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Samenvatting
...................................................................................

Inkadering in bestaand beleid

Voor winning van zeezand op de Noordzee is een aantal beleidsdocumenten van belang, namelijk het Stuctuurschema Oppervlaktedelfstoffen
(SOD), het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee, gekoppeld aan een
MER (RON/MER), de vierde nota Waterhuishouding en het Structuurschema Groene Ruimte. Kernprincipes zijn een zo zuinig mogelijk gebruik
van oppervlaktedelfstoffen, optimale afstemming met andere gebruiksfuncties op de Noordzee en het behoud van een duurzaam functioneren van
het watersysteem Noordzee. Om deze kernprincipes te verwezenlijken is
een aantal richtlijnen voor zeezandwinning van kracht. Sinds 1993 heeft
zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die niet in het RON/MER zijn
opgenomen. In een herziene versie (RON2) kunnen deze ontwikkelingen
mogelijk tot hun recht komen. Mede daarom is het gewenst om in te gaan
op de fysische effecten van tijdelijke zandwinning in de kustnabije zone,
van grootschalige zandwinning door overdimensionering van vaargeulen
en van grootschalige zandwinning in wingebieden.
Tijdelijke zandwinning in de kustnabije zone

Bij de uitvoering van een strandsuppletie kan het wenselijk zijn om in de
kustnabije zone een overslagstation in de vorm van een tijdelijke
zandwinput aan te leggen. Het zand van de strandsuppletie wordt door
middel van een persleiding uit de zandwinput gehaald, met behulp van
baggerschepen wordt de zandwinput weer aangevuld met zand uit zee. De
maximale omvang van een dergelijke zandwinput bedraagt 1 miljoen m3.
Op basis van gegevens van reeds eerder uitgevoerde zandwinputten in de
kustnabije zone blijkt dat de karakteristieke tijdschaal waarin ongeveer
tweederde van de put wordt opgevuld ongeveer een half tot een heel jaar
bedraagt. Uit modelberekeningen lijkt het niet opvullen van een
zandwinput in de kustnabije zone een achteruitgang van de kustlijn van
maximaal enkele meters tot gevolg te hebben. De directe gevolgen van
een tijdelijke zandwinput op de kustveiligheid mag worden verwaarloosd
indien de zandwinput wordt aangebracht op een diepte beneden de
NAP –7 m. Uit berekeningen met het duinafslagmodel DUROSTA blijkt dat
dan de toename van het volume duinafslag minder dan 5% bedraagt.
Grootschalige zandwinning in vaargeulen

Het verruimen (overdimensioneren) van de Euro-Maasgeul en de IJgeul is
één van de mogelijkheden om grootschalig zand te winnen. Indien het
zogenaamde Nulplus-alternatief uit de huidige RON/MER wordt uitgevoerd, bedraagt de maximaal winbare hoeveelheid 320 miljoen m3 voor de
Euro-Maasgeul, respectievelijk 200 miljoen m3 voor de IJgeul. De gevolgen
voor de scheepvaart zijn over het algemeen positief: de breedte en diepte
nemen toe en de stroomsnelheid dwars op de schepen neemt af. Rond de
koppen van de havenhoofden kan, afhankelijk van het ontwerp van de
overdimensionering echter wel een complex stromingspatroon ontstaan,
met mogelijke hinder voor de scheepvaart tot gevolg. Verder kunnen er
grotere golfhoogten optreden, doordat de golven via de vaargeulen verder
naar de kust kunnen doordringen. Verbreding en verdieping van de
vaargeulen maken onderhoudswerk in de vaargeul voor langere tijd
overbodig: de baggermarge (het verschil tussen de werkelijke diepte en de
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streefdiepte) neemt toe, evenals de afstand tussen de scheepvaart en de
taluds. Wel kan door middel van estuariene circulatie (kustwaartse stroming
van het zoute zeewater onder het lichtere zoete rivierwater door) een
toename van slibtransport naar de havens optreden. Erosie van de randen
van de vaargeulen kunnen negatief uitwerken op aanwezige kabels en
leidingen en op het zandbudget van de Nederlandse kust. Over een
periode van 50 jaar breidt de erosiezone zich uit over een afstand van 6 tot
20 kilometer langs het diepere deel van de kust. De aanwezigheid van
havenhoofden heeft echter een positieve invloed op het zandbudget van
de nabije kustzone en daarmee op de kustlijnligging. De invloed van
overdimensionering van de vaargeulen op de kustveiligheid speelt alleen
voor de zeewering rond de havenhoofden. Deze invloed is hier niet onderzocht.
Grootschalige zandwinning in wingebieden

Grootschalige zandwinning in wingebieden met een omvang van meer dan
100 miljoen m3 kan effect hebben op ecologie, kabels en leidingen,
kustlijnhandhaving en kustveiligheid. Door de uitvoering van de zandwinning verdwijnt het gehele bodemleven van het wingebied. Herstel van dit
bodemleven kan alleen optreden indien de verblijftijd van het water in het
wingebied minder dan ongeveer 10 dagen bedraagt, waardoor het
zuurstofgehalte op peil blijft. Het is daarom van belang dat neervorming
onder aan taludhelling en stratificatie onder de oorspronkelijke zeebodem
wordt voorkomen. Door de wingebieden te situeren met de lengterichting
evenwijdig aan de stroomrichting, treedt er een proces op waardoor het
wingebied stroom gaat trekken en het water sneller wordt ververst. De
aanwezigheid van een grootschalig wingebied heeft ook morfologische
gevolgen, waarbij met name de orientatie op de getijstroom en de lengte /
breedte verhouding van belang zijn. Modelberekeningen tonen aan dat een
doorgaande verdieping na aanleg mogelijk is, afhankelijk van de geometrie
van het wingebied. Afkalving van de randen en verplaatsing van het
wingebied kunnen binnen een periode van 50 jaar hinder opleveren voor
kabels en leidingen binnen een zone van enkele kilometers rond het wingebied. Indien het wingebied dicht tegen de zeewaartse grens van het
kustfundament ligt, kan hierdoor een zandverlies in de kustzone optreden.
(Bij het verschijnen van dit rapport is de zeewaartse grens van het kustfundament nog niet formeel vastgelegd. Vermoedelijk wordt dit de
doorgaande NAP –20 m dieptelijn.) De invloeden van grootschalige
zandwinning op kustlijnhandhaving en kustveiligheid lijken beperkt. Op
basis van een beperkt aantal modelberekeningen ten behoeve van de
tweede Maasvlakte wordt geconcludeerd dat er geen significante toename
optreedt van de hydraulische randvoorwaarden (waterstanden, golfhoogten en golfperioden). Ook valt er binnen een termijn van 5 jaar geen structurele achteruitgang van de kustlijnligging te verwachten. De invloed op de
kustlijnligging over een langere periode (bijvoorbeeld 50 jaar) is echter nog
niet duidelijk in beeld gebracht.
Advies

Voor tijdelijke zandwinning in de kustnabije zone langs de gesloten
Hollandse kust en de middendelen van de eilanden worden de volgende
adviezen gegeven:
- Aanbevolen wordt om in ieder geval de tijdelijke zandwinput na afloop
van de zandsuppletie op te vullen tot het niveau van de oorspronkelijke
bodemligging.
- Tevens wordt aanbevolen om compensatie te verlangen voor het verlies
van zand dat tijdens het gebruik van de tijdelijke zandwinput uit de
omgeving naar de put is getransporteerd. Deze compensatie kan
worden uitgevoerd door overdimensionering van de zandsuppletie of
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-

door een extra zandbuffer ter plaatse van de tijdelijke zandwinput. De
omvang van deze compensatie kan worden geschat met een in dit
rapport gepresenteerde formule.
Om te voorkomen dat de tijdelijke zandwinput nadelige gevolgen heeft
voor de kustveiligheid wordt geadviseerd om de winning te doen
plaatsvinden zeewaarts van de NAP –7 m lijn met een oppervlak kleiner
dan 10 ha.

Voor de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden en voor de koppen van de
waddeneilanden dienen nadere voorwaarden voor tijdelijke zandwinputten
in de kustnabije zone te worden vastgesteld.
Voor grootschalige zandwinning door overdimensionering van de
vaargeulen worden de volgende adviezen gegeven:
- Om reflectie van golven op de geulwanden te voorkomen wordt
aanbevolen de hellingen tenminste flauwer te doen zijn dan 1:7.
- Ten aanzien van kabels en leidingen wordt aanbevolen rekening te
houden met een invloedszone parallel aan de vaargeulen van 6 tot 20
kilometers over een periode van 50 jaar. Mogelijke maatregelen zijn het
instellen van een bufferzone van 1000 meter, een diepere ingraving van
kabels en leidingen en een periodieke controle op het bloot komen
liggen van kabels en leidingen.
- Vanwege het complexe stromingspatroon rond de koppen van havenhoofden wordt geadviseerd het ontwerp van de aansluiting van de
vaargeul modelmatig nader te bestuderen.
- Er wordt aanbevolen vooraf na te gaan of overdimensionering van de
vaargeulen een verandering van de estuariene circulatie tot gevolg
heeft, en indien dit het geval is aan te geven of daarmee een toename
van de aanslibbing van de havens mag worden verwacht.
- Er wordt aanbevolen om de positieve en negatieve effecten op het
zandbudget van aangrenzende kustvakken in kaart te brengen. Tevens
wordt aanbevolen de grenzen van deze kustzone parallel aan de
vaargeulen te definiëren, rekening houdend met een maximale overdimensionering en verwachte uitbreiding van het morfologische invloedsgebied op langere termijn.
- Er wordt aanbevolen nader studie te verrichten naar de invloed van
vaargeulen op golfcondities in de kustnabije zone en na te gaan hoe
overdimensionering van invloed is op de golfcondities tijdens ontwerpomstandigheden.
- Er wordt aanbevolen om de effecten van grootschalige zandwinning
door overdimensionering van de vaargeulen te bezien in samenhang
met effecten van andere grootschalige ingrepen in de Noordzee,
bijvoorbeeld tijdens MER-studies.
Voor grootschalige zandwinning in wingebieden worden de volgende
adviezen gegeven:
- Ten aanzien van kabels en leidingen wordt aanbevolen rekening te
houden met een invloedszone rond de grootschalige wingebieden van
enkele kilometers over een periode van 50 jaar. Mogelijke maatregelen
zijn het instellen van een bufferzone van 1000 meter, een diepere ingraving van kabels en leidingen en een periodieke controle op het bloot
komen liggen van kabels en leidingen.
- Er wordt aanbevolen een bufferzone van enkele kilometers in te stellen
tussen grootschalige wingebieden en de kustzone.
- Ondanks dat grootschalige zandwinning in wingebieden geen significante nadelige invloed lijkt te hebben op de kustveiligheid, wordt
aanbevolen dit aspect altijd mee te nemen bij de afweging rond grootschalig zandwinning in wingebieden.
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Fysische effecten van zeezandwinning

Er wordt aanbevolen om bij een voorgenomen grootschalige zandwinning in een wingebied een studie te verrichten naar de zuurstofconcentratie bij de bodem met behulp van een waterkwaliteitsmodel.
Ten aanzien van de geometrie van het wingebied wordt aanbevolen
geen kwantitatieve richtlijnen op te stellen. In plaats daarvan wordt
aanbevolen om voor iedere grootschalige zandwinning de effecten op
de relevante (gebruiks)functies van te voren na te gaan, door middel
van een Milieu Effect Rapportage.
Er wordt aanbevolen om de effecten van grootschalige zandwinning in
wingebieden te bezien in samenhang met effecten van andere grootschalige ingrepen in de Noordzee, bijvoorbeeld tijdens MER-studies.
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1 Inleiding
...................................................................................

1.1 Ontwikkelingen in richtlijnen zeezandwinning

In 1993 is het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee (RON), gekoppeld
aan een vrijwillig milieueffectrapport (MER) verschenen (Rijkswaterstaat,
1991), in het vervolg aangeduid als RON/MER. Daarin zijn richtlijnen
vastgesteld voor de winning van zeezand. Sinds 1993 heeft zich een aantal
ontwikkelingen voorgedaan die niet in het RON/MER zijn opgenomen. In
een herziene versie (RON2) kunnen deze ontwikkelingen mogelijk tot hun
recht komen.
Tijdelijke zandwinning in de kustzone

Sinds 1990 zijn vele strandsuppleties uitgevoerd, die voor de meeste
locaties langs de Nederlandse kust hun effectiviteit bewijzen. De uitvoering
van een strandsuppletie kan mogelijk efficiënter verlopen door gebruik te
maken van een tijdelijke zandwinput in de kustzone landwaarts van de
NAP –20 m dieptelijn. Het RON/MER voorziet hier echter niet in.
Aangezien het gebruik van een tijdelijke zandwinput een herverdeling van
zand binnen de kustzone impliceert in plaats van een permanente onttrekking, kan het mogelijk als een nieuw alternatief worden beschouwd in het
RON2.
Grootschalige en diepe zandwinning buiten de kustzone

De laatste jaren zijn plannen om land te winnen voor de Nederlandse kust
ontwikkeld. Voorbeelden van potentiële kustuitbreiding zijn: 2e Maasvlakte, Vliegveld in Zee, Kustlocatie Nieuw-Holland (plan Waterman). Een
eventueel toekomstige kustuitbreiding zal tot stand moeten komen middels
(ophoog)zand uit zee. De benodigde hoeveelheid zand over een periode
van 5 tot 10 jaar bedraagt tussen de 200 en 2000 miljoen m3, afhankelijk
van de uitbreidingsplannen. Afgezet tegen de huidige jaarlijkse hoeveelheid
van ca. 25 miljoen m3 voor het kustonderhoud en de markt (zie paragraaf
2.3), betekent dit een extra zandvraag van één tot tienmaal de jaarlijkse
hoeveelheid.
Naast grootschalige zandwinning voor potentiële kustuitbreidingsplannen,
wordt onderzocht of grootschalig zand gewonnen kan worden in de
Noordzee voor de beton- en metselindustrie. Hiertoe is reeds een Milieueffectrapportage voor de winning van Beton- en Metselzand op de
Noordzee opgesteld (RIKZ, 1999/2001). Hierbij wordt gedacht aan een
opbrengst van 40 miljoen ton geschikt beton- en metselzand en maximaal
ca. 320 miljoen m3 ophoogzand over een periode van 10 jaar. Dat is vergelijkbaar met de huidige omvang van zandwinning.
Het benodigde zand dient voldoende grof te zijn en is op de Noordzeebodem slechts beperkt voorradig. Uit vooronderzoek blijkt dat het
geschikte zand zich ofwel op toppen van zandgolven bevindt, ofwel in
sedimentlagen op tenminste 5 m onder de zeebodem. In het laatste geval
moet winning over een grotere diepte plaatsvinden dan de maximaal
toegestane windiepte (2 m) volgens het huidige RON/MER. Ook in geval
van grootschalige zandwinning ten behoeve van potentiële kustuitbreiding
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bestaat de wens om winning over grotere dieptes toe te staan, om
zodoende het winoppervlak te beperken.
In het RON2 kan mogelijk rekening gehouden worden met het (eventueel
toekomstig) grootschalige karakter van zandwinning en met de wens om te
komen tot diepe zandwinning (meer dan 2 meter).

1.2 Kader en vraagstelling

Directie Noordzee heeft aan het RIKZ gevraagd om een studie uit te voeren
naar de fysische effecten van zeezandwinning, gerelateerd aan bovengenoemde ontwikkelingen, die van belang zijn voor een aantal (gebruiks)functies van de Noordzee. De studie dient basiskennis en adviezen op te
leveren ten behoeve van een eventuele herziening van de richtlijnen voor
zeezandwinning in het RON2, de opvolger van het huidige RON/MER.
In de periode 1996-1999 heeft studie plaatsgevonden binnen het kader
van het RWS-onderzoeksprogramma KUST*2000, met de regionale kustdirecties en de hoofddirectie als gezamenlijke opdrachtgever.

1.3 Aanpak adviesrapport

In relatie tot genoemde ontwikkelingen zijn hypothesen gevormd over de
(theoretisch) verwachte fysische effecten voor drie vormen van zandwinning:
- tijdelijke zandwinning in een relatief diepe put landwaarts van de NAP
–20 m dieptelijn, ten behoeve van de uitvoering van een strandsuppletie;
- maximale overdimensionering (verbreden en verdiepen) van de
vaargeulen naar de havens van Rotterdam (Euro-Maasgeul) en
IJmuiden (IJgeul), conform het zogenaamde Nulplus-alternatief in het
RON/MER;
- grootschalige en diepe winning in een aaneengesloten wingebied
zeewaarts van de NAP –20 m dieptelijn, met een omvang groter dan
100 miljoen m3.
Vervolgens zijn veldgegevens verzameld en geanalyseerd en zijn modelberekeningen uitgevoerd om de hypothesen, voor zover mogelijk, te toetsen.
De binnen KUST*2000 uitgevoerde onderzoeksactiviteiten zijn hieronder
weergegeven.
Tijdelijke zandwinning in de nabije kustzone

-

-

Analyse van waarnemingen van de morfologische ontwikkeling van
zandwinputten in de actieve kustzone (Jetten en Lei, 1998; Verhagen
en Kosgoda, 1998)
Procesmodelstudie (Unibest-TC) naar de invloed van een zandwinput
op nabije kustzone, op een termijn van 1 jaar (Klomp, 1996)
Verkennende procesmodelberekeningen van duinafslag (Durosta)

Overdimensionering van vaargeulen

-

Fysische effecten van zeezandwinning

Inventarisatie van morfologische experimenten voor de Hollandse kust
(Walstra et al., 1998)
Analyse van waarnemingen van de morfologische ontwikkeling van de
Euro-Maasgeul plus procesmodelstudie (Sutrench) naar de profielontwikkeling van de Euro-Maasgeul op een termijn van 5 jaar (Hoitink, 1997)

10

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

-

-

Aanvullende procesmodelstudie (Sutrench) naar de profielontwikkeling
van de Euro-Maasgeul op een termijn van 3 jaar, respectievelijk 50 jaar
(Walstra et al., 1998). Deze resultaten zijn ook gebruikt voor hoofdstuk 5
Expert-judgement over de lange termijn (50 jaar) morfologische ontwikkeling van de vaargeulen (Stive et al., 1998)

Grootschalige zandwinning in wingebieden

-

-

-

Numerieke procesmodelstudie (Waqua) naar waterbeweging, aangevuld met theoretische studie naar het effect van “stroomtrekken”
(Svasek b.v., 1998).
Numerieke procesmodelstudie (Delft3D) naar waterbeweging en lange
termijn (tot 1000 jaar) morfologische ontwikkeling (Klein, 1999).
Combinatie van theoretische en numerieke procesmodelstudie
(Delft3D) naar stabiliteit van getijdenbanken en wingebieden (Németh,
1998)
Expert-judgement over de lange termijn (50 jaar) morfologische ontwikkeling van wingebieden (Stive et al., 1998)

Bij bovenstaande activiteiten is dankbaar gebruik gemaakt van gegevens en
inzichten verkregen uit andere projecten, zoals Projectorganisatie
Maasvlakte 2, de Punaise proeven, RIACON, Simon Stevinproef, klapput
Ameland etc. De rapportage van de onderzoeksresultaten in het voorliggende rapport is tot stand gekomen binnen het programma KUST*2005.
Dr. D.W. Dunsbergen (RIKZ) en drs. A. Stolk (Directie Noordzee) hebben
een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsborging door het leveren van
commentaar op de diverse concepten. Verder wordt opgemerkt dat mevr.
L. Walburg een bijdrage heeft geleverd aan de analyse en de presentatie in
kaartvorm van de tijdelijke zandwinputten in hoofdstuk 3.

1.4 Afbakening adviesrapport

Het voorliggende adviesrapport gaat in op de beschrijving van de fysische
effecten ná winning, meer specifiek: de beïnvloeding van de waterbeweging, de sedimenttransporten en de morfologische ontwikkeling. Fysische
effecten tijdens winning, waaronder een vertroebeling van de waterkolom
door overvloei van slib, blijven hier buiten beschouwing. De veranderingen
in het bodemleven van de wingebieden worden eveneens niet besproken.
Hiervoor wordt verwezen naar Van Dalfsen, 1998a en 2000 en Van
Dalfsen et al., 1999. Wel wordt het belang van de waterbeweging als
randvoorwaarde voor het ecologisch herstel aangegeven. In dat geval is de
ecologie als één van de ‘functies’ beschouwd. Kennis hierover is reeds
toegepast in de MER beton- en metselzand (RIKZ, 1999/2001).
Een deel van de resultaten hebben in eerder verschenen adviezen reeds
hun beslag gehad. Zo zijn de fysische effecten van tijdelijke zandwinning
het onderwerp in Hoogewoning, 1996 en heeft een verkenning van de
fysische effecten van grootschalige wingebieden plaats gehad in
Hoogewoning, 1997.
Dit rapport geeft de stand van zaken in het jaar 2000 weer. Het RON/MER
is dan nog het uitgangspunt. Resultaten van de in 1999 en 2000 uitgevoerde metingen in en om de verdiepte loswal (project PUTMOR) zijn niet
in dit rapport verwerkt. Evenmin zijn studies binnen het kader van het
projectbureau Flyland (naar de mogelijke aanleg van een vliegveld in zee)
gebruikt.
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1.5 Opzet en leeswijzer adviesrapport

Onderliggende rapportage geeft een overzicht van de belangrijkste fysische
effecten en de voortschrijdende inzichten daarin (kennisontwikkeling).
Anderzijds wordt een relatie gelegd tussen de fysische effecten en de
(gebruiks)functies (advies). Om beide onderdelen in voldoende mate te
belichten en recht te kunnen doen aan het karakter van zowel basisrapport
als adviesrapport is voor de volgende opzet gekozen:
.................................
Figuur 1.1

De drie vormen van zandwinning waar in het voorliggend rapport aandacht aan wordt geschonken
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-

-

-

-

de drie vormen van zandwinning zijn in drie aparte (inhoudelijke)
hoofdstukken uiteengezet (zie figuur 1.1);
elk van deze hoofdstukken start met de centrale vraag (paragraaf 1)
gevolgd door achtergrondinformatie over het relevante deel van het
kustsyteem (paragraaf 2);
in de derde paragraaf (paragraaf 3) wordt een koppeling gelegd tussen
de fysische effecten op verschillende tijd- en ruimteschalen en enkele
(gebruiks)functies van de Noordzee;
de fysische effecten, gerelateerd aan de (gebruiks)functies, worden per
schaalniveau (van kleine naar grote schaal) in aparte paragrafen uitgewerkt (paragrafen 4, 5 en 6);
het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies op het niveau van zowel
de fysische effecten zelf (kennisontwikkeling) als hun invloed op de
gebruiksfuncties (advies) (paragraaf 7).

De hoofdstukindeling is als volgt gekozen:
- Hoofdstuk 2 bevat achtergronden van het huidige beleid en richtlijnen
voor zandwinning. Hierna volgen de drie inhoudelijke hoofdstukken.
- In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het gebruik van tijdelijke zandwinputten in de nabije kustzone voor de uitvoering van een zandsuppleties
op de kust. De fysische effecten van dergelijke zandwinputten worden
besproken, in relatie tot de eventuele gevolgen daarvan voor het
kustonderhoud en de kustveiligheid.
- In hoofdstuk 4 en 5 wordt de aandacht verlegd naar een mogelijk
toekomstige zandbehoefte van grote omvang, bijvoorbeeld voor een
eventuele landaanwinning. Zandwinning kan plaatsvinden middels
verbreding en of verdieping (overdimensionering) van de EuroMaasgeul en IJgeul (hoofdstuk 4) of in daarvoor aangewezen wingebieden (hoofdstuk 5). Als (gebruiks)functies komen naast het kustonderhoud en de kustveiligheid ook de onderhoudswerkzaamheden, de
scheepvaart, de ligging van kabels en leidingen en ecologie aanbod.
- Het rapport wordt afgesloten met een advies voor richtlijnen op het
gebied van tijdelijke zandwinputten in de kustnabije zone en grootschalige zandwinning in vaargeulen en zandwinputten (hoofdstuk 6).
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2 Beleid en richtlijnen voor zandwinning (2000)
...................................................................................

