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Inleiding
Dit verslag geeft de resultaten weer van de themamiddag over natuurlijk zeereepbeheer. De
themamiddag was primair bedoeld voor de leden van de werkgroep "zandige kusten" van de
Technische Adviescommissie van de Waterkeringen (TAW-C), maar stond ook open voor
andere belangstellenden. De middag is georganiseerd door drs. J . de Ruig (Rijkswaterstaat
Dienst Getijdewateren) en dr. F. van der Meulen (Universiteit van Amsterdam).
Rode draad in alle lezingen was het natuurlijk zeereepbeheer in relatie tot het waterkeringsbelang. De middag bestond uit een zestal lezingen en werd afgesloten met een discussie. De
bijeenkomst werd voorgezeten door prof. dr. ir. E.W. Bijker (voorzitter TAW-C).
Deze rapportage volgt de indeling van de discussiemiddag:
1.,
Natuurlijk zeereepbeheer: onderzoek of beleid
(dr. F. van de Meulen, Universiteit van Amsterdam)
2.
Eolisch zandtransport in de zeereep
(drs. S . M . Arens, Universiteit van Amsterdam)
3.
Verstuivingen
(prof. dr. P.D. Jungerius, Universiteit van Amsterdam)
4.
De ecologie van zeereepbegroeiing
(dr. W . H . van der Putten, Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek)
5.
Monitoring verstuivingen en helmvitaliteit
(ir. C H . Han en drs. E.H. Kloosterman, RWS-Meetkundige Dienst)
6.
Dynamisch kustbeheer en waterkeringenbelang
(drs. G. Veenbaas, RWS-Dienst Weg- en Waterbouwkunde)
7.
Verslag van de discussie
Bijlage 1
Lijst van deelnemers

Redactie:
Drs. M . A . M . Löffler
Ir. A . W . Kraak
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Natuurlijk zeereep beheer: onderzoek voor beleid

F. van der Meulen
Vakgroep Fysische Geografie en
Universiteit van Amsterdam

1.1

Bodemkunde

Inleiding

Tot de taak van de TAW-C behoort de zorg voor een samenhangend waterkeringsbeheer.
Allereerst moet de functie waterkeren voldoen aan de wettelijke norm. Daarnaast dienen ook
andere funcdes aandacht te krijgen. Zo is er aandacht voor:
de ecologische functie
maatschappelijke functies als natuur, landschap, recreatie en verkeer
bouwmaterialen (uit oogpunt van milieuhygiëne en alternatieven)
afwegingsmethodieken
Het onderzoek ten behoeve van de functie waterkering richt zich vooral op aanleg, onderhoud en beheer. De meeste aandacht gaat uiteraard uit naar zaken als belasting, sterkte
mechanismen, schade-evaluatie en veiligheid.
Bij het door de TAW-C geëntameerde en begeleide onderzoek zijn de laatste tijd vaak
hydraulisch civiel-technische aspecten aan de orde geweest (golven, stromingen, zandtransporten in water e t c ) . De laatste tijd komt er echter meer en meer een invulling vanuit de
natuurtechnische kant (vegetatie en bodem, zandtransporten door w i n d ) . Achtergrond is een
toenemende zorg voor natuur en milieu in onze samenleving. Een en ander is verwoord in
belangrijke beleidsdocumenten als het Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV) en het
Nationaal Milieubeleidsplan (Ministerie VROM) met de daarop volgende nota's. Bij het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat is de Nota Kustverdediging na 1 9 9 0 richtinggevend.
Ook de nieuwe Leidraad Zandige Kust geeft duidelijk aandacht aan natuur en landschap.
De invulling vanuit de natuurtechnische kant bij het zeereep beheer komt nu vooral voort uit
T A W C / N A T D U I N " , een subcommissie van de TAW-C. Misschien een w a t wonderlijke naam,
die aangeeft dat de commissie zich bezig houdt met onderzoek aan het terrestrische, dus
droge deel van de waterkering.
Het is dan ook vanuit TAWC/NATDUIN dat het idee voor deze thema-middag groeide en
uiteindelijk vorm kreeg.

1.2

Onderzoek van sturende processen

Bij al het onderzoek is kennis van de sturende processen een eerste vereiste. Men wil immers
zoveel mogelijk met de natuur "mee" werken in plaats van "er tegen i n " . In het natte deel
van de waterkering gaat het om water en golven. In het droge deel zijn w i n d , vegetatie en
bodem van belang.
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In Tabel 1 zijn de belangrijkste ingrepen van de waterkeringsbeheerder en hun beïnvloedingsnivo's aangegeven.
Zeereep-Landschap
Beïnvloedingsnivo's

Ingrepen

Klimaat

Dammen, Dijken
11

Gesteente <¬

Harde dijken, suppleties
11

Reliëf

DuinvastleggingZ-verzwaring
11

Grondwater

Terugtrekken
H

Bodem <¬

Duinvastlegging, bemesten
11

Vegetatie <¬

Duinvastiegging, bemesting
11

Fauna

Jacht

Tabel 1: Beïnvloedingsnivo's en ingrepen t.b.v. waterkeringsbelangen gezien in de zeereep
als landschap. N.B. De bijdragen van deze themabijeenkomst betreffen vooral de nivo's die
met de horizontale pijlen zijn aangegeven

De zeereep w o r d t als landschap beschouwd. Dat wil zeggen dat er landschapscomponenten
zijn te onderscheiden (klimaat, kustvorm, gesteente, reliëf e t c ) . Het landschap functioneert
als deze componenten in onderlinge wisselwerking zijn met elkaar. Het schema is hiërarchisch van aard. Hoger genoemde componenten domineren over lager genoemde (verticale
pijlen). Er is weliswaar een invloed van beneden naar boven maar de eerstgenoemde
overheerst. Processen die zich afspelen in hogere nivo's hebben vaak een grotere temporele
en ruimtelijke schaal dan in de lager genoemde. Ingrepen op de hogere beïnvloedingsnivo's
hebben dus een effect op alle lagere. Dat effect neemt meestal in tijd en ruimte toe van
boven naar beneden in het schema.
Van belang bij sturende processen is dus altijd de vraag: op welke schaal in ruimte en tijd
speelt het zich af? Het moge duidelijk zijn dat dit niet alleen natuurwetenschappelijk van
belang is. Het heeft ook consequenties voor planning en beleid. Bijvoorbeeld; hoe groot
moeten (gedeeltes van) landschappen, of beter gezegd beheersgebieden, ten minste zijn om
beter rekening te kunnen houden met natuurlijke processen (en de daarbij horende natuurlijke
diversiteit) en de invloed van ingrepen hierop. De positie van de landwaartse grens van de
waterkering is hier een goed voorbeeld van. Ligt deze meteen achter de zeereep dan zal er
minder rekening gehouden kunnen worden met natuurlijke dynamiek dan wanneer deze
verder naar achter ligt, in het uiterste geval aan de binnenduinrand.
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1.3

Doel en opzet van de themabijeenkomst

Uit het bovenstaande komen de volgende sleutelbegrippen naar voren die van belang zijn als
natuurlijke ingrediënten voor kustbeheer: sturende processen ( = dynamiek: condities,
randvoorwaarden, terugkoppelingsmechanismen), diversiteit en de schaal waarop deze zich
voordoen.
Doel en opzet van deze TAW-C themabijeenkomst zijn als volgt:
welke zijn de ingrediënten voor natuurlijk zeereepbeheer?
welke kennis is daarvoor nodig, resp. nog ontbrekend en w a t is de onderlinge
samenhang?
hoe kan deze kennis dienstbaar worden gemaakt aan de waterkeringsbelangen? Het
is immers niet de bedoeling om hobbyisme te bedrijven.
De logische volgorde van de sprekers is daarom als volgt. De eerste t w e e bijdragen (Arens en
Jungerius, Universiteit van Amsterdam) behandelen sturende abiotische processen, respectievelijk eolisch zandtransport in de zeereep en het proces van verstuiven als geomorfologisch
landschapsvormend proces. Als gevolg van deze processen wordt er een landschap gevormd
met een bepaald reliëf en type substraat. Dit zijn conditionele voorwaarden voor een bepaalde vegetatie en bodem.
Hierop zal worden ingegaan door Van de Putten (NIOO). Voor de beheerder is van groot
belang dat hij de (gewenste of ongewenste) veranderingen in zijn beheersgebied goed
gedocumenteerd krijgt. De monitoring van aspecten van de zeereep met behulp van remote
sensing is hierbij een onmisbaar hulpmiddel geworden. Zowel abiotische als biotische
processen kunnen hiermee goed gevolgd worden (Han en Kloosterman, Meetkundige Dienst).
Tenslotte zal Mevr. Veenbaas (Dienst Weg- en Waterbouwkunde) ingaan op de samenhang
van al het onderzoek en op het belang voor de waterkering.
Na deze bijdragen is er een plenaire discussie onder voorzitterschap van Bijker, de voorzitter
van de T A W - C . Ik wens u een nuttige middag toe!
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2.

