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SAMENVATTING 

Zandsuppletie wordt wereldwijd toegepast om (structureel) eroderende 
kusten te herstellen of in stand te houden. Zandsuppletie betekent een directe 
toevoer van zand naar het strand, waar het zand zorgt voor een buffer tegen de 
golfenergie tijdens stormen. Suppletie kan echter ook de uitwisseling van 
zand tussen het strand en de duinen veranderen. In dit proefschrift is de 
invloed van zandsuppletie op verstuiving en zeereepontwikkeling bestudeerd 
(Hoofdstuk 1). 

Het onderzoek is verricht op een aantal plaatsen langs de Nederlandse 
kust (Hoofdstukken 2 en 3). In twee gebieden, op Ameland en bij Den Helder, 
zijn veldmetingen gedaan naar verstuiving en hieraan gerelateerde factoren 
(Hoofdstukken 4 en 5). Er is zowel voorafgaand aan het opbrengen van het 
suppletiezand als na het opbrengen van het suppletiezand gemeten. Bovendien 
is de ontwikkeling van de topografie en de zeereepvegetatie gedurende enkele 
jaren gevolgd. De gegevens van de twee gebieden zijn ook gebruikt in het 
eolisch zandtransportmodel SAFE en het luchtstromingsmodel HILL. Met 
behulp van de beide modellen is de invloed geëvalueerd van verschillende 
materiaaleigenschappen en ontwerpen van zandsuppleties op de verstuiving 
en morfologische ontwikkeling van het strand-duin systeem (Hoofdstuk 6). 

De effecten van zandsuppletie op de ontwikkeling van het strand en de 
zeereep zijn bestudeerd in twaalf suppletiegebieden (Hoofdstuk 2). 
Zandsuppletie op het strand bevorderde de ontwikkeling van de zeereep. De 
zeereep werd nauwelijks aangetast gedurende de eerste vier jaren na 
zandsuppletie. Er is een negatieve zandbalans gevonden voor de gehele zone 
boven de hoogwaterlijn. Deze negatieve zandbalans verandert niet na 
suppletie. Een jaar na het opbrengen van de zandsuppletie nam de erosie van 
het strand toe. In hetzelfde jaar nam ook de verstuiving naar de zeereep 
significant toe: er is een aanstuiving van gemiddeld 14 m3 m"1 j " 1 gemeten, 
tegenover gemiddeld 9 m3 m"1 j ~ ' in jaren zonder invloed van zandsuppletie. 
De ruimtelijke en temporele variatie in aanstuiving was echter groot. De 
gehanteerde methode is niet geschikt om de verstuiving in het jaar van 
suppletie te bepalen. 

De toename van de aanstuiving na zandsuppletie kan verschillende 
oorzaken hebben. Veel factoren die samenhangen met de eigenschappen van 
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het suppletiezand (zoals de korrelgrootte-verdeling van het zand), en het 
ontwerp van een zandsuppletie (die bijvoorbeeld de breedte en de topografie 
van het strand bepaalt), beïnvloeden de stuifgevoeligheid van het zand 
(erodibiliteit), de beschikbaarheid van zand en de erosiviteit van de wind, en 
kunnen de verstuiving van suppletiezand daardoor verminderen of juist 
versterken. Een aantal van deze factoren en hun invloed op het 
verstuivingsproces is in detail bestudeerd. 

Stuifgevoeligheid van zand 
Het wingebied wordt over het algemeen gekenschetst door een grote 

verscheidenheid aan materiaaleigenschappen in zowel de verticale 
(temporele) als de horizontale (ruimtelijke) richting. Het materiaal in het 
wingebied wordt gemengd bij het vervoer naar het suppletiegebied. Het zand 
bevat vaak ook bijmengingen van grind, silt, schelpen en organische stof, die 
nauwelijks voorkomen in het oorspronkelijke strandzand. Bovendien is het 
suppletiezand niet gesorteerd door de zee en de wind zoals het zand dat onder 
natuurlijke omstandigheden het strand bereikt. Zandmonsters van een aantal 
gesuppleerde stranden en aangrenzende niet-gesuppleerde stranden langs de 
Nederlandse kust verschillen daarom (Hoofdstuk 3). Het suppletiezand is 
slechter gesorteerd, heeft een platte korrelgrootte-verdeling, die bovendien 
negatief scheef is (grove staart), en bevat meer siltdeeltjes, meer grove 
kwartskorrels en meer schelpen en schelpfragmenten. 