2.1 Beleidskader zeezandwinning

Sinds jaar en dag worden in Nederland oppervlaktedelfstoffen gewonnen.
Het nationale beleid voor het winnen van oppervlaktedelfstoffen staat
beschreven in het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (SOD), deel 1
t/m 4 Planologische Kernbeslissing (SOD, 1996). Ook op de Noordzee
vindt winning van oppervlaktedelfstoffen plaats. In 1993 is het Regionaal
Ontgrondingenplan Noordzee (RON), gekoppeld aan een milieueffectrapport (MER) verschenen, kortweg RON/MER (Rijkswaterstaat, 1991). In het
RON zijn de algemene voorwaarden beschreven waaraan de vergunninghouder voor de winning van oppervlaktedelfstoffen (zand, grind, schelpen
en klei) op de Noordzee zich dient te houden. In het MER zijn de milieueffecten beschreven van winning in een zone langs de gehele Nederlandse
kust tot 50 kilometer uit de kust. Tevens is in het MER een brede belangenafweging gemaakt voor ontgrondingen op de Noordzee.
Naast het SOD en het RON/MER is ook ander beleid relevant. Wie oppervlaktedelfstoffen op zee wil winnen heeft, onder andere, ook rekening te
houden met de hoofddoelstelling uit de vierde nota Waterhuishouding
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998): “het hebben en houden van
een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van
gezond en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik
blijft gegarandeerd”. In het Structuurschema Groene Ruimte (Ministerie
van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, 1995) wordt de Noordzee aangewezen als kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit betekent dat
bij de winning van oppervlaktedelfstoffen een toetsing moet plaatsvinden
op aantasting van kenmerken en waarden van het gebied.
Naast uitbreiding van het beleid voor de zee heeft ook verandering van
wetgeving plaatsgevonden. De Ontgrondingenwet 1997 is nu van kracht
op het gehele Nederlandse deel van het continentale plat. Daarnaast zijn
internationale verdragen en regelgeving van de Europese Unie van kracht
geworden.

2.2 Richtlijnen voor zeezandwinning

Het RON/MER is bedoeld om over een langere periode (1991-2000) zorg
te dragen voor voldoende toelevering van oppervlaktedelfstoffen uit de
Noordzee ten behoeve van particulieren, bedrijven en de overheid. Het
betreft de winning van zand, grind, schelpen en klei. Daarbij wordt
rekening gehouden met:
- een zo zuinig mogelijk gebruik van oppervlaktedelfstoffen
- een optimale afstemming met andere gebruiksfuncties van de
Noordzee, zowel in ruimte als in tijd
- een duurzaam functioneren van het watersysteem Noordzee, de
aangrenzende wateren en het vasteland
Het plangebied van het RON/MER is de territoriale zee en het zeewaarts
daarvan gelegen deel van het Nederlands Continentaal Plat. Het MER
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beschrijft het gebied tot 50 km uit de kust. Voor de winning van zeezand
zijn (grote) gebieden aangewezen waar gewonnen mag worden (zie figuur
2.1). Het gaat om:
- de Euro-Maasgeul en de IJgeul (onderhoudsbaggerwerk)
- extra verdieping (maximaal 5 m) en een verbreding van de IJgeul en de
Euro-Maasgeul respectievelijk tot maximaal 2000 en 2700 m.
- de territoriale zee en het Nederlands deel van het continentale plat,
zeewaarts van de NAP –20 m dieptelijn of de 20 kilometerlijn wanneer
deze dichter bij de kust ligt dan de NAP –20 m dieptelijn (windiepte
maximaal 2 m). Aangewezen uitsluitingsgebieden/zones worden van
zandwinning uitgesloten1.
- geulen in de buitendelta’s van het Deltagebied (alleen voor noodzakelijk
baggerwerk en suppleties), mits in overeenstemming met het Integraal
Beleidsplan Voordelta (Bestuurlijk Overleg Voordelta, 1993)
- de zeegaten tussen de Waddeneilanden, mits in overeenstemming met
het Beheersplan Ontgrondingen Waddenzee (Rijkswaterstaat, 1985)
.................................
Figuur 2.1

Potentiële wingebied voor ophoog- en
suppletiezand en uitsluitingsgebieden,
uit Rijkswaterstaat, 1991

...................................................................................
Noten
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Een aantal gebieden zijn van zandwinning uitgesloten (zie figuur 2.1). Het
betreft:
- militaire terreinen2
- huidige en voormalige stortgebieden
- zones rond de ligging van kabels en leidingen
Een overzicht van de winlocaties op het Nederlands continentaal Plat (NCP)
in 1999 is gegeven in figuur 2.2.
.................................
Figuur 2.2

Wingebieden in 1999 (in rood) op het
NCP, bron: Directie Noordzee

2.3 Huidige omvang van zeezandwinning

De totale hoeveelheid zand die jaarlijks gewonnen wordt voor enerzijds de
zandhandel en anderzijds het kustonderhoud is weergegeven in figuur 2.3.

...................................................................................
Noten
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Na 1987 neemt de jaarlijkse zeezandwinning ten behoeve van de
zandhandel flink toe ten opzichte van de periode daarvoor, deels vanwege
de beperking van zandwinning in de Waddenzee en Voordelta. Sinds 1990
wordt de totale omvang van de zeezandwinning verder vergroot door de
invoering van het beleid van dynamisch handhaven (zie paragraaf 3.1.2).
.................................
Figuur 2.3

Totaal van zeezandwinning in de
vaargeulen en in wingebieden binnen
het Nederlands Continentale Plat (NCP)
1974 - 1999, bron: Directie Noordzee
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3 Tijdelijke zandwinning in de kustnabije zone
...................................................................................

3.1 Inleiding tijdelijke zandwinning
3.1.1 Vraagstelling: effecten van tijdelijke zandwinning in de kustnabije zone

De zandbalans van de kustzone (tot NAP –20 m of tot 20 km uit de kust) is
van belang voor de stabiliteit van de kust op lange termijn. Om die reden
wordt door het RON/MER geen zandwinning in de kustzone toegestaan.
Het gebruik van een tijdelijke zandwinput voor zandsuppleties op het
strand impliceert een (tijdelijke) herverdeling en geen permanente onttrekking van zand aan de kustzone. Na opvulling van de tijdelijke winput met
zand van buiten de kustzone wordt - net als bij een gebruikelijke zandsuppletie - zand aan de kustzone toegevoegd.
Het gebruik van een tijdelijke zandwinput, gerelateerd aan de uitvoering
van zandsuppleties op het strand, kan als een nieuw alternatief worden
beschouwd in aanvulling op het RON/MER. Ter onderbouwing daarvan is
kennis nodig over eventuele nadelige ecologische en fysische effecten.
Door zandwinning verdwijnt de lokale bodemfauna. De tijdelijke put wordt
na gebruik opgevuld met gebiedsvreemd sediment (uit de vaargeulen of
zeewaarts van de kustzone). Om te voorkomen dat er ecologisch arme
gebieden overblijven zal herstel van het bodemleven binnen ca. 6 jaar
plaats moeten vinden. In het vervolg van dit rapport blijven dergelijke
ecologische effecten overigens buiten beschouwing.
Bij een verdiepte bodemligging wordt de lokale waterbeweging en het
sedimenttransport beïnvloed. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de
kustveiligheid en zo mogelijk dient een achteruitgang van de momentane
kustlijnligging (MKL) worden voorkomen.
De hoofdvraag in dit hoofdstuk luidt:
Welke fysische effecten treden op ten gevolge van een tijdelijke
zandwinput in de nabije kustzone en welke invloed hebben deze effecten
op de gebruiksfuncties “kustonderhoud” en “kustveiligheid”?
3.1.2 Achtergrond: dynamisch handhaven van de kustlijn

Al sinds de jaren ‘50 worden zandsuppleties op de kust uitgevoerd, hoofdzakelijk na duinafslag als gevolg van stormen. In 1990 is het beleid van
“dynamisch handhaven” van de Nederlandse kustlijn van kracht geworden
(Rijkswaterstaat, 1990). Voor een groot deel van de Nederlandse kust is
een zogenaamde Basiskustlijn (BKL) vastgesteld waaraan de ligging van de
momentane kustlijn (MKL) getoetst wordt. Achteruitgang van de MKL
door structurele erosie wordt gecompenseerd door de uitvoering van
zandsuppleties (zie kader); in 1999 is 6.2 miljoen m3 zeezand gewonnen
ten behoeve van het kustonderhoud (zie figuur 2.3).
Sinds 1990 zijn vele strandsuppleties uitgevoerd. Ervaringscijfers tonen aan
dat voor de meeste locaties langs de Nederlandse kust de strandsuppleties
hun effectiviteit bewijzen (Walhout et al., 2000). Maar het kan nog effectiever. Na een succesvol verlopen proef met een zandsuppletie onder water
bij Terschelling (NOURTEC, 1997) zijn op diverse locaties langs de
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Nederlandse kust ‘onderwatersuppleties’ aangebracht. Omdat één m3 zand
onder water goedkoper is dan op het strand, kan voor hetzelfde geld meer
zand worden aangebracht. Natuurlijke processen zorgen er vervolgens voor
dat een deel van het zand naar de kust wordt gebracht.
Zandwinning ten behoeve van kustonderhoud
Zandsuppleties op het strand of onder water dicht bij de kust maken een wezenlijk deel
uit van het jaarlijks kustonderhoud. Hierbij wordt in de meeste gevallen het zand
gewonnen door sleephopperzuigers op één van de daarvoor aangewezen wingebieden en
vervolgens getransporteerd naar de suppletielocatie (figuur 3.1).

Figuur 3.1 Sleephopperzuiger wint zand van de Noordzeebodem, bron: RIKZ
Bij een zandsuppletie op het strand koppelt de sleephopperzuiger zich vast aan een
pijpleiding, enkele honderden meters van het strand. Via de pijpleiding wordt het zand
naar het strand geperst en met bulldozers verspreid (figuur 3.2a en b). In geval van een
suppletie onder water laat de sleephopperzuiger het zand dicht onder de kust op de
bodem vallen (‘klappen’).

Figuur 3.2 Uitvoering van een strandsuppletie bij Texel. Het zand wordt via een pijpleiding op het strand gebracht (a), waarna het door bulldozers wordt verspreid (b), bron:
RIKZ.

De effectiviteit van een onderwatersuppletie is afhankelijk van een aantal
factoren. Zo spelen onder andere de locatie langs de Nederlandse kust, de
omvang van de onderwatersuppletie, de positie in het dwarsprofiel een rol.
Komende jaren vindt een evaluatie plaats van de effectiviteit van de (reeds
uitgevoerde) onderwatersuppleties binnen het kader van het onderzoeksprogramma KUST2005 (Dunsbergen, 2001).
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Suppleren onder water zal niet overal langs de Nederlandse kust even
effectief zijn. Een verminderde effectiviteit is te verwachten in bijvoorbeeld
kustgebieden waar een (diepe) geul vlak voor de kust aanwezig is. In een
dergelijke situatie verdient een strandsuppletie de voorkeur. In geval het
handhaven van de kustlijn dringend gewenst is, is een strandsuppletie
eveneens te prevaleren. De uitvoering van het kustonderhoud laat zich
samenvatten als:
onderwatersuppleties waar het kan en strandsuppleties waar het moet.
3.1.3 Tijdelijke zandwinput voor de uitvoering van een strandsuppletie

Bij de gebruikelijke uitvoering van een strandsuppletie met een sleephopperzuiger kan niet tegelijkertijd zand worden gewonnen én gesuppleerd.
Daarnaast is de koppeling van de sleephopperzuiger aan de pijpleiding
afhankelijk van relatief rustige weersomstandigheden. Beide aspecten
beïnvloeden de continuïteit en dus de duur van de uitvoering.
De uitvoering van een strandsuppletie kan mogelijk sneller en goedkoper
verlopen als gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke zandwinput in de
nabije kustzone. Via een aparte (stationaire) zuiger wordt zand gewonnen
van de vooroever en direct naar het aangelegen strand geperst. Dit kan
met een cutterzuiger (=steekzuiger), maar ook met behulp van een onderwaterbagger-systeem, beter bekend als de ‘Punaise’ (figuur 3.3). Na
uitvoering van de strandsuppletie wordt de put opgevuld met zand uit het
daarvoor aangewezen wingebied. Dit zand wordt gewonnen en aangevoerd door middel van een sleephopperzuiger (zie kader voor overige
uitvoeringsaspecten).
.................................
Figuur 3.3

Uitvoering van een strandsuppletie.
Boven: gebruikelijke uitvoering. Midden
en onder: een steekzuiger, respectievelijk een ‘punaise’ creëren een tijdelijke
zandwinput
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Uitvoeringsaspecten van een strandsuppletie met een tijdelijke zandwinput

Een tijdelijke zandwinput dient bij voorkeur ter hoogte van de suppletielocatie, dicht
onder de kust te worden aangelegd, bijvoorbeeld op een diepte rond de NAP –8 m
dieptelijn. Hoe dichter bij de kust, hoe minder inspanning er nodig is om het zand via een
persverbinding naar het strand te transporteren. Als de tijdelijke zandwinput echter te
dicht bij de kust ligt, dan worden de risico’s te groot voor de overslag vanwege ondiepte
en brekende golven.
De omvang van de put is ten hoogste gelijk aan de omvang van de zandsuppletie, die
maximaal orde 1 miljoen m3 bedraagt. Oppervlakte en diepte van de zandwinput zijn
afhankelijk van het type stationaire zuiger. Bij gebruik van de ‘Punaise’, worden relatief
diepe zandwinputten gecreëerd (tot maximaal 20 m onder de lokale bodemligging), met
relatief steile taludhellingen.
Zo nodig kan de tijdelijke zandwinput als overslagput fungeren. Zand uit het aangewezen
wingebied (buiten de kustzone) wordt dan eerst door een sleephopperzuiger in de put
gestort, vanwaar het door de stationaire zuiger naar het strand wordt geperst. In deze
situatie is de zandwinput van kleinere omvang dan de strandsuppletie. Dit kan om
uitvoeringstechnische redenen gewenst zijn of om eventuele nadelige effecten van de
aanwezigheid van een zandwinput te beperken.
De uitvoering van de suppletiewerkzaamheden neemt maximaal enkele maanden in
beslag.

3.2 Beknopte systeembeschrijving van de nabije kustzone

Het gebied waar de tijdelijke zandwinning plaatsvindt, ligt dichtbij of
binnen de nabije kustzone, maar buiten het gebied waar de golven breken
en/of waar zandwinning vanwege de diepgang van de schepen teveel
risico oplevert. Onder de nabije kustzone wordt verstaan het ondiepe
kustgebied, tot een diepte van ca. NAP –10 m.
Aan de zeewaartse zijde van de kustnabije zone domineert het getij de
waterbeweging. Binnen de nabije kustzone wordt de invloed van
(wind)golven in relatie tot de getijbeweging steeds belangrijker. Deze
invloed neemt toe naarmate het ondieper is. Wanneer golven van de
Noordzee de nabije kustzone binnen komen, verliezen ze energie door
wrijving met de bodem of via breking (figuur 3.4).
Zodra golven breken, drijven ze een stroming aan in de richting waarin ze
zich voortplanten. Aangezien de golven vrijwel altijd onder een hoek met
de kust binnenkomen, ontstaat er een stromingscomponent langs de kust,
ook wel de ‘golfgedreven langsstroming’ genoemd. Hiermee wordt zand
langs de kust getransporteerd.
Wanneer de grootte van de zandtransporten verandert langs de kust,
bijvoorbeeld omdat de lokale kusthoek verandert, ontstaan gebieden waar
zich zand ophoopt (sedimentatie) en waar zand verdwijnt (erosie). De
grootste bodemveranderingen in de nabije kustzone treden op als de
zandtransporten langs de kust door harde obstakels worden onderbroken.
Denk aan de Maasvlakte, de havenhoofden van IJmuiden, de strekdam bij
Texel (figuur 3.5) of aan de iets kleinere strandhoofden.
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.................................
Figuur 3.4

Dissipatie van golfenergie door breking
voor de kust tussen Egmond aan Zee en
IJmuiden, gezien vanaf het argusvideostation ‘Coast3D’ (zie ook
www.wldelft.nl/argus)

.................................
Figuur 3.5

Compilatiefoto van Noordwest Texel.
Duidelijk zichtbaar is de aanzanding aan
weerszijden van de Eierlandse strekdam

Ook dwars op de kust vinden bodemveranderingen plaats. De grootste en
snelste veranderingen doen zich voor tijdens stormomstandigheden. Tijdens
een storm verdwijnt zand uit het duin (duinafslag) en komt terecht op het
strand en de vooroever (figuur 3.6).
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.................................
Figuur 3.6

Principe van duinafslag na een storm,
naar: TAW, 1995

Tijdens de rustiger zomermaanden vindt herstel van het strand en duinen
plaats. Dit heeft tot gevolg dat de helling van het strandprofiel in de
wintermaanden flauwer is dan in de zomermaanden.

3.3 Effecten van tijdelijke zandwinning en (gebruiks)functies
3.3.1 Fysische aspecten en (gebruiks)functies tijdelijke zandwinning

De beschrijving van de algemeen (theoretisch) te verwachten fysische
effecten bij aanwezigheid van een tijdelijke zandwinput in de nabije
kustzone is te onderscheiden naar ruimteschaal (en bijbehorende
tijdschaal). Per ruimteschaal (van klein naar groot) worden de mogelijke
effecten gerelateerd aan relevante (gebruiks)functies (tabel 3.1).
3.3.2 Afbakening studie naar effecten tijdelijke zandwinning
.................................
Tabel 3.1

Fysische aspecten in relatie tot
relevante (gebruiks)functies van tijdelijke zandwinningl

Fysisch aspect

Relevante (gebruiks)functies

....................................................

.......................

I. Morfologische ontwikkeling van een tijdelijke zandwinput
en directe omgeving (paragraaf 3.4)
II. Morfologische ontwikkeling van de nabije
kustzone (paragraaf 3.5)
III. Duinafslag onder stormomstandigheden (paragraaf 3.6)

Kustlijnhandhaving
Kustlijnhandhaving
Kustveiligheid

Scenario’s voor tijdelijke zandwinputten

-

De omvang van een tijdelijke winput bedraagt ten hoogste
1 miljoen m3
Onder een tijdelijke zandwinput wordt verstaan een zandwinput
die - gedurende de suppletiewerkzaamheden - voor de duur van enkele
maanden in gebruik is. Voor een bovenschatting van de eventuele
effecten is uitgegaan van een maximale duur van 1 jaar.

Uitgangspunten effectbeschrijving

Bodem
Zowel de bodemstructuur (bepaald door de korrelgrootteverdeling en de
porositeit van het sediment) als de aanwezigheid van dynamische bodem-
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vormen (bijv. megaribbels of zandgolven) bepalen in theorie de mate van
wrijving die de waterbeweging met de bodem ondervindt. In het vervolg
wordt ervan uitgegaan dat:
- de invloed van een lokaal gewijzigde bodemwrijving op de waterbeweging te verwaarlozen is ten opzichte van de invloed van een gewijzigde
waterdiepte
Waterbeweging en sedimenttransport
Voor het toepassen van een dieptegemiddelde benadering dient te worden
aangenomen dat:
- het verticale profiel van de getijstroming logaritmisch van vorm is;
- de taludhelling van het wingebied niet te steil is (flauwer dan ca. 1:10),
zodat het verticale stroomsnelheidsprofiel in het wingebied gelijkvormig
blijft met de omgeving; bijgevolg resulteert een lagere (of hogere)
dieptegemiddelde stroomsnelheid in een evenredig lagere (of hogere)
stroomsnelheid nabij de bodem;
Verder is aangenomen dat:
- de invloed van de veranderingen van het golfveld op de grootte van het
sedimenttransport ter plaatse van het wingebied en directe omgeving te
verwaarlozen is ten opzichte van de sedimenttransporten geforceerd
door de veranderingen van de getijstroming.
Tot slot wordt opgemerkt dat de grootte van sedimenttransporten alleen in
relatieve zin wordt beschreven, omdat absolute waardes met grote
onzekerheidsmarges zijn omgeven. Algemeen gesteld is het sedimenttransport een functie van de dieptegemiddelde stroomsnelheid tot een zekere
macht n (met de waarde van n tussen 3 en 5).
3.3.3 Fysica met betrekking tot tijdelijke zandwinning
I. Morfologische ontwikkeling van een tijdelijke zandwinput en directe
omgeving

Ter plaatse van een zandwinput is de waterdiepte groter dan in de directe
omgeving. De grotere waterdiepte heeft een belangrijke invloed op de
lokale (getij)stroomsnelheid. Ten alle tijde geldt behoud van watermassa:
de hoeveelheid water die door een verticaal vlak wordt aangevoerd
(=debiet) moet gelijk zijn aan de hoeveelheid die wordt afgevoerd.
.................................
Figuur 3.7

Boven een lokale verdieping van de
bodem neemt de (dieptegemiddelde)
stroomsnelheid af (‘stroomverlamming’)

Vanwege de grotere waterdiepte boven de put, zal het daar (gemiddeld
over de diepte) langzamer moeten stromen. Dit wordt “stroomverlamming”genoemd. De grootte van de (dieptegemiddelde) snelheid boven het
wingebied is omgekeerd evenredig met de waterdiepte: u0/u1 = h1/h0 (zie
figuur 3.7).
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Door de afname van de (dieptegemiddelde) stroomsnelheid neemt ook de
grootte van de sedimenttransportcapaciteit in de put af. De toegenomen
waterdiepte zorgt bovendien voor een verminderde opwoeling van
sediment door golven. Ook hierdoor zal de sedimenttransportcapaciteit in
de put afnemen (Van Rijn, 1993). Bijgevolg zal er zich sediment in de put
afzetten, waardoor de zandwinput verondiept (figuur 3.8).
.................................
Figuur 3.8

Verondieping van een tijdelijke
zandwinput

Het aanzandend gedrag is ruwweg te benaderen als exponentieel
afnemend in de tijd: direct na aanleg is de aanzanding het grootst, waarna
deze in de tijd afneemt vanwege een kleiner wordend putvolume (figuur
3.9). De karakteristieke tijdschaal Te voor afname van het putvolume V
wordt dan gegeven door de tijd die verloopt tot het putvolume met een
63% is afgenomen (=1-1/e; e=2.718). Indien twee of meer achtereenvolgende waarnemingen van de bodemligging van een wingebied beschikbaar
zijn, kan een ruwe schatting van de (karakteristieke) tijdschaal van de
afname van het putvolume worden bepaald.
.................................
Figuur 3.9

Putvolume V als functie van de tijd T

Verder kan worden gesteld dat:
- de (karakteristieke) tijdschaal van opvulling kleiner is naarmate de lokale
natuurlijke sedimenttransporten groter zijn.
- de natuurlijke sedimenttransporten toenemen dichterbij de kust,
- de (karakteristieke) tijdschaal van opvulling groter is naarmate de
omvang van de zandwinput groter is,
- hoe meer de put wordt opgevuld, hoe minder stroomverlamming er zal
optreden. De afvangst van sediment neemt dan nagenoeg af.
Het zand voor de sedimentatie zal (deels) uit de direkte omgeving van het
wingebied afkomstig zijn. Het gebied waarover de erosie optreedt is in
principe groot ten opzichte van het putoppervlak, waarbinnen de sedimentatie plaatsvindt. Hierdoor zullen bodemveranderingen van de omgeving
kleiner zijn dan de veranderingen in de put. Een verdere uitwerking van het
bovenstaande is te vinden in paragraaf 3.4.
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II. Morfologische ontwikkeling van de nabije kustzone

Naast genoemde effecten ter hoogte van de zandwinput en directe
omgeving, zijn ook effecten op de nabije kustzone als geheel te
verwachten. Dit hangt samen met de invloed van een lokale zandwinput
op het golfveld.
Ter plaatse van de zandwinput is de waterdiepte groter dan in de
omgeving. Hierdoor zal - in theorie - het golfveld minder wrijving met de
bodem ondervinden, waardoor er minder golfenergie wordt gedissipeerd.
Dit resulteert in een iets grotere golfhoogte direct landwaarts van de put
dan in de situatie zonder put (figuur 3.10). De omvang van deze verminderde afname van golfenergie is in theorie afhankelijk van het oppervlak en
de absolute en relatieve diepte (ten opzichte van de directe omgeving) van
de zandwinput.
.................................
Figuur 3.10

Verloop van de met HISWA berekende
golfhoogte in een dwarslag ter hoogte
van Scheveningen voor verschillende
zandwinvarianten, uit Allersma en
Ribberink, 1992. Voor zandwinvariant
ZW03 (op NAP –14 m, breedte 1000 m
en windiepte 5 m) is de afname van de
golfhoogte richting de kust minder
groot dan bij de ondiepe winvarianten.