Eolisch zandtransport in de zeereep

S.M. Arens
Vakgroep Fysische Geografie en
Universiteit van Amsterdam

2.1

Bodemkunde

Inleiding

De Nederlandse zeereep w o r d t gekenmerkt door een grote beïnvloeding door het beheer,
waardoor de rol van natuurlijke processen, met name het optreden van winderosie sterk
w o r d t beperkt. Plaatselijk zijn er gebieden van beperkte omvang waar de natuur min of meer
vrij spel heeft. Op korte afstand kunnen enorme verschillen voorkomen. Figuren 1 en 2 geven
daar een voorbeeld van. Figuur 1 toont de zeereep bij Callantsoog.

Direct acliter de zeereep bevindt zich de polder met het dorp Callantsoog. Deze zeereep
w o r d t al eeuwen in stand gehouden en beheerd. Natuurlijke ontwikkeling is beperkt t o t afslag
door de zee tijdens stormen. Het is duidelijk dat op een dergelijke locatie geen ruimte is voor
natuurlijk zeereepbeheer. Figuur 2 toont een "dynamische" natuurlijke zeereep bij Groote
Keeten.

Figuur 2: Groote Keeten
Hoewel slechts enkele kilometers verwijderd van Callantsoog, is de situatie totaal anders. De
zeereep is stabiel, groeit plaatselijk zelfs enigszins aan. De huidige zeereep is in circa dertig
jaar ontstaan door natuurlijke aanstuiving. De aanvoer van zand is groot. Er w o r d t nauwelijks
beheer gevoerd, en we zien dan ook op vele plaatsen stuifgaten en -kuilen. Desondanks blijft
de zeereep intact en vindt er vrijwel geen transport verder landwaarts plaats. Toch is de
angst voor rondvliegend zand en daarmee veronderstelde zeereepafbraak zo groot, dat
duinliefhebbers in de winter van 1992 meenden het veiligheidsbelang te dienen door op
verschillende plaatsen stuifkuilen met kerstbomen te bedekken.
Onze kennis van de natuurlijke processen is nog beperkt. Over de grootte ordes van het
eolisch zandtransport naar en binnen de zeereep is nog weinig bekend. In deze bijdrage w o r d t
ingegaan op het belang en de grootte ordes van het transport van zand in de Nederlandse
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zeereep, zoals die zijn bepaald uit luchtfotoanalyse, veldmetingen en het JARKUS-bestand.
Tevens w o r d t ingegaan op het belang van deze resultaten voor het (natuurlijk) zeereepbeheer. Meer inzicht in het eolisch zandtransport zou een objectief antwoord kunnen geven op
de vraag of de angst voor rondvliegend zand nu zo gerechtvaardigd is.

2.2

Inventarisatie van eolische processen

Aan de hand van luchtfoto's van vrijwel de gehele Nederlandse kustzone is een inventarisatie
gemaakt van aard en voorkomen van eolische processen, van natuurlijkheidsgraad en wijze
van beheer. Figuur 3 toont een frequentietabel voor de waargenomen eolische activiteit langs
de zeereep.

Frequentieverdeling

kaarteenheden

'windactivlteit'

200

Figuur 3: frequentieverdeling 'windactivlteit'
Een enorm verschil tussen de kustvakken valt op, dat voor een deel verklaard kan worden
door het gevoerde beheer (traditie), en voor een deel door geografische variatie. Schiermonnikoog, Terschelling, Noord-Holland en Goeree zijn de kustvakken die de grootste verspreiding van erosieve vormen kennen. Daartegenover staan de kustvakken Rijnland en Walcheren
-
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waar van geringe windactiviteit of zelfs totale afwezigheid sprake is. Algemeen geldt dat
vormen van sterke winderosie langs de Nederlandse zeereep weinig voorkomen, en vrijwel
zonder uitzondering samengaan met een lage beheersintensiteit.
Een overzicht van de natuurlijkheidsgraad van de zeereep w o r d t weergegeven in figuur 4 .

Figuur 4 : frequentieverdeling 'natuurlijkheid'
Opnieuw springen de grote verschillen tussen de kustvakken eruit. Het aandeel zeerepen dat
het predikaat "natuurlijk" krijgt is bijzonder laag, slechts 1 0 % , tegenover meer dan 5 0 %
onnatuurlijke of zelfs volledig kunstmatige zeerepen. Uit figuren 3 en 4 is te concluderen dat
de invloed van het beheer zeer drasdsch is, om niet te zeggen dramatisch. Uit vergelijking
van de gegevens van figuur 4 met gegevens over de zeereepstabiliteit blijkt tevens dat de
meest onnatuurlijke zeerepen niet per definitie aan regressieve kusten gekoppeld zijn. Ook
hier zijn weer belangrijke verschillen per kustvak waarneembaar. Voor de Waddeneilanden en
- 10 -

Schouwen is de correlatie tussen onnatuurlijk en regressief wel hoog, in Rijnland blijken de
onnatuurlijke zeerepen overwegend stabiel.

2.3

Inzicht in de eolische processen

Aan de hand van JARKUS-gegevens en veldmetingen is meer kwantitatief inzicht verkregen
in het zandtransport. Het JARKUS-bestand, opgezet door Rijkswaterstaat, geeft een
overzicht van de hoogteontwikkeling van dwarsprofielen langs de gehele kust sinds 1 9 6 3 .
Hieruit is inzicht te verkrijgen over het zandtransport op de middellange termijn (jaren). Door
het verrichten van veldmetingen op verschillende lökaties is tevens inzicht verkregen in het
transport op korte termijn (uren tot maanden), en bovendien op de invloed van ruimtelijke
variabelen op het proces.
Veldmetingen zijn uitgevoerd op Schiermonnikoog (figuur 5), bij Groote Keeten en NieuwHaamstede (Schouwen).

Figuur 5: veldmetingen op Schiermonnikoog
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Grootte ordes van
zandtransport
Enkele voorbeelden van de gevolgen van het zandtransport, zoals met JARKUS-gegevens
bepaald, zijn weergegeven in figuur 6. In figuur 6a is het dwarsprofiel van de zeereep bij
Zandvoort op verschillende tijdstippen uitgezet. Op alle tijdstippen is de hoogteligging vrijwel
gelijk; de zeereep is volledig stabiel, maar ook star en statisch, er zit geen leven in. Figuur 6b
toont de ontwikkeling van de reeds genoemde zeereep bij Groote Keeten (figuur 2). Hier is
van een echte ontwikkeling sprake. De nu bestaande zeereep blijkt in een dertigtal jaren te
zijn gevormd. De jaarlijkse aanvoer van zand varieert van circa 10 tot 20 m^m"^jaar"\
Dergelijke hoeveelheden zijn voor de Nederlandse kust niet gemiddeld, maar ook niet
uitzonderlijk. Vergelijkbare gebieden zijn te vinden op Schiermonnikoog, Terschelling,
Vlieland, bij IJmuiden en op Goeree. Een meer gemiddeld voorbeeld w o r d t gegeven in figuur
6c. Ook hier blijkt een duidelijke ontwikkeling. De hoogte van de zeereep neemt geleidelijk
toe, terwijl het zeereepfront in de loop der jaren een gering aantal meters naar achter is
geweken. Het transport van zand bedraagt in de orde van 5 m ^ m ' V a r " \ Waarschijnlijk is een
deel van het zand dat op de top accumuleert afkomstig uit de zeewaartse helling.
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Figuur 6a: Ontwikkeling duinprofiel Rijnland (raai 68.50)
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Potentieel versus actueel
transport
Met behulp van transportformules (de bekendste is die van Bagnold), is het mogelijk om een
zogenaamd potentieel transport te berekenen. De relatie tussen transport en windsnelheid is
een derde-macht. Wanneer rekening wordt gehouden met de kritische windsnelheid voor
verstuiving (circa 6 m/s) dan kan voor een bepaalde periode het potentieel transport worden
berekend wanneer de windsnelheid over die periode bekend is. Voor woestijngebieden met
een overvloed aan droog zand geven deze transportformules een realistische waarde voor het
transport; het potentiële transport komt redelijk overeen met het actuele transport. Voor
kustduinen en stranden blijkt het actuele transport echter vele malen lager te zijn dan het
potentiële transport. Op zeer korte termijn (enkele uren) w o r d t het potentiële transport soms
benaderd. Tijdens het veldwerk op Schiermonnikoog blijkt dit gedurende 4 maanden slechts
op één dag te zijn voorgekomen. Figuur 7 toont de registratie van de saltifoon voor die dag.

