachtige uitgelijnde golven uit W tot NW. Deze
golven komen loodrecht aan op de kust, waardoor deze geen sterke bijdrage leveren aan de
kustlangse stroming. Bovendien is de zwakke wind aflandig en levert dus ook geen echte
bijdrage aan de kustlangse stroming. De getijde stroom is van noord naar zuid gericht tijdens
deze meting. Theoretisch heeft de ligging van zandbanken en zwinnen, tijdens dit soort
condities, een groot effect op het stromingsbeeld. Eerst is gefocust op het stromingsbeeld bij
strekdam 45. In Figuur A.5 is de muistroom aan de noordzijde van dam 45 goed te zien. De
drijvers die langs de kop van de strekdam komen, worden iets zuidelijker weer terug gevoerd
richting de strekdam. De waterstand staat net boven de kruin van de strekdam. Door golven die
op de kop van de strekdam breken, staat er soms een sterke stroming over de strekdam richting
de kust. Deze neemt de drijvers langs de zuidkant van de strekdam mee naar het strand.

Figuur A.5: Stroomsnelheden en richtingen bij strekdam 45, tijdens Hs=0.8m; Tm=5.0s; Dir=WNW;
wind uit O draaiend naar N kracht 13 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.

In de rode cirkel in Figuur A.5 is goed te zien dat de kustlangse stroming voornamelijk door het
zwin staat. De zwinnen liggen overigens onder een kleine hoek met de kust, waardoor de
drijvers iets van de kust verwijderd raken. Op de zandbanken is de stroming richting de kust
gericht. Als zwemmers de brekende golven opzoeken, komen ze dus weer op het strand terecht.
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Figuur A.6: Stroomsnelheden en richtingen tussen strekdam 44 en 42, tijdens Hs=0.8m; Tm=5.0s;
Dir=WNW; wind uit O draaiend naar N kracht 13 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid
voor in m/s.

Net ten zuiden van de kop van strekdam 44 werd een echte muistroom gemeten (zie Figuur A.6,
gele cirkel). Deze kan ontstaan doordat de golven consequent op de zandbanken ten zuiden en
noorden van de muistroom breken. Het water stroomt tussen de zandbanken door de mui naar
buiten. Door de zwakke kustlangse stroming krijgen de golven bij de eerst volgende zandbanken
weer grip op de drijvers en is te zien dat de stroming naar de kust toe gericht is.
Ten noorden van de oude strekdam 43 bevinden zich een aantal ondiepe zandbanken (zie Figuur
A.6, paarse cirkel) die verbonden zijn met het strand (zonder zwin er tussen). Aan de zuidkant
van deze zandbanken ligt een uitgesproken zwin en mui waardoor een stroming van ca. 0.35
m/s naar buiten staat (zie Figuur A.6, blauwe cirkel).
Conclusie 13 juli LW
Bij zwakke (aflandige) wind en krachtige deining uit WNW is de golfgedreven stroming van
groot belang voor het totale stromingsbeeld. Kennis van de ligging van zandbanken en de
oriëntatie van zwinnen is van belang om de plaats van muien te kunnen identificeren. Bij
strekdammen is onder deze condities ook een muistroom aanwezig. Boven zandbanken is de
stroming richting de kust gericht. In zwinnen hangt de stromingsrichting af van de balans tussen
de golfgedreven en getijde stroming. Maar over het algemeen is de stroming in de zwinnen het
sterkst in de richting waar de zwinnen ontsloten worden. De stromingsrichting is onafhankelijk
van de wind.
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Meting 13 juli afgaand getij
Een paar maanden na de aanleg van de suppletie is op het surfstrand een stelsel van zwinnen en
zandbanken ontstaan. Op het strand ligt een zwin dat alleen tijdens hoogwater volstroomt (zie
rood gestippelde ovaal in Figuur A.7). Dit zwin is verbonden met de zee door een zeer smalle
mui (ca. 1-2m). Tijdens afgaand tij, stroomt dit zwin leeg. De helling in de mui is zeer steil
(groter dan 1:10). Hierdoor stroomt het lokaal erg hard ca. 1 m/s. Deze mui is vooral voor kleine
kinderen erg gevaarlijk. Volwassenen kunnen makkelijk door de mui lopen. Tijdens de kentering
van de getijstroom, is te zien dat tussen de zandbanken en zwinnen op het surfstrand weinig
gebeurt (zie gele cirkel, Figuur A.7).

Figuur A.7: Stroomsnelheden en richtingen tussen strekdam 44 en 42, tijdens Hs=0.7m; Tm=4.6s; Dir=N;
wind uit NNW draaiend naar NO kracht 3 Bft en HW naar afgaand getij. Kleurenlegenda stelt de
stroomsnelheid voor in m/s.

Nadat de waterstand beneden NAP was gezakt, is gefocust op de plek waar ’s ochtends een mui
werd aangetroffen. Zoals te zien in de blauwe cirkel, werd de mui niet aangetroffen. De golven
hebben een grotere hoek van inval met de kust, zijn minder krachtig dan ’s ochtends en de
windrichting is NO. De kustlangse stroming domineert het stromingsbeeld.
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Figuur A.8: Stroomsnelheden en richtingen strekdam 45, tijdens Hs=0.7m; Tm=4.6s; Dir=N; wind uit NO
kracht 3 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in m/s.