Bovendien kunnen golven van richting veranderen door refractie of
reflectie, waardoor de golfenergie anders wordt verdeeld langs de kust.
Beide effecten tezamen hebben invloed op de golfgedreven zandtransporten in de nabije kustzone, waardoor morfologische veranderingen plaats
kunnen vinden. Een verdere uitwerking van het bovenstaande is te vinden
in paragraaf 3.5.
III. Duinafslag onder stormomstandigheden

Een beïnvloeding van het golfveld tijdens stormomstandigheden behoort
ook tot de mogelijkheden. Dit kan leiden tot een verandering in de mate
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van duinafslag. Duinafslag wordt bepaald door de combinatie van waterstand, golfhoogte en golfperiode tijdens een storm. Een verdere uitwerking
van het bovenstaande is te vinden in paragraaf 3.6.

3.4 Morfologische ontwikkeling van tijdelijke zandwinputten
3.4.1 Gebruiksfunctie: Kustlijnhandhaving

Het gebruik van een tijdelijke winput ten behoeve van een strandsuppletie
biedt een alternatief voor de gebruikelijke uitvoering van strandsuppleties
voor het jaarlijks benodigde kustonderhoud. Het is echter niet uitgesloten
dat de aanwezigheid van de tijdelijke winput nabij de suppletielocatie de
effectiviteit van de strandsuppletie beïnvloedt.
In deze paragraaf wordt onderzocht of een tijdelijke winput zich morfologisch zodanig kan ontwikkelen dat dit leidt tot achteruitgang van de
momentane kustlijnligging (MKL). Dit wordt bepaald door (1) de snelheid
van opvulling in combinatie met (2) een uitbreiding en/of landwaartse
verschuiving van het putoppervlak van de tijdelijke winput.
In het volgende worden waarnemingen van de bodemligging rondom
voormalige en bestaande (kleinschalige) zandwinputten beschouwd
(paragraaf 3.4.2), gevolgd door resultaten van enkele morfologische
berekeningen (paragraaf 3.4.3).
3.4.2 Morfologische waarnemingen van kleinschalige zandwinputten
I. Proeven met tijdelijke zandwinputten

Bij wijze van proef zijn drie zandsuppleties uitgevoerd met behulp van een
tijdelijke zandwinput, gecreëerd met behulp van de “Punaise”. De eerste
twee proeven betroffen de locaties Bloemendaal en Zandvoort
(1993/1994), de derde betrof de locatie Heemskerk/Wijk aan Zee
(1996/1997) (zie figuur 3.11).
Om te achterhalen of een tijdelijke zandwinput ongewenste ecologische en
fysische effecten met zich meebrengt, is de uitvoering vergezeld gegaan
van een aanvullend monitoringsprogramma. Dit bestond uit bodembemonsteringen van het sediment en de bodemfauna op de winlocatie (vóór en
na winning / na opvulling van de winput) en in een ongestoord referentiegebied. Daarnaast hebben vóór, tijdens en na de uitvoering lodingen van
de winput en directe omgeving plaatsgevonden. Metingen van de stroomsnelheden of zandtransporten maakten geen deel uit van de monitoring.
Na afloop hebben technische evaluaties van de uitvoering plaatsgevonden
(Rakhorst en Mens, 1995; Rakhorst en Mens, 1997). De ecologische
monitoring wordt hier niet toegelicht. De resultaten daarvan zijn
beschreven in de volgende rapportages: Van Moorsel, 1994; De Looff en
Hallie, 1995; Van Dalfsen, 1997; Van Dalfsen en Storm, 1998 a en 1998 b;
Van Dalfsen et al., 1999. In het vervolg wordt ingegaan op de analyse van
de lodingen.
‘Punaiseproef’ Bloemendaal en Zandvoort:
Bij zowel Bloemendaal (nabij RSP 61.5 km) als Zandvoort (nabij RSP 67 km)
is in 1994 bij wijze van proef een tijdelijke zandwinput gebruikt voor de
uitvoering van strandsuppleties. Beide putten zijn aangebracht met behulp
van de Punaise, waarbij de oorspronkelijke bodemligging op NAP –7 m lag.
Bij Bloemendaal werd de put reeds 8 dagen na het beëindigen van de
winning weer opgevuld. Bij Zandvoort vond overlap plaats tussen de
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.................................
Figuur 3.11

Positie van de drie punaiseproeven

periode van winning en de periode van opvulling van de put. Over de
autonome morfologische ontwikkeling van de tijdelijke winputten bij
Bloemendaal en Zandvoort kunnen dan ook geen uitspraken worden
gedaan.
‘Punaiseproef’ Heemskerk/Wijk aan Zee:
Bij Heemskerk is nabij RSP 50 km in 1996/1997 bij wijze van proef
opnieuw een tijdelijke zandwinput gebruikt voor de uitvoering van een
strandsuppletie (tussen RSP 49.65 en 51.25 km). De put is aangebracht
daar waar de oorspronkelijke bodemligging tussen NAP –7 en –8 m lag.
Op 21 november 1996 is de winning in de put gestaakt vanwege een
kapotte leiding; reparatie bleek niet mogelijk. Tot 7 januari 1997 is de put
ongestoord blijven liggen, daarna is de put opgevuld (Rakhorst en Mens,
1997). Lodingen gedurende de ongestoorde periode zijn uitgevoerd op
28 november 1996 en op 7 januari 1997. In het volgende wordt de autonome morfologische ontwikkeling tussen deze twee lodingen (periode van
40 dagen) kort toegelicht.
Figuur 3.12 toont een verschilkaart tussen beide lodingen waaruit blijkt dat
er overwegend sedimentatie plaatsvindt (geel en rood), geconcentreerd
rond de diepe delen van de put. Nabij de randen van de put is een zone
met lichte erosie waarneembaar. Uit de profielkaart (figuur 3.13) is een
geringe afvlakking van het zeewaarts en landwaarts gelegen talud waar-
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neembaar. Dit wijst erop dat het opvullen van de put met name optreedt
door zandtransport dwars op de kust. De minimale bodemligging neemt
toe van NAP –16.9 m tot NAP –13.7 m.

.................................
Figuur 3.12

Verschilkaart van de bodemligging (7 januari 1997 - 28 november 1996) ter plaatse van de tijdelijke zandwinput en omgeving bij
Heemskerk

.................................
Figuur 3.13

Profielontwikkeling van de tijdelijke
zandwinput bij Heemskerk

Volgens de loding van 28 november bedraagt het putvolume cirva 154000
m3. In een periode van 40 dagen neemt dit putvolume af tot een hoeveelheid van circa 128000 m3 volgens de loding van 7 januari (Rakhorst en
Mens, 1997). Dit betekent dat de karakteristieke periode voor het opvullen
van de put 222 dagen bedraagt.
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II. Voormalige wingebieden in de nabije kustzone

Proefsleuf Scheveningen
Ten behoeve van de plaatsing van een afvalwaterleiding bij Scheveningen is
tussen 3 en 5 maart 1964 een proefsleuf gegraven. Het meest landwaartse
deel van de sleuf lag 700 m zeewaarts van de RijksStrandPalenlijn (RSP102)
en strekte zich uit tot een afstand van 1350 m zeewaarts van de RSP-lijn
(figuur 3.14). De breedte bedroeg ca. 50 m en de diepte was maximaal 2
m ten opzichte van de omliggende bodem. De ongestoorde bodemligging
varieert van NAP –7 m aan de landwaartse zijde tot NAP –10.5 m aan de
zeewaartse zijde van de sleuf.
.................................
Figuur 3.14

Locatie van de proefsleuf Scheveningen
en de Simon Stevinput voor de kust van
Zuid-Holland

Op basis van 9 (als betrouwbaar aangemerkte) lodingen is de bodemontwikkeling van de sleuf herleid. Direct na aanleg van de sleuf bedroeg het
totale volume ongeveer 20.000 m3. Na een periode van 173 dagen was er
een aanzanding opgetreden van 13.000 m3, wat inhoud dat de karakteristieke periode voor het opvullen van de sleuf 165 dagen bedraagt. (Svasek,
1965).
Over de profielontwikkeling werd het volgende geconcludeerd (zie figuur
3.15):
- De afname van de maximale diepte verloopt sneller dan het verloop van
de inhoudsverandering, door een afvlakking van de hellingen van de
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.................................
Figuur 3.15

Ontwikkeling van de bodemontwikkeling van de proefsleuf Scheveningen:
erosie aan de randen en sedimentatie in
de sleuf

-

proefsleuf. Er treedt dus plaatselijk erosie van de wanden op ten gunste
van het diepste gedeelte van de sleuf.
Onmiddellijk na aanleg bedroeg de maximale helling van de sleuf 1:5,
binnen twee maanden stellen zich hellingen in van 1:10 tot 1:15. De
zuidelijke helling blijft in alle opnamen gemiddeld steiler dan de noordelijke helling.

Simon Stevinput
Ter voorbereiding van de eventuele aanleg van een verdiepte loswal voor
de stort van baggerspecie uit de haven van Rotterdam is bij wijze van proef
de zogenaamde “Simon Stevinput” gecreëerd (figuur 3.14).
De aanleg van de put is uitgevoerd op 3 juli 1981; vervolgens is de put
open geweest tot 5 juli 1983. Vervolgens is de put weer op diepte gebracht
en gelijk daarna opgevuld met havenslib.
Het oppervlak van de put was 100 * 100 m2, terwijl de diepte onder de
oorspronkelijke bodem 6 meter bedroeg: deze lag op NAP –15.5 m.
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De natuurlijke morfologische ontwikkeling van de put is goed gevolgd
(Pluijm en Bossinade, 1986; Pluijm, 1994) (figuur 3.16). Het bleek dat de
put snel opvulde, binnen een jaar was het putvolume afgenomen van
60,000 m3 tot 10,000 m3. De aanzanding bestond zowel uit zand als uit
slib. Na een jaar trad er nog steeds een aanzanding op totdat een bodemligging van NAP –17.5 m werd bereikt. Op basis van bovengenoemde
gegevens kan worden berekend dat de karakteristieke tijdschaal voor het
opvullen van deze put 204 dagen bedraagt.
.................................
Figuur 3.16

Ontwikkeling van het putvolume in de
tijd, uit Pluijm en Bossinade, 1986

Zandwinput bij Ameland
Bij Ameland is in het najaar van 1990 een strandsuppletie van ca. 1 miljoen
m3 uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van een overslagput ter hoogte
van RSP 14 km in de nabije kustzone rond de NAP –9 m dieptelijn (figuur
3.17). Tevens is door een lekkage van de pijpleiding, waarmee het zand
naar het strand geperst werd, aan landwaartse zijde (zuidkant) lokaal een
bult ontstaan. Deze bult is grotendeels verwijderd in verband met reparatie
van de leiding, maar een overblijfsel van de bult (boven NAP –8 m) is in de
lodingen zichtbaar.
De put is aangebracht met behulp van een zogenaamde ‘cutterzuiger’ of
steekzuiger. Na afloop van de suppletiewerkzaamheden is de put niet
opgevuld. Uit de loding van 19 december 1990 blijkt dat de put een
volume had van ca. 140.000 m3; het oppervlak bedroeg ca. 0.5 ha, en de
maximale putdiepte lag op NAP -16.4 m, dus ruim 7 m beneden het lokale
bodemniveau (Van der Woude, 1992).
De (natuurlijke) morfologische ontwikkeling in de periode van 19 december
1990 tot 10 juli 1991 is genalyseerd op basis van lodingsgegevens van de
put en omgeving door Van der Woude, 1992. Uit de lodingsgegevens blijkt
het putvolume, ten opzichte van een horizontaal referentieniveau op NAP
–10 m, af te nemen in de loop van de tijd. Op 10 juli 1991 (na 203 dagen)
is het volume met ca. 60.000 m3 afgenomen en neemt de maximale
putdiepte af van NAP –16.4 naar NAP –12.7. Uitgaande van een exponentiële afname van het putvolume is de geschatte karakteristieke tijdschaal
van (natuurlijke) opvulling van de winput ca. 1.0 jaar.
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.................................
Figuur 3.17

Positie van de tijdelijke winput bij
Ameland

Naast een opvulling, is een verschuiving van zwaartepunt van de
zandwinput en de bult in oostwaartse richting (langs de kust) geconstateerd. De zandwinput verschuift ca. 12 m, de bult ca. 32 m oostwaarts. In
de richting dwars op de kust is de verschuiving van het zwaartepunt een
stuk kleiner. De zandwinput blijft ongeveer op dezelfde plaats liggen, de
bult verplaatst ca. 13 m naar de kust toe.
.................................
Figuur 3.18

Morfologische ontwikkeling van de
tijdelijke winput Ameland

In 1992 is de zandwinput opnieuw gebruikt voor de uitvoering van een
strandsuppletie. Na afloop van de suppletiewerkzaamheden is de put
wederom niet opgevuld. Er resteerde een put met een maximale putdiepte
van NAP –14.5 m, dus ruim 4 m beneden het lokale bodemniveau.
De (natuurlijke) morfologische ontwikkeling tussen 29 december 1992 en
1 november 1993 is geanalyseerd op basis van lodingsgegevens van de put
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en omgeving (zie ook Jetten en Lei, 1998). Figuur 3.18 laat zien hoe de
morfologische ontwikkeling van de put plaatsvindt. Tussen 29 december
1992 en 3 maart 1993 verplaats de put zich in noordoostelijke richting. Na
9 maart is de verplaatsing echter minimaal en vindt er vooral een opvullen
van de put plaats. Uitgaande van een exponentiële afname van het putvolume tussen 9 maart 1993 en 1 november 1993 kan de karakteristieke
tijdschaal van (natuurlijke) opvulling van de winput worden geschat op ca.
187 dagen (zie tabel 3.2).
.................................
Tabel 3.2

Volume- en diepteafname van de
klapput Ameland

Datum

Dagen na 09-03-93

Volume (m3)

Diepte (m + NAP)

................

.................

...............

...............

9 maart 1993
22 april 1993
1 november 1993

0
44
237

257000
193000
71000

–13.8
–12.9
–10.9

III. Waarnemingen van zandwinlocaties in de diepere delen van de Noordzee

De hydrodynamische condities en de sedimentsamenstelling in de diepere
delen van de Noordzee zijn niet geheel vergelijkbaar met die in de nabije
kustzone. Waarnemingen van voormalige wingebieden zijn desondanks
kwalitatief van waarde.
Wingebied Terschelling
In de diepere delen van de Noordzee vindt zandwinning voor de
zandhandel en suppleties plaats in daarvoor aangewezen wingebieden (zie
figuur 2.2). De bodemligging van de wingebieden wordt meestal alleen
gemeten vlak voor en na de zandwinning om het gewonnen zandvolume
te bepalen. Van één wingebied ten noordwesten van Terschelling,
zeewaarts van de NAP –20 m dieptelijn is de bodemligging vaker gemeten
(figuur 3.19). Dit heeft plaatsgevonden binnen kader van het Europese
project RIACON (Van Dalfsen en Essink, 1997), waarin de ecologische
effecten van zandwinning centraal stonden. Het zand uit het wingebied is
gebruikt voor de eerste experimentele uitvoering van een onderwatersuppletie voor Terschelling in 1993.
.................................
Figuur 3.19

Bodemligging 1997 van het wingebied
ten noordwesten van Terschelling, uit
Van Dalfsen, 1998b
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Uit lodingen van het wingebied en directe omgeving blijkt dat de bodemligging over een periode van ruim 4 jaar nauwelijks verandert (figuur 3.20).
Vanwege de geringe verdieping van het wingebied (orde 2 m) en de
relatief grote waterdiepte (20 m) worden de natuurlijke processen slechts in
geringe mate beïnvloed. Verondersteld mag worden dat morfologische
aanpassing van het wingebied op een grote tijdschaal plaatsvindt (Van
Dalfsen, 1998b).
.................................
Figuur 3.20

Bodemverschilkaarten van het wingebied bij Terschelling (project RIACON).
Sedimentatie (geel) en erosie (blauw) is
zichtbaar voor de periode februari 1993
-november 1997, uit Van Dalfsen
1998b

IV. Waarnemingen van zandwinlocaties in de Waddenzee

De hydrodynamische condities en de sedimentsamenstelling in de
Waddenzee zijn afwijkend van die in de nabije kustzone of de diepere
delen van de Noordzee. Waarnemingen van voormalige wingebieden
kunnen wel kwalitatief van waarde zijn.
Een inventarisatie van zandwinning in de westelijke Waddenzee (tot het
Amelander wantij) voor de periode 1955 t/m 1980 wordt gegeven in
Rakhorst, 1982. In die periode is in totaal ca. 58 miljoen m3 gewonnen
verspreid over 57 verschillende winlocaties (zie figuur 3.21).
.................................
Figuur 3.21

Overzicht van winlocaties in het
westelijk deel van de Waddenzee (tot
Amelander wantij), uit Rakhorst, 1982.
De winputten waarvan de morfologische ontwikkeling is bestudeerd zijn
omcirkeld
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Van een viertal zandwinputten (‘Griend’, ‘Boontjes-Harlingen’, ‘Oosterbierum’, ‘Kikkertgat’) en een zandwinputtengroep (‘Terschelling’) is de
volumeontwikkeling en de sedimentatiesnelheid over meerdere jaren
bepaald (Rakhorst en Midderham, 1979). De winputten varieerden in
omvang tussen ca. 120000 en 700000 m3. Uit de ontwikkeling van het
volume blijkt dat er grote verschillen optreden in sedimentatiesnelheid
(figuur 3.22). Dat is niet verrassend, gezien de vele factoren die invloed
hebben op de sedimenttransporten ter plaatse.
Het wingebied ‘Oosterbierum’ (nr. 220) ligt dicht onder de kust van
Friesland en sedimenteert in een snel tempo. Van het initiële volume van
ca. 460000 m3 is na 8 maanden nog slechts 20000 m3 over, de karakteristieke tijdschaal voor het opvullen van een zandwinput bedraagt dus 2.5
maanden en de aanzandingssnelheid is circa 660000 m3/jaar. Deze
bijzonder snelle opvulling wordt verweten aan sedimentatie van slib.
De puttengroep ‘Terschelling’ (nr. 201t/m 206) ligt dicht onder de kust van
Terschelling, niet ver van het wantij en sedimenteert juist langzaam. De opvulling van zes putten - in omvang variërend tussen 120000 en 300000 m3
- neemt tenminste 10 tot 15 jaar in beslag. De gemiddelde (lineaire)
sedimentatiesnelheid bedraagt tussen 6000 en 16000 m3/jaar. In dit voor
golven afgeschermde gebied met lage stroomsnelheden zijn de optredende
sedimenttransporten een beduidend minder dan elders in de Waddenzee.
.................................
Figuur 3.22

in de Waddenzee, uit Rakhorst en
Midderham, 1979

Voor de putten ‘Boontjes-Harlingen’ (nr. 006) en ‘Kikkertgat’ (nr. 303)
neemt de sedimentatiesnelheid af met een afnemende putvolume (zie
figuur 3.23). Dit betekent dat het putvolume exponentieel afneemt in de
tijd. Voor de put ‘Griend’ (nr. 212) treedt dit alleen op in het eerste jaar; in
de daaropvolgende jaren is de sedimentatiesnelheid nagenoeg constant en
neemt het putvolume lineair af in de tijd.
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.................................
Figuur 3.23

Relatie tussen de omvang van het
putvolume (m3) en de sedimentatiesnelheid (m3/jaar)

Een theoretische schatting van de tijdschalen van aanzanding van bovengenoemde voormalige wingebieden in de Waddenzee is uitgevoerd door
Gerritsen, 1997. Zijn resultaten stemden redelijk overeen met de tijdschalen
zoals afgeleid uit de waarnemingen (Rakhorst en Midderham, 1979).
3.4.3 Modelberekeningen morfologische ontwikkeling van een zandwinput

De sedimentatie in een zandwinput (in m3/m) is met behulp van eenvoudige of meer complexe procesmodellen te berekenen. Een voorbeeld van
een eenvoudig model voor het berekenen van de sedimentatie in een
winput wordt gegeven in Eysink, 1979. In het model wordt onderscheid
gemaakt tussen het sedimenttransport vlak boven de bodem en het
sedimenttransport in suspensie hoger in de waterkolom. Dit model
beschrijft dat:
- de aanzanding groter is naarmate de lokale natuurlijke sedimenttransporten groter zijn;
- de aanzanding ten hoogste even groot is als de lokale natuurlijke
sedimenttransporten;
- de aanzanding toeneemt naarmate het putoppervlak groter is, de put
dieper is, of breder is ten opzichte van de dominante transportrichting.
Een meer complex model betreft SUTRENCH (Van Rijn en Tan, 1985). Dit
model werkt relatief goed voor gebieden waar de getijstroming domineert
en waar variatie in korrelgrootteverdeling van het sediment gering is
(Walstra et al., 1998). Een dergelijk model berekent niet alleen de aanzanding maar de gehele profielverandering van een dwarsdoorsnede van een
wingebied.
De tijdschaal van aanzanding die een procesmodel berekent, is uiteraard
sterk afhankelijk van de grootte van de (als randvoorwaarde) opgelegde
zandtransporten. Bij grote zandtransporten zal de aanzanding eveneens
groter zijn, met een kleinere tijdschaal van opvulling tot gevolg.
Uit de beschikbare waarnemingen (paragraaf 3.4.2) van de profielontwikkeling van een zandwinput in de nabije kustzone blijkt de kustdwarse
ontwikkeling klein te zijn. Of dit laatste ook het geval zal zijn voor
winputten op kleinere waterdieptes en dichter bij de kust of op andere
locaties langs de kust kan daaruit niet worden afgeleid.
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Met het procesmodel UNIBEST-TC zijn principe-berekeningen uitgevoerd
(Klomp, 1996). Voor verschillende locaties langs de Nederlandse kust is
voor enkele winvarianten de kustdwarse profielontwikkeling over 1 jaar
berekend. De periode van 1 jaar is ruim gekozen, aangezien in de praktijk
de tijdelijke winput veelal korter in gebruik zal zijn. De modelresultaten
laten, net als de waarnemingen van de Amelander put, zien dat de invloed
van de aanwezigheid op het kustdwarse profiel gering is, met uitzondering
van een winput voor de kust van Zeeuwsch Vlaanderen (zie figuur 3.24).
.................................
Figuur 3.24

Effect van een tijdelijke winput op de
kustlijnligging (MKL) door verandering
van het kustdwarse bodemprofiel, uit
Klomp, 1996

3.5 Morfologische ontwikkeling van de nabije kustzone
Kustlijnhandhaving

Via een beïnvloeding van het golfveld zullen de golfgedreven zandtransporten in de nabije kustzone veranderen en vinden morfologische veranderingen plaats.
Op langere termijn heeft de wijziging van het golfveld - onder
“normale”omstandigheden - invloed op de zandbalans van de nabije
kustzone. Een theoretisch verhoogd golfveld landwaarts van de put heeft
een gradiënt in de golfhoogteverdeling langs de kust tot gevolg. Daaraan
verbonden zal - vanwege de invloed van de golven op het sedimenttransport - eveneens een gradiënt in de golfgedreven zandtransporten langs de
kust optreden, waardoor erosie- en sedimentatiegebieden ontstaan.
Een markant voorbeeld komt uit Amerika. Om een grote zandsuppletie (ca.
5.5 miljoen m3) uit te voeren zijn twee zandwinputten dicht onder de kust
aangebracht. Als gevolg van de aanwezigheid van deze twee winputten
ontstond een zichtbare golving in de ligging van het strand (Combe et al.,
1987).

