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i Samenvatting

In  2010 en 2011 is voo r de kust van Zuid-Holland te r hoogte van Ter Heijde een experim entele megasuppletie 

aangelegd, 'de Zandm otor’. Sinds de aanleg v in d t u itgebreide m o n ito r in g  plaats naar het functioneren van 

deze innovatie . In  2016 en 2021 zu llen  respectievelijk een eerste en een eindevaluatie plaatsvinden. De 

beleidsvraag die in  2021 zal m oeten worden beantwoord: is de Zandm otor bru ikbaar en eventueel in  te 

zetten op andere locaties in  Nederland?

De n a tuu rlijke  processen die plaatsvinden op de Zandm otor nemen meerdere jaren in  beslag. Daarom kan 

pas in  2016 kan een eerste antw oord worden gegeven op de vraag o f  de p ilo t Zandm otor bru ikbaar is. De 

eerste indicaties op basis van de opgezette m o n ito r in g  volgens het MEP, de eerste tussentijdse 

Beleidsevaluatie en een aantal gehouden interviews m et betrokken experts z ijn  positief.

In  deze eerste tussentijdse Rapportage Bruikbaarheid Zandm otor 2013, staan de volgende vragen centraal:

• Voldoet de Zandm otor aan de gestelde doelen?

• Is de Zandm otor beheerbaar?

• Wat is er nod ig  voo r beslu itvo rm ing  en com m unicatie?

• Is de Zandm otor financierbaar?

• Is de Zandm otor realiseerbaar en welke locatie zou geschikt z ijn  voo r een p ilo t Zandmotor? 

Beleidsdoelen
Op basis van deze beleidsevaluatie kunnen de volgende algemene conclusies worden getrokken:

• De kw a lite ite n  kw an tite it van de data die nod ig  is om  de evaluatie van de beleidsdoelen u it  te voeren, is 

over het algemeen conform  verwachting. In  enkele gevallen is er vertrag ing ontstaan. De data-analyses 

z ijn  gestart.

• De eerste signalen, op basis van expert judgem ent, voo r w a t betre ft he t doelbereik van de Zandm otor z ijn  

positief. Zowel qua kustveiligheid, qua natuur, recreatie ais kenn isontw ikke ling  z ijn  de eerste successen 

te benoemen.

Beheerbaarheid
Het beheer van de Zandm otor va lt onder verantw oorde lijkhe id  van verschillende overheden en organisa

ties. Na een eerste fase m et enige ondu ide lijkhe id  w at betre ft beheerverantwoordelijkheden in  het gebied, 

l i jk t  de p ilo t Zandm otor nu in  2013 goed beheerbaar. Vanuit de ervaringen m et de Zandm otor kan worden 

geconcludeerd dat het m oge lijk  is om  d it type strand zodanig te beheren dat de ve ilighe id  van gebruikers 

n ie t w o rd t onderm ijnd . De ervaringen van deze beheerders, en de bijbehorende too ls  zoals de zwem veilig- 

heidsapplicatie en de p ro toco llen, kunnen worden benut b ij een volgende Zandmotor.

D oor de dynam iek en het p ilo tkarakte r van de Zandm otor zal tijdens het beheer ingespeeld m oeten worden 

op nieuwe en onverwachte ontw ikke lingen . Wat er m et betrekking to t  de nieuwe on tw ikke lingen gebeurt, 

w o rd t besloten in  een beheerdersoverleg dat eens per ha lfja a r p laa tsv indt.

Bij he t beheer speelt de wandel- en zwem veiligheid een belangrijke ro l. De lagune van de Zandmotor, in  

com binatie  m et eb en vloed, m aakt dat de n ie t op lettende badgasten kunnen worden ingesloten tussen zee 

en lagune. Om d it  te voorkom en z ijn  verschillende blijvende maatregelen genomen zoals waarschuwings

borden, flyers b ij de strandtenten en de inzet van toezichthouders en een goed opgeleide reddingsbrigade. 

De reddingsbrigade m aakt sinds 2013 gebru ik van een applicatie die een beeld schetst van strom ingspatro

nen en m oge lijk  gevaarlijke zwemsituaties (zwemwaterveiligheidsm odel). M eetinstrum enten, zoals een 

go lfboe i en de radar in  K ijkdu in  leveren in p u t voo r d it m odel. Ais gevolg van de vele zandbanken rondom  

de Zandm otor is de reddingsbrigade u itgerust m et waterscooters naast de trad itione le  reddingsboten om 

zodoende toch het hele beheergebied te kunnen bereiken.
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Voor de p ilo t Zandm otor z ijn  in  2013 afspraken gemaakt over de openbaarheid en het gebru ik van de 

m onitoringsdata  in  een gezam enlijk getekend Huisregelement. Het doei van de afspraken is om  ervoor te 

zorgen dat a lle betrokken partijen  hun voordeel kunnen doen m et de data en dat tege lijke rtijd  n ie t 

v roeg tijd ig  door derden conclusies worden getrokken (zonder afstem m ing) en het onderzoek van p rom o

vendi n ie t w o rd t geschaad door vroegtijd ige publicaties van externen. Concreet betekent d it  b ijvoorbeeld 

dat visualisaties van de bodem ligg ing van de Zandm otor mogen worden benut in  presentaties en rapporten 

maar dat de data ze lf n ie t openbaar mag worden gemaakt. D oor de betrokken partijen  van de m o n ito r in g  

en onderzoek aan de Zandm otor worden deze maatregelen gewaardeerd om  de baten u it  het pro ject te 

kunnen benutten. Anderzijds is het ook be langrijk  om  gedurende de lo o p tijd  van het pro ject de afspraken 

te evalueren en 'levend’ te houden zodat ze kunnen worden aangepast aan veranderende omstandigheden 

en behoeften.

Succesfactoren besluitvormingen communicatie
Er m oet een bestuu rlijk  le ider z ijn  m et een belang om  de kust te ontw ikke len, een sterke drive om  zaken te 

realiseren en m et de vaardigheid om  de benodigde partijen  te verbinden. Deze bestuurder m oe tw orden  

gesteund door ambassadeurs vanu it a lle betrokken partijen, waaronder de stakeholders van de te com bine

ren functies en de bestuurders op nationaa l niveau. A lle betrokkenen doen er goed aan om  het pro ject te 

fram en in  de lokale context.

Buitenlandse delegaties die de waterwerken in  Nederland bezoeken, komen geregeld b ij de Zandm otor op 

bezoek. B innen- en buitenlandse media besteden aandacht aan de Zandm otor via verschillende kanalen. 

Ook b ij binnenlandse beleidsmakers is een blijvende belangste lling op alle niveaus. Bij recreanten staat de 

Zandm otor eveneens in  de belangstelling. Kitesurfers maken graag gebru ik van het gebied en excursies die 

hetZu id -H o llands Landschap organiseert, worden goed bezocht.

Financierbaarheid
Een Zandm otor is een kostbare investering en m oet kunnen worden gefinancierd vanu it doelen waar een 

substantieel budget voo r beschikbaar is. Er m oet dus een du ide lijke  behoefte z ijn  aan grootschalige 

suppleties. Voor het type Zandm otor dat we in  deze verkenn ing beschouwen, is een koppeling gelegd m et 

andere functies en stakeholders die bereid z ijn  geweest een deel van de financie ring  op zich te nemen.