Dit beeld wordt bevestigd door de mui bij strekdam 45 (Figuur A.8), die sterker is dan tijdens de
ochtend meting (Figuur A.5). De mui reikt tot over de zandbank. In de ochtend (bij een zwakkere
kustlangse stroming en loodrecht invallende golven) zorgde deze zandbank er juist voor dat de
golven braken en de stroming richting de kust gericht was. Nu is dit veel minder het geval.
Conclusie 13 juli Afgaand getij
Bij een wind uit NO, golven die onder een grotere hoek invallen op de kust en een waterstand
boven NAP zijn er minder muien langs het nieuwe strand. De invloed van de zandbanken en
zwinnen op het stromingsbeeld is kleiner dan bij de condities in de ochtend. De kustlangse
stroming is nog wel gerelateerd aan de zwinnen. De mui bij strekdam 45 is bij een sterkere
kustlangse stroming, sterker en groter. Terwijl op de rest van het strand geen muien meer zijn
gemeten.
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Meting 16 juli 2010
In Tabel A.5 staan de condities van de meting op 16 juli 2010. De resultaten van deze meting, te
zien in Figuur A.9, maken inzichtelijk wat in het hoofdrapport in §3.3.1-2 is vernoemd over
tegengestelde getij en brandingstroming en de invloed van havenhoofden en strekdammen op
de stroming.
Tabel A.5: Condities en traject tijdens de meting van 16 juli 2010
Meting
16 juli LW
Plaats
Haven - pier
Golven
Hs=1.6m; Tm=5.4s; Dir=ZW
Wind
U= 10  7 m/s (6  4 Bft); Dir= ZW (225°)
Getij
Afgaand 0  -50cm NAP
Getijstroom
Ebstroom (NZ)

De drijvers links van de gele pijlen in Figuur A.9 volgen de getijde stroming tegen 5 Bft ZW wind
in. Door deze wind zijn er golven uit ZW. Ten zuiden van de zwarte lijn in Figuur A.9 ontstaat een
schaduwzone, waar geen of alleen hele kleine golven breken. Derhalve is hier slechts een geringe
brandingstroom. Buiten de schaduwzone zijn de golven hoger en de brandingstroom sterker.

Figuur A.9: Stroomsnelheden en richtingen ter hoogte van het surfstrand en Keizerstraat, tijdens
Hs=1.6m; Tm=5.4s; Dir=ZW; wind uit ZW kracht 5 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid
voor in m/s.

Door het verdwijnen van de strekdammen kan de stroming in de branding ongehinderd
toenemen. Dit is duidelijk te zien aan het verloop in snelheid: in de schaduwzone slechts tot 0.5
m/s en verder naar het noorden oplopend tot 0.8 m/s en zelfs 1.3 m/s (zie Figuur A.9). Ter
hoogte van de keerlus van tram 11 (ten zuiden van dam 43) is te zien dat de drijvers die zich op
de rand van de branding bevinden en aanvankelijk richting het noorden stroomden, na een korte
zeewaartse beweging, met het getij mee stromen richting het zuiden. Zij liggen net ten noorden
van een zandbank waar de golven op breken en dus buiten de branding. De drijvers ten zuiden
van de zandbank gaan wel met de golfgedreven stroming mee langs het strand en versnellen
naarmate ze dichter bij het strand komen.

Bijlage Stromingsmetingen

68

Monitoring strandsuppletie Scheveningen

Shore

Shore

Figuur A.10: Stroomsnelheden en richtingen rond strekdam 45 en de pier, tijdens Hs=1.6m;
Tm=5.4s; Dir=ZW; wind uit ZW kracht 5 Bft en LW. Kleurenlegenda stelt de stroomsnelheid voor in
m/s.

Ongeveer 2 km ten noorden van de haven is de stroomsnelheid in de branding opgelopen tot 1.3
m/s. Bij strekdam 45 stranden de drijvers in de oksel van de strekdam. De stroming in het zwin
ten zuiden van de dam 45 buigt om de strekdam heen. Hier gebeurt in het klein wat bij het
havenhoofd in het groot gebeurt tijdens vloed. De stroming versnelt op de kop van de strekdam,
terwijl in de schaduwzone hiervan een neer ontstaat (circulatie). De stroming langs de noord
zijde van de strekdam is dus naar buiten gericht. Slechts een tiental meters ten noorden van
deze plek ligt een zandbank waarop golven breken. Hier versnelt de stroming en is naar de kust
gericht. Zwemmers kunnen deze circulatie ook ervaren, mits ze rustig blijven. Uiteindelijk
komen ze dan weer op het strand terecht. Helaas slaat over het algemeen bij zwemmers de
paniek toe in het eerste gedeelte van de neer en ontstaat een gevaarlijke situatie.
Onder en ten noorden van de pier is de branding breed doordat het hier tot vrij ver in zee ondiep
is. De brandingstroming is hier sterk, variabel en dus gevaarlijk voor zwemmers (zie Figuur
A.10). Bij strekdam 46 wordt de brandingstroming zeewaarts gedwongen, alwaar de getijde
stroming de drijvers meeneemt naar het zuiden, tegen windkracht 5 Bft in. De drijvers die vlak
langs de kop van de strekdam stromen, worden door de brandingstroming om de strekdam
heengevoerd richting het strand.
Conclusie Meting 16 juli
Tijdens deze meting wordt aangetoond dat strekdammen i.c.m. met een harde kustlangse
stroming tot gevaarlijke stromingen leiden. De gevaarlijke plekken voor zwemmers zijn bij de
strekdammen (muien en neren). Op de rest van het strand worden geen muien gemeten. Door
het ontbreken van strekdammen stroomt het hard. Bij sommige zandbanken ontstaat het gevaar
dat zwemmers (als die al achter de branding weten te geraken) enkele tientallen meters de zee
op worden gevoerd om vervolgens met de getijstroom meegenomen te worden langs de kust.
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