Fysische effecten van zeezandwinning

39

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

.................................
Figuur 3.25

Effect van een tijdelijke winput op de
kustlijnligging (MKL), uit Klomp, 1996.
De MKL-positie langs de kust verandert
maximaal enkele meters

Dergelijke effecten zijn extreem te noemen. In geval van een tijdelijke put
wordt hooguit een beperkte herverdeling verwacht. In (Klomp, 1996) is het
effect op de kustdwarse en kustlangse morfologische ontwikkeling
berekend voor een winput op NAP –7 m voor Wijk aan Zee. Na één jaar
bedraagt de lokale achteruitgang van de MKL maximaal enkele meters (zie
figuur 3.25). Deze resultaten worden representatief geacht voor de gehele
Hollandse kust, alsmede de centrale delen van de Waddeneilanden.

3.6 Duinafslag onder stormomstandigheden
Kustveiligheid

In theorie kan de aanwezigheid van een tijdelijke zandwinput in de nabije
kustzone het golfveld tijdens extreme stormomstandigheden beïnvloeden.
Met het procesmodel DUROSTA kan duinafslag onder stormomstandigheden worden berekend. Een voorbeeld van een modelberekening met
DUROSTA is weergegeven in figuur 3.26. Hierin wordt de mate van
duinafslag gepresenteerd onder extreme stormomstandigheden met een
kans van voorkomen van 1/10000 per jaar, zouden zijn opgetreden tijdens
de Punaiseproef bij Heemskerk. Tijdens deze omstandigheden was de
maximale waterstand NAP +5.7 m , de significante golfhoogte 8.5 m en de
piekperiode 12.5 s. Volgens deze berekeningen blijkt dat de tijdelijke
zandwinput op –8 m NAP nauwelijks invloed uitoefent op de duinafslag,
het duinafslagvolume boven de NAP +5 m bedraagt ongeveer 0.3%.

.................................
Figuur 3.26

Duinafslagberekeningen met DUROSTA
voor de punaiseproef bij Heemskerk
tijdens extreme stormomstandigheden
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Uit berekeningen met Durosta voor Wijk aan Zee wordt geconcludeerd dat
door aanwezigheid van een zandwinput in de nabije kustzone een geringe
toename van de duinafslag is te verwachten, die afneemt met afnemend
oppervlak van de put en bij grotere afstand uit de kust. In geval van een
zandwinput zeewaarts van de NAP –7 m met beperkt oppervlak (< 10 ha)
zijn effecten op duinafslag niet significant (orde 5 %). Deze resultaten
worden representatief geacht voor de gehele Hollandse kust, alsmede de
centrale delen van de Waddeneilanden.
Het duinafslagmodel Durosta houdt geen rekening met golfrefractie en
-reflectie, waardoor de golfenergie anders over de landwaarts gelegen zone
wordt verdeeld. Het meenemen van deze 2DH-effecten zal resulteren in
een herverdeling van de (verhoogde) golfenergie.

3.7 Conclusies: effecten tijdelijke zandwinning in kustnabije zone

De hoofdvraag in dit hoofdstuk luidt:
Welke fysische effecten brengt het gebruik van een tijdelijke zandwinput
in de nabije kustzone met zich mee en welke invloed heeft dit op de
gebruiksfuncties kustonderhoud en kustveiligheid?
Fysische effecten

Ter plaatse van een (tijdelijke) zandwinput is de waterdiepte groter dan in
de directe omgeving, wat stroomverlamming tot gevolg heeft. Daarnaast is
er een verminderde opwoeling van het sediment door golven. Hierdoor
neemt de sedimenttransportcapaciteit af. Dat resulteert in het afzetten van
sediment in de put, waardoor deze verondiept en in de loop van de tijd zal
verdwijnen. Het sediment dat in de put wordt afgezet is ten dele afkomstig
uit de direkte omgeving. Hierdoor is erosie rond de randen van de
zandwinput mogelijk, waarmee de helling van de taluds verflauwen.
Behalve het opvullen van een zandwinput, is een verplaatsing van (het
zwaartepunt van) de zandwinput mogelijk.
Uit waarnemingen van de bodemontwikkeling van (tijdelijke) zandwinputten in de kustnabije zone van de Noordzee blijkt dat de putten in
relatief korte tijd opvullen. Van een verplaatsing van de zandwinputten is
nauwelijks sprake, met uitzondering van de tijdelijke winput bij Ameland.
In tabel 3.3. wordt een samenvattend overzicht gegeven van de locatie,
omvang en de karakteristieke tijdschaal van natuurlijke opvulling van de
bestudeerde zandwinputten. De karakteristieke tijdschaal van opvulling
bedraagt 6 tot 12 maanden. Dit is een stuk kleiner dan de tijdschaal
waarmee de opvulling van de ‘RIACON’-zandwinning bij Terschelling
(waterdiepte > 20 m) plaats vindt.
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.................................
Tabel 3.3

Samenvattend overzicht van geanalyseerde zandwinputten in de kustnabije
zone

Omvang (m3)

Locatie

Karakteristieke tijdschaal (dagen)

..................................

..............

............................

Punaise proef Heemskerk
Proefsleuf Scheveningen
Ameland (I)
Ameland (II)
Simon Stevinput

154000
20000
140000
257000
60000

222
165
365
187
204

In Figuur 3.27 wordt wordt het percentage weergegeven van de natuurlijke
opvulling van een put als functie van de tijd in maanden, waarbij uitgegaan
is van een karakteristieke tijdschaal van een 6 tot 12 maanden. Zo blijkt het
percentage natuurlijke opvulling na één maand te variëren tussen 8% en
15%; voor twee maanden varieert de opvulling tussen de 15% en 28%.
.................................
Figuur 3.27

Natuurlijke opvulling van een tijdelijke
zandwinput in de tijd, afhankelijk van
de karakteristieke tijdschaal

De karakteristieke tijdschaal wordt beïnvloed door een aantal factoren,
zoals het seizoen waarin de winput wordt aangelegd, de waterdiepte
waarop de winput wordt aangelegd, de vorm van de winput, het plaatselijk
getij en de korreldiameter van het sediment in het gebied. Een korte
tijdschaal wordt bijvoorbeeld verwacht voor een tijdelijke zandwinput
aangelegd in het winterseizoen op een ondiepe locatie met steile hellingen,
grote getijstroomsnelheden en een kleine korreldiameter.
Invloed op kustonderhoud en kustveiligheid

Uit waarnemingen is niet af te leiden wat de mogelijke invloed is van de
aanwezigheid van een (tijdelijke) zandwinput op de kustlijnligging of de
mate van duinafslag. Modelberekeningen (UNIBEST-TC, UNIBEST-CL)
geven aan dat de aanwezigheid van een tijdelijke zandwinput in de nabije
kustzone - voor de Hollandse kust of de centrale delen van de Waddeneilanden - kan resulteren in een lokale achteruitgang van de kustlijn van
enkele meters op een tijdschaal van een jaar.
Modelberekeningen voor de bepaling van duinafslag (DUROSTA) geven
aan dat de aanwezigheid van een tijdelijke zandwinput in de nabije
kustzone bij Wijk aan Zee kan resulteren in een geringe toename van
duinafslag onder extreme stormcondities. Wanneer een (tijdelijke)
zandwinput rond een diepte van NAP –7 m of groter wordt aangebracht,
bedraagt de toename in duinafslag minder dan 5%. Een voorwaarde
daarbij is dat het oppervlak van de tijdelijke winput van beperkte omvang
is: kleiner dan 10 hectare. Deze resultaten worden representatief geacht
voor de gehele Hollandse kust, alsmede voor de centrale delen van de
Waddeneilanden.
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4 Zandwinning door overdimensionering
vaargeulen
...................................................................................

4.1 Inleiding overdimensionering vaargeulen
4.1.1 Vraagstelling effecten overdimensionering vaargeulen

Het verruimen (overdimensioneren) van de Euro-Maasgeul en IJgeul wordt
in het RON/MER aangemerkt als één van de mogelijkheden voor de
winning van zand, om op lange termijn te kunnen voorzien in relatief
goedkoop zand voor de uitvoering van zandsuppleties of voor gebruik als
ophoogzand. Het zand kan zo mogelijk ook gebruikt worden ten behoeve
van een eventuele landuitbreiding of voor de winning van beton- en
metselzand.
De hoofdvraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is:
Welke gevolgen heeft grootschalige zandwinning in de vaargeulen (overdimensioneren) voor het kustsysteem en bijbehorende (gebruiks)functies?
4.1.2 De huidige vaargeulen IJgeul en Euro-Maasgeul

Voor de Hollandse kust bevinden zich twee grote vaargeulen, de IJgeul en
de Euro-Maasgeul. Beide vaargeulen zijn welbeschouwd de enige, relatief
grote, bestaande wingebieden voor de Nederlandse kust (zie kader).
De IJgeul, de toegangspoort tot de haven van IJmuiden, bevindt zich
midden voor de Hollandse kust, de Euro-Maasgeul, de toegangspoort tot
de haven van Rotterdam, aan de zuidpunt van de Hollandse kust (zie
figuur 4.1). Een goede toegankelijkheid van de havens van IJmuiden en
Rotterdam is van groot economisch belang.

.................................
Figuur 4.1

Ligging van de IJgeul en de EuroMaasgeul voor de Hollandse kust
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Specificaties IJgeul en Euro-Maasgeul

De IJgeul is ongeveer 23 km lang, 450 meter breed en heeft een bodem(streef)diepte van
NAP –19 m. Het “aanloopgebied” verder zeewaarts wordt hier buiten beschouwing
gelaten. Sinds 1 oktober 1985 is de IJgeul toegankelijk voor schepen met een diepgang
van 54 ft (16.5 m). De IJgeul ligt onder een hoek van ca. 80 graden met het noorden. Het
totale geulvolume bedraagt ongeveer 50 miljoen m3.
De Euro-Maasgeul is iets groter in omvang, namelijk 600 m breed en heeft een
bodem(streef)diepte van 26 meter. Daarmee is de geul toegankelijk voor schepen met een
diepgang van 75 ft (=22.9 m). De geul kent twee delen. De Maasgeul, vanaf het
Noorderhavenhoofd tot 11.5 km zeewaarts ligt onder een hoek van ca. 65 graden met het
noorden. De Eurogeul ligt verder zeewaarts onder een hoek van 98 graden met het
noorden. Aan de noordzijde van de knik tussen Maasgeul en Eurogeul bevindt zich een
ankergebied. Het deel van de geul tot ca. 20 km uit de Maasmond wordt hier beschouwd,
het verder zeewaarts gelegen “aanloopgebied” niet. Het totale geulvolume bedraagt
ongeveer 70 miljoen m3. Recent is de Maasgeul verdiept tot NAP –31 m in de zone
tussen 6 en 11 km uit de Maasmond.

4.2 Systeembeschrijving van IJgeul en Euro-Maasgeul

Het meest zeewaartse deel van de IJgeul, waarbij van een “geul” nauwelijks meer sprake is, wordt morfologisch beïnvloed door de aanwezigheid
van “offshore connected ridges” (kustaangehechte banken) en zandgolven
(zie figuur 4.2).
.................................
Figuur 4.2

De zeebodem rondom de IJgeul wordt
morfologisch beïnvloed door de aanwezigheid van kustaangehechte banken
(‘shoreface-connected ridges’), uit Van
de Meene, 1994.
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Het meest zeewaartse deel van de Eurogeul, waarbij van een “geul”
eveneens nauwelijks meer sprake is, wordt morfologisch beïnvloed door de
aanwezigheid zandgolven en megaribbels (zie figuur 4.3).
.................................
Figuur 4.3

Dwarsprofielen van de Euro-Maasgeul
(periode 1989-1991) voor verschillende
afstanden ten opzichte van het
Noorderhavenhoofd, uit Allersma en
Ribberink, 1992

De waterbeweging in dit gebied wordt gedomineerd door het getij; de
getijstroming is vrijwel haaks op beide vaargeulen, met uitzondering van de
Eurogeul.
Daarnaast speelt de afvoer van zoet water uit de rivieren een belangrijke
rol. Vanuit de Schelde, de Nieuwe Waterweg (Rijn/Maas) en het
Haringvliet wordt relatief zoet rivierwater naar zee afgevoerd. Omdat zoet
water lichter is dan zout water ontstaat een zogenaamde ‘estuariene circulatie’: het zoete water uit de rivieren stroomt aan het oppervlak zeewaarts
en mengt zich met het zoute zeewater (zie figuur 4.4). Langs de bodem
stroomt zout water kustwaarts. Uit metingen is een jaargemiddeld kustwaartse stroomsnelheid nabij de bodem afgeleid van ca. 0.03 m/s (De
Ruijter et al., 1992). De zeewaarts gerichte component aan het oppervlak
is zwak.
De kustwaarts gerichte reststroming nabij de bodem zorgt ervoor dat de
zand- en slibtransporten in een smalle band tegen de kust worden gedrukt.
Er wordt ook wel gesproken van de ‘kustrivier’. Sedimentatie van het (fijne)
zand en slib vindt voor een belangrijk deel plaats in de havenmondingen en
de havens. Een ander groot deel zal sedimenteren in de Waddenzee. Beide
gebieden hebben gemeen dat de invloed van golfwerking sterk verminderd
is ten opzichte van de “open” Noordzee.
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.................................
Figuur 4.4

Estuariene circulatie in de Nieuwe
waterweg (rond laagwaterkentering),
uit De Looff et al., 1995

De aanwezigheid van het zoete water boven het zoute water creëert verticale dichtheidsverschillen (‘stratificatie’). Het gebied voor de Nederlandse
kust dat onder invloed staat van stratificatie en de gerelateerde estuariene
circulatie betreft (het kustwaartse deel van) de gesloten Hollandse kust en
de getijdebekkens van de Deltakust.
In het gebied rond de havenmondingen wordt de waterbeweging sterk
beïnvloed door de aanwezigheid van de havendammen. De getijstroming
wordt uit de kust gedrukt, wat resulteert in een getijcontractiezone direct
voor de havendammen. Er ontstaan grotere waterstandsverschillen langs de
kust en daardoor grotere stroomsnelheden, met name rond de randen van de
geul. In het geval van de Euro-Maasgeul wordt de getijcontractie nog versterkt door de aanwezigheid van de Maasvlakte. Dit resulteert in een lokaal
complex driedimensionaal stromingsbeeld (Allersma en Ribberink, 1992).

4.3 Effecten van vaargeulen op (gebruiks)functies
4.3.1 Fysische aspecten en (gebruiks)functies vaargeulen

De fysische effecten van vaargeulen op gebruiksfuncties is onderverdeeld in
drie fysische aspecten (zie tabel 4.1). Gestart wordt met een beschouwing
van de effecten van de vaargeulen in hun huidige vorm. Aansluitend
(paragraaf (4.7) worden de (relatieve) effecten van overdimensionering in
relatie tot de gebruiksfuncties beschreven.
.................................
Tabel 4.1

Fysisch aspect

Fysische aspecten in relatie tot relevante (gebruiks)functies van vaargeulen

.....................................................

Relevante
(gebruiks)functies
.....................

I.

Scheepvaart

II.

Waterbeweging ter plaatse van de vaargeulen en
directe omgeving (paragraaf 4.4)
Morfologische ontwikkeling van de vaargeulen en
directe omgeving (paragraaf 4.5)

III. Golfcondities in de kustzone (paragraaf 4.6)

Onderhoudswerk,
Kustlijnhandhaving en
ligging kabels en leidingen
kustveiligheid en
kustlijnhandhaving

4.3.2 Afbakening: Nadruk op Euro-Maasgeul en IJgeul

Bij de studie naar de fysische effecten van het verbreden en verdiepen
(overdimensioneren) van de Euro-maasgeul en IJgeul wordt een koppeling
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gelegd met de fysische effecten van beide vaargeulen in hun huidige
omvang. In de paragrafen 4.4, 4.5 en 4.6 ligt de nadruk van de studie met
name op de effecten van de vaargeul in de oorspronkelijke omvang: te
weten een geulvolume van 70 miljoen m3 voor de Euro-Maasgeul en van
50 miljoen m3 voor de IJgeul. Paragraaf 4.7 behandelt de effectbeschrijving
van overdimensionering van beide vaargeulen, overeenkomstig het
Nulplus-alternatief in de huidige RON/MER. Dit gaat uit van een zandwinning met een omvang van 320 miljoen m3 voor de Euro-Maasgeul en
200 miljoen m3 voor de IJgeul.
In de huidige praktijk heeft een deel van de overdimensionering reeds
plaatsgevonden. Zo heeft een deel van de Maasgeul inmiddels al een
diepte van ca. NAP –31 m (zie figuur 4.12). Het Nulplus-alternatief lijkt
daarom onvoldoende om de behoefte aan zeezand (orde 500 miljoen m3)
te dekken in geval van een landaanwinning.
4.3.3 Theorie van de fysica met betrekking tot vaargeulen
I. Waterbeweging ter plaatse van de vaargeulen en directe omgeving

Zoals toegelicht in paragraaf 3.3 treedt ter plaatse van een locale verdieping ‘stroomverlamming’ op. Dit principe geldt ook voor de IJgeul en de
Euro-Maasgeul, die beiden vrijwel haaks op de getijstroming staan. De
grootte van de (dieptegemiddelde) snelheid boven de geul is omgekeerd
evenredig met de waterdiepte: u0/u1 = h1/h0 (zie figuur 3.8). De relatieve
afname van de (dieptegemiddelde) stroomsnelheid boven de geul neemt
toe in landwaartse richting. Dit omdat de relatieve geuldiepte toeneemt.
Als gevolg van de snelheidsverschillen tussen de geul en de omgeving
kunnen lokaal, ter hoogte van de taluds van de vaargeulen, kleine
verschillen in de waterstand optreden (orde cm).
De stroomsnelheid ter plaatse van de vaargeulen direct voor de havenmondingen bepaalt de bevaarbaarheid van de geulen en daarmee de toegankelijkheid van de havens van IJmuiden en Rotterdam voor de scheepvaart.
In deze zone gaat een dieptegemiddelde beschouwing niet op.
II. Morfologische ontwikkeling van de vaargeulen en directe omgeving

Door de afname van de (dieptegemiddelde) getijstroomsnelheden en de
verminderde invloed van golfopwoeling bij een grotere waterdiepte in de
vaargeul is de sedimenttransportcapaciteit in de vaargeulen kleiner dan
daarbuiten. Bij instroom in de vaargeulen nemen de sedimenttransporten
af, waardoor sedimentatie optreedt, terwijl bij uitstroom de zandtransporten toenemen en erosie optreedt. De afstand waarover het sedimenttransport zich aan de gewijzigde condities aanpast, wordt ook wel de
aanpassingslengte genoemd. Deze aanpassingslengte bedraagt enkele
honderden meters.
Onder invloed van eb en vloed fluctueert de richting van het zandtransport
en wisselen sedimentatie en erosie zich af. Ter plaatse van de vaargeulen
(op dieper water) worden de zandtransporten in de vloedfase groter verondersteld dan tijdens de ebfase. Dit resulteert in een netto zandtransport in
de vloedrichting (noordoosten). Bijgevolg zandt de zuidzijde en de bodem
van de vaargeulen aan, terwijl de noordzijde erodeert (figuur 4.5). Zonder
ingrijpen zal (het zwaartepunt van) de geul zich in noordoostwaartse
richting verplaatsen.
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Overeenkomstig de waarnemingen van de proefput bij Heemskerk, de
proefsleuf Scheveningen en de winput bij Ameland, treedt bij de
vaargeulen erosie op rond de randen, waardoor de hellingen van het talud
in korte tijd verflauwen. De vaargeul verbreedt, anders gezegd: het morfologisch invloedsgebied breidt uit.
.................................
Figuur 4.5

Zandtransport en bodemveranderingen
ter plaatse van een vaargeul bij eb en
vloed (A) en de resulterende getijgemiddelde bodemverandering (B), uit
Allersma en Ribberink, 1992. In dit
voorbeeld verplaatst de vaargeul zich in
de vloedrichting

Afwijkend van het gedrag van de kleinschalige putten, vindt bij de
vaargeulen daarentegen géén (of slechts een geringe) afname van het
geulvolume plaats.
Hiervoor zijn twee redenen zijn aan te voeren:
- in kleinschalige wingebieden in de nabije kustzone wordt vermoedelijk
meer fijn zand afgezet, afkomstig uit een wijdere omgeving
- de tijdschaal van de morfologische aanpassing van de vaargeulen is
groter dan voor de kleinschalige winputten in de nabije kustzone
omdat(1) het oppervlak van een profiel (in dominante getijstroomrichting) van de vaargeul groter is dan die van de beschouwde kleinschalige
wingebieden en (2) omdat de sedimenttransporten op dieper water
kleiner zijn dan in de ondiepe kustnabije zone
Het gedrag van de vaargeulen kan worden benaderd als een combinatie
van verplaatsen en verbreden (zie figuur 4.6). In wiskundige termen is de
bodemontwikkeling van de vaargeulen te beschrijven als een advectiediffusievergelijking. De te gebruiken (diffusie)coëfficiënten zouden kunnen
worden verkregen met behulp van een procesmodel (bijvoorbeeld
‘SUTRENCH-2DV’) of kunnen worden afgeleid uit bestaande waarnemingen van de (autonome) ontwikkeling van de vaargeul. Door Van de
Kreeke et al. (2001) is een dergelijke advectie-diffusie vergelijking afgeleid
en toegepast voor de IJgeul (zie figuur 4.7).
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.................................
Figuur 4.6

Schematische weergave van de bodemontwikkeling van een vaargeul (Van
Rijn en Walstra, 2002)

.................................
Figuur 4.7

Theoretische verandering van een
geïdealiseerd dwarsprofiel van de IJgeul
(op 2.5 km uit het zuiderhavenhoofd)
over een periode van 50 jaar. De
berekende ontwikkeling is gebaseerd
op vereenvoudigde advectie-diffusievergelijkingen (Van de Kreeke et al.,
2001)

III. Golfcondities in de kustzone

De aanwezigheid van een vaargeul heeft invloed op het golfveld bij de kust
(zie figuur 4.8)
.................................
Figuur 4.8

Principe van reflectie en refractie van
golven rond de vaargeul (Van Rijn en
Walstra, 2002)
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Golven in de vaargeul, in de richting van de as van de vaargeul zijn minder
hoog en hebben een grotere voortplantingssnelheid dan golven naast de
vaargeul. Aan de randen van de vaargeul treedt gemakkelijk refractie op,
waardoor golfenergie de vaargeul verlaat.
Golven met een smalle hoek ten opzichte van de vaargeul kunnen, indien
de taluds van de vaargeul steiler zijn dan 1:7 reflecteren. Als gevolg hiervan
kunnen deze golven in de vaargeul worden “gevangen”, waardoor een
complex golvenpatroon zal ontstaan. Als de hoek tussen de as van de
vaargeul en de richting van de golven groter wordt dan ca. 30° dan steken
de golven de geul over.