Zandtransport 5 april 1991
registratie saltifoon strand
4i

1

dsnelheid (m/s)
Figuur 7: registratie saltifoon
De saltifoon registreert het aantal zandkorrels dat voorbij komt en geeft dus een maat voor
het transport. Het verband tussen het aantal korrelinslagen en de windsnelheid is een
perfecte derde-macht. Op andere dagen bleek dit verband veel vager of zelfs afwezig.
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Er zijn verschillende oorzaken voor de discrepande tussen actueel en potendeel transport.
Vrijwel alle transportformules zijn ontwikkeld voor woestijnen of windtunnels. In woestijnen
is altijd droog zand aanwezig. De kritische windsnelheid kan als constant worden
beschouwd. In windtunnels is dit over het algemeen ook het geval. Bovendien zijn in
windtunnels de omstandigheden constant. Er zijn enkele belangrijke factoren die het
kustduinmilieu in belangrijke mate doen afwijken van woestijnen en windtunnels.
De beschikbaarheid van zand is vaak beperkend. Tijdens stormen bijvoorbeeld staat het
strand meestal geheel onder water. Er kan dus geen zand worden opgenomen. Het transport
beperkt zich t o t de zeereep, als deze tenminste niet geheel met vegetatie is bedekt. Ook
gaan stormen vaak gepaard met zeer vochtige omstandigheden (overvloedige neerslag, hoge
luchtvochtigheid) waardoor de opname van zand beperkt blijft. Als het zandoppervlak vochtig
is, zal pas opname van zand plaatsvinden als de bovenste zandkorrels drogen door verdamping. Bij een hoge luchtvochtigheid gaat dit langzaam. In feite betekent dit dat ten gevolge
van vocht de kritische windsnelheid voor de opname van zand toeneemt. Opname van zand
kan ook belemmerd worden door de vorming van zoutkorsten of door algengroei. Dat algen in
de duinen een stabiliserende invloed hebben was reeds bekend, maar ook op het strand
blijken ze (in het voorjaar) acdef. Verder speelt de breedte van het strand een belangrijke rol.
Voordat de wind verzadigd is met zand, heeft deze reeds een zekere weg over het zandoppervlak afgelegd. Bij smalle stranden is de afstand vaak te kort om tot verzadiging te leiden.
Tot slot speelt de vegetatie een belangrijke rol in (de beperking van) het zandtransport. Door
de aanwezigheid van vegetatie w o r d t de kritische windsnelheid voor de opname van zand
dermate groot dat deze ook bij hoge windsnelheden niet w o r d t overschreden.
Tijdens stormen is dus weinig verstuiving waargenomen. Omstandigheden waarbij veel zand
richting zeereep w o r d t getransporteerd zijn (afhankelijk van de kustexpositie, zie hieronder):
droge w i n d uit noordoost op de Wadden eilanden; langs de Hollandse kust zuidwesten w i n d
met verstuiving op het strand gevolgd door snel ruimen van de wind naar west, waardoor al
het in transport zijnde zand naar de zeereep wordt getransporteerd; buiig weer, waarbij korte
buien afgewisseld worden door felle opklaringen: vooral tijdens de buien kan het zo hard
stuiven dat het actuele transport op zeer korte termijn het potentiële transport overtreft. Het
is gebleken dat het grootste deel van het jaarlijks getransporteerde zand bij windkrachten van
6 t o t 8 Bf worden verplaatst.
Effectief
windldimaat
Van belang voor het zeereep-gerichte transport van zand is de geografische ligging, met
name de kustpositie. Deze is bepalend voor het aandeel van aanlandige winden in de totale
windroos. Bij een op het noorden georiënteerde kust (bijvoorbeeld Schiermonnikoog) is deze
totaal anders dan bij een op het westen georiënteerde kust (bijvoorbeeld de Hollandse kust).
Aan de hand van figuur 8 kan dit worden verduidelijkt.
Een op het noorden georiënteerde kust ondergaat aanlandige w i n d , wanneer deze tussen
west-noordwest en oost-noordoost waait. De wind waait minder frequent uit deze hoek dan
bijvoorbeeld uit de sector zuid-zuidwest tot noord (aanlandig bij een op het westen georiënteerde kust). In de windroos van figuur 8 is dit 3 6 % tegen 5 0 % . Zand-aanvoerende
winden zijn ook minder frequent. Voor de meetlocatie Schiermonnikoog bleek dat het
grootste deel van de duinvorming in minder dan tien dagen t o t stand k w a m . Een belangrijke
conclusie is, dat duinen niet door een overheersende wind worden gevormd. Voldoende is
een aantal dagen met harde aanlandige wind en verstuiving.
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Figuur 8: windroos voor veldmetingen Schiermonnikoog
Behalve dat de frequenties voor winden uit verschillende richtingen verschillen, zijn ook de
weersomstandigheden verschillend. Bij noordoosten wind zal op een Wadden eiland verstuiving richting zeereep optreden, terwijl er aan de Hollandse kust dan geheel niets gebeurd.
Tijdens zuidwesten wind is dit juist andersom. De omstandigheden waarbij duinvorming
plaats vindt zijn in beide gevallen sterk verschillend. Mogelijk heeft dit ook zijn invloed op de
duinmorfologie. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de hoogste zeerepen langs de Nederlandse
kust op zuidwest georiënteerde kustdelen te vinden zijn, dit kan echter ook gerelateerd zijn
aan het onderzeese langstransport.
Erosie- en
sedimentatiepatronen
De topografie en vegetatiebedekking zijn bepalend voor het patroon van erosie en sedimentatie, hetgeen zal worden geïllustreerd aan de hand van veldmetingen.
Voorbeeld Schiermonnikoog:
Tijdens aanlandige w i n d stuift zand richting zeereep. Bij lage windsnelheden (tot windkracht
6) is de stuwing tegen de zeereep te klein om het zand omhoog te krijgen, het komt tegen de
duinvoet t o t rust. Bij hoge windsnelheden w o r d t het zand echter tegen de zeereep opgeblazen, en gedeeltelijk eroverheen. Door de toenemende ruwheid op de zeereep, ten gevolge van
het dichter worden van de helmbegroeiing, wordt de wind dusdanig afgeremd dat het
grootste deel van het zand op de helling accumuleert. Een deel van het zand w o r d t echter in
suspensie verder landwaarts vervoerd. Uit figuur 9 blijkt hoe gering deze hoeveelheid is.
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SEDIMENT FLUX OVER ZEEREEP
16 April 1991
profiel (NAP)

n

hoogte vanger (m)

^

log (zand flux)

E
D)
X

T3
C

OS

O)

o

100
150
afstand van referentie (m)
Figuur 9: sedimentflux

Na een aantal dagen van harde aanlandige wind zijn op de zeewaartse helling duintjes van
circa 0.5 m hoogte gevormd (figuur 10).
Voorbeeld Groote Keeten:
Bij harde recht-aanlandige wind (W) w o r d t de wind op de (schaars begroeide) loefhelling zo
sterk versneld, dat secundaire erosie op helling en voorzijde van de zeereep plaatsvindt. Het
zand w o r d t verder landwaarts getransporteerd en komt voorbij de top t o t rust. Behalve
aanvoer van zand vanaf het strand is er dus ook sprake van herverdeling van zand binnen de
zeereep. Bij harde schuin-aanlandige wind (ZW) is de versnelling aan de voorzijde geringer.
Nu w o r d t reeds hier het van het strand aangevoerde zand gedeponeerd. In het eerste geval is
de voorzijde van de zeereep dus erosief, in het laatste geval accumulatief.
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Figuur 10: duinvorming Scliiermonnikoog
Voorbeeld Nieuw-Haamstede;
Door de hoogte en steilheid van de zeereep ondergaat de wind bij aanlandige richting een
aanzienlijke versnelling. De erosiviteit van de wind neemt dus toe. Door de aanwezigheid van
stuifschermen bij de duinvoet en een vrijwel volledige vegetatiebedekking van het zeereepfront kan er echter geen zand worden opgenomen. Ondanks de grote erosieve kracht vindt er
toch geen zandtransport over de zeereep plaats.
Modellering van de
zeereepontwikkeling
Met het verkregen inzicht is het mogelijk een conceptueel model voor de zeereepontwikkeling
op te stellen. Uitgaande van bepaalde randvoorwaarden en meteorologische invoer kan
voorspeld worden hoe groot het landwaarts gerichte zandtransport is onder bepaalde
omstandigheden. Met behulp van een reeds bestaand luchtstromingsmodel kan de stroming
over de zeereep worden berekend. Wanneer dit model w o r d t uitgebreid met een zandtransport-module, dan kan ook de grootte van het transport worden berekend.
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Randvoorwaarden voor het model zijn ruimtelijke variabelen, onder andere topografie en
oppervlakte-ruwheid. Berekeningen van het model zullen eerst aan de hand van de veldmetingen van Schiermonnikoog, Groote Keeten en Nieuw-Haamstede worden geverifieerd. Door
vervolgens veranderingen aan te brengen in de topografie of in de ruwheid kan meer inzicht
worden verkregen in de wisselwerking tussen enerzijds topografie en ruwheid, en anderzijds
luchtstroming en zandtransport. Als voorbeeld kan bekeken worden w a t de invloed op de
luchtstroming en het zandtransport is van het volledig weghalen van de vegetatie.
Beheersmaatregelen zijn in zekere zin ook als aanpassingen van ruimtelijke variabelen te
beschouwen. De effecten van beheersmaatregelen zijn met het model te evalueren. Maatregelen als het aanplanten van helm en het plaatsen van stuifschermen veroorzaken een
verandering van de ruwheid. Bij aanplant is sprake van een vergroting van de ruwheid over
een groter oppervlak. Het zanddragend vermogen van de aanstromende wind vermindert
omdat de wind w o r d t afgeremd en het gevolg is depositie. Opname van zand w o r d t
voorkomen omdat de erosieve kracht van de wind afneemt. Stuifschermen veroorzaken een
abrupte ruwheids-overgang, gepaard gaand met een sterke afname in de transportcapaciteit
en dus depositie in een smalle zone direct achter de schermen. Op deze manier worden
meestal zandbuffers voor de duinvoet gecreëerd. Verder landwaarts kan de windsnelheid bij
stroming over een kaal oppervlak weer toenemen, waardoor secundaire verstuiving kan
optreden. Wanneer het landwaartse oppervlak echter beplant is, is er van enige landwaartse
doorvoer van zand geen sprake, hetgeen vaak gevolgen heeft voor de vitaliteit van de
achterliggende helm.
Ook maatregelen als het vlakschuiven van de helling hebben invloed op de luchtstroming en
dus op het zandtransport. Door het creëren van een geleidelijke overgang zal de windsnelheid
aan de top aanmerkelijk verlagen. De wind is minder erosief. Zand dat aangevoerd w o r d t van
het strand zal minder snel worden doorgevoerd, en waarschijnlijk grotendeels op de helling
accumuleren (afhankelijk van de vegetatiebedekking). Bij de aanleg van strandsuppleties
wordt de topografie geheel gewijzigd. Ook hier zal weer de doorvoer van zand sterk worden
beperkt, wanneer de suppletie bedekt wordt met stuifschermen en aanplant. Wanneer het
zand meer vrij spel krijgt, zijn er mogelijkheden om de achterliggende zeereep te laten
overstuiven of zelfs kleinschalige erosie toe te laten (revitaliseren). Dit laatste geldt ook voor
onderwateroever-suppleties, waarbij de bestaande topografie niet w o r d t aangepast, maar
waar het onttrekken van zand aan de zeereep door afslag wordt voorkomen.