Realiseerbaarheid op andere locaties
Een eerste voorzichtige in d ru k  is dat de p ilo t Zandm otor m oge lijk  bru ikbaar l i jk t  op andere locaties in  

Nederland. Van belang is dat de fysieke omstandigheden passen b ij de p ilo t Zandm otor en dat er sprake is 

van een m aatschappelijk behoefte naar functiecom binaties. Er worden op d it m om ent al op een aantal 

locaties experim enten uitgevoerd (o fvoorbere id ) onder de noem er Zandmotor. Deze experim enten passen 

echter n ie t a llem aal in  de de fin itie  van een Zandm otor zoals die in  d it  rapport gehanteerd w ord t. De p ilo t 

Zandm otor w o rd t in  de pers overwegend po s itie f ontvangen. De boodschap dat er w o rd t gewerkt m ét de 

na tuur in  plaats van tegen de na tuur kan rekenen op een grote maatschappelijke en beleidsmatige 

acceptatie. Vanuit het beleid worden de verb ind ingen in  de gouden driehoek (wetenschap, bedrijfsleven en 

overheid) geroemd, evenals de verb ind ingen tussen People (recreatie), Planet (natuur) en P ro fit (e ffic iënt 

suppleren en kenn isontw ikkeling).

Het verdient aanbeveling om:

• b ij de eerste evaluatie in  2016 de bruikbaarheid van de Zandm otor nogmaals te toetsen;

• voo r 2016 een studie u it  te voeren naar m oge lijk  geschikte locaties voo r de p ilo t Zandm otor gebaseerd op 

een m atch tussen de aanwezige veiligheidsopgave en de ru im te lijke  opgaven op de locatie;

• daar waar dat in  2016 al kan, zo veel m oge lijk  gebru ik te maken van de resultaten die voortkom en u it  de 

onderzoeksprogramma’s van NatureCoast en NEMO.

Voor kansrijke locaties wordt aanbevolen om voor 2016 een nadere verkenning te doen naar:

• de m ogelijkheden om  een volgende Zandm otor te com bineren m et een bredere on tw ikke ling  van de kust 

m et aan de rand van de Zandmotor, andere, winstgevende functies zoals een hotel, een camping, horeca, 

een bezoekerscentrum, een jachthaven, strandhuisjes, zeejachthavens, zeecruiseterminals en kunst. 

Inc lus ie f de baten en de ris ico ’s en de m ogelijke  belem m eringen vanu it w et- en regelgeving etc.;
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• de m ogelijkheden om  een volgende Zandm otor te com bineren m et andere (onderhouds)werkzaamhe- 

den: w erk m et w erk maken;

• een risico-analyse b ij aanvang voor álle functies in  het gebied van een nieuwe Zandm otor om  eventuele 

verrassingen in  een later stadium  te voorkom en en om  het ontw erp van de nieuwe Zandm otor zo goed 

m oge lijk  te laten aansluiten b ij deze functies.

6 1 Hoe bruikbaar is de Zandmotor?



Inleiding

Voorde  kust van Ter Heijde en Den Haag is in  2011 een schiereiland van 128 hectare aangelegd, even g roo t 

ais 200 voetbalvelden: De Zandm otor Delflandse kust. De Zandm otor is een p ilo t voo r een innovatieve 

m anier van kustbescherm ing en kustonderhoud, waarbij de na tuur he lp t in  de bescherm ing tegen de zee. 

D o o rw in d , golven en strom ing  verspreidt het zand van de Zandm otor zich langs de kust tussen Hoek van 

Holland en Scheveningen. Het vo rm t daar onder meer n ieuw  strand en duingebied, dat naar verw achting 

extra bescherm ing b ied t tegen zeespiegelstijging en extra ru im te  b ied t voo r na tuur en recreatie.

De Zandm otor is een m ogelijke  nieuwe aanpak b innen het kustbeheer. Naast de fysieke doelstellingen 

rondom  kustveiligheid, na tuur en recreatie vo rm t ook kenn isontw ikke ling  een be langrijk  doei van de 

Zandmotor.

Sinds de aanleg w o rd t u itgebre id gem on ito rd  hoe de Zandm otor w erkt. In  de eindevaluatie van de 

Zandmotor, in  2021, zal op basis van deze m o n ito r in g  w orden onderbouwd o f  de Zandm otor succesvol is en

Figuur 7. B o v e n a a n z ic h t Z a n d m o to r  ju l i  z o n .  F o to : J o o p  va n  Houdt



zal de bruikbaarheid van de Zandm otor voo r toepassing op andere locaties in  Nederland worden 

vastgesteld.

In  2013 vonden de eerste tussentijdse evaluaties en een verkenn ing naar bruikbaarheid plaats. De natuur

lijke  processen op de Zandm otor nemen meerdere jaren in  beslag, waardoor pas in  2016 conclusies 

m oge lijk  z ijn  over de w erk ing  van de Zandmotor. Wel kunnen er eerste indicaties worden gegeven. Het gaat 

daarbij om  v ie r sporen die m in  o f  meer paralle l worden uitgevoerd:

1 Een eerste inhoude lijke  evaluatie in  het kader van het M o n ito r in g  en Evaluatie Programma (MEP 

Zandm otor). Deze evaluatie geeft antw oord op de evaluatievragen die in  het U itvoeringsprogram m a MEP 

Zandm otor (Deltares, 2011) z ijn  geform uleerd.

2 Een eerste beleidsevaluatie van de Zandmotor. In  deze beleidsevaluatie w o rd t onderzocht o f  en in  welke 

mate de Zandm otor b ijd raagt aan de ve ilighe id  tegen overstromen, de meerwaarde van na tuur en 

recreatie en de kenn isontw ikke ling  op deze terreinen. De inhoude lijke  evaluatie is een belangrijke bron 

voo r de beleidsevaluatie.

3 Een eerste verkenn ing naar de bruikbaarheid van de p ilo t Zandm otor op andere locaties in  Nederland. De 

twee bovenstaande tussentijdse evaluaties en verkenn ing z ijn  een belangrijke bron voo r deze verkenning 

naar de bruikbaarheid.

4 Een eerste verkenn ing naar de bruikbaarheid van 'zandige strategieën’, waaronder de p ilo t Zandmotor, op 

potentië le  locaties bu iten Nederland. Zie het rapport: "Q uick Scan Considerations and Cases fo r Sandy 

Strategies” .

Zie voo r de onderlinge samenhang van deze evaluaties en verkenningen figuu r 2. Het rapport dat nu voo r u 

lig t, be tre ft onderdeel 3 u it  deze figuur: de verkenn ing naar de bruikbaarheid van de p ilo t Zandm otor in  

Nederland. In  deze verkenn ing gaan we in  op de vragen rondom  de bruikbaarheid.

1. Tussentijdse inhoudelijke evaluatie van de pilot Zandmotor in het kader van 

het Monitoring- en evaluatieplan Zandmotor. December 2013

4. Businesscase: Quickscan considerations 

for Sandy Strategies. Juli 2013

3. Eerste verkenning naarde bruikbaarheid van de 

pilot Zandmotor voor Nederland. December 2013

Figuur 2. Overzicht tussentijdse e v a lu a tie s  en v e rk e n n in g e n  n a a r  bruikbaarheid van de Z a n d m o to r

De m on ito ring , beleidsevaluatie, bruikbaarheid en de businesscase z ijn  onderdelen b innen het pro ject 

M o n ito r in g  en Evaluatie Zandm otor die m in  o f  meer paralle l w orden uitgevoerd. De samenhang tussen 

deze onderdelen kan echter versterkt w orden. M et name de u itw e rk ing  van de businesscase Zandm otor over 

de band van case studies landen ais Zweden en Vietnam, zal veel n ieuwe kennis genereren. H ierb ij worden 

de buitenlandse ervaringen gebru ik t om  scherper te kunnen vaststellen welke Zandm otor elementen 

daadwerkelijk bijdragen aan de exporteerbaarheid van zandige strategieën; idea lite r worden deze elemen

ten tevens benut voo r de s tu ring  en in te rp re ta tie  van het lopend NatureCoast onderzoek. Aanbevolen w o rd t 

om  de resultaten van deze u itw e rk ing  ais in p u t te gebruiken in d e  volgende bruikbaarheidsrapportage in  

2016. Op deze m anier w o rd t in te rna tiona le  ervaring, opgedaan in  de NatureCoast show cases toegevoegd 

aan nationa le  bruikbaarheidservaring waardoor d it een waardevolle bron van kennis kan z ijn  voo r andere 

po tentië le  locaties in  b innen- en bu iten land waar zandige strategieën w ense lijk  z ijn .