4.4 Waterbeweging ter plaatse van de vaargeulen en directe omgeving
4.4.1 Gebruiksfunctie: scheepvaart

Een goede toegankelijkheid van de havens van Amsterdam en Rotterdam is
van groot economisch belang. De toegankelijkheid voor de diepst stekende
schepen, waaronder mammoettankers, wordt in eerste instantie bepaald
door de geuldiepte, ook wel streefdiepte genoemd. In tweede instantie
wordt de toegankelijkheid bepaald door de hydrodynamische randvoorwaarden (waterstand, stroming, golven) ter plaatse van de geul, mate
name in het gebied direct zeewaarts van de havendammen.
Vanwege de wisselende waterstanden gedurende het getij, is de haven
voor de diepst stekende schepen gedurende een beperkte periode toegankelijk, de zogenaamde “getijpoort”. Tijdens stormachtige omstandigheden
vormen bovendien de golfhoogten en de stroomsnelheden dwars over de
geul een mogelijke belemmering voor de scheepvaart. Dit zal met name bij
stormachtige ZW-wind het geval zijn, wanneer stroomsnelheden dwars
over de geul relatief hoog zijn. De toegankelijkheid van havens onder
combinatie van waterstanden, stroming en golven kan worden getoetst
middels vaarbaanonderzoek (zie intermezzo).
Vaarbaanonderzoek
De toegankelijkheid van havens kan worden getoetst door middel van zogenaamd
“vaarbaanonderzoek”. Bij fast-time vaarbaanonderzoek wordt van te voren een vaarbaan
vastgesteld, waarna de verschillende stuurparameters gedurende het binnenvaren worden
geëvalueerd. In geval van real-time vaarbaanonderzoek zal de kapitein de manoeuvre
handmatig uitvoeren in een brugsimulator; de vaarbaan ligt dan niet van te voren vast
(Marinesafety Rotterdam b.v., 1997).
Voor een goed vaarbaanonderzoek is het van belang dat de lokale hydrodynamische
condities (waterstand, stroomsnelheid, golfhoogte en -periode) rondom de haveningang
met voldoende betrouwbaarheid bekend zijn. Waterbewegingsmodellen zijn hiervoor
essentieel.

Reflectie van golven op de geulwanden kan nadelig zijn voor de scheepvaart. Aangezien de taluds van de Euro-Maasgeul en de IJgeul een
maximale helling hebben die aanzienlijk flauwer is dan 1:7, treedt dit
probleem echter niet op.
4.4.2 Waarnemingen en modelresultaten: waterbeweging rond vaargeulen

Onderstaande informatie is mede gebaseerd op resultaten van het RWSproject Nautilus (Robaczewska, 1998)
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Getijstroming

In theorie neemt de grootte van de (dieptegemiddelde) getijstroming
boven de vaargeulen af. Een dieptegemiddelde beschouwing van de waterbeweging is alleen voor het zeewaartse gedeelte van de vaargeulen van
toepassing. In de directe omgeving van de havenmonding, de zogenaamde
“aansluitingszone”, is een dieptegemiddelde beschouwing zeker niet
gerechtvaardigd. Door aanwezigheid van de havenhoofden en de toegenomen invloed van dichtheidsverschillen is de waterbeweging aanmerkelijk
gecompliceerder. Een driedimensionale benadering is daar vereist.
Voor de scheepvaartbegeleiding naar de havens van Rotterdam en
IJmuiden is nauwkeurige stroomsnelheidsinformatie in de geul, met name
de snelheidscomponent dwars op de vaargeul, van groot belang
(Waltmans, 1994). Vanwege de scheepvaart kunnen geen permanente
metingen ín de geul plaatsvinden. Wel is er direct naast de Maasgeul en de
IJgeul, nabij de havenmonding, een meetpaal geplaatst. De lokaal gemeten
stroomsnelheid en -richting wordt vervolgens vertaald naar waarden in de
vaargeul zelf.
Deze vertaalslag is uitgevoerd voor de Maasgeul (zie figuur 4.9). Het
uitgangspunt daarbij was dat de stroomsnelheden voor de kust van Hoek
van Holland bestaan uit een astronomische component en een residusnelheid. De waterafvoer uit de Rijn en de windkarakteristieken bepalen
voornamelijk deze residusnelheid. Door gebruik te maken van waargenomen stroomsnelheden met behulp van een tijdelijke meetopstelling ín de
geul, de zogenaamde proeftrench metingen (zie bijvoorbeeld Visser, 1998)
uitgevoerd door de Directie Noordzee, kon deze aanname getoetst
worden.
.................................
Figuur 4.9

Voorbeeld van een vergelijk van
gemeten en berekende dwarsstroomsnelheid boven de Maasgeul

Met behulp van een operationeel instrument, ‘Nostradamus’ genaamd,
wordt stroominformatie ingewonnen, vindt een vertaling plaats naar de
vaargeul en worden de resultaten gepresenteerd op een monitor voor de
ondersteuning van de scheepvaartbegeleiding. Het systeem werkt in realtime op het hydro-meteocentrum Rijnmond (HMR). In 2000 is een vergelijkbaar systeem bij IJmuiden geïnstalleerd.
Berekeningen van de stroomsnelheden in en om de vaargeulen zijn bovendien beschikbaar in de vorm van een digitale stroomatlas (figuur 4.10).
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.................................
Figuur 4.10

Digitale stroomatlas ten behoeve van
de scheepvaart voor de IJmond (a) en
de Maasmond (b)

Waterstanden

Metingen van eventuele waterstandsverschillen in en naast de geul zijn niet
bekend. De invloed van de vaargeulen op de waterstanden langs de kust
- in theorie een gering verschil van enkele centimeters - is verwaarloosbaar
klein ten opzichte van de invloed van het getij en eventuele windopzet.

4.5 Morfologische ontwikkeling van de vaargeulen en directe omgeving
4.5.1 Gebruiksfuncties: onderhoudswerk, kabels en leidingen, kustlijnhandhaving
Gebruiksfunctie: onderhoudswerk

De streefdiepte van de vaargeulen wordt gegarandeerd door onderhoudswerkzaamheden. Omdat in de loop van de tijd verondieping van de
vaargeulen plaatsvindt, is uit voorzorg de aanlegdiepte van de geulen ca
één meter groter dan de streefdiepte. Dit verschil tussen aanlegdiepte en
streefdiepte wordt de baggermarge genoemd.
Door baggerwerkzaamheden wordt de geul op diepte en het zuidelijk talud
op zijn plaats gehouden. Het noordelijk talud kan zich vrijelijk in noordoostelijke richting verplaatsen. Een overzicht van de baggerhoeveelheden in de
Maasgeul is gegeven in figuur 4.11.

.................................
Figuur 4.11

Jaarlijkse baggerhoeveelheden (m3) in
de Maasgeul (zone km 0 - 11.3 km
inclusief ankergebied) voor de periode
1970 - 1996, uit Hoitink, 1997. De
pieken in de baggerhoeveelheden in de
jaren 1972, 1981 en 1995 corresponderen met een verdieping van de
Maasgeul

Ook in de havenmonding en de havens zelf zijn onderhoudswerkzaamheden nodig, vanwege een grote aanvoer van slib via de vaargeul richting
havenmonding en havens (zie kader).
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Onderhoudswerkzaamheden Rotterdamse havens en Maasgeul

In de afgelopen (tientallen) jaren is veel inspanning gestoken in het ontwikkelen van
efficiëntere onderhoudsalternatieven, onder meer binnen de werkgroep MKO
(Minimaliseren Kosten Onderhoudsbaggerwerk), de werkgroep PSV (Project Slib
Verspreiding) en binnen het kader van PROVA (Project Vaargeulen), zie Van der Gouwe,
1990; Haksteen, 1993 en Verlaan en Spanhoff, 1994.
Alternatieven die daaruit naar voren gekomen zijn, richten zich enerzijds op preventie van
(slib)sedimentatie en anderzijds op het concentreren van de (slib)sedimentatie in specifieke gebieden. Dit heeft geleid tot een aantal experimenten, waaronder de zanddam bij
Hoek van Holland (Woudenberg, 1996), de Simon Stevinput (Pluijm en Bossinade, 1986)
en de Trog in Maasgeul. Mede gebaseerd op deze experimenten zijn als alternatieven
voor de huidige baggerstortplaats loswal Noord, de verplaatste loswal Noord en de
verdiepte loswal Noord reeds in gebruik genomen. Beide alternatieven zijn vastgelegd in
de MER loswal Noord (Anonymus, 1995).
Voor de meer zeewaartse gelegen delen van de vaargeulen zijn diverse onderzoeken
verricht naar het morfodynamische gedrag van zandgolven en megaribbels (Jansen, 1981;
Tafeiëff, 1982; Tobias, 1989; Scholl, 1999). Inzicht in dit gedrag laat een modelmatige
aanpak toe (Schipper, 1990 en 1991; Bosch et al., 1997) waardoor de onderhoudswerkzaamheden mogelijk efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Als gevolg van recente verdiepingswerkzaamheden is een flink deel van de
Maasgeul (zone 6-11 km) een stuk dieper dan de vereiste bodemstreefdiepte van NAP –26 m (zie figuur 4.12). De baggermarge bedraagt hier
enkele meters; onderhoudswerk is in deze zone voorlopig niet nodig.
.................................
Figuur 4.12

Verandering van de bodemligging van
de Maasgeul tussen 1990 en 1996, uit
Hoitink, 1997. Duidelijk zichtbaar is de
recente verdieping van het zeewaartse
gedeelte

De mate van het natuurlijk onderhoud van de vaargeulen varieert met de
afstand uit de kust (zie figuur 4.13). In het meest zeewaartse deel van
beide geulen is het onderhoud gering. Het onderhoud bestaat daar uit het
wegbaggeren van zandgolven en megaribbels die boven de vereiste streefdiepte uitkomen. Meer landwaarts bestaat het onderhoud uit het wegbaggeren van voornamelijk gesedimenteerd zand op het zuidelijk talud en de
geulbodem.
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.................................
Figuur 4.13

Jaargemiddelde baggerhoeveelheden
vanwege onderhoud van de Maasgeul
(periode 1985-1987), uit Hoitink,
1997. De baggerhoeveelheden nemen
af met toenemende afstand uit de kust

De baggermaatschappijen worden voor hun werk afgerekend op basis van
tonnen droge stof. Voor het omrekenen van gebaggerde volumes naar
tonnen droge stof wordt een conversiefactor gebruikt. Deze conversiefactor is afhankelijk van de dichtheid van het gebaggerde materiaal. Puur
zand (kwarts) kent een dichtheid van ca 2650 kg/m3. Uitgaande van een
porositeit van een pakket zand van 0.4 (= 40 % lege ruimte tussen de
korrels) kent puur zand een conversiefactor van 1.59 ton/m3.
Uit analyse van het bodemsediment in de Maasgeul blijkt dat dichter bij de
Maasmond de dichtheid van het sediment afneemt door de aanwezigheid
van slib. Omdat slib een lagere dichtheid heeft dan zand neemt in die zone
ook de conversiefactor voor het gebaggerde sediment af (zie figuur 4.14).
.................................
Figuur 4.14

Conversiefactor voor het omrekenen
van volume naar gewicht (Ton/m3) in
de Maasgeul (zone 0-5 km), uit
Hoitink, 1997

In de havenmondingen en de havens vindt aanzienlijke sedimentatie van
fijn zand en met name slib plaats. Hoe het proces van slibsedimentatie in
de havens en havenmondingen precies plaatsvindt en welke rol de
vaargeulen daarin spelen is niet goed bekend. Er zijn aanwijzingen dat er
een verband bestaat tussen de golfhoogte en slibsedimentatie (Verlaan en
Spanhoff, 1994) en dat met name tijdens of direct na stormachtige
omstandigheden grote hoeveelheden slib in de havens en havenmonding
sedimenteren. De vaargeulen zouden daarbij fungeren als een soort slibgeleider richting de havenmonding. Een landwaarts gericht resttransport,
als gevolg van de estuariene circulatie, brengt het slib via de vaargeul de
havenmonding en havens binnen, waar het sedimenteert. Door de opwoelende werking van golven op de “open zee” sedimenteert het slib nauwelijks in de geul zelf.
Gebruiksfuncties: kabels en leidingen en kustlijnhandhaving

Door menselijk ingrijpen (baggeren) en vanwege natuurlijke processen
veranderen de vaargeulen in de loop van omvang en vorm. Hierdoor wordt
de bodemligging aan weerszijden van de vaargeulen over een in de tijd
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toenemende afstand beïnvloed. Afhankelijk van de bufferzone rondom de
vaargeulen kan de ligging van nabijgelegen kabels en leidingen en de
zandbalans van de kustzone negatief worden beïnvloed.
4.5.2 Waarnemingen en modelresultaten: morfologie rond vaarwegen
Morfologische ontwikkeling

Zoals in voorgaande paragraaf is opgemerkt, zandt de zuidzijde en de
bodem van de vaargeulen aan, terwijl de noordzijde erodeert (zie figuur
4.15). Hierdoor verplaatst het zwaartepunt van de geulen zich (zonder
baggerwerkzaamheden) in noordoostelijke richting. Ook is de helling van
het zuidtalud steiler dan het noordtalud. Dit verschil wordt versterkt door
de baggerwerkzaamheden in de geul. In de loop van de tijd verflauwen de
geultaluds. Hierdoor wordt de bodemligging aan weerszijden van de geul
beïnvloed.
.................................
Figuur 4.15

Morfologische ontwikkeling van de
IJgeul geul (1985-1988) op 2.5 km
(boven), respectievelijk 4.5 km (onder)
uit het zuiderhavenhoofd; Ribberink en
Roelvink, 1989

Door menselijk ingrijpen zijn de geulen in het verleden stapsgewijs verdiept
om de havens voor steeds dieper stekende schepen toegankelijk te maken.
Door regelmatige onderhoudswerkzaamheden verruimt het geulprofiel
(geulvolume) in de loop van de tijd nog verder. De aanzanding aan de
zuidzijde en op de bodem van de vaargeulen wordt tegengegaan, terwijl de
erosie aan de noordzijde ongehinderd plaats kan vinden. Door profielverruiming zal het morfologisch invloedsgebied langzaam toenemen.
Op basis van doorlodingen is geconcludeerd (Stive en Eysink, 1989) dat op
waterdiepten tussen 10 en 20 meter het morfologisch invloedsgebied aan
weerszijden van de vaargeulen (dus in kustlangse richting) tussen de 3 en
10 km bedraagt, op een tijdschaal van enkele decennia. Waarnemingen
aan de IJgeul bevestigen inderdaad dat het gedrag van de vaargeul op
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lange termijn is te benaderen als een combinatie van verplaatsing en
verbreding (Van de Kreeke et al. 2001).
Tussen de vaargeulen en de kustzone tot NAP -20 m. bestaat momenteel
geen bufferzone. Dit betekent dat, volgens de huidige definities, de diepere
delen van de kustzone in de loop van de tijd zand zullen verliezen door de
ruimtelijke uitbreiding van het morfologische invloedsgebied ter weerszijden van de vaargeulen.
Op lange termijn (honderden jaren) is vooralsnog onduidelijk hoe de
morfologische ontwikkeling van de vaargeulen doorwerkt op de ontwikkeling van de nabije kustzone, aangezien op een dergelijke lange termijn
andere (grootschalige) morfologische ontwikkelingen mede bepalend zijn.
Duidelijk is dat de havendammen ook op de lange termijn grote invloed
blijven uitoefenen op de lokale kustontwikkeling. Een nadere beschouwing
van morfologische ontwikkeling rondom de havendammen van IJmuiden
wordt beschreven in Boutmy, 1998.

4.6 Golfcondities in de kustzone in de nabijheid van vaargeulen
4.6.1 Gebruiksfuncties: Kustveiligheid en kustlijnhandhaving

Voor kustveiligheid zijn met name de extreme golfrandvoorwaarden
bepalend. Windrichting en hoek van golfinval is onder die omstandigheden
Noordwest en maakt een kleine hoek met de geulas van IJgeul en de
Maasgeul, die in WNW-richting zijn georiënteerd.
In theorie hebben de huidige Euro-Maasgeul en IJgeul een effect op de
golfgedreven langstransporten via de beïnvloeding van het golfveld. Op
lange termijn kan dit mogelijk resulteren in een herverdeling van zand in de
nabije kustzone.
4.6.2 Golfdoordringing in vaargeulen

Ter plaatse van de vaargeulen wordt het golfveld beïnvloed. Door de
grotere waterdiepte in de vaargeulen wordt in theorie de golfenergie door
refractie en reflectie anders verdeeld. Vanwege de specifieke oriëntatie van
de vaargeulen en de begrenzing aan de kust, worden vervolgens de golfgedreven stroming en zandtransporten in de actieve zone langs de kust
beïnvloed. In Ribberink en Roelvink, 1989 worden de principes van golfreflectie en -refractie behandeld en toegepast voor de IJgeul. In Allersma
en Ribberink, 1992 vindt toepassing voor de Euro-Maasgeul plaats.
Uit beide studies wordt geconcludeerd dat de (theoretisch) mogelijke
invloed van de vaargeulen in het niet valt bij de invloed die de lokaal
aanwezige havendammen hebben op de lokale morfologische ontwikkeling
van de nabije kustzone. Ten opzichte van de invloed van de havendammen, is de invloed van de aanwezigheid van de vaargeulen op de
kustveiligheid en de kustlijnhandhaving te verwaarlozen.

4.7 Invloed van overdimensioneren van IJgeul en Euro-Maasgeul
4.7.1 Inleiding overdimensionering van Euro-Maasgeul en IJgeul

In deze paragraaf wordt nagegaan hoe de fysische effecten veranderen
door overdimensionering van de bestaande vaargeulen. Als scenario is
uitgegaan van het Nulplus-alternatief volgens de huidige Ron/Mer.
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.................................
Figuur 4.16

Nulplus-alternatief: maximale overdimensionering van de IJgeul (boven) en
de Euro-Maasgeul (onder), uit
Rijkswaterstaat, 1991

Voor de IJgeul geldt een maximale verbreding tot 2000 m, voor de EuroMaasgeul is dit 2700 m. De verdieping van de geulen is maximaal 5 m,
daarmee wordt de maximale aanlegdiepte van de IJgeul 24 m en die van
de Euro-Maasgeul 31 m (zie figuren 4.16 en 4.17).
.................................
Figuur 4.17

Varianten voor overdimensionering van
de Euro-Maasgeul, uit Allersma en
Ribberink, 1992. Variant 4 correspondeert met een maximale overdimensionering.

Bij maximale overdimensionering komt ca. 200 miljoen m3 uit de IJgeul en
zo’n 320 miljoen m3 zand uit de Euro-Maasgeul vrij (Allersma en
Ribberink, 1992).
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4.7.2 Gebruiksfunctie: scheepvaart
Gebied zeewaarts van de aansluitingszone

Een belangrijke randvoorwaarde voor de toegankelijkheid van de havens is
de grootte van de getijstroming dwars over de geul. Een verbreding van de
geul zal het gebied waar de stroomsnelheden afnemen vergroten. Bij
verdieping zullen de getijstroomsnelheden in de geulen verder afnemen. De
relatieve toename in waterdiepte is voor de IJgeul ca. 25% en voor de
Euro-Maasgeul ca. 20%. De getijsnelheden in de geul zullen in theorie
nagenoeg evenredig moeten afnemen. Overdimen-sioneren in deze zone
heeft in principe een gunstig effect op de nautische toegankelijkheid van
de vaargeul. De nautische toegankelijkheid van de havens wordt daarentegen bepaald door de waterbeweging direct voor en in de havenmonding.
Aansluitingszone

In het gebied direct voor de havenmonding gaat de theoretische beschouwing niet op. Vanwege de stroomcontractie door de havendammen - en in
geval van de Maasgeul nog versterkt door de aanwezigheid van de
Maasvlakte - kunnen de lokale dwaasstroomsnelheden hoog blijven. In
geval van een uitbreiding van de huidige maasvlakte kan de vergrote getijcontractie tot ontwerpproblemen leiden (Kuijper, 1998 ; Van der Linden,
1998)
Aanbevolen wordt om door middel van modelberekeningen te bepalen bij
welk ontwerp van aansluiting van vaargeul op havenmonding de (dieptegemiddelde) getijstroomsnelheden dwars over de geul het kleinst zijn.
Golfcondities

Volgens het nulplus alternatief zijn de taluds nog flauwer dan de bestaande
taluds (figuur 4.17). Hiermee wordt voorkomen dat de scheepvaart hinder
ondervindt van golfreflectie op de geulwanden.
4.7.3 Gebruiksfuncties: onderhoudswerk, kabels en leidingen
Morfologische aanpassingen van de overgedimensioneerde vaargeulen

Een verbreding van de IJgeul tot 2000 m en de Euro-Maasgeul tot 2700 m
is een letterlijke vergroting van het morfologische invloedsgebied. De
verdere uitbreiding van het invloedsgebied is afhankelijk van de taludhelling van de verbrede geul. Hoe steiler het talud, des te sterker de initiële
verflauwing zal zijn en daarmee de verdere uitbreiding van invloedsgebied.
Voor verschillende varianten van breedte en diepte van de Maasgeul is de
profielontwikkeling berekend over een periode van 50 jaar (Walstra et al.,
1998). De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het model
Sutrench (2DV), na calibratie op de waargenomen profielontwikkeling op
4.6 km uit het Noorderhavenhoofd. De modelresultaten van ontwikkeling
van de maximale relatieve diepte en de verschuiving van het zwaartepunt
in de tijd is gegeven in figuur 4.18.
Bij verbreding van de geul liggen de zuid- en noordtaluds verder uit elkaar.
Daarmee verschuiven ook de zones van sedimentatie en erosie. De
sedimenttransporten krijgen meer ruimte om zich aan de verlaagde transportcapaciteit in de geul aan te passen. De berekende profielontwikkeling
over 50 jaar voor een verbrede Euro-Maasgeul (2400 m) is zichtbaar in
figuur 4.19. Het midden van de geul ligt nu verder van het (sedimenterende) zuidtalud en zal daarom langer gevrijwaard zijn van sedimentatie.

Fysische effecten van zeezandwinning

58

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

.................................
Figuur 4.18

Ontwikkeling van de maximale
relatieve geuldiepte en het zwaartepunt
voor een periode van 50 jaar, uit
Walstra et al., 1998

Een verdieping van de geul zal leiden tot een kleinere transportcapaciteit in
de geul. De relatief grootste verandering treedt op voor het zeewaartse
deel van de geulen, waar de huidige geuldiepte ten opzichte van de directe
omgeving nog gering is. Bij verdieping neemt de gradiënt in de zandtransporten toe boven de randen van de geul, zo ook de erosie en aanzanding.
Een sterkere verflauwing van de taluds en daarmee een grotere horizontale
uitbreiding van het invloedsgebied is de verwachting. De verplaatsing van
het zwaartepunt van de geul zal juist minder snel gaan. De afname
verloopt grofweg lineair met de diepte bij een gelijkblijvende putbreedte
(zie figuur 4.18).