2.4

Conclusies en aanbevelingen

Een belangrijke conclusie van het onderzoek naar zandtransport in de zeereep is dat de
hoeveelheid zand die landwaarts van de zeereep wordt getransporteerd gering is. Zowel bij
de lage en smalle zeereep op Schiermonnikoog, als bij de hogere zeereep bij Groote Keeten,
waar de vegetadebedekking aan de voorzijde gering is en stuifkuilen aanwezig zijn, is het
beeld hetzelfde: de echte dynamiek blijft beperkt tot de voorzijde.
Om t o t een herstel van natuurlijke processen te komen is eigenlijk weinig nodig. Door het
achterwege laten van beheer zal op termijn de natuurlijke dynamiek in de zeereep terugkeren.
Een voorbeeld is de voormalige stuifdijk aan de oostkant van Schiermonnikoog die na verloop
van een tiental jaren van een rechte stuifdijk is geëvolueerd tot een bijzonder dynamische en
voor Nederlandse begrippen unieke overgang tussen land en zee.
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Op een aantal zorgvuldig geselecteerde lolcaties zouden
experimenten opgezet Icunnen
worden voor het toelaten van een grotere dynamielc. Hierbij zou de ontwil<keling in de tijd
goed gevolgd moeten worden. Belangrijke aspecten hierbij zijn: de tijdschaal waarop
veranderingen plaats vinden; de ruimteschaal waarop veranderingen plaats vinden; interactie
met de vegetatie; monitoring van het zandbudget van de zeereep: w o r d t er zand aan het
systeem onttrokken door landwaartse verplaatsing? Met behulp van de kennis opgedaan bij
dergelijke experimenten is het mogelijk een wetenschappelijk goed onderbouwde vorm van
natuurlijke zeereepbeheer te realiseren.
* Rapportages over de veldmetingen op Schiermonnikoog en bij Groote Keeten en NieuwHaamstede zijn voor geïnteresseerden verkrijgbaar bij de auteur (adres Nieuwe Prinsengracht
1 3 0 , 1 0 1 8 VZ Amsterdam; tel. 0 2 0 - 5 2 5 7 4 4 8 ) .
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3.

Aspecten van het verstuivingsonderzoek

P.D. Jungerius
Vatagroep Fysisctie Geografie en
Universiteit van Amsterdam

3.1

Bodemkunde

Inleiding

Het verstuivingsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft zich sinds het begin in
de zeventiger jaren grotendeels in de binnenduinen afgespeeld. Daar staat de veiligheid van
allerlei infrastructurele voorzieningen ten behoeve van waterwinning, recreatie en ander
gebruik centraal, maar niet de kustveiligheid. Drinkwatermaatschappijen en natuurbeheersinstanties behoren tot de gebruikers van de resultaten van het onderzoek. Toch kunnen de
ervaringen in de binnenduinen opgedaan ook op de zeereep worden toegepast. Dat blijkt uit
onderwerpen als:
monitoring van de ontwikkeling van verstuivingen;
herstel van eolische dynamiek;
mechanismen van spontane stabilisatie;
rietwis-experiment.

3.2

Resultaten van afgerond onderzoek

Resultaten van het onderzoek in de binnenduinen die voor de zeereep aandacht verdienen
zijn:
stuifkuilen groeien tegen de wind in;
de werkelijke winderosie is een fractie van de erosie berekend volgens gangbare
transportvergelijkingen;
de dimensies van stuifkuilen zijn min of meer normaal verdeeld, m.a.w., er is een
maximale grootte van de stuifkuilen;
windsnelheden tussen 9 en 12 m/s zijn het meest effectief en bepalen de morfologie
van de kuilen (het 'frequency-magnitude' principe: de gevolgen van de zeldzame
'extreme events' passen niet in het geomorfologisch systeem en verdwijnen snel);
tweederde van nieuw ontstane stuifkuilen wordt binnen tien jaar vastgelegd door
natuurlijke stabilisatie-mechanismen (er vormen zich algenkorsten, de kuil w o r d t te
diep of te lang, turbulentie w o r d t onderdrukt);
er is een optimale afstand tussen rietwissen (voor het onderzoeksgebied was dat 45
c m ; een kleinere afstand was onnodig kostenverhogend, een grotere afstand was niet
effectief).
De methodiek van verstuivingsonderzoek is voor de binnenduinen en de zeereep in wezen
dezelfde, met remote sensing en GIS als voor de hand liggende instrumenten voor het meten
en monitoren. Het JARKUS bestand van de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat is een
belangrijke bron van gegevens.
Geomorfologisch gezien verschilt de zeereep van de binnenduinen vooral doordat het zand
door het ontbreken van organische stof meer stuifgevoelig is en de windsnelheden groter
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zijn. De w i n d creëert tal van terreinvormen. Elk van deze vormen stelt haar eigen eisen w a t
betreft benodigde tijd en ruimte. Daarmee varieert ook de wijze waarop de mens bij het
vormingsproces kan ingrijpen. Voor het doel van deze lezing moet een onderscheid worden
gemaakt tussen stuifkuilen en stuifvalleien. Stuifkuilen zijn ovaal van v o r m , meestal niet meer
dan 3 0 m lang, en vormen zich in duinhellingen. Stuifvalleien, ook wel secundaire duinvalleien genoemd, ontstaan vooral door uitblazing (parabolisering) van de zeereep en vormen
langgerekte depressies in de laagte achter de zeereep, soms t o t op de grondwaterspiegel,
aan de lijzijde afgesloten met een paraboolvormig duin.

3.3

Lopend onderzoek

Lopend onderzoek van de vakgroep aan de zeereep omvat:
de zandhuishouding van de zeereep (zie lezing Arens);
monitoring van stuifvalleien (op Schouwen, met de vakgroep Landmeetkunde van de
Landbouw Universiteit Wageningen);
verstuiving als middel t o t verbetering van de vitaliteit van helm (met RWS-DWW en
NIOO, zie lezing Van de Putten);
kunstmatige parabolisering;
geometrie van de natuurlijke zeereep;
de eigenschappen van suppletiezand;
natuurlijke ontwikkeling van de zeereep.
Aan de vier laatstgenoemde onderwerpen zal meer aandacht worden besteed:
Kunstmatige
parabolisering
Dit onderzoek w o r d t uitgevoerd met RWS Direcde Friesland. D.m.v. een sleuf gegraven in
een nu niet meer functionele stuifdijk moet ervaring worden opgedaan met parabolisering. De
ontwerpen worden als digitale terreinmodellen opgeleverd.
Geometrie van de natuurlijke
zeereep
Er is een groeiende bereidheid om kunstmatige zandlichamen niet meer als strakke dijken uit
te voeren. Hiervoor kan nu, uitgaande van het JARKUS-bestand van natuurlijke secties van
de zeereep, d.m.v. simulatie een geomorfologisch verantwoord terreinmodel worden
ontworpen waarvan elk hellingfacet aan geomorfologische wetten beantwoordt. Randvoorwaarden zoals deltahoogte, aansluiting aan bestaand terrein en minimalisering van grondverzet kunnen worden ingebouwd. De principes worden nu voor het eerst toegepast op de
Rollende zeereep van Terschelling die in het kader van de nota 'Kustverdediging na 1 9 9 0
moet worden vastgelegd.
De eigenschappen van suppletiezand
Dit onderzoek omvat drie fasen: 1) waarin verschilt suppletiezand van het zand van de
zeereep? 2) Hoe w o r d t het suppletiezand naar en in de zeereep getransporteerd? 3) w a t zijn
de ecologische gevolgen van het suppletiezand voor de zeereep. Voor fase 1 is vooronderzoek gedaan. Van een achttal lökaties in de Kop van Noord-Holland en Texel zijn
korrelgrootte-samenstelling, mate van compacde, gewichtsfractie schelpfragmenten en
afrondingsgraad onderzocht. Vooral de verschillen in korrelgrootte-samenstelling tussen
suppletiezand en het reeds aanwezige zand vallen op.
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Natuurlijke ontwikkeling
van de zeereep
Regelingen voor het vastleggen van stuivend zand dateren al van de dertiende eeuw maar
lijken vooral gericht te zijn op het beschermen van de belangen van gebruikersfuncties van de
binnenduinen. De indruk bestaat dat de beheerders van de zeereep onvoldoende hebben
beseft dat een zeereep, in tegenstelling tot de in feite fossiele binnenduinen, een geomorfologische vorm in opbouw is. De deflatieplekken die zij als teken van afbraak zagen, leveren het
zand waarmee de helm het duin omhoog kan doen groeien. Met het vastleggen van de
deflatieplekken werd een einde gemaakt aan de natuurlijke zeereepvorming.
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4.