2. Tussentijdse beleidsevaluatie van de 

pilot Zandmotor. December 2013
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Definitie van de pilot Zandmotor en bruikbaarheid

W atverstaan we onder de pilot Zandmotor?
Over de p ilo t Zandm otor z ijn  verschillende de fin ities in  om loop. In  deze verkenn ing kiezen we voo r de 

volgende defin itie :

“ Het toevoegen van een overm aat aan zand aan het kustsysteem, dat vervolgens door natuurlijke  

(strom lngs)processen w o rd t herverdeeld en le id t to t  kustu itbre id ing  voo r een periode van 

ongeveer 20 jaar ten behoeve van veiligheid, recreatie, natuur en kenn isontw ikke ling .”

De m u ltifu n c tio n a lite it is de kern van de p ilo t Zandmotor. D oor de Zandm otor to t  enkele meters boven 

zeeniveau op te spuiten, b ied t de Zandm otor naast kustonderhoud ook ru im te  aan andere functies, zoals 

na tuur en recreatie. Daarnaast is de p ilo t Zandm otor ook exp lic ie t bedoeld om  bedrijfsleven en kenn is insti

tu ten  de m oge lijkhe id  te bieden kennis en ervaring op te doen m et deze innovatieve m anier van 

kustonderhoud.

W atverstaan we onder bruikbaarheid?
Ais de p ilo t Zandm otor een succes b lijk t, b ied t dat m ogelijkheden om  deze innova tie  ook elders in  

Nederland te realiseren. In  deze verkenn ing k ijken we naar de m ogelijke  bruikbaarheid van de p ilo t 

Zandm otor o f  elementen daarvan op andere locaties in  Nederland. Het begrip bruikbaarheid defin iëren we 

h ie r ais 'geschiktheid’, waarb ij we ingaan op twee aspecten van geschiktheid:

• de mate w aarin  de p ilo t Zandm otor aan de vraag/behoefte vo ldoet;

• de mate w aarin  de p ilo t Zandm otor toepasbaar is zonder te grote nadelige neveneffecten.

Om de bruikbaarheid te verkennen, stellen we in  deze studie de volgende v ijfv ragen  m et betrekking to t de 

p ilo t Zandm otor:

1. D o e lb e re ik  van  de Z a n d m o to r

Voldoet de Zandm otor aan de doelen waarvoor de Zandm otor is gerealiseerd? Het gaat daarbij om  de 

beleidsdoelen op het gebied van ve ilighe id  tegen overstromen, kenn isontw ikke ling  en de realisatie van 

extra natuur- en recreatieareaal. (H oofdstuk 3)

2. B eh ee rbaa rhe id  v a n  de  Z a n d m o to r

Is het m oge lijk  de Zandm otor voldoende te beheren? Z ijn  er goede afspraken te maken tussen de verschil

lende beheerders zodat er geen onbeheersbare situaties ontstaan op het gebied van b ijvoorbeeld de 

zwem veiligheid? (H o o fd s tu k ^

3. B e s tu u rlijke  en p ro ce sm a tig  rea lise e rb a a rh e id  van  de Z a n d m o to r

W at was e rva n u it bestuur, wet- en regelgeving, proces en com m unicatie  nod ig  om  de Zandm otor te kunnen 

realiseren? (H oofdstuks)

4. F in a n c ie rb a a rh e id  va n  d e Z a n d m o to r

Op welke m anier is de p ilo t Zandm otor gefinancierd? Is deze constructie in  de toekom st te herhalen o f  z ijn  

er w e llich t andere constructies m ogelijk? (H oofdstuk 6)

5. Fys isch /techn ische rea lise e rb a a rh e id  van  d e Z a n d m o to r

Welke eisen worden er gesteld aan de locatie, het sediment, de u itvoeringstechniek en de vo rm  van de 

Zandm otor? (H o o fd s tu k /)

M et deze vragen s lu iten  we in  grote lijn e n  aan b ij he t 'assesment fram ew ork’ dat is gehanteerd in  de 

verkenn ing naar in te rna tiona le  m ogelijkheden voo r de p ilo t Zandmotor, die is opgesteld ais basis voo r de 

Business case zandm otor. Zie Quick Scan Considerations and Cases fo r Sandy Strategies,

Royal HaskoningDHV, ju l i  2013.
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Werkwijze

De n a tuu rlijke  processen op de Zandm otor nemen meerdere jaren in  beslag. Op basis van de lopende 

m on ito r in g  en voorlop ige  resultaten u it  de eerste tussentijdse beleidsevaluatie kunnen we al w e l eerste 

indicaties van antwoorden op de gestelde vragen geven. Bij he t beantwoorden van de vragen geven we 

in z ich t in  de sleutelfactoren die van belang z ijn  (geweest) voor:

• de to ts tandkom ing  van de p ilo t Zandm otor;

• de m ogelijke  meerwaarde van de huid ige p ilo t Zandm otor o f  elementen daarvan.

Op basis van deze inz ich ten form u le ren  we aanbevelingen die van belang kunnen z ijn  voo r de bru ikbaar

heid van de p ilo t Zandmotor, o f  elementen daarvan, op andere locaties in  Nederland.

Voor deze verkenn ing naar de bruikbaarheid van de p ilo t Zandm otor maken we gebru ik van de resultaten 

u it  het lopende m on itoringsprogram m a Zandm otor en de voo rlo p ig  resultaten u it  de eerste tussentijdse 

beleidsevaluatie Zandm otor 2013. Aanvullende in fo rm a tie  hebben we verkregen u it  discussies in  de 

gebruikersgroepen van het onderzoeksprogramma NatureCoast. Daarnaast z ijn  in  opdracht van 

Rijkswaterstaat een aantal gesprekken m et direct betrokkenen door Royal HaskoningDHV gevoerd. De lijs t 

m et geïnterviewden en geraadpleegde bronnen z ijn  opgenom en in  bijlage I.

In  d it  rapport leest u in  hoo fdstuk 2 de doelstellingen van de p ilo t Zandmotor, in c lu s ie f de eerste indicaties 

van het doe lbere ikvan de p ilo t Zandmotor. H oofdstuk 3, 4, 5 en 6 geven een beeld van de kritische factoren 

die van invloed z ijn  (geweest) op de realisatie en het functioneren van de Zandmotor. Deze kritische 

factoren worden aan het eind van ieder hoo fdstuk samengevat in  de vorm  van do ’s en don ’ts voo r een 

eventuele nieuwe Zandmotor. Het rapport w o rd t afgesloten m et de conclusies en aanbevelingen in  

h o o fd s tu k /.

Figuur 3. O n tw ik k e lin g  Z a n d m o to r .  F o to ’s: R i jk s w a te rs ta a t / lo o p  va n  Houdt

o k to b e r  z o n
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3 Doelbereikvan 
de pilot Zandmotor

In  2021 zal de beleidsvraag m oeten worden beantwoord o f  de p ilo t Zandm otor een succes is geworden. 

A lhoewel na tuu rlijke  processen enkele jaren in  beslag nemen, kunnen we op basis van de m on ito r in g  to t 

nu toe al w e l de eerste waarnem ingen benoemen. Onderstaande in fo rm a tie  betreft dergelijke indicaties, 

a fkom stig  u it  de tussentijdse Beleidsevaluatie Zandm otor 2013, aangevuld m et in fo rm a tie  u it  de interviews 

m et deskundigen.