.................................
Figuur 4.19

Profielontwikkeling van een verbrede
Maasgeul, berekend met behulp van
het procesmodel Sutrench, uit Walstra
et al., 1998
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Bij een dieper én breder geulprofiel ontwikkelen de taluds zich nagenoeg
onafhankelijk. Het zuidtalud blijft aanzienlijk steiler dan het noordtalud (zie
figuur 4.19). Verder lijkt ook de uitbreiding van het morfologische invloedsgebied in zuidelijke richting een stuk kleiner dan die in noordelijke richting.
Algemeen gesteld, zal bij een verruiming (verbreding en/of verdieping) het
gebied dat door aanwezigheid van de geul (morfologisch) wordt beïnvloed
toenemen. Werd voor de huidige situatie het invloedsgebied aan weerszijden van de vaargeulen, op een termijn van 50 jaar, geschat op 3 tot 10
km (zie paragraaf 4.5.2), bij een verruiming van de geulen zal dit groter
zijn. In Stive et al., 1998 is uiteengezet dat een profielverruiming met een
factor x zal leiden in een toename van het invloedsgebied met een factor
√x. Daarbij is de aanname gedaan dat de ruimtelijke uitbreiding van het
invloedsgebied optreedt door diffusie. Bij overdimensionering volgens het
Nulplus-alternatief kan het invloedsgebied grofweg met een factor 2 toenemen. In geval van een verbreding is dit een vrij letterlijke toename, in
geval van een verdieping zal dit tot uiting komen in een versterkte afvlakking van de taluds.
Uit de vergelijking van modelberekeningen met diverse veld- en laboratoriumgegevens (Walstra et al., 1999) is bekend dat modelberekeningen de
afvlakking van de taluds onderschatten in vergelijking met de werkelijkheid. Bij de vertaling van de berekeningen naar de praktijk is hiermee
rekening gehouden.
Onderhoudswerk: aanzanding van de vaargeul

Door verbreding van de vaargeul kunnen onderhoudswerkzaamheden voor
langere tijd worden uitgesteld, doordat het midden van de geul langer
gevrijwaard blijft van sedimentatie. Door verdieping van de vaargeul is ook
winst op het onderhoud te verwachten, indien de streefdiepte niet wordt
aangepast: er kan nu immers meer aanzanding plaatsvinden voordat de
streefdiepte in gevaar komt.
Onderhoudswerk: aanzanding van aansluitingszone en havens

In het gebied rondom de havenmonding (‘aansluitingszone’) dient rekening
te worden gehouden met een mogelijke toename van sedimentatie van fijn
zand en slib in de geul. Belangrijker is dat bij verdieping van de geul een
toename van slibsedimentatie in de havenmondingen en havens is te
verwachten (Allersma en Ribberink, 1992). Hoewel een harde onderbouwing hiervoor ontbreekt, zijn er aanwijzingen dat vanwege de verdieping
de estuariene circulatie wordt beïnvloed (zie Salden, 1995). Een mogelijke
toename van de landwaarts gerichte reststroming veroorzaakt een toename
van de slibtransporten naar de havenmonding en havens.
De uiteindelijke toename zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van het
precieze ontwerp van de aansluiting van de vaargeul op de havenmonding.
Kabels en leidingen

Door overdimensionering van de vaargeulen kunnen bestaande kabels en
leidingen bloot komen te liggen en dienen nieuwe kabels en leidingen
verder ten noorden of ten zuiden van de vaargeul te worden aangebracht.
Allereerst is dit een direct gevolg van de verbreding van de vaargeulen.
Daarnaast speelt een rol dat het morfologisch invloedsgebied met een
factor 2 toeneemt tot 6 à 20 kilometer.
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4.7.4 Gebruiksfunctie: kustlijnhandhaving en kustveiligheid
Kustlijnhandhaving: Zandverlies in de kustzone tot NAP –20 m

Tussen de vaargeulen en de kustzone tot NAP –20 m bestaat momenteel
geen bufferzone. Dit betekent dat bij verbreding van de vaargeulen direct
zand uit de kustzone verdwijnt. Uitgaande van een verwachte toename
van het invloedsgebied door morfologische ontwikkeling is ook op langere
termijn zandverlies in de (diepere delen van de) kustzone te verwachten.
De omvang van het zandverlies is mede afhankelijk van de definitie van de
kustzone.
Kustlijnhandhaving: De ligging van de kustlijn

Overdimensionering zal leiden tot een steiler kustdwars bodemprofiel direct
aan weerszijden van de havendammen. Dit effect treedt direct op indien de
breedte van de vaargeul groter is dan de breedte van de havenhoofden. Dit
is bijvoorbeeld het geval voor overdimensionering van de Euro-Maasgeul
volgens het NULPLUS-alternatief (zie figuur 4.16). Ook als er niet aan
weerszijden van de havenhoofden zand wordt gewonnen, kan dit effect in
de loop van de tijd optreden door de erosie direct zeewaarts van de havendammen vanwege getijcontractie.
De kustlijnligging aan weerszijden van de havenmonding is met name bij
IJmuiden sterk in zeewaartse richting uitgebouwd doordat de havenhoofden het golfgedreven langstransport blokkeren. Een steiler dwarsprofiel als gevolg van overdimensionering kan een verdere uitbouw echter wel
reduceren of zelfs voor een deel ongedaan maken. Een toename van de
golfintensiteit als gevolg van het overdimensioneren van de vaargeulen zal
dit proces verder versterken.
Kustveiligheid: golfaanval tijdens ontwerpomstandigheden

Een overdimensionering van de geulen zorgt ervoor dat meer golf-energie
de kust kan bereiken. Dit effect treedt echter lokaal op rond de havenmonding en speelt geen rol in het overgrote deel van de Nederlandse kust. Voor
zover bekend is geen onderzoek verricht naar de invloed van overdimensionering op de golfcondities tijdens ontwerpomstandigheden. De invloed
op de kustveiligheid is vermoedelijk gering, maar aanbevolen wordt om
nader studie te verrichten.
Overdimensionering van de vaargeulen beïnvloedt de golfgedreven
sedimenttransporten. De aanwezigheid van de havendammen drukt echter
een veel grotere stempel op de grootte van de golfgedreven sedimenttransporten en resulterende veranderingen in de bodemligging.

4.8 Conclusies: effecten zeezandwinning door overdimensionering vaargeulen

De hoofdvraag in dit hoofdstuk luidde:
Welke gevolgen heeft grootschalige zandwinning in de vaargeulen (overdimensionering) voor het kustsysteem en de bijbehorende (gebruiks)functies?
Effecten op het kustsytseem van grootschalige zandwinning in de
vaargeulen (overdimenionering) volgens het Nulplus-alternatief
Waterbeweging en sedimentatie van fijn zand en slib
Door de oriëntatie van de Euromaasgeul en IJgeul nagenoeg loodrecht op
de getijstroming, treedt evenals bij de (tijdelijke) zandwinput ‘stroomver-
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lamming’ op. Verbreding van de vaargeulen leidt tot een groter gebied
waar stroomverlamming optreedt. Verdieping van de geulen resulteert in
een grotere afname van de getijstroomsnelheid.
In het landwaartse deel van beide geulen (de zogenaamde aansluitingszone; orde 5 km) is de waterbeweging sterk driedimensionaal. De havenhoofden zorgen voor contractie van de getijstroming en de instroom van
zoet rivierwater drijft een estuarine circulatie aan: het zoete rivierwater
stroom nabij het oppervlak zeewaarts, terwijl zout zeewater nabij de
bodem landwaarts stroomt. Door de estuariene circulatie wordt fijn zand en
slib via de vaargeul naar de havenmonding en havens getransporteerd.
Verondersteld wordt dat met name tijdens of direct na stormachtige
perioden slib de haven(monding) binnenkomt. Vanwege de opwoelende
werking van de golven op de open Noordzee sedimenteert het slib nauwelijks in de geul zelf.
Bij overdimensionering in dit landwaartse deel van de geulen bepaalt het
specifieke ontwerp van de aansluiting met de havenmonding hoe de driedimensionale waterbeweging wordt beïnvloed. Een versterking van de
estuariene circulatie, waardoor een grotere aanslibbing in de haven(monding) optreedt behoort tot de mogelijkheden.
Morfologische ontwikkeling
Evenals bij de (tijdelijke) zandwinput zullen de vaargeulen aanzanden,
waardoor deze verondiepen. Tegelijkertijd treedt erosie op rond de randen
van de vaargeulen, waardoor de geulen verbreden. Het gebied aan weerszijden van de vaargeulen dat op een termijn van 50 jaar morfologisch
wordt beïnvloed, bedraagt naar schatting 3 tot 10 kilometer. Bij verdieping
van de vaargeulen neemt de erosie aan weerzijden van de vaargeulen toe,
terwijl het verbreden van de vaargeulen een letterlijke vergroting van het
morfologisch invloedsgebied betekent. Door overdimensionering neemt het
morfologische invloedsgebied aan weerszijden van de vaargeulen toe met
een factor 2; op termijn van 50 jaar bedraagt het invloedsgebied 6-20 km.
Onder invloed van een netto sedimenttransport in noord(oost)elijke
richting verplaatst (het zwaartepunt van) de vaargeulen zich in
noord(oost)elijke richting. De verplaatsing bedraagt 1 tot 10 meter per jaar.
Bij verdieping van de vaargeulen neemt de verplaatsing van het zwaartepunt af, grofweg evenredig met de dieptetoename (bij gelijkblijvende
breedte).
Afwijkend ten opzichte van een (tijdelijke) zandwinput vindt bij de
vaargeulen nauwelijks een afname van het totale geulvolume plaats. De
(natuurlijke) morfologische ontwikkeling van de vaargeulen op langere
termijn (decennia) is in goede benadering te beschrijven als een combinatie
van verplaatsen, verbreden en verondiepen (advectie-diffusie).
Invloed van de overdimensionering op de (gebruiks)functies

Scheepvaart
Verdieping van de vaargeul heeft een positief gevolg voor de scheepvaart:
schepen met een grotere diepgang kunnen de haven bereiken. Daarnaast
resulteert stroomverlamming in (het zeewaartse deel van) de geul voor een
grotere periode waarbinnen diepstekende schepen binnen kunnen varen.
Vanwege de complexe stromingspatronen in het landwaartse deel van de
vaargeulen is niet duidelijk wat het effect van verbreden en of verdiepen is
op de bevaarbaarheid. Verwacht wordt dat de scheepvaart geen hinder zal
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ondervinden van golfreflecties op de geulwanden, aangezien de taluds van
de (overgedimensioneerde) geulwanden flauwer zijn dan 1:7.
Onderhoudswerk
Verbreding en verdieping van de bestaande vaargeulen maken gedurende
een zekere periode onderhoudsbaggerwerk in de vaargeulen overbodig.
Er is immers voldoende overdiepte en -breedte. Door verandering van de
estuarine circulatie is te verwachten dat de slibsedimentatie in de
haven(monding) toeneemt en daarmee ook het onderhoudswerk.
Kabels en leidingen
Door verbreding van de vaargeulen wordt de afstand van de reeds aanwezige kabels en leidingen tot de vaargeul kleiner. Overdimensioneren resulteert daarnaast in een toename van het morfologisch invloedsgebied. Beide
aspecten leiden tot een grotere kans op erosie van de bodem ter plaatse
van de kabels en leidingen.
Kustlijnhandhaving
Overdimensionering van de vaargeulen veroorzaakt erosie over een groter
gebied aan weerszijden van de vaargeulen. Hiermee verliest het diepere
deel van de kustzone zand. De omvang van het zandverlies is afhankelijk
van de ‘begrenzing van de kustzone’. Doordat verbreding van de
vaargeulen aan weerszijden van de havenhoofden een versteiling van het
dwarsprofiel kunnen teweegbrengen kan de huidige uitbouw van de kust
aan weerszijden van de havenmonding worden vertraagd of zelfs ten dele
ongedaan gemaakt.
Kustveiligheid
Overdimensionering van de vaargeulen kan in theorie lokaal rond de
havenmonding resulteren in hogere golfrandvoorwaarden. Dit kan de
veiligheid van de zeewering rond de havenhoofden beïnvloeden. Een
invloed op de veiligheid van de aanliggende zandige waterkering wordt
niet verwacht. De havenhoofden zelf hebben een veel grotere invloed op
de golfwerking bij de kust dan de vaargeulen.
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5 Grootschalige zeezandwinning in wingebieden
...................................................................................

5.1 Inleiding grootschalige zeezandwinning in wingebieden
5.1.1 Vraagstelling: effecten grootschalige zeezandwinning

De laatste jaren zijn plannen ontwikkeld om land te winnen voor de
Nederlandse kust. Voorbeelden van potentiële kustuitbreiding zijn: 2e
Maasvlakte, Vliegveld in Zee, Kustlocatie Nieuw-Holland (zie figuur 5.1).
Een eventueel toekomstige kustuitbreiding zal tot stand moeten komen
middels (ophoog)zand uit zee. De benodigde hoeveelheid zand over een
periode van 5 tot 10 jaar bedraagt tussen de 200 en 2000 miljoen m3,
afhankelijk van de uitbreidingsplannen. Afgezet tegen de huidige jaarlijkse
hoeveelheid van ca. 25 miljoen m3 voor het kustonderhoud en de markt
(zie paragraaf 2.3), betekent dit een extra zandvraag van één tot tienmaal
de jaarlijkse hoeveelheid.
Naast potentiële kustuitbreidingsplannen kan ook zand ten behoeve van
beton- en metselindustrie aanleiding zijn voor grootschalig zandwinning.
Hiervoor is een Milieueffectrapportage (MER) vereist (RIKZ, 1999/2001).
De benodigde hoeveelheid zand over een periode van 10 jaar betreft naar
schatting 40 miljoen ton geschikt beton- en metselzand en maximaal ca.
320 miljoen m3 ophoogzand, wat ongeveer gelijk is aan de huidige
omvang van zandwinning.
.................................
Figuur 5.1

Plannen voor grootschalige ingrepen in
en rond de Maasmond (situatie 1997)

De volgende hoofdvraag staat in dit hoofdstuk centraal:
Welke fysische effecten zijn het gevolg van grootschalige zandwinning in
wingebieden en wat is de invloed daarvan op de bijbehorende
(gebruiks)functies?
In geval van grootschalige zandwinning ten behoeve van potentiële
kustuitbreiding bestaat de wens om winning over grotere dieptes te laten
plaatsvinden. Door winning over een grotere diepte dan de maximale
windiepte van 2 m volgens het RON/MER kan het winoppervlak beperkt
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worden. Bij zandwinning voor de beton- en metselindustrie is winning over
grotere dieptes ook wenselijk: uit vooronderzoek blijkt dat het voor de
industrie geschikte grove zand zich ofwel op toppen van zandgolven
bevindt, ofwel in sedimentlagen op tenminste 5 m onder de zeebodem.

5.2 Beknopte systeembeschrijving Nederlandse kust

Het Nederlandse kustsysteem wordt in drie deelsystemen onderscheiden:
de Waddenkust, de gesloten Hollandse kust en de Zeeuwse en ZuidHollandse Delta. De bodemligging en waterbeweging in het Nederlandse
kustgebied is continu aan veranderingen onderhevig, zowel op natuurlijke
wijze als door invloeden van menselijk handelen. Dit vindt plaats op
verschillende tijd- en ruimteschalen. Op middellange termijn (10-100 jaar)
zijn stroming, golven en wind de belangrijke drijvende krachten voor de
natuurlijke processen.
Eigenschappen van het sediment

De bodem van de Noordzee bestaat overwegend uit zand - het slibgehalte
bedraagt over het algemeen minder dan 5 %.
Getijbeweging

Omdat de hydrodynamische condities veranderen langs de Nederlandse
kust, is de locatie van een wingebied van invloed op de grootte van de
aanpassing van de waterbeweging. De richting en de amplitude van de
getijstroming veranderen langs de kust. Dit geldt ook voor de asymmetrie
van de getijstroming (die de getijgemiddelde sedimenttransporten bepaalt)
en de getijgemiddelde (rest)stroming.
De richting van de getijstroming
De richting van de getijstroming langs de gesloten Hollandse kust heeft
voornamelijk één component, namelijk in de richting langs de kust. In het
Deltagebied of rond de zeegaten van de Waddenzee komst daar echter
een component bij, namelijk in de richting dwars op de kust. Hetzelfde
doet zich voor op grotere afstand uit de Hollandse kust. Dit betekent dat
daar de kustdwarse stroomsnelheidscomponent groter wordt.
De amplitude van de getijstroming
De amplitude van de getijstroming verandert eveneens langs de kust. In
het zuiden, waar de ‘getijgolf’ het Nederlands kustgebied binnenkomt, is
de amplitude het grootst; deze neemt vervolgens af langs de Hollandse
kust. Bij de Waddenzee treedt er weer een lichte toename op.
De amplitude is het grootst in de kustzone ter plaatse van de getijgeulen
van de zeegaten en estuaria. Dit gebied valt hier echter buiten de beschouwing, aangezien zandwinning buiten de kustzone plaatsvindt.
De asymmetrie van de getijstroming
Ook de asymmetrie van de getijstroming verandert langs de Nederlandse
kust. In het zuiden is de asymmetrie gering, vloed- en ebfase zijn nagenoeg
gelijk. Langs de Hollandse kust neemt de getijsnelheidsasymmetrie toe naar
het noorden en daarmee ook de jaargemiddelde transporten (Van Rijn,
1997). Een karakteristieke grootte van de getijstroomsnelheden tijdens eb
en vloed is ca. 0.8 m/s, waarbij de vloedsnelheid net iets groter is dan de
ebsnelheid.
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Getijgemiddelde (rest)stroming
Getijgemiddeld is er een restverplaatsing in noordoostelijke (vloed)richting
van orde 2.5 km, ofwel ca 0.05 m/s. In de nabijheid van havenhoofden en
zeegaten kan de grootte en richting echter lokaal afwijken.
Rivierafvoer en wind
Naast het getij wordt het stroombeeld beïnvloed door de wind en de
afvoer van zoet water vanuit de rivieren. Het windveld kent een jaargemiddelde resultante uit West tot Zuidwestelijke richting. Uit metingen langs de
gesloten Hollandse kust is afgeleid dat door windinvloeden een noord(oost)
gerichte stroming optreedt in de bovenlaag van de waterkolom van 0.07
tot 0.11 m/s (De Ruijter et al., 1992). Een beschrijving van de invloed van
de rivierafvoer op de waterbeweging en sedimenttransporten is gegeven in
paragraaf 4.2.
Sedimenttransporten en bodemveranderingen

Door de getijasymmetrie en door de restverplaatsing treedt er een getijgemiddeld zandtransport op in de vloedrichting. Een schatting voor de
grootte en richting van de jaargemiddelde zandtransporten op dieper water
langs de Hollandse kust is gegeven in Van Rijn, 1997. Op 20 m waterdiepte zijn de jaargemiddelde zandtransporten klein. Langs de kust is het
jaargemiddelde zandtransport noord(oost)waarts gericht: van 15 m3/m/jaar
nabij Scheveningen tot 45 m3/m/jaar nabij Callantsoog. In dwarsrichting
zijn de jaargemiddelde transporten op 20 m waterdiepte nog kleiner, tot
maximaal 10 m3/m/jaar, kustwaarts gericht. Vanwege gebrek aan veldgegevens zijn de transportwaarden met grote onzekerheidsmarges omgeven.
Aangezien de jaargemiddelde transporten gering zijn, vinden bodemveranderingen op diep water veel langzamer plaats dan in de ondiepe kustzone.
Aanpassing van de bodemligging na (grootschalige) zandwinning zal dan
ook minimaal vele tientallen jaren in beslag nemen.
Een meer uitgebreide systeembeschrijving is onder meer te vinden in de
MER voor de winning van beton- en metselzand RIKZ, 1999/2001.

5.3 Effecten van grootschalige wingebieden en (gebruiks)functies
5.3.1 Fysische aspecten en (gebruiks)functies grootschalige wingebieden

In tabel 5.1 zijn de relevante (gebruiks)functies vermeld, die worden
beïnvloed door grootschalige zandwinning. Tevens worden de fysische
aspecten genoemd waardoor deze beïnvloeding gestalte krijgt.

.................................
Tabel 5.1

Fysisch aspect

Fysische aspecten in relatie tot
........................................................
relevante (gebruiks)functies voor grootI. Waterbeweging ter plaatse van het wingebied en
schalige zandwinning in wingebieden
directe omgeving (paragraaf 5.4)
II. Morfologische ontwikkeling van het wingebied en
directe omgeving (paragraaf 5.5)
III. Hydrodynamische condities in de kustzone
(paragraaf 5.6)
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Relevante
(gebruiks)functie
..............

ecologie
kustlijnhandhaving en
ligging kabels en leidingen
kustveiligheid en
kustlijnhandhaving
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5.3.2 Afbakening studie naar effecten grootschalige zeezandwinning
Scenario’s voor grootschalige zandwinning

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
- de zandwinning vindt plaats in één aaneengesloten wingebied
- het wingebied ligt zeewaarts van de NAP –20 m dieptelijn
- de omvang van de zandwinning is in de orde van > 100 miljoen m3
- de diepte van de zandwinning is groter dan 2 meter
- de beschouwde tijdschaal van de effecten ligt tussen 1 en 100 jaar
De geometrie van het wingebied, die wordt bepaald door de windiepte, de
lengte/breedte-verhouding en de oriëntatie van de lengte-as ten opzichte
van de (dominante) stroomrichting, is niet op voorhand vastgelegd, maar
dient als variabele. Daarnaast zijn ook de taludhellingen en de locatie van
het wingebied variabelen.
Uitgangspunten effectbeschrijving

De uitgangspunten als beschreven in paragraaf 3.3.2. zijn ook hier van
toepassing.
5.3.3 Fysica met betrekking tot grootschalige wingebieden
I. Lokale waterbeweging ter plaatse van het wingebied en directe omgeving

De geometrie van het wingebied is van grote invloed op de uiteindelijke
aanpassing van de waterbeweging. Om dit duidelijk te maken wordt eerst
de aanpassing van een (fictieve) stationaire stroming beschreven.
Stationaire stroming ter plaatse van het wingebied
Zoals toegelicht voor de situatie van de tijdelijke zandwinputten (hoofdstuk
3) en de vaargeulen (hoofdstuk 4), leidt het principe van behoud van
watermassa tot een ‘stroomverlamming’ boven een lokale verdieping. De
stroomsnelheid boven het wingebied wordt bepaald door de mate van
verdieping: u1 = u0* h0/h1 (zie paragraaf 3.3.3).
In geval van een grootschalige zandwinning - waarbij de precieze locatie en
geometrie nog variabel zijn - wordt een ander principe ook van belang. Bij
een grotere waterdiepte wordt de stroming minder geremd door wrijving
met de bodem. Hierdoor kan er meer water door het wingebied worden
afgevoerd: het debiet neemt toe. Dit effect wordt ‘stroomtrekken’
genoemd.
Als een grote toename van het debiet plaatsvindt, kan in theorie de
(dieptegemiddelde) stroomsnelheid - lokaal rond het midden van het
wingebied - zelfs groter worden dan in de ongestoorde situatie vóór de
winning. De maximale stroomsnelheid voor een stationaire stroming wordt
gegeven door uE ⬇ u0* √(h1/h0) (Svasek, 1998). Bij een beperkte debiettoename zal de gemiddelde stroomsnelheid in het wingebied veelal toch
afnemen, vanwege het toegenomen doorstroomoppervlak.
Afhankelijk van de debiettoename varieert de stroomsnelheid ter plaatse
van het wingebied (u1) dus tussen u0* h0/h1 ≤ u1 ≤ u0* √(h1/h0). De
relatieve diepte van het wingebied (h1/h0) bepaalt de grootte van het
theoretisch mogelijke minimum én maximum in de stroomsnelheid. De
relatieve diepte is daarom kwantitatief bepalend. Óf stroomtrekken zal
optreden, wordt bepaald door de lengte/breedte-verhouding in combinatie
met de oriëntatie van het wingebied ten opzichte van de stroomrichting.
Deze variabelen zijn kwalitatief bepalend.
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Twee extremen zijn denkbaar, waarbij in beide gevallen de Lengte (L) /
Breedte (B) verhouding veel groter is dan 1. Een maximale debiettoename
treedt op in geval van een langgerekt wingebied parallel aan de stroomrichting. Het andere extreem, géén debiettoename en daardoor ‘stroomverlamming’, treedt op bij eenzelfde langgerekt wingebied maar dan haaks
op de stroomrichting (zie figuur 5.2). Dat is nagenoeg vergelijkbaar met de
vaargeulen voor de Hollandse kust. Elke andere winvariant (kleinere
lengte/breedte-verhouding en/of een andere oriëntatie) resulteert in een
zekere (kleine of grote) toename van het debiet. De (dieptegemiddelde)
stroomsnelheid kan zowel afnemen als toenemen.

