
Zandsuppletie voor De Muij op Texel, okto
ber 1984. (Foto: Boskalis). 
Beach nourishment near De IVluij on Texel. 

Strandsuppleties: 

goed voor 

duinbehoud en 

kustverdediging 

De laatste tien jaar is herhaalde-
hjk gebruik gemaakt van strand-
suppletie om kustachteruitgang 
tegen te gaan. Aan de hand van 
suppleties bij het Zwanenwater 
en Texel worden zandsuppleties 
op strand en vooroever aanbevo
len als een goede maatregel voor 
kustverdediging en natuurbe
houd. 

Albert Salman 

Al eeuwenlang worden er maatregelen 
getroffen om Nederland tegen de zee te 
beschermen. Daarbij ging het enerzijds 
om harde elementen zoals strandhoof-
den, anderzijds om duinverzwaringen, 
deels in het kader van de Deltawet. In
dien deze maatregelen onvoldoende ef-
fekt sorteetden, werd soms besloten tot 
een achterwaartse strategie, met behulp 
van wind ('rollende zeereep') of bulldo
zer. In het algemeen was het uitgangs
punt, dat 'have en goed' moest worden 
beschermd en dat daaronder vooral het 
woongebied van de mens moest worden 
verstaan. De duinen vormden hierbij 
niet zozeer één van de doelen van de 
kustverdediging als wel één van de mid
delen. 

De toenemende aandacht vanuit 
de natuurbescherming voor de zeewe-
ringsproblematiek heeft echter vanaf het 
eind van de zeventiger jaren geleid tot 
nieuwe inzichten en ideeën. De belang
rijkste daarvan waren: 
1. door harde zeeweringselementen 
wordt de erosie hoogstens ter plaatse 
voorkomen en bovendien verplaatst naar 
noordelijker (evt. oostelijker) kustge-
deelten (Baarse, 1984); 
2. het achteruitschuiven en laten "te-
rugrollen" van de zeereep kan ernstige 
gevolgen hebben voor belangrijke na
tuurwaarden in de duinen (Werkgroep 
Duin en Kust, 1981; Salman, 1982); 
3. het ophogen van strand en vooroever 

is in veel gevallen een goed alternatief 
voor duinverzwaring en qua kosten ef-
fektiever dan aanleg van strandhoofden 
(Baarse, 1984). 

Door deze inzichten werd het mo
gelijk meer flexibel in te spelen op af
zonderlijke gevallen van kustafslag. Het 
was mogelijk en realistisch om de status 
quo al of niet tijdelijk te handhaven met 
één of meer zandsuppleties, zonder di-
rekt een besluit te hoeven nemen over 
ingrijpender maatregelen als dammen 
en strandhoofden. 

Texel 
Al vele tientallen jaren gaat de Noord
zeekust van Texel gestaag achteruit. Op 
sommige plaatsen is de afslag niet dra
matisch, maar met name in het zuid
westen is deze eeuw al meer dan een ki
lometer duin aan de zee prijsgegeven. 
Het gaat bij deze afslag niet alleen om 
direkt landverlies, maar ook om indirek-
te verliezen. 

Allereerst verdroging van vochtige 
valleien door versmalling van duinge
bied en daarmee samenhangend daling 
van de grondwaterstand. Daarnaast werd 
de buitenduinregel herhaaldelijk met 
bulldozers naar achteren geschoven en 
verbreed over achterliggende valleien 
heen. De verkleining van het duinge
bied, de aantasting van natuurwaarden 
en de dreiging van verlies van in de dui
nen gelegen campings leidden in de ze-
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ventiger jaren tot toenemende onrust op 
Texel. 

Natuurbeschermers, recreatie-on
dernemers en ook het gemeentebestuur 
drongen bij Rijkswaterstaat aan op maat
regelen. Deze gezamenlijke druk leidde 
tot de uitvoering in 1983-'84 van een 
studieprojekt (Kustex) van de SIBAS-
groep in samenwerking met het Cen
trum voor Milieukunde Leiden. Hierin 
werden voorspellingen opgesteld voor de 
toekomstige kustontwikkelingen, alsme
de de gevolgen daarvan voor de diverse 
belangen (natuur, rekreatie, veiligheid, 
waterwinning) (Stevers et al. 1984). Bo
vendien werden diverse soorten kustver-
dedigingsmaatregelen vergeleken voor 
een aantal verschillende kustgedeelten. 
Van de onderzochte maatregelen bleken 
in vrijwel alle kustvakken zandsuppleties 
effektiever en goedkoper dan o.a. een 
asfaltdijk, strandhoofden en dammen 
loodrecht op de kust. 