Veiligheid tegen overstromen
Voor de locatie van de p ilo t Zandm otor kan w orden vastgesteld dat de ve ilighe id  tegen overstromen direct 

b ij aanleg is toegenom en. De kus tlijn  te r plaatse van de Zandm otor is fysiek zeewaarts opgeschoven en de 

megasuppletie draagt d irect b ij aan een positieve zandbalans. Daarbij is het w e l be langrijk  om  te realiseren 

dat d it gebied enkele jaren eerder was versterkt in  het kader van de Zwakke Schakels en dat e rvo o r het 

plangebied van de Zandm otor geen veiligheidsopgave meer lag.

Voor de gebieden ten noorden en ten zuiden van de Zandm otor is nog n ie t vast te stellen w a t de e ffectiv ite it 

en de e ffic iën tie  van deze vorm  van suppleren is. Op z ijn  vroegst zu llen  we daa rin  de evaluaties van 2016 en 

2021 onderbouwde uitspraken over kunnen doen.

maart 2013januari 2012

ju li 2072  o k to b e r  2073
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Figuur 4. Jonge duintjesmethe/m en/of b ie s ta rw e g ra s  v o o r  h e t b e s ta a n d  duin (U n n a r tz ,  2013)

Ontwikkelingen sinds de aanleg
W ind en zee veranderen de Zandm otor al vana f (en tijdens) de aanleg. De westkant van deZandm otor 

erodeert en het zand w o rd t aan de noord- en zu idkan t weer afgezet. Ten opzichte van de situatie  d irect na 

aanleg is in  to taal 2,5 m iljoen  m 3 zand verplaatst; het meeste (1,14 m iljoen  m 3) is naar het noorden 

verplaatst; een k le iner deel, ongeveer 680.000 m 3 zand, is ten zuiden van het oorspronkelijke  schiereiland 

terecht gekomen. Zo’n 740.000 m 3 zand is verplaatst naar bu iten het meetgebied: naar dieper water, verder 

weg langs de kust en naar de duinen.

In de beginperiode van de Zandm otor is re la tie f veel zand verplaatst. De Zandm otor had toen nog een 

kunstm atige vorm . D it zorg t voo r grotere verschillen in  zandverplaatsing. Stormen hebben een versnellend 

effect op de zandverplaatsing. In  de eerste w in te r van de Zandm otor (2011-2012) waren er verschillende 

storm en en ook tijdens de Sinterklaasstorm in  2013 is veel zand verplaatst. (Shore M on ito ring , 2014)

De Zandm otor is dus vo lop  in  beweging. Op lu ch tfo to ’s (zie 2.1) z ijn  de veranderingen ook goed te zien m et 

de eerste aangroei van een zandbank aan de p un t van de Zandmotor. Deze zandbank breidde zich steeds 

verder u it  langs de kust. De Zandm otor is in  z ijn  geheel sm aller en langer geworden. De grootste verande

ringen z ijn  er aan de noordzijde, waar de lagune, geulen en zandbanken steeds van vorm  veranderen.

Natuurontwikkelingen na de aanleg
De on tw ikke lingen  in  de ecologie nemen meerdere jaren in  beslag. In  de evaluatie van 2016 z ijn  pas echte 

conclusies m oge lijk . Op basis van waarnem ingen door experts z ijn  in  de eerste tussentijdse Beleidsevaluatie 

Zandm otor 2013 al w e l indicaties van on tw ikke lingen  benoemd.

Ontwikkelingen sinds de aanleg die zijn waargenomen:

• de aantallen ecotopen en aantallen habitats z ijn  toegenomen;

• de luwe gebieden bevatten hogere dichtheden aan bodemdieren;

• er is sprake van meer d iversite it in  bodem dieren;

• het aantal vogels én soorten is toegenom en, zeker in d e  lagune;

• incidentee l z ijn  er zeehonden en een bru invis gesignaleerd.
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Na de aanleg was de Zandm otor uiteraard nog kaal. Twee jaar la ter groeien er p ion ie rp lan ten  zoals zeeraket, 

stekend loogkru id , spiesmelde en gelobde m elde (Linnartz, 2013). Naast p lanten worden ook veel verschil

lende vogelsoorten en zeehonden op de Zandm otor waargenomen. Embryonale du in tje sz ijn  al op 

verschillende plekken ontstaan. Op de Zandm otor ze lf z ijn  deze deels weer verdwenen, maar tegen de 

bestaande du inen groe it het duinlandschap aan (zie figuu r 4).

De belangrijkste versto ringvan nieuwe (na tu u ro n tw ikke lin g  op de Zandm otor ko m t op d it m om entvan  de 

4-wheeld rives van organisaties die over de Zandm otor (mogen) rijden, m eta ls  gevolg vegetatieschade, 

p la trijden  van embryonale du inen en versto ringvan  rustende vogels. In  het beheerdersoverlegzijn alle 

beheerders daarom opgeroepen om  het strandverkeer op de Zandm otor s tr ik t te beperken to t  w a t nod ig  is. 

Daar zal ook op worden toegezien.

Recreatie
In  opdracht van de provincie Zuid-Holland is door studenten het gebru ik van de Zandm otor door recrean

ten onderzocht. Hun bevindingen z ijn  h ieronder benoemd:

Ontwikkelingen sinds de aanleg:

• De mate van d iversite it van de recreanten is toegenom en. De v ie r belangrijkste recreantengroepen z ijn  

badgasten, hondenuitla ters, wandelaars en surfers (kite-, go lf-, en w indsurfers). Daarnaast b lijk t  de 

Zandm otor aantrekke lijk  voo r u iteenlopende bu itenactiv ite iten  zoals paardrijden, vissen, hardlopen, 

fossielen zoeken en in  de w in te r van 2012-2013 zelfs snowkiten.

• De w aardering van de recreanten is h o o g te  noemen, n ie t alleen van de voorheen bestaande groepen 

maar m et name van de nieuwe groepen zoals de kitesurfers. Deze waardering voo r het gebied is hoger 

dan die u it  een in  2010 uitgevoerd onderzoek van het Kenniscentrum  Recreatie van vóó r de aanleg van de 

Zandmotor. Ook de tijd  die recreanten op de Zandm otor doorbrengen is b e h oo rlijk  lang (2-4  uur).

• Recreatie en na tuur lijken  goed samen te gaan. Het gebied is robuust genoeg. Ook de (meeste) recreanten 

z ijn  zich zeer bewust van de natuurkw a lite iten  van het gebied.

• De Zandm otor is toegankelijke na tuur die ru im te  b ied t aan een breed spectrum van recreatiem ogelijkhe

den. Het voortdurend veranderende landschap m et de kans om  bijzondere dieren en p lanten te spotten 

heeft een grote aantrekkingskracht op recreanten. De excursies van hetZu id -H o llands Landschap en de 

S tich ting  Ark voorzien in  een grote behoefte.

• De Zandm otor is een wadachtig  gebied waarvan delen b ij hoogw ate r onderlopen. Door de onbekend

heid van recreanten m et het gebied en de veranderingen in  de vorm  van de Zandm otor is het voorgeko

men dat recreanten b ij vloed ingesloten werden door het water. V oorlich ting  aan recreanten gebeurt m et 

borden b ij de strandopgangen. De borden in fo rm eren  bezoekers over de eb- en v loedsituatie  rond de 

Zandm otor en over hoe zij daar rekening mee kunnen houden.