.................................
Figuur 5.2

Schematische weergave van twee
varianten van wingebieden, waarbij de
aanpassing van de stroomsnelheid
extreem is (Lengte/Breedte >> 1).
Maximaal stroomtrekken vindt plaats
bij variant (a), terwijl volledige stroomverlamming optreedt bij variant (b)

In de (extreme) situatie van een maximale debiettoename wordt niet alleen
extra debiet aangevoerd over de instroomrand, maar ook over de zijranden
van het wingebied. Hierdoor neemt de (dieptegemiddelde) stroomsnelheid
toe met toenemende afstand tot de instroomrand (zie figuur 5.3). Deze
aanpassing verloopt exponentieel over een karakteristieke aanpassingslengte  van orde 4 km. De evenwichtssnelheid (uE) wordt na 3 à 4 maal
de afstand  bereikt (Svasek, 1998).
.................................
Figuur 5.3

Aanpassing van de stroomsnelheid bij
een langgerekt wingebied in de richting
van de getijstroming, uit Van Rijn en
Walstra (2002)

Getijstroming ter plaatse van het wingebied
Het hierboven beschreven proces van stroomverlamming en stroomtrekken
gaat uit van een situatie met stationaire stroming. Voor getijstroming,
waarbij de stroomsnelheid en -richting een functie is van de tijd, wordt het
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iets gecompliceerder. Bij een getijstroming speelt ook de tijdschaal van
aanpassing een rol. Theoretische benaderingen van de aanpassing van de
stroming, door middel van een ‘quasi-stationaire benadering’ of een ‘locale
benadering’, zijn echter nog steeds mogelijk (Svasek, 1998).
Overeenkomstig de stationaire stroming is voor de winvarianten a en b uit
figuur 5.2 een ‘opslingering’, respectievelijk een ‘demping’ van de stroomsnelheidsamplitude te verwachten. De bereikte waarden zullen echter
minder extreem zijn dan voor een stationaire stroming. Bij een getijstroming treedt (bij de locale benadering) bovendien een klein faseverschil op
tussen het snelheidsverloop in het wingebied en daarbuiten; de maximale
stroomsnelheid in het wingebied wordt iets later bereikt dan daarbuiten.
Getijstroming in de directe omgeving
Wanneer er ter plaatse van het wingebied enige mate van stroomtrekken
optreedt, heeft dit consequenties voor de getijstroming in de directe
omgeving van het wingebied. Het toegenomen getijdebiet door het wingebied moet door de omgeving worden aan- en afgevoerd. Ter hoogte van
de in- en uitstroomgebieden ontstaat een verhoogd getijdebiet, resulterend
in hogere stroomsnelheden. Door herverdeling van het getijdebiet treedt er
tevens een afname op van het getijdebiet en van de stroomsnelheden in de
omgeving.
Getijgemiddelde (rest)stroming in en om het wingebied
Herverdeling van het getijdebiet heeft ook zijn effect op het reststroompatroon en de verversing van watermassa’s in en om het wingebied.
Laatstgenoemde bepaalt de aanvoer van zuurstof, van levensbelang voor
het bodemleven.
Een verdere uitwerking van het bovenstaande is te vinden in paragraaf 5.4.
II. Morfologische ontwikkeling van het wingebied en directe omgeving

Als de stroomsnelheden in het wingebied afnemen, neemt de kans op
sedimentatie van fijn zand of slib uit een wijdere omgeving van het wingebied toe.
Langs de Nederlandse kust is een iets verhoogde sedimentatie te
verwachten bij een winlocatie langs de Zuid-Hollandse of Zeeuwse kust.
Door aanwezigheid van stratificatie wordt de opwoeling onderdrukt en
nemen de sedimentconcentraties nabij de bodem toe. De relatief grootste
kans op sedimentatie is te verwachten in de nabijheid van slibbronnen,
waaronder de loswallen ten noorden van de Maasgeul en de IJgeul.
Naast de locatie is de geometrie van het wingebied van invloed. De relatief
grootste kans op sedimentatie zal optreden bij een langgerekt wingebied
(L/B >> 1) dwars op de getijstroming (vergelijkbaar met de vaargeulen)
met een grote (relatieve) diepte.
Lange termijn morfologische ontwikkeling binnen het wingebied
Anders dan in geval van een (kleinschalige) tijdelijke zandwinput in de
nabije kustzone (hoofdstuk 3) of van een vaargeul (hoofdstuk 4), is de
morfologische ontwikkeling van een wingebied in sterke mate afhankelijk
van de geometrie van dit wingebied.
In de extreme situatie van een langgerekt wingebied (L/B >> 1) haaks op
de dominante getijstroomrichting zijn de te verwachten morfologische
effecten vergelijkbaar met die van de huidige vaargeulen:
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-

-

de grootste veranderingen in de bodemligging doen zich voor rond de
in- en uitstroomzones van het wingebied: de taludhellingen zullen
verflauwen, het morfologische invloedsgebied breidt uit;
bij steilere taluds is de afvlakking sterker en daarmee ook de uitbreiding
van het invloedsgebied;
door stroomverlamming boven het wingebied ondervindt het middendeel een lichte sedimentatie;
het zwaartepunt van het wingebied verschuift in de richting van het
netto zandtransport. Bij de Euro-Maasgeul en de IJgeul betrof dit de
(noordoostelijke) vloedrichting.

Voor een andere geometrie van het wingebied, waarbij een debiettoename
in meer of mindere mate zal optreden, verloopt de morfologische ontwikkeling anders:
- de precieze geometrie van het wingebied bepaalt de mate van debiettoename over de in- en uitstroomranden (en mogelijk de zijranden)
- vanwege de toename van de stroomsnelheden als gevolg van de
debiettoename op de in- en uitstroomranden van het wingebied nemen
de sedimenttransporten toe (zie figuur 5.3), waardoor:
(1) de afvlakking van de taluds (van zowel de in- en uitstroomranden
als de zijranden) sneller zal verlopen en
(2) een groter resttransport te verwachten is, waardoor de verplaatsing
van (het zwaartepunt van) het wingebied toeneemt
- wanneer ook over de zijranden (extra) debiet wordt aangevoerd, neemt
het getijdebiet door het wingebied toe met toenemende afstand tot de
instroomrand. In die situatie is een lichte erosie van het middendeel van
het wingebied te verwachten. Voor de extreme situatie van een langgerekt wingebied met de lengte-as parallel aan de getijstroomrichting gaat
dit zeker op.
Lange termijn morfologische ontwikkeling van de directe omgeving
De morfologische ontwikkeling in de directe omgeving van het wingebied,
buiten de invloedssfeer van de taluds, wordt door de aanwezigheid van
een wingebied beïnvloed. Wanneer een wingebied extra getijdebiet
aantrekt, moet dit ten koste gaan van het getijdebiet in de omgeving,
waardoor tevens een afname van de getijstroomsnelheid plaatsvindt.
Hierdoor veranderen de sedimenttransporten in de omgeving van het
wingebied wat erosie en sedimentatie tot gevolg heeft.
Lange termijn morfologische ontwikkeling van de nabije kustzone
Door morfologische ontwikkeling van het wingebied, kan op zeer lange
termijn (eeuwen of langer) de zandbalans van de nabije kustzone en
daarmee de kustlijnligging worden beïnvloed. Daarvan is sprake wanneer het
wingebied zich in kustdwarse richting uitstrekt tot in de nabije kustzone.
Een verdere uitwerking van het bovenstaande is te vinden in paragraaf 5.5.
III. Hydrodynamische condities in de kustzone

Een wingebied kan het op de kust inkomende golfveld op verschillende
wijzen beïnvloeden. Ter plaatse van het wingebied en aan landwaartse zijde
kunnen hogere golven optreden. Dit effect kan in theorie tot aan de kust
merkbaar zijn, aangezien de meeste golfenergie pas vlak voor de kust gedissipeerd wordt. Door de beïnvloeding van het golfveld kunnen de golfrandvoorwaarden onder extreme stormomstandigheden toenemen en is op
langere termijn een herverdeling van zand in de nabije kustzone mogelijk.
Een verdere uitwerking van het bovenstaande is te vinden in paragraaf 5.6.
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5.4 Waterbeweging ter plaatse van het wingebied en directe omgeving
5.4.1 Functie: ecologie

Door zandwinning wordt de bodemfauna verwijderd, die zich hoofdzakelijk
in de bodemtoplaag met een dikte van enkele decimeters bevindt. Herstel
van de bodemfauna in het wingebied is gewenst. Het initiële herstel hangt af
van de structuur en de sedimentsamenstelling van de nieuwe bodemtoplaag,
de toegenomen waterdiepte en de aanpassing van de waterbeweging.
Sedimentsamenstelling in de bodemtoplaag
De sedimentsamenstelling op de bodem van het wingebied is in de eerste
plaats afhankelijk van het daar aanwezige sediment. Daarnaast wordt de
samenstelling beïnvloed door de aard en de hoeveelheid van het sediment
dat in het wingebied wordt afgezet. Met name de afzetting van slib kan
risico’s opleveren voor de bodemfauna indien afwisselend depositie en
erosie optreedt, waardoor de bodemfauna periodiek wordt begraven. De
depositie van slib is afhankelijk van het aanbod van slib uit de omgeving
(natuurlijke bronnen, baggerstort en andere zandwinningen) en de stroomsnelheid in het wingebied. Hoe groter de stroomsnelheid, hoe minder risico
dat dit proces optreedt.
Berekeningen naar de depositie van slib hebben binnen dit kader niet
plaatsgevonden. In paragraaf 4.5 is aangegeven dat sedimentatie van (fijn
zand en) slib in zekere mate plaatsvindt in het meest landwaartse deel van
de Euro-Maasgeul. De lokale verdieping bedraagt daar in de orde van 10
meter. Gezien de specifieke condities in de nabijheid van slibbronnen en de
uitstroom van zoet rivierwater waaronder deze sedimentatie plaatsvindt, is
te verwachten dat sedimentatie van slib bij een grootschalig wingebied met
een vergelijkbare of geringere relatieve verdieping gering zal zijn.
Toename van de waterdiepte
Indien de waterdiepte sterk toeneemt in geval van een diepe winning
(bijvoorbeeld 20 meter of meer), dan verandert het lichtklimaat bij de
bodem zodanig dat de nieuwe bodempopulatie naar verwachting anders is
dan de oorspronkelijke.
Zuurstoftekort
In theorie kan zuurstoftekort nabij de bodem van het wingebied ontstaan.
Een dergelijke situatie treedt op onder een combinatie van een hoog
zuurstofgebruik door algenbloei en een beperkte verversing van het water.
Dit rapport beperkt zich tot het fysische deel, namelijk een onvoldoende
verversing van het water in het wingebied. Vermeden moet worden dat de
verblijftijd van het water bij de bodem 10 dagen of meer bedraagt. Een
lange verblijftijd kan worden veroorzaakt door neervorming onder aan de
voet van het talud, hetgeen kan worden versterkt door stratificatie in het
wingebied onder het oorspronkelijke zeebodemoppervlak [figuur 5.4].
.................................
Figuur 5.4

Door neervorming of stratificatie wordt
het water op de bodem van een wingebied onvoldoende ververst. Hierdoor
kan zuurstofloosheid optreden
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Neervorming kan optreden indien de helling van het wingebied te steil
wordt uitgevoerd. Dit verschijnsel treedt op bij hellingen steiler dan
ongeveer 1:6. Sterke stratificatie treedt hoofdzakelijk op rond de
Rijn/Maasmond, als gevolg van dichtheidsverschillen tussen het zoete en
het zoute water. In de meeste gevallen is deze zoutstratificatie echter
beperkt tot de bovenste tien meter van de waterkolom. Andere oorzaken
voor stratificatie zijn het voorkomen van temperatuurverschillen in de verticaal of door hoge concentraties slib, bijvoorbeeld door zware storm of
baggerstort.
5.4.2 Modelberekeningen van stroomsnelheden

Van grootschalige wingebieden zijn nauwelijks waarnemingen van stroomsnelheden voorhanden, daarom is inzicht in de waterbeweging in wingebieden voornamelijk afkomstig uit modelberekeningen. Deze gaan veelal
uit van een dieptegemiddelde situatie (zie voorgaande aannamen), hetwelk
aanvaardbaar is voor dieper water.
Naast modelberekeningen is kwalitatieve informatie over de hydrodynamische en sedimenttransportcondities langs de kust gebruikt. Ook is gebruik
gemaakt van expert judgement.
Getijstroming

In paragraaf 5.3.3 is uiteengezet dat ter plaatse van een wingebied een
toename van het debiet mag worden verwacht, terwijl de (dieptegemiddelde) stroomsnelheid zowel kan toenemen als afnemen. Met behulp van
modelberekeningen is nagegaan bij welke lengte/breedte verhouding de
omslag in de veranderende stroomsnelheid kan optreden, afhankelijk van
de oriëntatie van het wingebied ten opzichte van de hoofdrichting van de
getijstroming.
Door Svasek, 1998 en Klein, 1999 zijn (geïdealiseerde) modelberekeningen
uitgevoerd van de dieptegemiddelde getijstroming in en rondom een rechthoekig grootschalig wingebied, bij een omgevingsdiepte van 20 m (vlakke
bodem). Uit deze modelberekeningen is af te leiden dat bij een L/B ≥ 5 en
bij een ligging van het wingebied parallel aan de richting van de getijstroming de snelheidsamplitude zal toenemen (‘opslingering’ van de getijstroming). Voor L/B < 5 blijft de snelheidsamplitude kleiner dan buiten het
wingebied (‘demping’ van de getijstroming).
In geval van een langgerekt wingebied (L/B >> 1) bepaalt de diepte van de
zandwinning de grootte van de snelheidsamplitude. Hoe dieper de zandwinning des te sterker is de ‘opslingering’ of ‘demping’ (afhankelijk van de oriëntatie van het wingebied). Bij een langgerekt wingebied parallel aan de getijstroomrichting zal bij een grotere diepte niet alleen ‘opslingering’ van de
snelheidsamplitude optreden, maar zal ook het faseverschil toenemen. In
geval van een wingebied met een kleinere lengte/breedte-verhouding wordt
ook de invloed van de breedte op de snelheidsamplitude merkbaar.
Uit vergelijking tussen de modelresultaten en de theorie kan het volgende
worden geconcludeerd (Svasek, 1998):
- In het geval van grote waarden voor L/B domineert de invloed van de
tijdschaal over de lengteschaal op de stroming in het wingebied. De
snelheidsamplitude en faseverschuiving ten opzichte van de omgeving
kunnen dan in goede benadering worden bepaald met de zogenaamde
‘locale benadering’;
- Bij een afnemende waarde van L/B kan de stroming als meer en meer
‘quasi-stationair’ worden benaderd, waarbij echter de invloed van de
breedte moet worden meegenomen.
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Binnen het kader van een studie naar de mogelijke aanleg van een tweede
Maasvlakte zijn met behulp van het zogenaamde ‘Kuststrookmodel’
(Kuijper, 1997b) modelberekeningen uitgevoerd van de driedimensionale
waterbeweging voor verschillende zandwinvarianten, in combinatie met
een overdimensionering van de Euro-Maasgeul. In de berekeningen is de
verticale waterkolom geschematiseerd door middel van zes lagen.
Uit de modelresultaten blijkt dat bij een ondiep wingebied (2 m) de getijstroming geen verandering ondergaat. Bij een wingebied met een
windiepte van 5 m, respectievelijk 10 m neemt de maximale stroomsnelheid in de bovenlaag tijdens vloed af met 20 %, respectievelijk 25 %. Aan
de bodem zijn de veranderingen in de stroomsnelheid klein. Deze kleine
verschillen kunnen echter mogelijk veroorzaakt zijn door de wijze van
schematisatie van de bodemlaag en de gehanteerde schaalverdeling.
Getijstroming in de directe omgeving

Een toename van het getijdebiet door het wingebied veroorzaakt een
afname van stroomsnelheden parallel aan het wingebied. Waar het extra
getijdebiet wordt aan- en afgevoerd treden hogere stroomsnelheden op.
Beide effecten zijn weergegeven in figuur 5.5.
.................................
Figuur 5.5

Verschil in stroomsnelheid tussen een
situatie met een wingebied (lengte
20 km, breedte 4 km en diepte 10 m,
parallel aan de getijstroming) en een
vlakke bodem, tijdens maximale vloed,
uit Svasek, 1998

Getijgemiddelde (rest)stroming in en om het wingebied

Door Klein, 1999 is extra aandacht besteed aan het getijgemiddelde
snelheidveld inclusief de invloed van de draaiing van de aarde (resulterend
in de zogenaamde ‘Coriolis-schijnkracht’). Als basisscenario is een wingebied van 40 km lengte, 5 km breedte en 10 m diepte beschouwd.
De snelheidsamplitude buiten het wingebied bedraagt 0.5 m/s.
Bij een wingebied in de richting van de getijstroming treden nabij de (laterale) randen binnen het wingebied hogere restsnelheden op (orde 1 cm/s)
dan rond het middendeel van het wingebied; de richting van de restsnelheid aan de ene zijde is tegengesteld aan de richting aan de andere zijde.
Daarnaast is de richting van de restsnelheid direct buiten het wingebied
(langs de laterale randen) tegengesteld aan de richting juist binnen het
wingebied. Er zijn als het ware twee grote circulatiecellen te identificeren.
Bij rotatie van het wingebied, antikloksgewijs ten opzichte van de getijstroomrichting, worden de twee circulatiecellen aanmerkelijk sterker (zie
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.................................
Figuur 5.6

Berekende (getijgemiddelde) snelheidveld rondom een wingebied, 45 graden
antikloksgewijs ten opzichte van de
getijstroming (vloedrichting is naar
rechts). De afmetingen van het wingebied zijn: lengte 40 km, breedte 5 km
en diepte 10 m; uit Klein, 1999

figuur 5.6). Bij een tegengestelde rotatie van het wingebied (met de wijzers
van de klok mee) is de circulatie eveneens aanzienlijk sterker maar is de
richting van de circulatiecellen omgekeerd. Wanneer de getijsnelheidsamplitude buiten het wingebied groter is, dan verschuift de positie van de
twee circulatiecellen. Bij een zeer grote snelheidsamplitude (orde 2 m/s)
resteert één grote circulatiecel, die zich tot een zone rondom het wingebied
uitstrekt.
De uitstroom uit het wingebied is geconcentreerd rond twee hoekpunten
(aan linkerzijde ten opzichte van de uitstroomrichting) in een smalle zone
met relatief hoge snelheden (orde 10 cm/s).
5.4.3 Verversing van watermassa’s in het wingebied

Modelberekeningen van de verblijftijd van watermassa’s in een wingebied
hebben niet plaatsgevonden. Om desondanks een beeld te vormen van het
effect van de aanwezigheid van een grootschalige wingebied op de verblijftijd van watermassa’s (en daarmee de mate van verversing) zijn principeberekeningen uitgevoerd (RIKZ, 1999/2001).
Uit een (conservatieve) schatting van de stroomsnelheid (nabij de bodem)
in een grootschalig wingebied is af te leiden dat de verversing van water-
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massa’s in het wingebied nauwelijks afneemt. Afhankelijk van de geometrie
kan deze zelfs toenemen. De kans dat er zich in een grootschalig wingebied - onder bijzondere condities - een zuurstofuitputting van de waterkolom nabij de bodem voordoet, is vrijwel net zo klein als de kans dat dit
zonder wingebied in de natuurlijke situatie zal optreden.

5.5 Morfologische ontwikkeling van wingebied en omgeving
5.5.1 Gebruiksfuncties: kustlijnhandhaving en ligging kabels en leidingen

De morfologische ontwikkeling van het wingebied en directe omgeving is
relevant voor de zandbalans van de kustzone en de ligging van kabels en
leidingen. Beide worden nadelig beïnvloed wanneer de morfologische
ontwikkeling zich tot in de kustzone of tot aan de locatie van kabels en
leidingen uitstrekt. Of dit zal optreden, wordt bepaald door enerzijds de
initiële afstand tot het wingebied (bufferzone) en anderzijds de lange
termijn morfologische ontwikkeling van het wingebied en de directe
omgeving.
Bufferzone kustzone
Het RON/MER staat zandwinning direct zeewaarts van de NAP –20 m
dieptelijn toe. Omdat deze NAP –20 m dieptelijn tevens de zeewaartse
begrenzing vormt voor de kustzone, bestaat er in principe geen bufferzone
tussen het wingebied en de kustzone.
Bufferzone kabels en leidingen
Voor de uitvoering van zandwinning schrijft het huidige RON/MER voor
dat een minimale afstand van 500 m moet worden aangehouden tussen
wingebied en op de Noordzeebodem reeds aanwezige kabels en leidingen.
Voorkomen moet worden dat door erosie ter plaatse van de kabels en
leidingen overspanningen (m.n. in pijpleidingen) optreden, met als risico
breuk van de leiding.
5.5.2 Modelberekeningen van morfologische gedrag wingebied
Lange termijn morfologische ontwikkeling wingebied

Over het mogelijke morfologische gedrag van een grootschalige verdieping
in de Noordzee is weinig bekend. Waarnemingen zijn niet voorhanden. In
de voorafgaande hoofdstukken stonden eendimensionale berekeningen
centraal. Kustlangse ontwikkeling werd gescheiden van de kustdwarse
ontwikkeling berekend. De gescheiden benadering gaat voorbij aan de
invloed van de geometrie van een grootschalig wingebied op de morfologische ontwikkeling.
Door Klein, 1999 zijn voor een geïdealiseerde situatie modelberekeningen
uitgevoerd voor de lange termijn (orde 1000 jaar) morfologische ontwikkeling van een grootschalige wingebied, voor verschillende winvarianten.
Morfologische ontwikkeling binnen het wingebied: verdere verdieping
De modeluitkomsten geven aan dat een verdieping van het middendeel op
kan treden. Erosie van het middendeel was reeds berekend in Ribberink en
Roelvink, 1989, waarbij is uitgegaan van L/B = 20. Uit hun theoretische
benadering van de morfologische ontwikkeling volgde dat bij een wingebied parallel aan de stroming met een lengte (L) groter dan 5000 m erosie
van het middendeel kan optreden voor L/B ≥ 3. Dit is een kleinere waarde
dan de lengte/breedte verhouding waarbij een toename van de dieptegemiddelde stroomsnelheid optreedt (L/B ≥ 5).
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Aan de stroomopwaartse rand van het wingebied neemt de transportcapaciteit af (afname van stroomsnelheid en van invloed golfopwoeling), waarna deze door een geleidelijke debiettoename weer langzaam toeneemt
(toename stroomsnelheid). Dit resulteert in lokale erosiegebieden rond het
midden van het wingebied. Uit Klein, 1999 volgt dat reeds bij L/B ≥ 1
erosie van het middendeel kan optreden.
Hoewel dit niet expliciet uit de modelberekeningen naar voren is gekomen
(Klein, 1999), wordt verwacht dat de vergrote toe- en afvoer van debieten
over de randen resulteert in een grotere transportgradiënt over de taluds
en bijgevolg een snellere morfologische aanpassing van de taluds (Stive et
al. 1998). Dit geldt overigens ook voor de zijtaluds.
Tot slot speelt ook de oriëntatie van het wingebied een rol. Op fysische
gronden kan worden aangetoond dat er een voorkeursoriëntatie bestaat
waarbij erosie van het middendeel optreedt (Zimmerman, 1981). Dit wordt
bevestigd in een studie van Nemeth, 1998, waarin dit principe theoretisch
verder is uitgewerkt en vergeleken met numerieke berekeningen van
bodemveranderingen op korte tijdschaal. De voorkeursoriëntatie is
antikloksgewijs gedraaid ten opzichte van de dominante stroomrichting.
De modelresultaten van Klein, 1999 zijn hiermee kwalitatief in overeenstemming. Bij wingebieden die antikloksgewijs zijn gedraaid, vindt erosie
van het middendeel plaats, terwijl bij kloksgewijze draaiing overwegend
aanzanding van het middendeel optreedt.
Over de lange termijn morfologische ontwikkeling bestaat grote onzekerheid. De erosie van het middendeel zal zich uiteraard niet onbeperkt
kunnen voortzetten. De maximale diepte die het middendeel kan bereiken
is onbekend, evenals de tijdschaal waarop de maximale diepte wordt
bereikt. Bovendien hoeft de maximale diepte geen evenwichtsdiepte te
zijn. Een reële mogelijkheid is dat na het bereiken van de maximale diepte
weer een verondieping plaats zal vinden. In Klein, 1999 werd over een
periode van 1000 jaar een lokale verdieping van het middendeel van
maximaal 2 meter berekend. De modelresultaten hebben echter geen
indicatie opgeleverd over een eventuele evenwichtsdiepte, evenmin over
de tijdschaal waarop een maximale diepte wordt bereikt. De modelresultaten moeten dan ook met grote voorzichtigheid worden behandeld bij
vertaling naar de praktijk.
Morfologische ontwikkeling buiten het wingebied: nieuwe bodemvormen?
De morfologische ontwikkeling in de directe omgeving van het wingebied,
buiten de invloedssfeer van de taluds, wordt ook door de aanwezigheid
van een wingebied beïnvloed. Wanneer een wingebied extra getijdebiet
aantrekt, heeft dit invloed op de getijstroming in de omgeving. Kleine
verschillen in stroomsnelheden en resttransporten op lange termijn
induceren bodemveranderingen over een grotere zone. Een verstoring in de
bodemligging met een gunstige lengteschaal kan dynamische bodemvormen initiëren, vergelijkbaar met bestaande dynamische bodemvormen,
zoals de getijdebanken of zandgolven (Nemeth, 1998). In theorie is het
niet uitgesloten dat een grootschalige wingebied nieuwe dynamische
bodemvormen initieert, in een grote zone rondom het wingebied. Of deze
vormen ook werkelijkheid kunnen ontstaan, hoe ze er eventueel uit zullen
zien en tot welke zone rondom het wingebied ze zich uit kunnen strekken
is echter onbekend.
Gezien de grote ruimteschaal waarover de eventuele dynamische bodemvormen zich uit kunnen strekken kan de impact op onder andere de
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zandbalans van de kustzone op de ligging van kabels en leidingen groot
zijn. Omdat onzekerheden over de mogelijke effecten eveneens groot zijn,
wordt aanbevolen om nadere studie uit te voeren naar de mogelijke
ontwikkeling van dynamische bodemvormen op lange termijn.
Bufferzone tussen wingebied en kabels en leidingen: ruimere afstand
Het morfologische invloedgebied op een tijdschaal van 50 jaar bedraagt
minimaal enkele kilometers (Stive et al., 1998). Dit is een groter gebied dan
de huidige vastgestelde veilige zone. Afhankelijk van de levensduur van de
kabels en leidingen (bijvoorbeeld 30 jaar) en de omvang van de te
verwachten erosie in het gebied is wellicht een bredere veilige zone
gewenst. Toekomstige wingebieden dienen dan op ruimere afstand van de
ligging van kabels en leidingen te worden geprojecteerd.
Gevolgen voor de nabije kustzone: zandverlies op de lange termijn
Door de morfologische ontwikkeling van het wingebied kan op zeer lange
termijn (eeuwen of langer) de zandbalans van de nabije kustzone en daarmee de kustlijnligging worden beïnvloed. Daarvan is sprake wanneer het
wingebied zich in kustdwarse richting uitstrekt tot in de nabije kustzone.
Hierbij geldt dat het morfologische invloedsgebied dwars op de kust toeneemt met de omvang van de verstoring in kustdwarse richting. Op een
termijn van 50 jaar geldt een bovengrens voor de omvang van het
kustdwarse morfologische invloedgebied van enkele kilometers
(Stive et al., 1998).
De grootste kustdwarse invloed is te verwachten bij een relatief grote
kustdwarse component van de getijstroming (rond zeegaten en estuaria of
verder uit de kust). Verder kan opgemerkt worden dat de zeewaartse grens
voor zeezandwinning varieert langs de Nederlandse kust (max. 20 km voor
het midden van de Hollandse kust). Daarmee zal ook de morfologische
beïnvloeding van de kustwaartse zone relatief gezien variëren. Deze constatering doet de vraag rijzen of wellicht een minder variabele dieptegrens, bijv.
de doorgaande NAP –20 m lijn, gehanteerd zou kunnen worden.
De variatie in het getij langs de Nederlandse kust is van invloed op de
morfologische veranderingen van de wingebieden. De grootste getijstroomsnelheden treden op voor de Deltakust. Hier worden dan ook de
grootste morfologische veranderingen van het wingebied verwacht. De
geringe getij-asymmetrie vertaalt zich in een nagenoeg symmetrische
ontwikkeling van de taluds van het wingebied. Getijgemiddelde resttransporten nemen juist toe naar het noorden van de Hollandse kust onder
invloed van een toenemende getij-asymmetrie. Hierdoor neemt ook de
verplaatsing van het zwaartepunt van een wingebied toe naar het noorden.
Ook ontstaat een groter verschil in de helling van het zuid- en noordtalud
van het wingebied. In het gebied voor de Waddenzee nemen de getijstroomsnelheden weer toe, hierdoor zal het morfologische invloedsgebied
net als de Delta groter zijn dan voor de Hollandse kust (Stive et al., 1998).
Gezien de grote tijd- en ruimteschalen die met de morfologische invloed
van een wingebied in verband staan, kan niet worden volstaan met een
beschouwing van een lokale kustlijnbeïnvloeding. De kustontwikkeling
dient bij voorkeur in breder verband - grotere kustvakken in langs en
dwarsrichting - beschouwd te worden. Effecten van een mogelijke interactie met de landaanwinning en de invloed van zeespiegelstijging dienen
daarbij ook te worden betrokken.
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5.6 Hydrodynamische condities in de kustzone
5.6.1 Gebruiksfuncties: Kustveiligheid en kustlijnhandhaving