De oecologie van zeereepbegroeiing

\N.H. van der Putten en P.C.E.M. van der Goes
Nederlands Instituut voor oecologisch
Onderzoek
Heteren

Onder de oecologie van zeereepbegroeiing wordt verstaan de relatie tussen de vegetatievormende plantensoorten en het milieu. Doordat in de duinen allerlei gradiënten in milieufactoren
bestaan die van invloed zijn op planten, vertoont de duinvegetatie een karakteristieke
zonering. Vanaf het strand landinwaarts neemt de invloed van zout en zandaanvoer af, terwijl
in het duinzand organische stof zich ophoopt en de voedselrijkdom toeneemt. Hierdoor
domineren in de buitenduinen grassen en grasachtigen de vegetatie, terwijl landinwaarts een
rijker gevariëerde vegetatie, met later ook struiken en bomen, voorkomt. Bij deze vegetatieontwikkeling spelen ook dieren, zoals konijnen, en micro-organismen een rol. Een aantal
soorten bodemmicro-organismen, voornamelijk behorende tot de schimmels en de aaltjes,
hebben grote invloed op de begroeiing, doordat ze de groei van planten remmen.
In de zeereep heeft iedere plantesoort zijn eigen schimmels en aaltjes in en rond de wortels.
Per kilogram duinzand zijn er ca. 3 0 0 plantparasitaire aaltjes { ± 12 soorten) en ca. 15
miljoen schimmelsporen ( + 6 0 soorten). Indien helm een tijdlang op dezelfde plek blijft staan,
tasten de schimmels en aaltjes de wortels zodanig aan, dat de vitaliteit van de planten
afneemt en ze uiteindelijk verdwijnen uit de vegetade. Niet alleen helm, maar ook de
natuurlijke opvolgers worden voortdurend belaagd door bodemmicro-organismen. Elke
plantesoort heeft zo zijn eigen ontsnappingsmechanisme. Helm blijft vitaal indien de plant
regelmatig w o r d t overstoven met vers zand. Een jaarlijkse hoeveelheid van 10-30 cm
ingestoven zand is voldoende om de vitaliteit van helm te waarborgen, maar de planten
kunnen een jaarlijkse overstuiving weerstaan van ca. 1 m. Door nieuwe zandlagen te
koloniseren, raakt helm de bodemmicro-organismen tijdelijk kwijt, maar als de zandaanvoer
stagneert, zijn de planten gedoemd te verdwijnen. Stagnatie van de zandaanvoer treedt
meestal op aan de landzijde van de zeereep, waar de zandvastleggende functie van helm
w o r d t overgenomen door opvolgende plantensoorten als duinzwenkgras, zandzegge en
strandkweek. Maar helmdegenerade komt ook aan de buitenzijde van de zeereep voor,
bijvoorbeeld bij intensief zandinvangen door middel van op het strand geplaatste stuifschermen, langs relatief smalle, lage, stranden en indien strandsuppletie wordt uitgevoerd met slibof schelpenrijk zand dat niet verstuift. De zandvastlegging van de zeewaartse zijde van de
zeereep komt in gevaar als de helmbegroeiing wegkwijnt, want opvolgende plantensoorten
maken als gevolg van de zoute wind weinig kans. Helm opnieuw planten op dergelijke
plekken levert evenmin een goede stuifwerende begroeiing, omdat de planten slecht aanslaan
als gevolg van de wortelaantasting door de schimmels en de aaltjes. Beheer van de gedegenereerde helmbegroeiing door branden, maaien of steken heeft geen posidef effect. Met het
huidige onderzoek w o r d t beoogd nieuwe beheersmethoden te ontwikkelen waarmee
helmdegeneratie kan worden tegengegaan.
Terwijl duinbeheerders de zeewerende duinenrij het liefst stijf met helm vastleggen, w o r d t
een natuurlijke zeereep gekarakteriseerd door een relatief open begroeiing. Indien de
zandaanvoer stagneert, is een gesloten helmbegroeiing niet in stand te houden, omdat helm
niet meer aan z'n bodembelagers kan ontsnappen en de opvolgers zich niet kunnen vestigen
vanwege de extreme abiotische omstandigheden, b.v. een sterke zoutspray. De paradox
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waarmee de zeereepbeheerder geconfronteerd w o r d t , houdt in dat in een volledig vastgelegde zeereep de helmbegroeiing geen toekomst heeft indien de zandaanvoer stagneert. Indien
helmdegenerade voorkomt op plekken waar de milieu-omstandigheden niet gunstig zijn voor
plantensoorten die helm van nature opvolgen, staat de beheerder voor een probleem. De
oplossing voor dit probleem wordt momenteel gevonden in het veelvuldig herplanten van
helm of, als dat niet w e r k t , werken met rietpoten of takkenbossen. Echter, veldwaarnemingen wijzen uit, dat op plekken waar de dynamiek zorgt voor secundaire verstuiving van het
zand, de helmbegroeiing weer vitaal w o r d t , zelfs als de planten overstoven worden met zand
waarin de aanwezige helmplanten niet goed wilden groeien. Momenteel w o r d t onderzocht of
tijdens het proces van verstuiving de schadelijke bodemorganismen uit het zand worden
verwijderd, b.v. door de schurende werking of doordat scheiding van deeltjes plaatsvindt.
Het kan ook zijn, dat zand uit de oppervlakkige lagen besmet blijft, maar dat het zand uit de
diepere lagen relatief schoon is. Met behulp van kennis over de aantalsontwikkeling van de
schadelijke bodemorganismen in relatie tot verstuiving en veroudering, worden nieuwe
inzichten verkregen waarmee het beheer van de zeereep kan worden aangepast.
Door secundaire verstuiving pleksgewijs toe te staan, kan de vitaliteit van de helmbegroeiing
zeer waarschijnlijk langdurig in stand worden gehouden, zelfs op plekken waar geen vers
zand vanaf het strand w o r d t aangevoerd. Samen met de fysisch-geografen van de Universiteit van Amsterdam w o r d t nagegaan of een dergelijk dynamisch beheer van zand en
zeereepbegroeiing mogelijk is en bij de Meetkundige Dienst w o r d t gewerkt aan geschikte
meettechnieken, die noodzakelijk zijn om de veranderingen objectief vast te leggen.
Verregaande zandvastlegging werkt dus op den duur contraproductief bij het beheer van de
begroeiing. Enige mate van dynamiek is waarschijnlijk een betere oplossing, waarbij tevens
een natuurlijkere zeereep wordt verkregen. Dynamiek als beheersmaatregel zou een rol
kunnen spelen bij de gedachtenvorming over het beheer van de kust in het algemeen en de
zeereep in het bijzonder. Dynamisch handhaven zou zodoende een extra dimensie kunnen
krijgen.
De onderzoekingen worden momenteel uitgevoerd in kleinschalige veldproeven en in het
laboratorium. Inmiddels zijn zoveel nieuwe inzichten ontstaan, dat de tijd rijp is voor een
grootschalige praktijkproef. In een daartoe aangewezen kustvak zou, met instemming van de
zeereepbeheerder, een aantal nieuwe inzichten uit het fysisch-geografisch en botanisch
onderzoek kunnen worden getoetst. De ontwikkelingen kunnen objectief worden vastgelegd
met behulp van de daartoe door de Meetkundige Dienst ontwikkelde remote sensing
technieken. Door kustwaterbouwkundigen en deskundigen met praktijkervaring bij de
proefneming te betrekken, kan worden nagegaan of dynamisch kust- en duinbeheer mogelijk,
of zelfs wenselijk is.
Een ander aspect betreft de effecten van zandsuppleties. Doordat in bedreigde kustvakken
regelmatig het strand w o r d t gesuppleerd met opgespoten zand, kan achteruitgang van de
duinvoet worden voorkomen. Een probleem is echter, dat het gesuppleerde zand anders is
van kwaliteit dan het zand dat op normale wijze via de branding op het strand w o r d t
aangevoerd. Het belangrijkste is de reladef heterogene korrelgrootteverdeling en de sliblagen
of schelpenbanken die zich na enige windactiviteit op de suppleties vormen. Hierdoor
verstuift het zand niet of nauwelijks, maar soms ook wel te sterk. Hierdoor w o r d t de
zeereepvegetade visueel sterk beïnvloed, zoals na een zandsuppletie op Texel, waar de helm
op de zeewaartse zijde van de zeereep degenereerde doordat het suppletiezand niet verstoof
als gevolg van slibafzetdngen. Andere veranderingen zijn nog minder duidelijk, maar kunnen
op de langere termijn consequenties hebben. Op Voorne, waar zand van het gesuppleerde
strand in de duinvoet werd afgezet, bleek dat de korrelgrootteverdeling van het ingestoven
zand nog steeds sterk afweek van zand dat via de normale w e g , door de branding, op het
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strand werd afgezet en vervolgens door de wind getransporteerd was. De consequenties van
dergelijke veranderingen in de korrelgrootteverdeling zijn nog niet bekend. Daartoe is
aanvullend onderzoek noodzakelijk, hetgeen gewenst is, gezien het feit dat zandsuppleties
gangbare ingrepen zijn geworden.
Tot slot nog het aspect van de begeleidende plantensoorten en ander leven in de kuststrook.
Het strand en de buitenduinen vormen de standplaats van enkele plantensoorten, die niet
bepaald in aantal toenemen. Blauwe zeedistel en Gele hoornpapaver zijn enkele voorbeelden
van soorten van de zeereep en vloedmerken en staan op de rode lijst van bedreigde soorten.
Daarnaast komen ook allerlei insecten voor in de buitenste duinenrij. Het verdient aanbeveling
na te gaan - buiten de consequenties van kustwerken voor de zandvastleggende begroeiing w a t de effecten zijn van het kustbeleid voor de overige plantensoorten en de insecten die van
nature in de zeereep voorkomen.
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5.