F ig u u r  5 . D e b o d e m m e tin g e n  va n  de 
Z a n d m o to r .  E erste  rij: a u g u s tu s  z o n  
en fe b ru a r i 2012, tw e e d e  r i j :  fe b ru a r i 
20 13  en d e ce m b e r  2013
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Kennisontwikkeling
Het tweede beleidsdoel van de p ilo t Zandm otor lu id t: "H et genereren van kenn isontw ikke ling  en innovatie  

om  de vraag te beantwoorden in  welke mate deze vorm  van kustonderhoud meerwaarde voor recreatie en 

na tuur kan opleveren” . Deze kenn isontw ikke ling  speelt zich a f b innen het MEP Zandmotor, maar ook in  

kennisprogram m a’s zoals NatureCoast en NEMO (Nearshore M o n ito r in g  and M odelling), waarvoor 

kenn is institu ten  gebruikm aken van de Zandm otor ais 'L iv ing  Lab’. De kenn isontw ikke ling  b innen MEP 

Zandm otor Delflandse Kust is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, EcoShape en de Provincie 

Zuid-H olland. Onderzoeksthema’s z ijn  m eteo en hydrodynam iek, m orfo log ie  en ecologie van strand en 

vooroever, natuur, duinen, grondwater en recreatie. Bij d it  m on itoringsprogram m a z ijn  verschillende 

kenn ispartijen  betrokken, waaronder Deltares, Imares en W itteveen en Bos.

Om de on tw ikke ling  van de Zandm otor te m on ito ren  is onder meer een zogeheten Argusmast m et acht 

camera’s op de Zandm otor geplaatst en is in  de nab ijhe id  van de Zandm otor een radar neergezet. De 

kenn isontw ikke ling  w o rd t mede gefinancierd door het Europees Fonds voo r Regionale O ntw ikke ling  

(EFRO) via het programm a Kansen voo r West.

Daarnaast z ijn  er nog twee onderzoeksprogramma’s die zich geheel o f  gedee lte lijk  rich ten op de 

Zandm otor: het STW Perspectiefprogramma Naturecoast en NEMO.

NatureCoast is een in te rd isc ip lina ir onderzoeksprogramma gerich t op de Zandmotor. Het onderzoeksteam 

bestaat u it  dríe Postdocs en tw a a lf PhD’s b ij de TU Delft, U n iversite it Utrecht, U niversite it Twente, 

Wageningen U niversite it, Vrije U n iversite it en het NIOZ. In  NatureCoast w o rd t onderzocht hoe strom ing, 

m orfo log ie , du invorm ing , ecologie, hydro logie en governance m et elkaar interacteren en u ite in d e lijk  vorm  

geven aan het kustlandschap. B ijzonder aan NatureCoast is de nauwe samenwerking m et eindgebruikers en 

stakeholders. NatureCoast w o rd t gefinancierd door de techno log iestich ting  STW.

NEMO is een Europees onderzoeksproject om  inz ich t te krijgen in  de in teractie  tussen duinen, strand en het 

fundam ent van de kust. Daarmee kan de on tw ikke ling  over een periode van 100 jaaren  langer beter worden 

voorspeld. Het pro ject is door het ERC (European Research Council) toegekend aan de TU Delft. Het 

onderzoeksteam bestaat u it  drie postdocs en drie PhD’s. NEMO onderzoekt de gehele kuststrook tussen 

Hoek van Holland en Scheveningen

De drie onderzoeksprogram m a’s werken nauw samen en delen hun data en kennis onderling. 

Sleutelfactoren en aanbevelingen
De beleidsvraag die in  2021 zal m oeten worden beantwoord: is de Zandm otor een succes? Een nauwgezette 

m on ito r in g  van de on tw ikke lingen  m et betrekking to t  de doelgebieden ve ilighe id , natuuronw ikke ling , 

recreatie en kennis is daarom cruciaal. De wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s NatureCoast en 

NEMO z ijn  in  2013 van start gegaan. Op d it m om ent kunnen daar nog geen resultaten van verwacht w orden. 

Echter, b ij de evaluatie in  2016 verwachten we de beschikking te hebben over de eerste zeer waardevolle 

in fo rm a tie  over de p ilo t Zandm otor u it  deze twee program m a’s.

Aanbevelingen voor monitoring:
Z org , in d ie n  m o g e li jk , v o o r go ed e  re fe re n tie m e ü n g e n

De p ilo t Zandm otor is zo snel gerealiseerd dat er soms onvoldoende tijd  was om  alle benodigde 

TO-metingen u it  te voeren. In  plaats daarvan w o rd t nu gerefereerd aan de on tw ikke lingen  in  andere 

kustgebieden. Dat heeft ais nadeel dat de ve rge lijk ing  w o rd t verstoord door verschillen tussen het referen- 

tiegebied en het projectgebied. Daarbij ko m t dat de po tentië le  referentiegebieden werden verstoord door 

de on tw ikke lingen  zoals de aanleg van Maasvlakte 2, de natuurcom pensatie en de versterking van de 

Zwakke Schakels. Voor een eventuele tweede Zandm otor w o rd t aangeraden om  tijd ig  m et de TO-metingen 

te starten.

Creëer een d u id e li jk  proces met een s tu u rg ro e p  v o o r h e t m o n ito r in g s p ro g ra m m a

Net ais b ij he t planproces en de u itvoe ring  van deZa n d m o to rz ijn  ook b ij de m on ito r in g  meerdere partijen 

betrokken m et verschillende belangen. Een helder proces m et du ide lijke  s tu ring  is daarom op z ijn  plaats.

141 Hoe bruikbaar is de Zandmotor?



Beheerbaarheid 
van deZandmotor

In  d it  hoofdstuk gaan we in  op de vraag o f  de p ilo t Zandm otor voldoende beheerbaar is en welke kritische 

factoren van belang z ijn  va n u it in rich ting , beheer, m o n ito r in g  en datamanagement. D it hoofdstuk start 

m et een korte u iteenzetting  van het beheer op hoo fd lijnen , gevolgd door een opsom m ing van kritische 

factoren. De kritische factoren z ijn  m et name afkom stig  u it  de interviews (zie bijlage).

Het beheervan de Zandmotor op hoofdlijnen
In d e  beheerovereenkomst P ilo t Zandm otor ( ju n i 2010) is afgesproken dat de provincie Zuid-Holland 

p rim a ir ve ran tw oorde lijk  is voo r het dagelijks beheer op de Zandmotor.

Het beheervan de Zandm otor is opgesplitst in  dríe delen:

1 Natuur- en recreatiebeheer op de Zandmotor. Het Zuid Hollands Landschap voert deze beheertaak to t 

2016 u it. Het natuur- en recreatiebeheer bestaat u it  drie activite iten:

• dagelijkse beheeractiviteiten: activ ite iten w aarvoor de beheerder ve ran tw oorde lijk  is en die dagelijks 

plaatsvinden (toezicht recreanten, in fo rm atievoorz ien ing  etc);

• periodieke beheeractiviteiten: period iek terugkerende taken (onder andere schoonmaken, m o n ito rin g  

flora en fauna);

• b ijzondere beheermaatregelen: ais gevolg van de dynam iek van de Zandm otor bestaat de m ogelijkhe id  

dat aanvullende maatregelen noodzake lijk  z ijn  (b ijvoorbeeld steile geulranden).

2 Toezichten strandbewaking (inc lus ie f zoneringsaanpassingen door bijvoorbeeld zwemverbod).

Afspraken h ierover tussen provincie Zuid-Holland, Veiligheidsregio Haaglanden, gemeente Westland, 

gemeente Den Haag en de v r ijw illig e  reddingsbrigades van ’s Gravezande, M onster en Den Haag z ijn  

opgenom en in  de samenwerkingsovereenkomst Strand- en zwem veiligheid P ilo t Zandmotor. Deze 

afspraken z ijn  nader u itgew erkt in  hetToezichtsprotocol.

3 Beheer van de na tuur bu iten de Zandm otor: De aanleg van de Zandm otor kan van invloed z ijn  op het 

achterliggende N20oo-gebied Solleveld (verandering saltspray en erosie/sedimentatie). De provincie 

Zuid-Holland heeft samen m et Dunea een convenant ondertekend waarin is vastgelegd welke maatrege

len uitgevoerd worden om  eventuele effecten van de Zandm otor op N20oo-gebied Solleveld, inc lus ie f 

d rinkw aterw inn ing , te m itigeren.

