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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 
Aeolian transport of nourishment sand in beach-dune environments 

door Daphne van der Wal 
in het openbaar te verdedigen op 9 december 1999 te Amsterdam 

1. Een niet-verwaarloosbaar deel van het zand van Nederlandse 
strandsuppleties verstuift. 

2. De gemiddelde korrelgrootte van het zand van veel Nederlandse 
suppletiestranden is van ondergeschikt belang voor de 
stuifgevoeligheid van dat zand. 

3. Onder andere door eolische aanvoer van sediment vanuit het 
intergetijdegebied leidt een schelpenvloer op het strand niet tot 
stopzetting van het eolisch sedimenttransport. 

4. Er moet rekening mee worden gehouden dat strandsuppletie met 
schelphoudend zand de vegetatie van aangrenzende kalkarme duinen 
kan beïnvloeden. 

5. Dat de invloed van vocht op het eolisch zandtransport complex is, 
blijkt uit de grote variatie in uitkomsten van empirisch onderzoek en 
van theoretisch afgeleide vergelijkingen over dit onderwerp. 

6. Bij het beschrijven van het eolisch zandtransport over geaccidenteerd 
onbegroeid terrein mag het effect van topografie op turbulentie niet 
worden veronachtzaamd. 

7. Het deterministisch zandtransport- en luchtstromingsmodel SAFE-
HILL beschrijft de plaats van verandering door eolische processen in 
een strand-duinsysteem wel redelijk, maar de grootte van die 
verandering niet. 



8. Leonard et al. menen ten onrechte dat de urgentie van suppletie ten 
behoeve van kustverdediging geheel is af te lezen aan de breedte van 
het strand. 

L.A. Leonard, KL. Dixon & O.H. Pilkey (1990). A comparison 
of beach replenishment on the U.S. Atlantic, Pacific, and Gulf 
coasts. Journal of Coastal Research, Special Issue 6 (Artificial 
beaches), pp. 127-140. 

9. De gangbare term 'borrow area' voor winlokatie van sediment 
suggereert veelal ten onrechte een teruggave van sediment aan dit 
gebied. 

10. De uitdrukking 'naar de vaantjes' heeft tijdens het veldwerk voor dit 
onderzoek een extra dimensie gekregen. 
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