Een flink deel van de zeedijken en duinen van de Nederlandse kust moeten
een extreme storm die eens per 10.000 jaar voorkomt, kunnen weerstaan.
In theorie kan de aanwezigheid van een grootschalig wingebied op diep
water het golfveld en de waterstanden tijdens extreme stormomstandigheden beïnvloeden. Beide aspecten worden hieronder toegelicht.
In theorie heeft de aanwezigheid van een grootschalig wingebied een
effect op de golfgedreven langstransporten, via de beïnvloeding van het
golfveld. Op lange termijn kan dit mogelijk resulteren in een herverdeling
van zand in de nabije kustzone.
5.6.2 Modelberekeningen voor kustveiligheid en kustlijnhandhaving
Waterstanden

Binnen het kader van studies naar de mogelijke aanleg van een tweede
Maasvlakte zijn, voor verschillende maasvlakte2- en bijbehorende zandwinvarianten, modelberekeningen uitgevoerd naar de invloed op de waterstanden (Kuijper en Philippart, 1997). Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat de aanwezigheid van een maximaal 10 m diep wingebied
(omvang 300 miljoen m3) een verwaarloosbare invloed heeft (orde
1 cm) op de astronomische hoogwaterstand (gemiddeld getij) en de basispeilen boven het wingebied of aan de kust. Op grond van dit resultaat lijkt
de conclusie gerechtvaardigd dat de geometrie en de locatie (buiten de
kustzone) van een grootschalig wingebied van ondergeschikt belang is voor
het effect op de basispeilen.
Golfveld: golfhoogte en golfperiode

Binnen het kader van studies naar de mogelijke aanleg van een tweede
Maasvlakte zijn berekeningen met het golfmodel HISWA uit-gevoerd naar
de invloed op het golfveld tijdens extreme stormcondities (Kuijper, 1997a).
In geval van een 10 m diep wingebied (omvang
300 miljoen m3) treden de volgende effecten op:
- een toename van de golfhoogte is zichtbaar aan de westrand van een
10 m diepe zandwinning, veroorzaakt door refractie.
- langs een raai dwars op de kust voor Delfland is zowel een toename in
golfhoogte zeewaarts van het wingebied vanwege refractie, als een
afname boven de put en shoaling landwaarts van het wingebied zichtbaar.
Geconcludeerd wordt dat het verhoogde golfveld niet tot aan de kust
merkbaar is.
Wat de golfperiode betreft is uit metingen nabij Petten gebleken dat de
piekperiode van het golfveld tijdens stormcondities nauwelijks verandert
tijdens diens voortplanting naar de kust (Andorka, 1996). Wanneer een
grootschalig wingebied lokale golfopwekking een toename in de piekperiode veroorzaakt, zal dit mogelijk tot aan de kust merkbaar zijn.
De berekeningen met HISWA (Kuijper, 1997a) tonen vooralsnog geen
verschuiving van de piekperiode in geval van aanwezigheid van een 10 m
diepe zandwinning.
Omdat het in de genoemde berekeningen slechts één zandwinvariant
betreft, het golfmodel SWAN beter gevalideerd is dan het gebruikte
HISWA en er voortschrijdende kennis is op het gebied van het voorkomen
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van lange golven met grote golfperioden tijdens stormomstandigheden,
wordt aanbevolen dit aspect expliciet mee te nemen bij het ontwerp van
een grootschalig wingebied.
Sedimenttransporten en morfologie in de nabije kustzone

Door aanwezigheid van een grootschalige wingebied wordt in theorie het
op de kust inkomende golfveld beïnvloed en daarmee ook de golfgedreven stroming en zandtransporten in de nabije kustzone. Binnen het
kader van studies naar de mogelijke aanleg van een tweede Maasvlakte
zijn modelberekeningen (met het procesmodel UNIBEST) uitgevoerd naar
de mogelijke beïnvloeding van de ligging van de Momentane kustlijn
(MKL) (Steijn, 1997). Uit de modelresultaten volgt dat, op de korte termijn
(5 jaar), de invloed op de positie van de MKL minimaal en niet significant
is.
Hiermee is nog geen uitsluitsel gegeven over de effecten op langere termijn
of over de effecten bij een andere locatie of geometrie van het wingebied.
Aanvullende berekeningen, zo mogelijk in combinatie met veldmetingen
naar de beïnvloeding van het golfveld moeten hierover uitsluitsel geven.

5.7 Conclusies: effecten van grootschalige zeezandwinning in wingebieden

De hoofdvraag in dit hoofdstuk luidde:
Welke fysische effekten zijn het gevolg van grootschalige zandwinning in
zandwingebieden en wat is de invloed daarvan op de bijbehorende
(gebruiks)functies?
Fysische effecten

Waterbeweging
De geometrie van het wingebied is bepalend voor de wijze waarop de
stroming zich aanpast. Afhankelijk van de oriëntatie en de lengte
(L)/breedte (B)-verhouding van het wingebied treedt er een toename op
van het getijdebiet door het wingebied; dit heet stroomtrekken.
Modelberekeningen geven aan dat voor een langgerekt wingebied
(L/B ≥ 5) in de richting van de getijstroming de debietstoename zo groot is
dat de (dieptegemiddelde) stroomsnelheid in het wingebied groter is dan
daarbuiten. In geval van een langgerekt wingebied haaks op de getijstroming is de debietstoename minimaal en treedt er stroomverlamming op;
een dergelijke situatie is kenmerkend voor de Euro-Maasgeul en de IJgeul.
De relatieve diepte van het wingebied bepaalt de mate van stroomverlammen of stroomtrekken.
Sedimentatie van fijn zand en slib
Waarnemingen van sedimentatie van fijn zand en slib in een grootschalig
wingebied zijn slechts beschikbaar voor de vaargeulen in de aansluitingszone van ca. 5 km met de havenmonding. Aangenomen wordt dat de kans
op sedimentatie van fijn zand of slib in een grootschalig wingebied met
gelijke relatieve diepte vergelijkbaar of mogelijk iets kleiner is. De kans op
sedimentatie in het wingebied neemt in theorie toe bij een geometrie
waarbij stroomverlamming optreedt en neemt verder toe met grote
relatieve diepte. Daarnaast is de kans op sedimentatie van slib groter indien
het wingebied zich in de nabijheid van slibbronnen bevindt (bijvoorbeeld
de loswallen).
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Morfologische ontwikkeling
Evenals bij de waterbeweging is de geometrie van een grootschalig wingebied bepalend voor de morfologische ontwikkeling. Modelberekeningen
laten zien dat voor een wingebied met L/B ≥ 1 in de richting van de getijstroming een lichte erosie van het middendeel van het wingebied optreedt.
Dit effect is naar verwachting maximaal bij een langgerekt wingebied in de
richting van of onder een kleine hoek met de stroming (antikloksgewijs
gedraaid). Onbekend is wat de maximale diepte is die uiteindelijk wordt
bereikt. Evenmin is bekend of er nadien weer verondieping zal optreden of
dat een stabiele evenwichtsligging ontstaat. In de situatie van een langgerekt wingebied haaks op de stroming is het morfologische gedrag vergelijkbaar met het gedrag van overgedimensioneerde vaargeulen.
Invloed op de gebruiksfuncties

Ecologie
Ecologie en met name het bodemleven is een belangrijke waarde waarvan
een langdurige negatieve beïnvloeding door de aanleg van grootschalige
wingebieden ongewenst is. Herstel van de ecologie kan echter alleen
optreden indien het water in het wingebied regelmatig wordt ververst,
waardoor de zuurstofconcentratie op peil blijft. Uit de situatie van
nagenoeg stilstaand water is bekend dat onder bijzondere omstandigheden
(langdurig warm weer, geringe menging van watermassa’s en een hoog
zuurstofverbruik na een algenbloeiperiode)een zuurstoftekort kan optreden
wanneer het water langer dan 10 dagen in het gebied verblijft. In geval
van een langgerekt wingebied dwars op de stroming (vergelijkbaar met
vaargeulen) treedt stroomverlamming op en t is de verblijftijd en de kans
op een mogelijk zuurstoftekort van het water in het wingebied groter dan
bij n langgerekt wingebied evenwijdig aan de stroomrichting. In het laatste
geval is het zelfs mogelijk dat de stroomsnelheid in het wingebied
toeneemt, waardoor de verblijftijd van het water in het wingebied en
daarmee de kans op zuurstoftekort zeer gering zal zijn. Daarnaast is de
helling van het talud van belang voor een eventuele ‘neervorming’ in de
stroming.
Kabels en leidingen
Door de morfologische ontwikkeling van een grootschalig wingebied kan
over een periode van 50 jaar over een afstand van enkele kilometers
rondom het wingebied erosie optreden. Deze erosie ontstaat door verflauwing van de taludhellingen en door verplaatsing van het zwaartepunt van
het wingebied. De eventueel in die zone aanwezige kabels en leidingen
kunnen door erosie bloot komen te liggen.
Zandbalans
Wanneer een grootschalig wingebied dicht tegen de NAP –20 m is aangebracht, zal erosie aan de landwaartse zijde van het wingebied de zandbalans van de kustzone nadelig beïnvloeden. Of dit op zeer lange termijn
de ligging van de kustlijnligging kan beïnvloeden, is niet onderzocht.
Kustlijnligging en kustveiligheid
De invloed van een grootschalige wingebied op de kustveiligheid direct na
aanleg van het wingebied lijkt beperkt. Modelresultaten geven aan dat een
dergelijke wingebied een verwaarloosbare invloed heeft op de hydraulische
randvoorwaarden (waterstand en golfparameters). De invloed van een
grootschalig wingebied op de kustlijnligging is beperkt. Modelresultaten
geven aan dat een grootschalig zandwingebied het golfveld en daarmee de
sedimenttransporten in geringe mate beïnvloed. Op de korte termijn (5
jaar) leidt dit niet tot noemenswaardige verandering van de kustlijnligging.
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De invloed op de kustlijnligging voor langere periode is echter nog niet
goed in kaart gebracht.
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6 Advies voor zeezandwinning
...................................................................................

6.1 Tijdelijke zandwinning in de nabije kustzone

Tijdelijke zandwinning in de kustnabije zone kan een aantrekkelijke optie
zijn voor een efficiënte uitvoering van bijvoorbeeld een duin- of strandsuppletie. Bij de vergunningverlening dient echter wel de voorwaarde te
worden gehanteerd dat deze werkwijze geen zandverlies in de kustnabije
zone tot gevolg heeft.
Het opvullen van de tijdelijke zandwinput na afloop van de suppletie tot
het niveau van de oorspronkelijke bodem is een eerste vereiste om aan
deze voorwaarde te voldoen. Daarnaast dient te worden gerealiseerd dat
gedurende de aanwezigheid van de put zand aan de directe omgeving
wordt onttroken. Dit zandverlies dient tevens te worden gecompenseerd.
Compensatie is mogelijk door bijvoorbeeld een overdimensionering van de
zandsuppletie of door een kleine zandbuffer boven de tijdelijke zandwinput
achter te laten.
De hoeveelheid te compenseren zandverlies vanuit de omgeving naar de
tijdelijke zandwinput kan worden berekend met de volgende formule:
t

Vc

Tk

=

V0 (1- e )

waarbij:
[m3]
Vc
[m3]
Vc
t
[maanden]
[maanden]
Tk

: Volume te compenseren zandverlies
: Volume van de tijdelijke zandwinput
: Tijd waarin de tijdelijke zandwinput openligt
: Karakteristieke tijdschaal tijdelijke zandwinput

Uit de analyse van tijdelijke zandwinputten in dit rapport blijkt de tijdschaal
te varieren tussen een half en één jaar. Aangenomen wordt dat de
tijdschaal klein is (de put vult snel op) in het winterseizoen en voor ondiep
water. In onderstaande tabel wordt een advies gegeven voor de te
hanteren tijdschaal.
Figuur 6.1 kan worden toegepast om het te compenseren volume zand
vast te stellen. Er wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de tijd waarin de put
openligt ingaat op het moment dat de eerste winning plaatsvindt.
.................................
Tabel 6.1

Keuze voor de te handeren tijdschaal
voor de berekening van het te
compenseren zandvolume
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Karakteristieke tijdschaal
[maanden]
........................

Winter

Zomer

..........

..........

Ondieper dan NAP – 10 m
Dieper dan NAP – 10 m

6
9

9
12
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Figuur 6.1

Grafiek waarmee de compensatie voor
zandverlies als gevolg van een tijdelijke
zandwinput in de kustnabije zone kan
worden bepaald

Gebruik van een tijdelijke zandwinput langs de gesloten Hollandse kust en
middendelen van de waddeneilanden ten behoeve van de uitvoering van
een strandsuppletie heeft geen significant nadelige gevolgen voor de
kustveiligheid mits:
- de winning zeewaarts van de NAP –7 m plaatsvindt én
- het oppervlak van de winput kleiner is dan 10 ha
Indien het gebruik van een tijdelijke zandwinput ten behoeve van een
strandsuppletie wordt overwogen in de nabije kustzone langs de Zeeuwse
of Zuid-Hollandse eilanden of langs de koppen van de waddeneilanden,
wordt geadviseerd de voorwaarden waaronder de tijdelijke zandwinning
dient plaats te vinden, nader vast te stellen.

6.2 Grootschalige zandwinning in vaargeulen
Scheepvaart en onderhoudswerk

De invloed van grootschalige zandwinning in vaargeulen op de scheepvaart
heeft als positieve effecten een toegenomen diepte en een geringere
dieptegemiddelde stroomsnelheid dwars op de schepen. Rond de koppen
van de havenhoofden kan evenwel een complex stroompatroon optreden.
Het wordt aanbevolen om bij een verdere verbreding en/of verdieping van
vaargeulen hier nader aandacht aan te besteden door middel van hydraulische modelberekeningen.
Aanbevolen wordt om de taluds van de vaargeulen flauwer te maken dan
1:7 om reflectie van golven op de randen te voorkomen. Hiermee wordt
voorkomen dat scheepvaart hinder zou ondervinden van reflecterende
golven. In het Nulplus-alternatief van de huidige RON/MER wordt overigens reeds uitgegaan van een helling van 1:10.
Door middel van estuariene circulatie vindt er transport plaats van slib
vanuit de zee naar de havenbekkens. Overdimensionering van de
vaargeulen kan deze estuariene circulatie beïnvloeden. Er wordt daarom
aanbevolen vooraf met een waterbewegings/slibmodel na te gaan of
overdimensionering van de vaargeulen een toename van de aanslibbing
van de havens mag worden veroorzaakt.
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Het RON/MER voorziet in een bufferzone van 500 m tussen vaargeul en
de ligging van kabels en leidingen. In geval van overdimensionering van de
huidige vaargeulen dient de afstand van deze bufferzone te worden
heroverwogen. Uit studie blijkt dat de invloedszone op een termijn van
50 jaar 6 tot 20 kilometer bedraagt. Hierop kan worden geanticipeerd door
de volgende maatregelen:
- verruiming van de bufferzone, bijvoorbeeld tot 1000 m
- een diepere ingraving van kabels en leidingen in de zeebodem
- periodieke controle op het bloot komen liggen van kabels en leidingen,
eventueel gevolgd door mitigerende maatregelen.
Kustlijnhandhaving en kustveiligheid

De aanwezigheid van vaargeulen veroorzaakt erosie van de diepere delen
van de kustnabije zone grenzend aan de vaargeulen; dit heeft een
negatieve invloed op het zandbudget aldaar. De aanwezigheid van havenhoofden daarentegen geven een positieve bijdrage aan het zandbudget
door de aanzanding van de kustlijn. Aanbevolen wordt om in het beïnvloedingsgebied zowel de positieve als de negatieve effecten in kaart te
brengen en vervolgens te bepalen of mitigerende maatregelen noodzakelijk
zijn.
Aanbevolen wordt om een studie te verrichten naar de invloed van
vaargeulen op de golfcondities in de kustnabije zone, en na te gaan welke
invloed overdimensionering van de vaargeulen heeft op de golfcondities
tijdens ontwerpomstandigheden.
Samenhang grootschalige ingrepen

Er wordt aanbevolen om de effecten van overdimensionering van de
vaargeulen in samenhang te beschouwen met effecten van andere grootschalige ingrepen.

6.3 Grootschalige zandwinning in wingebieden
Algemeen

Grootschalige zandwinningen van meer dan 100 miljoen m3 zullen,
in tegenstelling tot reguliere zandwinningen slechts gering in aantal zijn.
Er worden in dit rapport geen kwantitatieve richtlijnen aanbevolen ten
aanzien van de putgeometrie (lengte, breedte, windiepte, oriëntatie ten
opzichte van getijstroom en taludhellingen). In plaats daarvan wordt
aanbevolen om in een Milieu Effect Rapportage na te gaan wat de effecten
zijn van grootschalige zandwinning op alle relevante (gebruiks)functies.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de kennis uit dit rapport en van
onderstaande aanbevelingen.
Ecologie

Herstel van bodemfauna ter plaatse van het wingebied vraagt tenminste
om een voldoende hoog niveau van de minimum zuurstofconcentratie.
Hiertoe is een verversing van het water in het wingebied binnen een
periode van ongeveer 10 dagen van belang. Indien twijfels bestaan over de
snelheid waarmee het water in een toekomstig wingebied wordt ververst,
bijvoorbeeld doordat er in het ontwerp sprake is van steile taludhellingen
en/of een grote windiepte, wordt aanbevolen om hier een studie naar te
verrichten door middel van hydrodynamische modelberekeningen met een
doorberekening naar de zuurstofconcentratie met behulp van een waterkwaliteitsmodel.
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In geval van een langgerekt wingebied langs de kust, wordt de getijstroom
maximaal door het wingebied geleid. Hierdoor nemen de bruto zandtransporten tijdens eb en vloed toe, evenals de netto jaargemiddelde transporten. Dit zal resulteren in een grotere verflauwing en verschuiving van de
taluds. Over een tijdschaal van 50 jaar dient rekening te worden gehouden
met een invloedsgebied van enkele kilometers. Hierop kan worden geanticipeerd door de volgende maatregelen:
- verruiming van de bufferzone, bijvoorbeeld tot 1000 m
- een diepere ingraving van kabels en leidingen in de zeebodem
- periodieke controle op het bloot komen liggen van kabels en leidingen,
eventueel gevolgd door mitigerende maatregelen.
Handhaving kustlijn en zandbudget kustzone

Grootschalige zandwinning in een wingebied, heeft zandverlies aan
kustwaartse zijde tot gevolg. Voorkomen dient te worden dat er verlies van
zand in de kustzone optreedt, waardoor op termijn de ligging van de
kustlijn in het geding komt. Mede daarom wordt aanbevolen een bufferzone in te stellen van enkele kilometers tussen het grootschalig zandwingebied en de te handhaven kustzone, waarvan de zeewaartse grens momenteel wordt beschreven met de doorgetrokken NAP –20 m dieptelijn.
Kustveiligheid

Grootschalige zandwinning in een wingebied buiten de kustzone,
zeewaarts van de NAP –20 m dieptelijn, lijkt geen significante nadelige
invloed te hebben op de kustveiligheid, op voorwaarde dat de kustlijnligging en het zandbudget van de kustzone gehandhaafd blijven. Op basis
van modelberekeningen voor enkele winscenario’s wordt geconcludeerd
dat de golfrandvoorwaarden en de basispeilen tijdens extreme stormomstandigheden in zeer geringe mate worden beïnvloed. Desondanks
wordt aanbevolen om dit aspect altijd mee te nemen bij de beoordeling
van het ontwerp voor een grootschalige zandwinning.
Samenhang grootschalige ingrepen

Er wordt aanbevolen om de effecten van grootschalige zandwinning in
wingebieden in samenhang te beschouwen met effecten van andere grootschalige ingrepen in de Noordzee.
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