Sleutelfactoren en aanbevelingen voor beheer
H e lde re  a fsp ra ken  ove r taken en v e ra n tw o o rd e lijk h e d e n  ro n d o m  re g u lie re  en acu te  s itu a tie s  o p  het strand

D oor de dynam iek en het p ilo tkarakte r van de Zandm otor zal tijdens het beheer ingespeeld m oeten worden 

op nieuwe en onverwachte ontw ikke lingen . Wat er m et betrekking to t  de nieuwe on tw ikke lingen gebeurt, 

w o rd t besloten in  een beheerdersoverleg dat eens per halfjaar plaats v ind t.

Om in  het beheerdersoverleg daadkrachtig en p roactie f te kunnen handelen, z ijn  in  een IBIP (Integraal 

beheer en in rich tingsp lan) aan de hand van scenario’s beheermaatregelen u itgew erkt. De b ijbehorende 

taken en verantw oorde lijkheden z ijn  u itgew erkt in  de Beheerovereenkomst P ilo t Zandm otor. Voor het t ijd ig  

signaleren van meer alarmerende on tw ikke lingen op de Zandm otor is er onder le id ing  van de veligheidsre- 

g io eenactieteam  ingesteld. De afhandeling van daadwerkelijke ca lam ite iten w o rd t door de geëigende 

kanalen van de Veiligheidsregio uitgevoerd.

Zorg voor een snelle en v e ilig e  u itv o e r in g  va n  de a a n le g  v a n  een Z a n d m o to r

Tijdens de aanleg van de Zandm otor is erveel aandacht besteed aan de ve ilighe id  van de gebruikers. Het
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projectgebied is afgeschermd voo r pub liek, er is dag en nacht bewaking geweest, een in fo rm a tie p un t is 

inge rich t en in fo rm atieborden  z ijn  geplaatst. D it alles heeft ertoe geleid dat er re la tie fw e in ig  ongelukken 

hebben plaatsgevonden m et recreanten tijdens de aanleg en dat er ook veel goodw ill is ontstaan b ij de 

om w onenden. Er z ijn  echter een aantal bewoners, m et name in  de Gemeente Westland, die ac tie f b lijven 

ageren tegen de Zandmotor.

M e t de  ju is te  m a a tre g e le n  kan  de v e ilig h e id  van  recrean ten  w o rd e n  beheerst

Bij het beheer speelt de wandel- en zwem veiligheid een belangrijke ro l. De lagune van de Zandmotor, in  

com binatie  m et eb en vloed, m aakt dat n ie t oplettende badgasten kunnen worden ingesloten tussen zee en 

lagune. Om d it  te voorkom en, z ijn  verschillende blijvende maatregelen genom en zoals waarschuwingsbor

den, flyers b ij de strandtenten en de inzet van toezichthouders en een goed opgeleide reddingsbrigade. De 

reddingsbrigade m aakt sinds 2013 gebru ik van een applicatie die een beeld schetst van strom ingspatronen 

en m oge lijk  gevaarlijke zwemsituaties (zwemwaterveiligheidsm odel). M eetinstrum enten, zoals een 

go lfboe i en de radar in  K ijkdu in  leveren in p u t voo r d it model. Ais gevolg van de vele zandbanken rondom  

de Zandm otor is de reddingsbrigade u itgerust m et waterscooters naast de trad itione le  reddingsboten om 

zodoende toch het hele beheergebied te kunnen bereiken.

Veiligheid in  het water (en op het strand) v inden voora l de badgasten een be langrijk  pun t. Voor de andere 

recreantengroepen speelt d it m inder. Surfers hebben een hoge zelfredzaamheid in  het water.

Vlak na de aanleg van de Zandm otor is er sprake geweest van drijfzand. Ook daar is snel op ingespeeld m et 

waarschuwingsborden waardoor er geen ongelukken hebben plaatsgevonden.

In het voorjaar van 2012 raakte de lagune bijna afgesloten van de Noordzee w aardoor bij afgaand 

t ij een lange, snelstrom ende, geul langs het strand aanwezig was. D it leverde m oge lijk  gevaar op 

voo r kleine kinderen die In de geul aan het spelen zouden zijn. Vanwege het beginnende strandsel- 

zoen werd de geul In mei 2012 afgedam d en w erd een kortere w eg naar zee gem aakt die verder van 

het strand af lag. De dam Is In septem ber 2012 w eer verw ijderd  om de natuur w eer zijn gang te 

laten gaan. De nieuwe loop heeft zich al w eer snel verlegd en In ok tobe r 2012 zijn er meerdere 

kreken. De Zandm otor b lijf t  veranderen.

Achteraf gezien waren de in it ië le  afspraken afdoende voo r w at betre ft de reguliere situaties op het strand.

De w ijze van opereren tijdens acute ve ilighe idsprob lem en bleek echter voo r meerdere m anieren van u itleg  

vatbaar. Ais gevolg daarvan is er tijdens een situatie  in  m ei 2012 een maatregel getroffen (de geul die b ij 

afgaand t i j  snel stroom de is om  veiligheidsredenen afgedamd, zie kader) waar n ie t alle betrokkenen mee 

konden instem m en. Na d it voorval z ijn  aanvullende afspraken gemaakt over de w ijze  van werken en 

afstemmen in  acute situaties en ve rloop t het beheer naar tevredenheid.

Met een go ed e  in r ic h t in g  ka n  de  recreatieve w a a rd e  verd er w o rd e n  ve rh o o g d

V oorde aanleg van de p ilo t Zandm otor is er een inrich tingsvis ie  ontw ikke ld  door H+N+S 

Landschapsarchitecten. Een deel van deze visie is u itgew erkt in  het Integraal Beheer en Inrich tingsp lan. 

U ite in d e lijk  is de in r ich tin g  v r ij functionee l uitgevoerd m et re la tie fw e in ig  voorzieningen ten behoeve van 

de recreatie (te weten een w andelroute en in fo rm atieborden. Ook het du inm eer kan gezien worden ais 

toevoeging voo r recreatie en natuurwaarde). Voor toekom stige Zandm otoren kan d it nog worden geoptim a

liseerd. Het is be langrijk  om  de beheerders dan al in  vroeg stadium  te betrekken, zodat hun kennis en 

ervaring m et beheer en onderhoud in  de visie kan worden verwerkt.

D a ta m a n a g e m e n t: m a a k  a fsp ra ken  o ve r g e b ru ik  va n  de  m o n ito r in g s d a ta  en eva lueer d ie  a fsp ra ken  re g e lm a tig

U it het m on itoringsprogram m a MEP Zandm otor en de onderzoekprogram m a’s NatureCoast en NEMO kom t 

een grote hoeveelheid data. Het is explic ie t de bedoeling dat de verschillende program m a’s van eikaars data 

gebruikm aken en dus worden ze gezam enlijk beheerd. De samenwerkende partners rond de p ilo t 

Zandm otor maken echter a llem aal op een andere m an ie r en m et een andere doe lste lling  gebru ik van de 

data. Dat kan to t  m isverstanden en verw arring leiden. V oorde p ilo t Zandm otor z ijn  daarom in  2013
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afspraken gemaakt over de openbaarheid en het gebru ik van de m onitoringsdata  in  een gezamenlijk 

getekend Huisregelement. Het doei van de afspraken is om  ervoor te zorgen dat a lle betrokken partijen  hun 

voordeel kunnen doen m et de data en dat tege lijke rtijd  n ie t v roeg tijd ig  door derden conclusies worden 

getrokken (zonder afstemm ing) en het onderzoek van prom ovendi n ie t w o rd t geschaad door vroegtijd ige 

publicaties van externen. Concreet betekent d it b ijvoorbeeld dat visualisaties van de bodem ligg ingvan de 

Zandm otor mogen worden benut in  presentaties en rapporten, maar dat de data ze lf n ie t openbaar mogen 

worden gemaakt.