De ontwikkeling van een hielmmonitoringsysteem

CS. Han en E.H. K/oosterman
Rijkswaterstaat,
IVIeetkundige
Delft
1) De bijdrage van Kioosterman
Weg- en
Waterbouwkunde
5.1

"
Dienst

(v.a. 5.2) is verwoord

door M. Löffler,

Rijkswaterstaat

Dienst

Nieuwe fotogrammetrische hoogte-inwintechnieken ten behoeve van kustverdediging

Fotogrammetrie en landmeetkunde zijn de meest gangbare technieken die momenteel
gebruikt worden voor de inwinning van topografische en hoogtegegevens. Bij fotogrammetrie
vormen luchtfoto's de basis. De terreinwerkzaamheden zijn hier beperkt tot het uitleggen en
inmeten van paspunten, en een eventuele naverkenning. Fotogrammetrie w o r d t vanuit
kostenoogpunt interessant indien grote gebieden in kaart gebracht moeten worden. M o m e n teel worden vanuit de fotogrammetrische hoek nieuwe technieken en systemen geïntroduceerd. Deze nieuwe inwintechnieken/systemen omvatten veelal nieuwe, snellere en flexibele
methoden van gegevensinwinning en -verwerking. Behalve de gebruikelijke topografische
produkten, leveren deze inwintechnieken interessante mogelijkheden bij het actualiseren van
verouderde bestanden. Ten gevolge van deze technologiesprong worden de produkten
digitaal vervaardigd en opgeslagen; Deze produkten kunnen vrijwel direct in een Geografisch
Informatie Systeem (GIS) ingevoerd worden en vormen veelal de fundamenten voor diverse
GIS applicaties. De produkten waarom het hier gaat zijn als volgt in te delen:
1.
2.
3.
4.

opbouwen nieuwe topografische bestanden uit luchtfoto's.
inwinning van gebiedsdekkende hoogtegegevens (digitale terreinmodellen)
vervaardigen van meer of minder geometrisch nauwkeurige digitale fotobestanden
bijwerken van verouderde, eventueel gedigitaliseerde kaarten

Ten aanzien van de vervaardiging van hoogteprodukten zijn een aantal technieken de laatste
jaren operationeel geworden. De voordelen die deze technieken bieden worden bepaald door
de eenduidigheid van de methode, de grote snelheid waarmee hoogtegegevens ingewonnen
worden en de grote dichtheid waarin deze gegevens gemeten kunnen worden.
Digitale
fotogrammetrie
Hierbij w o r d t nog steeds gebruik gemaakt van luchtfoto's. De foto's worden echter gescand
en digitaal, semi-automatisch verwerkt. De dichtheid waarmee een digitaal hoogtemodel
berekend w o r d t is afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Zo kan technisch gezien een
hoogtemodel met een dichtheid van 50 centimeter vervaardigd worden. Bestandsomvang en
kosten nemen hierdoor uiteraard proportioneel toe.
Laseraltimetrie
In een vliegtuig is een roterende gemonteerd. De laser is gekoppeld aan een zogenaamd
(GPS-)satellietplaatsbepalingssysteem, waardoor de positie van het vliegtuig t.o.v. het
nationaal rijksdriehoeksstelsel vastgelegd is en het veldwerk tot een minimum beperkt w o r d t .
De door de laser uitgezonden signalen worden op het aardoppervlak gereflecteerd en
ontvangen in het vliegtuig. Met een dichtheid van circa 3 meter w o r d t het onderliggende
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terrein volledig in lioogte vastgelegd. Een laser is minder gevoelig voor weersomstandigheden
dan wanneer luchtfoto's genomen moeten worden.
Beide nieuwe technieken leveren hoogteprodukten, waarvan de kwaliteit van iedere individuele meting gelijk of een fractie lager is dan de traditionele fotogrammetrische inwinmethode.
De kwaliteit van het volledige hoogtemodel is echter aanzienlijk beter, aangezien op basis van
de nieuwe technieken het volledige gebied in hoogte vastgelegd kan worden.
De kwaliteit, meetsnelheid en lagere kosten van een op zodanige wijze vervaardigd hoogteprodukt biedt de genoemde technieken een rooskleurige toekomst, waarbij hoogtegegevens
de basis vormen voor een groot scala van toepassingen, waaronder HELMGIS.

5.2

Inleiding helmmonitoring

De Nederlandse zeewering bestaat voor het overgrote deel uit zandduinen begroeid met
helmgras. Zoals bekend speelt dit gras een belangrijke rol bij de bescherming van de duinen
tegen erosie. De wortels houden het zand vast en de bladeren vangen het stuivend zand in.
Uit onderzoek is gebleken dat het invangen van zand niet alleen een prettige bijkomstigheid
vanuit beheeroogpunt is, het is ook noodzakelijk voor het vitaal blijven van de helm. Bij
onvoldoende zandaanbod degenereert de begroeiing. In 1 9 9 0 is op grond van de Kustnota
besloten dat de huidige kusdijn gehandhaafd moet worden. Op plaatsen waar de breedte van
het duingebied groot genoeg is kan echter een meer dynamisch kustbeheer worden ingesteld.
Dit houdt in dat de duinen niet "stijfvast" worden gehouden. Verstuiving zou hier in beperkte
mate toegelaten moeten kunnen worden. Het stuivende zand zorgt voor een natuurlijke
verjonging van de helm.
Voor de beheerders van kustwerende duinen is het noodzakelijk om de toestand van de
zeereep in de gaten te houden om zo nodig tijdig te kunnen ingrijpen. Het is belangrijk te
weten hoe het met de vitaliteit van de helm is gesteld en of verdergaande verstuiving vanuit
het kustverdedigingsoogpunt nog toelaatbaar is. Voor deze aspecten van het beheer van de
zeewerende duinen is gedetailleerde geo-informatie nodig.

5.3

Remote sensing

Remote sensing kan voor uitgestrekte gebieden kwantitatieve informatie opleveren over een
aantal parameters die belangrijk zijn voor de evaluatie en monitoring van de condide van de
helm. Door de Meetkundige Dienst is in samenwerking met andere specialistische diensten
een methode ontwikkeld waarbij op snelle en efficiënte wijze informatie kan worden
verkregen over relevante parameters als biomassa, percentage bodembedekking, verdeling
van de vegetatie in relatie tot het reliëf en de ontwikkeling van stuifplekken.

5.4

Methodologie van remote sensing

Remote sensing betekent "waarnemen op afstand" en staat voor opnametechnieken vanuit
vliegtuigen en satellieten. Uit remote sensing beelden kunnen reflecdes voor diverse banden
van het spectrum worden bepaald. Hieruit kunnen zogenaamde "vegetatie-indices" worden
berekend, die vaak een relatie blijken te hebben met vegetatieparameters. Zo is uit een
combinatie van veldwerk en remote-sensing gebleken dat de vegetatie-index NDVI gerela- 28 -

teerd is aan de biomassa van de vegetatie. Op deze wijze l<an dus uit het remote-sensing
beeld informatie worden afgeleid over de hoeveelheid biomassa van de helm.
Verder is het mogelijk voor vlakjes van minimaal 50 bij 50 cm vast te stellen of er kaal zand
aanwezig is, ijle begroeiing of gesloten begroeiing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale
beelden opgenomen met de "CAESAR vliegtuig scanner" en een digitale terreintypenkaart.
Door in de tijd CAESAR beelden met elkaar te vergelijken is het mogelijk de veranderingen in
de begroeiingsdichtheid zeer nauwkeurig te volgen.

5,5

Geografische informatiesystemen

De gegevens over de helm, die met remote sensing worden verzameld, kunnen worden
opgeslagen in een geografisch informatiesysteem (gis): een geautomatiseerd systeem dat
w o r d t gebruikt voor het invoeren, beheren, bewerken, analyseren en presenteren van
ruimtelijke gegevens. Een dergelijke "helmgis" kan worden geïntegreerd met het zogenaamde
" k u s t g i s " , waaraan San Han werkt, waarin gegevens over kustafslag, hoogteligging van het
gebied, duinprofielontwikkeling etc, zijn opgeslagen.