De stuifgevoeligheid van het zand is in een windtunnel bepaald, en 
vervolgens gerelateerd aan de korrelgrootte-verdeling van het zand 
(Hoofdstuk 3). De stuifgevoeligheid van het zand hangt af van de 
sorteringsgraad van het zand en van de hoeveelheid schelpfragmenten in het 
materiaal, maar niet van de gemiddelde korrelgrootte van het zand. Aan het 
oppervlak werd vaak een schelpenvloertje gevormd, waardoor in een aantal 
gevallen het zandtransport uiteindelijk stopte. Het suppletiezand, dat slechts 
redelijk tot redelijk goed gesorteerd was, en veel schelpfragmenten bevatte, 
verstoof tijdens de proeven slechter dan het oorspronkelijke strandzand. Zand 
van twee suppleties die wel redelijk tot goed stoven, was goed tot zeer goed 
gesorteerd. Voor zand met een polymodale korrelgrootte-verdeling zoals 
suppletiezand geldt dat sortering en de aanwezigheid van schelpfragmenten 
daarom belangrijker kunnen zijn dan de gemiddelde korrelgrootte. Het is 
daarom niet gerechtvaardigd uit te gaan van goed gesorteerd zand in proces
respons modellen zoals SAFE-HILL. 

Zodra het suppletiezand op het strand is opgebracht, wordt het 
oppervlak selectief bewerkt door mariene en eolische processen (Hoofdstuk 
4). De sorterende werking van met name de wind is bestudeerd op Ameland, 
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waar het strand met redelijk gesorteerd, schelphoudend zand was gesuppleerd. 
Omwerking van het zand door de zee zorgt voor een afname van 
schelpfragmenten en een afname van zeer fijne zand- en siltdeeltjes op het 
natte strand, met uitzondering van het vloedmerk. Tijdens verstuiving vindt 
ontmenging van het suppletiezand plaats: op het droge strand wordt een 
vloertje gevormd, met redelijk gesorteerd zand en een aanzienlijke 
hoeveelheid schelpfragmenten, silt en grove kwartskorrels, afgewisseld met 
hierop gesuperponeerde plekken met verstoven zand met minder 
schelpfragmenten. Silt en schelpfragmenten zijn ondervertegenwoordigd in 
het zand dat tijdens matige en sterke wind in verstuiving gaat, wat duidt op 
hoge drempelwaarden van deze componenten voor verstuiving. Naar de 
zeereep verstoven suppletiezand bevat slechts kleine hoeveelheden 
schelpfragmenten en is fijner en beter gesorteerd dan het suppletiezand op het 
strand. De sorterende werking leidt weliswaar tot een sterkere gelijkenis van 
de materiaaleigenschapen van het suppletiezand met die van het 
oorspronkelijke zand, maar er blijven verschillen. Het suppletiezand blijft 
slechter gesorteerd en heeft nog steeds een negatievere scheefheid. Bovendien 
bevat het naar de zeereep verstoven suppletiezand nog steeds meer grof 
materiaal dan zowel het oorspronkelijke strandzand als het naar de zeereep 
verstoven oorspronkelijke zand. Omdat een goed verband is gevonden tussen 
dit grove materiaal en het carbonaatgehalte, zijn effecten op de vegetatie te 
verwachten (Hoofdstuk 3). 