D oor de betrokken partijen  van de m o n ito r in g  en onderzoek aan de Zandm otor worden deze maatregelen 

gewaardeerd om  de baten u it  het pro ject te kunnen benutten. Anderzijds is het ook be langrijk  om  gedu

rende de lo o p tijd  van het pro ject de afspraken te evalueren en 'levend’ te houden zodat ze kunnen worden 

aangepast aan veranderende om standigheden en behoeften.
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5 Procesmanagement en 
communicatie

In  d it  hoofdstuk geven we een overzicht van de factoren die een doorslaggevende ro l hebben gespeeld b ij 

de to ts tandkom ing  en de gerealiseerde meerwaarde van de Zandm otor va n u it het perspectief 

procesmanagement en com m unicatie.

Een sterke participatieve alliantie in de gouden driehoek
Op in it ia t ie f van de gedeputeerde van Zuid-Holland is een proces gestart waarb ij verschillende sterke 

partijen  u it  de gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en kenn is institu ten  een a llian tie  z ijn  aange

gaan. Het betreft de volgende financierende partijen  en belangen:

P ro v in c ie  Z u id -H o lla n d

• De noodzaak om  het vestig ingsklim aat van de Randstad te verbeteren, om  zodoende de kans op vestig ing 

van in te rna tionaa l toonaangevende bedrijven te vergroten en daarmee de kans op economische groei 

van de regio. Voor het vestig ingsklim aat was er de behoefte aan meer recreatiemogelijkheden en groene 

w oonom geving in  de Zuidvleugelvan de Randstad. Deze argum enten werden onderbouwd door analyses 

van onder meer de OESO en de Sociaal Economische Raad. Zie bijvoorbeeld Tekorten aan recreatieruim te 

in  de Zuidvleugel: in p u t voo r program m a’s voo r u itb re id in g  Delflandse kust, S tich ting Recreatie Kennis

en Innovatiecentrum , eindrapportage, oktober 2006.

• De wens om  door te pakken m et de on tw ikke ling  van de kust, na versterking van de zwakke schakels en 

ook gezien de overige on tw ikke lingen die destijds speelden, zoals de on tw ikke ling  van Scheveningen.

M in is te r ie  van  In fra s tru c tu u r  en M il ie u

• De wens om  effectiever en e ffic iën ter te suppleren voo r het behoud van de Basiskustlijn (BKL), m et 

m inder nadelig effecten voo r de onderwaternatuur.

• De wens om  kennis op te doen rondom  het laten meegroeien van het kustfundam ent m et de zeespiegel

s tijg ing  op een effectieve en effic iente manier.

EcoShape

B uild ing  w ith  Nature is een onderzoeksprogramma w aarin bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk 

werken aan p ilo ts  en kenn isontw ikke ling  rondom  kustwaterbouw vanu it de filoso fie  van 'Bouwen m et de 

na tuu r’. Het is een onderzoeksprogramma m eteen budget van 30 m iljo e n  euro waarvan de h e lft pub liek  en 

de he lft privaat w o rd t gefinancierd. Het programm a w o rd t uitgevoerd door EcoShape, een consortium  van 

17 partijen  u it  de private en publieke sector.

De belangen van EcoShape ten aanzien van de p ilo t Zandm otor z ijn  ais vo lgt:

• Kennison tw ikke ling  rondom  een suppletie die zich kenm erkt door een schaalsprong in  omvang

• Kennison tw ikke ling  rondom  de m u ltifu n c tio n e le  toepassing van een megasuppletie.

Omgang m et risico’s en bezwaren
M et name vanu it de hoek van de beheerders, maar ook b ij om w onenden en somm ige po litieke  partijen  in  

de gemeenteraad van Westland was er angstvoo r negatieve neveneffecten van de Zandmotor. D oor alle 

scenario’s u itgebre id te bespreken en er zoveel m oge lijk  beheermaatregelen aan te koppelen is de grootste 

weerstand verholpen. De belangrijkste ris ico ’s die werden aangedragen, z ijn :

• toename van onzekerheden, kosten en com p lex ite it in  het beheervan de kust;

• ve rz ilting  van de zoetwaterlens en ve rvu iling  van het grondwater door veranderende grondwaterstromen;

• overstu iv ingvan de duinen en daarmee van het in  gevaar kom en van de N20oo-doelen;
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• aanzandingvan de haven van Scheveningen en rondom  een u itla a t van een gemaal;

• beïnvloeding van het duincompensatiegebied van Maasvlakte 2 b ij Solleveld;

• onveilige situaties voo r de badgasten en zwem veiligheid;

• stuifzand op strandpaviljoens, terrassen en paden;

• angstvoor de kom st van zogenaamde 'rode ’ functies op een eiland voo r de kust.

Veel van de bovenstaande bezwaren z ijn  verm inderd door u itgebreide inspraak- en gespreksrondes en 

in fo rm a tie  over de m ogelijke  effecten. Daarnaast z ijn  beheersmaatregelen getroffen om  de ris ico ’s van 

effecten op het grondwater en d rinkw ater te voorkom en, bestaande u it  een b innenm eer in  het ontw erp van 

de Zandm otor en de aanleg van een drainagesysteem. De ris ico ’s ten aanzien van de ve ilighe id  van de 

badgasten w orden beheerst door de professionalisering en in tensivering van de reddingsbrigades in  de 

gemeenten Westland en Den Haag.

Voor een eventuele nieuwe toepassing van een Zandm otorconcept w o rd t aangeraden om  álle functies van 

het gebied b ij de voorbere id ing te inventariseren en in  ieder geval het grondwater b ij he t ontw erp te 

betrekken.

Framing vanuit lokale maatschappelijke en bestuurlijke perspectieven
De Zandm otor werd in  de regio in  eerste instantie  gezien ais 'een rijksexperim ent in  het kader van kuston

derhoud ten laste van de lokale burgers’. D oor het experim ent te fram en in  de lokale context, (verbetering 

van het lee fk lim aat in  de Zuidvleugel door een toename van groen en recreatie) is de lokale acceptatie 

toegenom en. Daarnaast is de acceptatie toegenom en door het experim ent te positioneren ais een p ilo t 

va n u it 'B u ild in g  w ith  Nature’. Een filoso fie  die door veel mensen ais sym pathiek en duurzaam w o rd t 

beoordeeld. Tot s lo t is veel weerstand weggenomen door du id e lijk  afstand te nemen van de plannen van 

ontw ikkelaars om  een eventuele 'rode ’ in v u lllin g  te geven aan de bestem m ing van de Zandmotor.

Ontwerpproces m et een sterke sturing vanuit de financierende partijen
Tijdens het ontwerpproces z ijn  veel verschillende verschijningsvorm en van de Zandm otor gepasseerd. Een 

eiland voo r de kust, een superduin m et bebouwing, een onderwatersuppletie etc. Na een eerste periode 

w aarin  al deze varianten z ijn  geïnventariseerd, is ervoor gekozen om  de meest betrokken en financierende 

partijen  hun doelen en randvoorwaarden te laten form u le ren  en op basis daarvan pa rtic ipa tie f de locatie en 

vorm  te bepalen. D it betekende dat het idee van een (fysisch/geografisch) op tim a le  locatie, vo rm  en 

omvang deels is losgelaten ten gunste van een realiseerbaar experim ent.

Realisatie van de Zandmotor
Het proces rich ting  u itvoe ring  verlooptvervolgens snel:

• A p ril 2008 Am bitieovereenkom st p ilo tp ro jec t Zandm otor

• Februari 2010 Projectnota/MER Aanleg en Zand-w inning Zandm otor Delflandse Kust

• September 2010 Besluit realisatie p ilo tp ro jec t Zandm otor

• December 2010 Symbolische start u itvoe ring  "de eerste p lons”

• Maart 2011 Start werkzaamheden in  het veld dooraannem erscom binatie

• November 2011 A frond ing  realisatie p ilo t

Nationale en internationale belangstelling
De Zandm otor mag sinds de start van de aanleg van de Zandm otor op een grote belangste lling rekenen 

vanu it b innen- en bu itenland. Zowel vanu it po litie k , beleid, wetenschap ais publiek.