5,6

Bruikbaarheid voor het beheer

Een geografisch informatiesysteem, met remote-sensinggegevens als vaste invoer, kan
dienen als een extra hulpmiddel bij het beheer van de zeewerende duinen. Een geografisch
informatiesysteem kan worden gebruikt als naslagwerk, voor het objectief vastleggen van
een situatie op een bepaald tijdstip en bij het bepalen van trends door het onderling vergelijken van gegevens. Het systeem is uitermate geschikt om toegepaste beheersmaatregelen te
evalueren. Het moet vooral gezien worden als een kwalitatieve verbetering van het beheer en
vervangt zeker niet de huidige werkzaamheden. Intensieve veldcontroles en het flexibel
reageren op catastrofes en het tussentijds bijstellen van standaardbestekken blijft noodzakelijk.
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6.

Implementatie
kustbeheer

G. Veenbaas
Rijkswaterstaat
Deift

6.1

van de resultaten van helm- en zeereeponderzoel< in het dynamisch

Dienst Weg- en

Waterbouwkunde

Aanleiding t o t het helm- en zeereeponderzoek

In de jaren tachtig stond het waterschap 'De Brielse Dijkring' voor de taak de zeewerende
duinen van Voorne op deltahoogte te brengen. Bij eerdere verzwaringen van geringere
omvang hadden zich aanzienlijke problemen voorgedaan bij het verkrijgen van een zandvastleggende helmbegroeiing. Om dergelijke problemen met daaruit voortvloeiende extra kosten
te voorkomen gaf het waterschap opdracht aan het toenmalige Instituut voor Oecologisch
Onderzoek (100, inmiddels NIOO) onderzoek te verrichten naar methoden om een goede
helmbegroeiing te verkrijgen op de verzwaarde zeereep. Dit betrof in eerste instantie
laboratoriumonderzoek en veldexperimenten van geringe omvang. De resultaten hiervan
waren zo belangwekkend, dat het onderzoek in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde op praktijkschaal werd voortgezet met als doel de onderzoeksresultaten bruikbaar te
maken voor alle waterschappen en dienstkringen met zeewerende duinen in hun beheersgebied. Ten behoeve van het onderzoek op praktijkschaal werd door de Meetkundige Dienst
van Rijkswaterstaat (MD) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de vitaliteit van
helmbegroeiing vast te stellen door middel van remote-sensingmethoden.
Tenslotte werd eveneens door het 100 een langjarig onderzoek begonnen naar de ontwikkeling van de vegetatie in de grote proefvlakken. Het doel hiervan is na te gaan welke methode
de natuurlijkste vegetade oplevert.

6.2

Het vastleggen van 'vers' zand

Bovengenoemd helmonderzoek van het 100 leverde rapporten op met vele aanbevelingen
voor het aanbrengen van begroeiing (helm inplanten, inzaaien of stengeldelen toepassen),
bemesten, tijdelijk vastleggen van zand e.d. Ook gaf het onderzoek inzicht in de oorzaak van
de problemen bij het verkrijgen van een vitale helmbegroeiing op zand, dat al eerder door
helm vastgelegd was geweest. De in dit zand aanwezige schimmels en aaltjes blijken de
helmplanten aan te tasten. Als er zand inwaait vanaf het strand, blijft de helmbegroeiing
vitaal. De helmplanten vormen dan een nieuw wortelstelsel in dit zand, waarin (nog) geen
schimmels en aaltjes aanwezig zijn. Het MD-onderzoek leverde een geschikte methode op om
voor grote oppervlakten met weinig veldwerk de helmbiomassa vast te stellen alsmede het al
dan niet begroeid zijn van de bodem. Het onderzoek naar de vegetatie-ontwikkeling zal
binnenkort een evaluaderapport opleveren.

6.3

Wat te doen bij kwijnende helm?

Als er geen strandzand inwaait in de helmbegroeiing, gaat de helm op den duur kwijnen en
sterft af. Omdat er dan kans op verstuiving ontstaat, worden er vaak maatregelen genomen.
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zoals opnieuw heim inplanten of helm steken enz. De resultaten van dergelijke maatregelen
lieten vaak te wensen over en het was niet duidelijk welke maatregelen zinvol zijn. Daarom
werd door het NIOO experimenteel onderzocht wat de effecten zijn van maaien, steken,
branden en bemesten. De resultaten toonden aan dat als de vitaliteit van helm al gering is,
deze beheersmaatregelen geen gunstig effect hebben op de vitaliteit.
Voorts is nagegaan of plantensoorten die helm van nature opvolgen, zoals duinzwenkgras,
strandkweek, zandzegge en duindoorn, ook gevoelig zijn voor de schimmels en aaltjes, die in
de wortelzone van helm voorkomen. Dit bleek niet het geval te zijn. De onderzochte soorten
bleken wel gevoelig te zijn voor de bodemorganismen die in de wortelzone van hun natuurlijke opvolgers voorkomen, maar niet voor de bodemorganismen van hun voorgangers. De
natuurlijke opvolgers van helm kunnen dus in principe worden toegepast. Daarbij zijn drie
mogelijkheden: aanplant, spontane vesdging of omstandigheden ongeschikt voor de
opvolgers (zoals de zeezijde van de zeewerende duinenregel: teveel zoutspray).

6.4

Relades in het landschap van de zeereep en stand van het onderzoek daarnaar

Zoals Van der Meulen in zijn inleiding ook reeds aangaf, treden er in de duinen in relatie met
de zee allerlei natuurlijke processen op, die op elkaar inspelen. Om een overzicht te krijgen
van welke processen vooral in de zeereep een belangrijke rol spelen, welke ingrepen daarin
worden gepleegd met het oog op de veiligheid en in hoeverre naar die processen en de
effecten van ingrepen reeds onderzoek is of wordt gedaan, is een schema opgesteld (zie
figuur 11). Het doel hiervan is ten behoeve van het zeereepbeheer belangrijke kennisleemten
op te sporen.

proces

Ingrepen i.v.m.
veiligheid

Landschap

Natuudijk

Kustlijn

Kustlijn verplaatsing

Handhaven kustlijn

1
Reliëf

Bodem

^

i
Z a n d t r a n s p o r t : Lc
strand - zeereep
binnen zeereep

^

^

^

(strandsuppleties)

^
Herprofileren;
inbrengen zand;
^ - ^ a n d invangen

l

Bemesten

Bodemontwikkeling;
Vestiging microflora en
-fauna; algengroei

Vegetatie

^

Successie;

Aanplant/inzaai;

Structuurontwikkeling

1
•i,

Fauna

1
\

b e s c h e r m i n g en

'Snderhoud

(kale p l e k k e n )
1 4^

aanplant

^
^

Foerageren; broeden

Afschot; verstoring broedproces

Figuur 1 1 : landschap, processen, veiligheid
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Het proces van verplaatsing van de kustlijn lieeft invloed op het zandtransport van het strand
naar de zeereep en daarmee op de aanwezigheid van bodemorganismen in de bovenste
bodemlaag en derhalve tevens op de vitaliteit van helm. Naar deze processen is en w o r d t
reeds onderzoek gedaan (o.a. het onderzoek van Arens naar het zandtransport in de zeereep
en het onderzoek van Van der Putten en Van der Goes naar helmgroei en schadelijke
bodemorganismen).
De strandsuppleties, die bedoeld zijn om de (landwaartse) kustlijnverplaatsing tegen te gaan,
kunnen eveneens effect hebben op het zandtransport en derhalve tevens op de helmgroei.
Van belang hierbij zijn o.a. de strandbreedte, de korrelgrootte van het opgebrachte zand en
de aanwezigheid van veel schelpen. Naar deze effecten van zandsuppleties w o r d t nog
nauwelijks onderzoek gedaan.
Ook het zeereepbeheer, zoals het plaatsen van stuifschermen en helm aanplanten, heeft
effect op het eolisch zandtransport: de zandverplaatsing achter de stuifschermen w o r d t sterk
verminderd, hetgeen weer invloed heeft op de helmgroei ter plekke.
De invloed van bemesten op de helmgroei is goed onderzocht (Wind et al. en Van der
Putten). Eveneens is veel onderzoek gedaan naar aanplant en inzaai van helm en naar
onderhoudsmaatregelen van helm (Van der Putten, Van Gulik en Van der Goes).
Als er kale plekken ontstaan in de helmbegroeiing kan dit invloed hebben op het zandtransport binnen de zeereep, waardoor mogelijk weer effecten op de bodemorganismen en
vervolgens op de helmgroei optreden. Dit aspect wordt hierna verder uitgewerkt.
De in de zeereep aanwezige fauna kan invloed hebben op de zandvastleggende begroeiing.
Daar is weinig systematisch onderzoek naar gedaan, maar de problemen lijken ook niet van
dien aard dat dat noodzakelijk zou zijn.

6.5

Wat te doen bij kale plekken in de zeereep?