Uit kosten- en natuurbehoudsoog-
punt kwam niet ophoging van de zee-
reep, maar van strand en zelfs vooroever 
in aanmerking. Na diverse akties en ver
zoeken om maatregelen door o.a. de 
Stichting Duinbehoud heeft minister 
Smit reeds vóór de afronding van het on
derzoek in 1984 ƒ 1 3 miljoen beschik
baar gesteld voor een strandsuppletie 
voor De Koog, De Muij en de Slufter. 
Daarbij werd het zand opgebaggerd uit 
het Eijerlandse Gat, tussen Texel en 
Vlieland. De gedachte hierbij was, dat 
de stroomgeul die zorgde voor ondermij
ning van het Bolwerk Eijerland (vuurto
ren) daardoor in gunstige richting kon 
worden verlegd. De afslag in de noorde
lijke helft van Texel is sindsdien echter 
niet verminderd en de afgelopen winter 
was op veel plaatsen de gehele suppletie-
hoeveelheid al verdwenen. Dit was een 
jaar eerder dan was geraamd en er is een 
mogelijkheid dat het Eijerlandse Gat 
voor zandwinning achteraf niet de meest 
gunstige plaats is geweest. 

Een volgende zandsuppletie zal 
plaatsvinden met zand verder uit de kust 
in de Noordzee en zal daardoor relatief 
iets duurder uitvallen. Belangrijk is ech
ter ook het moment van de volgende 
suppletie, die voor 1990 op het pro
gramma staat. Dit betekent, dat op
nieuw een strook duingebied de kans 
loopt te worden verzwolgen. De ge
meente Texel en anderen hebben daar
om aangedrongen op een vervroegde 
suppletie dit jaar. Dat er een nieuwe 
suppletie moet komen, daar is iedereen 

het wel over eens. Dat is ook door de re
gering besloten met als doel een duurza
me handhaving van de kustlijn van de 
noordelijke helft van Texel. Hierover 
heeft minister Smit in juni 1985 een 
brief aan de Tweede Kamer geschreven. 
Maar cruciaal bij de uitvoering van een 
kustverdedigingsbeleid door zandsup
pleties is het periodiek en op tijd herha
len daarvan. 

Het Zwanenwater 
Ook de kustlijn bij Callantsoog en het 
Zwanenwater gaat al enige decennia ach
teruit. In de jaren 1983 en '86 zijn diver
se mogelijkheden bestudeerd voor kust-
verdedigingsmaatregelen m.b. t . het 
Zwanenwater: 
1. versterking van de dijken ten oosten 
van het Zwanenwater, waardoor er een 
slufter of evt. een baai zou kunnen ont
staan op de plaats van de huidige vochti
ge valleien; 
2. het beperkt versterken van zowel de 
zeereep als de oostelijker dijken; 
3. een landwaartse versterking van de 
zeereep; 
4. een zandsuppletie op het strand met 
plaatselijke suppleties in de zeereep. 

Vanwege het enorme belang van 
de voedselarme, vochtige duinvalleien is 
gekozen voor de laatste mogelijkheid. 
Uitvoering daarvan vond plaats in 1987 
met zand uit het Schulpengat, 1 Vi km 
uit de kust, in combinatie met de zand
suppletie voor Callantsoog, die uit vei-
hgheidsoogpunt noodzakelijk was. De 
suppletie, die 11 miljoen gulden heeft 
gekost, zal naar schatting voldoende zijn 
voor 5 jaar. 

Strand of vooroever? 
Bij de bepaling van de plek waar een 
suppletie moet komen, dient niet alleen 
de effektiviteit qua kosten op de langere 
termijn een rol te spelen, maar ook de 
gevolgen voor aanwezige natuurwaar
den, zowel op het strand als in de onder
wateroever. 

Zowel winning als suppletie in de 
onderwateroever heeft gevolgen voor het 
leven in zee. Deels is dit het gevolg van 
een verhoogde troebeling en kwaliteits
verandering, deels van het bedolven ra
ken van dieren onder een laag zand. Op 
het bodemoppervlak levende dieren, 
filter-feeders en siphon-dragers, zijn 
hiervoor uitermate gevoelig (Mulder & 
De Vos, 1989). Uit een onderzoek naar 
de effekten van suppleties voor Texel en 
Ameland bleek, dat herstel van de bio

massa voor een aantal soorten 20 maan
den vergde (Dankers et al., 1983). Na
der onderzoek is nodig naar de optimale 
opzet van onderwatersuppleties voor na
tuur: een optimum tussen grote supple
ties met grote tussenpozen of kleinere 
met grotere frequentie. Ook zandwinlo-
katie en wijze van uitvoering verdienen 
nog studie. 

Conclusie 
Op de meeste plaatsen langs de Neder
landse duinkust is strandsuppletie een 
uitstekend middel voor kustverdediging, 
waardoor natuurwaarden in de duinen 
kunnen worden gespaard. Goede plan
ning en nader onderzoek t.a.v. de on
derwateroever is gewenst. 
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Summary 
Beach nourishment and the developments 
neat "Het Zwanenwater" and the Isle of 
Texel. 
Since about ten years several artificial beach 
nourishments with sand from the North Sea 
have been carried out along the Dutch coast. 
Some studies and experiences with nourish
ment projects concerning the Isle of Texel 
and Zwanenwater dune reserve are conside-
red and compared with the effects of some 
other coastal defence techniques. It is conclu-
ded, that intermittent sand nourishments on 
beach, foreshore en nearshore zones are a 
most effective measure for both coastal de
fence and dune consetvation. 
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