Schelpenvloertjes ontwikkelen zich met name op het droge strand 
(Hoofdstukken 4 en 5), en op banketten (suppleties langs de duinvoet), 
duinfront- en duinsuppleties (Hoofdstuk 3). Het schelpenvloertje dat op het 
strand op Ameland was gevormd, leek weliswaar te leiden tot een afname in 
het zandtransport, maar het zandtransport stopte niet, zoals in de windtunnel 
is gevonden (Hoofdstuk 5). Tijdens verschillende omstandigheden wordt een 
bron voor verstuiving gevonden op het natte strand, waar het zand is 
omgewerkt door de zee, op het schelpenvloertje zelf of op de hierop 
gesuperponeerde plekken met goed gesorteerd droog zand. De ruimtelijke 
variabiliteit van het oppervlak droeg waarschijnlijk bij aan de variatie in 
verstuiving op het strand. 

Beschikbaarheid van zand 
Er is een bepaalde afstand nodig om verstuiving volledig op gang te 

doen komen, de zogenaamde kritische strijklengte. Op een strand wordt de 
minimale strijklengte voor aanlandig zandtransport bepaald door de breedte 
van het strand tussen de waterlijn en de duinvoet. De windrichting kan de 
strijklengte van de wind over het strand sterk vergroten. De gemeten 
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verstuiving op het strand van Ameland en Den Helder blijkt verband te 
houden met de strijklengte (Hoofdstuk 5). Vooral op het Helderse strand nam 
het zandtransport toe met toenemende strijklengte. Omdat de breedte van het 
strand (en dus de strijklengte) positief gecorreleerd is met zandsuppletie, geeft 
dit aan dat een grotere zandflux (en meer erosie op het strand) verwacht kan 
worden na zandsuppletie. Dit effect zal direct na zandsuppletie het grootst 
zijn, en zal afnemen naarmate de zandsuppletie door de werking van water en 
wind wordt geërodeerd. De beschikbaarheid van zand voor verstuiving, die 
mede wordt bepaald door de aard en gesteldheid van het oppervlak, lijkt van 
belang voor dit effect. Het verband tussen verstuiving en de strijklengte van 
de wind over het strand werd echter in belangrijke mate verstoord door met 
name de variabiliteit in oppervlakte-eigenschappen. 

De invloed van de aanpassingslengte, die verband houdt met de afstand 
waarop het zandtransport zich aanpast aan een nieuw evenwicht, en die dus 
gerelateerd is aan de kritische strijklengte, is geëvalueerd met behulp van het 
SAFE-HILL model: een toename van de aanpassingslengte beperkte de 
ontwikkeling van het strand en de zeereep (Hoofdstuk 6). 

Erosiviteit van de wind 
Het SAFE-HILL model is gebruikt voor het evalueren van de invloed 

van suppletieontwerp op de erosiviteit van de wind (die is uitgedrukt in 
wrijvingssnelheid), en daarmee op het patroon van erosie en depositie op het 
strand en in de zeereep (Hoofdstuk 6). Het ontwerp van een strandsuppletie 
had weinig effect op de erosiviteit van de wind. Bovendien was er nauwelijks 
verschil in de erosiviteit van de wind over het ongesuppleerde strand en het 
gesuppleerde strand op Ameland. De erosiviteit van de wind over een banket 
van goed gesorteerd los zand resulteerde echter wel in een sterke aanpassing 
van de suppletie. De steile, onbegroeide loefzijde erodeerde door versnelling 
van de wind. Depositie van dit zand vond vooral direct op de top van het 
banket plaats. 

Dit onderzoek laat zien dat zandsuppletie vooral een positief effect 
heeft op de duinvorming doordat het zand op het strand een buffer vormt 
tegen golfenergie waardoor duinvoeterosie wordt voorkomen, en doordat de 
verstuiving van zand naar de duinen tijdelijk kan toenemen. Dit sluit niet uit 
dat zandsuppletie in individuele gevallen een afname in verstuiving tot gevolg 
kan hebben. De factoren die samenhangen met verstuiving hebben dikwijls 
complexe terugkoppelingen, die in beschouwing moeten worden genomen bij 
het optimaliseren van zandsuppleties vanuit het oogpunt van kustverdediging, 
maar ook van geomorfologie en ecologie (Hoofdstuk 7). 
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