Indien er geen zandaanvoer in de zeereep plaatsvindt, kunnen er op den duur kale plekken of
stuifplekken ontstaan. De beheerder heeft dan een aantal mogelijkheden om te reageren:
helmaanplant, takken of stro of iets dergelijks aanbrengen, natuurlijke opvolgers van helm
aanplanten of niets doen.
Helm aanplanten is meestal niet zinvol vanwege de in dit geval aanwezige schadelijke
bodemorganismen. Takken of stro neerleggen strookt niet goed met het natuurlijk karakter
van de zeereep en helpt niet ahijd afdoende. Natuurlijke opvolgers aanplanten kan niet altijd,
omdat de omstandigheden soms niet geschikt zijn voor deze soorten; als de omstandigheden
wel geschikt zijn, vestigen deze soorten zich wellicht spontaan.
Bij de keuze van 'niets doen' zijn de volgende effecten mogelijk: er vestigen zich algen,
waardoor het zand w o r d t vastgelegd; er vestigen zich natuurlijke opvolgers van helm, zoals
duinzwenkgras, waardoor het zand eveneens wordt vastgelegd en tenslotte: er treedt
verstuiving op. Hierdoor kunnen stuifkuilen ontstaan, waar langs de randen of op de bodem
de omstandigheden weer geschikt zijn geworden voor helmgroei of voor de vestiging van
andere zandvastleggende soorten. Dit verschijnsel is in de binnenduinen wel vastgesteld.

6.6

Onderzoek secundaire verstuiving

Omdat tot nu toe bij het ontstaan van kale plekken de mogelijkheid van 'niets doen' niet vaak
is gekozen door beheerders, is er nog niet veel van bekend onder welke omstandigheden
stuifkuilen stabiel zijn. Toch heeft het niet ingrijpen bij het ontstaan van stuifkuilen aantrekke- 32 -

lijke kanten: de zeereep krijgt daardoor een natuurlijker aanzien en het toelaten van enige
verstuiving past ook in het huidige kustbeleid. Daarnaast kunnen kosten worden bespaard.
Uiteraard moet de veiligheid wel gegarandeerd zijn en mag geen ongewenste instuiving in het
achterland ontstaan. Daarom is een onderzoek op detailschaai begonnen naar secundaire
verstuiving: verstuiving van zand dat ai door helmbegroeiing vastgelegd is geweest. Het doel
hiervan is na te gaan onder welke omstandigheden stuifkuilen in de zeereep stabiel zijn
(wanneer moet een beheerder ingrijpen en wanneer is dat niet nodig?). Het onderzoek is
gesplitst in een geomorfologisch gedeelte (zandtransport en vormveranderingen in de stuifkuil) en een biologisch gedeelte (aanwezigheid van schadelijke bodemorganismen en
helmgroei).
Daarnaast is het in de nabije toekomst mogelijk om met de verder door de MD geoperationaliseerde methode niet alleen de vitaliteit van helm, maar ook de aanwezigheid van begroeiing
in het algemeen (of kale plekken) voor grote oppervlakten vast te stellen. Zoals Kloosterman
in zijn inleiding aangaf, w o r d t hiertoe een geografisch informatiesysteem ontwikkeld
(HELMGIS), dat gekoppeld kan worden aan of opgenomen in het geografisch informatiesysteem voor de kust (het door Han behandelde KUSTGIS). Hiermee kan op een objectieve
manier en vrij eenvoudig de vormverandering van stuifplekken worden gevolgd. Het lijkt
zinvol om het genoemde onderzoek op detailschaai aan te vullen met onderzoek aan
stuifkuilen met behulp van HELMGIS, waarbij koppeling met gegevens over strandsuppleties
en kustprofielmedngen (JARKUSbestand) veel extra informatie zal opleveren (effecten
strandsuppleties bv.).

6.7

Waartoe leiden de resultaten van al dit onderzoek?

Het doel van het lopende onderzoek is:
efficiëntie van het zeereepbeheer verhogen (bijvoorbeeld geen helm aanplanten waar
dat niet nodig is of waar helm slecht groeit);
het zeereepbeheer op langere termijn beter te kunnen plannen; dat neemt niet w e g
dat er altijd onverwachte ernstige situades (afslag bij storm bv.) kunnen optreden;
de zeereep een natuurlijker karakter te geven,
verhoging van de natuurwaarden
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7.

Verslag van de discussie

Voorzitter:
Discussiepanei:

E. Bijl<er
S.IVI. Arens, P.D. Jungerius, F. van der IVIeulen, E.H. Kioosterman,
G. Veenbaas, W.H. van der Putten

CS.

Han,

Duinsuppleties versus strand- en onderwatersuppleties
Naar aanleiding van een vraag van Pilarczyk of duinsuppledes door gefaseerde, laagsgewijze
aanvoer van vers zand kunnen bijdragen aan de vitaliteit van de helm, ontstaat een discussie
over verschillende methoden van suppledes. Over het algemeen verdienen strand- en vooroeversuppledes de voorkeur boven duinsuppleties, omdat deze beter aansluiten bij de natuurlijke processen en het natuurlijk karakter van de zeereep: door vooroeversuppleties w o r d t de
zandinbreng vanuit de zee nagebootst. Het effect op verstuivingen en vegetatieontwikkeling
is echter nog onduidelijk.
Van der Kolff merkt op dat duinsuppledes (zoals bij Voorne) noodzakelijk waren in het kader
van het op Deltahoogte brengen van de zeewering. Het handhaven van de basiskustlijn is een
ander doel, waarvoor andere middelen (strand- en vooroeversuppleties) kunnen worden
ingezet.
Hillen merkt op dat de vooroeversuppleties pas in een proefstadium zijn. Uit modellering volgt
deze methode geschikt is voor het handhaven van de huidige lokade van de kustlijn (geen
bredere stranden). De methode is echter zeker niet geschikt voor de gehele kust. Met name
de geulen vormen knelpunten.

Helm
Naar aanleiding van een vraag w a t de minimale aanzanding is waarbij helm nog vitaal is en of
vergelijking mogelijk is met de zandbudgetstudie van Bas Arens, antwoordt van der Putten
dat, binnen zekere marges, bij een aanzanding van O t o t 5 cm per jaar de helm kwijnend is en
bij een aanzanding van 5 t o t 10 cm vitaal. Uit de vitaliteit van de helmvegetade kan informade worden afgeleid over zandgolven. Zandgolven groeien tegen de kust aan: hoe breder het
strand, hoe vitaler de helm.
Op de vraag waarom er geen successie kan optreden in de zeereep zodat de natuurlijke
opvolgers van helm kunnen zorgen voor de stabilisatie van zand, w o r d t geantwoord dat de
zoutspray daar zo sterk is dat de opvolgers van helm daar niet kunnen groeien.
Jungerius brengt de vraag naar voren waarom in het verleden helm werd aangeplant:
speelden hierbij met name overstuiving (o.a. van belang voor blekerijen) een rol, of met name
de kustveiligheid (dichten van laagten in gekerfde zeereep)? Van der Kolff merkt op dat in
Delfland helm hoofdzakelijk werd aangeplant om overstuiving van bewoning te voorkomen en
alleen lokaal werd aangeplant voor instandhouding van de zeewering.
Van oudsher bestaat er een vrees voor blond zand en kale plekken. Het inzicht is nu zodanig
veranderd dat kaal zand noodzakelijk is voor een dynamisch duingebied met vitale Helm en
voor een efficiënt zeereepbeheer.
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Janssen merkt op dat verstuivingen niet alleen effect hebben op helmgroei maar ook op
andere vegetade (natuurlijke verjonging), hetgeen een zeker zo belangrijke reden vormt voor
natuurlijk zeereepbeheer.

Gekerfde zeereep
Discussie over de vraag of voorzien kan worden hoeveel zand vanuit een kerf of stuifkuil in
de zeereep landinwaarts stuift bij superstormen. Arens denkt dat tijdens superstormen de
weersomstandigheden zodanig zijn dat de wind geen vat heeft op het zand (grote luchtvochtigheid) en het landinwaarts zandtransport wel mee zal vallen. Het berekenen van zandtransport in een gekerfde zeereep is zeer gecompliceerd, omdat dan een 2-dimensionaal model niet
voldoet en een 3-dimensionaal model moet worden opgesteld.
Rakhorst haalt het voorbeeld aan van Groote Keeten, waar bij harde storm wel degelijk
problemen ontstonden. Volgens Arens is dit een extreem voorbeeld omdat het een kaal,
onbegroeid gebied betrof dat niet als referentie voor andere situaties kan dienen.

Combinatie met achterligggend duingebied
Van der Meulen stelt voor de zeereep te bezien in combinatie met het achterliggend
duingebied w a t betreft processen, vegetatie, beleid etc. Belangrijk is de vraag w a t het effect
van het loslaten van zeereepbeheer op het achterliggend duingebied is. Van der Kolff merkt
op dat het zand dat landinwaarts wordt gestoven binnen de zeeweringszone moet blijven.
Het is daarom belangrijk de grootte van het beheersgebied zo vast te stellen, dat ruimte voor
dit soort processen aanwezig is.
De Kustnota en het Natuurbeleidsplan scheppen randvoorwaarden voor een meer dynamisch
kustbeheer, op plekken langs de Nederlandse kust met voldoende ruimte en breedte. Hillen
vraagt zich af of we niet toe zijn aan concrete experimenten voor het toelaten van meer
dynamiek, die worden gevolgd door intensieve monitoring.
Over het algemeen wordt dit een goed idee gevonden, mits in het achterliggend gebied
voldoende veiligheid gewaarborgd wordt. Wel moet ruimte worden geschapen op planologisch en beheersmatig gebied.
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