Buitenlandse delegaties die de waterwerken in  Nederland bezoeken, komen geregeld ook b ij de Zandm otor 

op bezoek. B innen- en buitenlandse media besteden aandacht aan de Zandm otor via verschillende kanalen. 

Ook b ij binnenlandse beleidsmakers is een blijvende belangste lling op alle niveaus.

Intensieve en proactieve communicatie voor positieve beeldvorming naar de buitenwereld
Rondom  de p ilo t Zandm otor is in tens ie f en p roactie f gecomm uniceerd over de functies en m ijlpa len  in  het 

project. Daarmee is ac tie f bijgedragen aan de beeldvorm ing van een duurzaam experim ent m et waarde voor 

natuur, recreatie, ve ilighe id  en kenn isontw ikkeling . Mede ais gevolg van deze com m unicatie  is er rondom
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de Zandm otor m aatschappelijk veel trots, energie en drive ontstaan, dat u ite in d e lijk  de oorspronkelijke  

scepsis heeft kunnen overw innen.

Aanbevelingen:
Z e t een breed  palet aan communicatiemiddelen in

Na realisatie van de Zandm otor z ijn  er verschillende m ethoden ingezet om  mensen bewust te maken van 

hun ve ilighe id  op de Zandm otor. Mensen realiseren zich n ie t a ltijd  dat de Zandm otor een dynamischer 

om geving is dan de 'norm a le ’ Hollandse kust en missen de ervaring van bezoekers aan de Wadden o f  andere 

dynamische gebieden. Via verschillende kanalen (in fo rm atiecen trum , website, flyers, film , toezich thou

ders, reddingsbrigade en borden op en b ij he t strand) z ijn  mensen geïnformeerd over de nieuwe situa tie  en 

de gevaren. U it ervaring is gebleken dat er a ltijd  een groep mensen b li j f t  die de in fo rm a tie  n ie t bereikt, 

maar het grootste deel van de strandbezoekers is w e l op de hoogte van de bijzondere situatie.

C o m m u n ice e r g o e d  en t i jd ig  ove r on de rzoeksm a st en cam era 's

Op de Zandm otor staat een 40 m eter hoge argusmast m et acht camera’s, die gebru ik t worden om de 

(m orfologische) veranderingen te kunnen volgen en voor overige kenn isontw ikkelingen. De kom st van de 

mast m et de camera’s heeft voo r enige weerstand gezorgd. Mensen vonden de mast ze lf n ie t passen in  het 

landschap en hadden deels ook m oeite  m et het verm inderen van de privacy van de gebruikers van de kust. 

D it laatste was voora l een issue voo r de naaktrecreanten waarvoor in  de nab ijhe id  van de Zandm otor een 

gebied is aangewezen. Door to e lich tin g  van de doelen van de camerabeelden (puurw etenschappelijk  

gebru ik en n ie t openbaar beschikbaar) en het fe it dat op de beelden mensen n ie t herkenbaar in  beeld 

komen, is deze zorg weggenomen. Vanuit andere recreanten bestaat ju is t weer de wens to t het openbaar 

beschikbaar stellen van de beelden (soort webcam functie). Vanwege privacy van strandbezoekers z ijn  de 

beelden n ie t openbaar toegankelijk.

A lle  betrokkenen delen via communicatie in  b e t succes

Bij de p ilo t Zandm otor is ervoor gekozen om  alle partijen  in  staat te stellen om  over het succes te com m un i

ceren. Op die m anier is een veelheid aan berichten ontstaan vanu it verschillende perspectieven, die 

gezam enlijk een sterker verhaal hebben gerealiseerd r ich ting  de buitenwereld. D oor elkaar het pod ium  te 

gunnen, is er een v liegw ie l ontstaan dat meer media aandacht heeft gegenereerd dan wanneer dat er 

centraal vanu it de a llian tie  was gecommuniceerd. De coörd inatie  van de com m unicatie  is georganiseerd 

door een actie f netwerk van comm unicatiemedewerkers van de verschillende betrokken partijen  die elkaar 

goed weten te vinden.
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Financierbaarheid van 
deZandmotor

In  d it  hoofdstuk geven we inz ich t in  de factoren die van belang z ijn  voo r de bruikbaarheid van de 

Zandm otor vanu it het perspectief van de financierbaarheid. We starten h ie rb ij m et een ko rt overzicht van de 

kosten en baten aangezien deze een be langrijk  u itgangspunt z ijn  b ij de financierbaarheid.

Totale kosten
De aanlegkosten bedroegen 70 m iljoen , waarvan 50 m iljoen  euro voor het w innen  en aanbrengen van de 21,5 

m iljo e n  m 3 zand.

Voorde  monitoring van de Zandm otor is u ite in d e lijk  5,3 m iljo e n  euro door Rijkswaterstaat en 1,5 m iljoen  

euro door EcoShape bijgedragen. Van deze budgetten is 46% door EFRO (Kansen voo r West) gesubsidieerd. 

Totaal is er 6,8 m iljo e n  euro beschikbaar voo r de m o n ito r in g  voo r een periode van 5 jaar. D it budget is 

voldoende voor een v r ij in te n s ie f m on itoringsprogram m a, dat tegem oet ko m t aan de doelen van 

Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en EcoShape.

Voor de financierbaarheid van een eventuele tweede Zandm otor w o rd t opgem erkt dat d it een p ilo t betreft 

w aardoor er re la tie f een g roo t budget voo r m on ito r in g  is gereserveerd. M o n ito r in g  van de on tw ikke ling  en 

effecten b li j f t  echter b ij een volgende Zandm otor ook noodzakelijk.

Het is op zich al b ijzonder dat een kostbare innovatieve p ilo t ais de Zandm otor daadwerkelijk is gereali

seerd. De samenwerkingspartners en de p o litie k  hebben de kosten van aanleg en m on ito r in g  ais doelm atig  

en acceptabel ingeschat. In  het onderzoeksprogramma NatureCoast is in  2013 een prom otieonderzoek 

gestart naar m et name de perceptie van kosten en baten van de Zandmotor. Resultaten van d it  onderdeel u it  

he t governance programm a van NatureCoast kunnen b ij de eerste eindevaluatie in  2016 belangwekkende 

in fo rm a tie  geven over de financierbaarheid van toekom stige grote innovatieve in frastructuurpro jecten.

Aanbevelingen:
Combinatie van  doe len  m a a k t b e t m o g e li jk  de kosten  te  de len

De p ilo t Zandm otor com bineert doelen van draagkrachtige stakeholders op het gebied van:

• Ve ilighe id / kenn isontw ikke ling  (m in is te rie  van IenM)

• Recreatie/ lee fom geving /ve ilighe id  (provincie Zuid-Holland)

• Kennison tw ikke ling  (m in is terie  van IenM, EcoShape, universite iten, kenn is institu ten)

Deze partijen  hebben gezam enlijk bijgedragen aan de kosten van aanleg, beheer en m on ito r in g  van de 

Zandmotor. Het fe it dat deze partijen  alle dríe hebben bijgedragen was van g roo t be langvoor de verant

w oo rd in g  van deze investering in  de betreffende organisaties. Voor eventuele nieuwe Zandm otoren is het 

aan te raden om  na te gaan o f  er ook andere (draagkrachtige) functies kunnen worden betrokken. Te 

denken va lt aan bebouw ing aangrenzend aan de Zandm otor (sem ipermanent zoals strandhuisjes, tijd e lijke  

horeca, hotels), etc. Dergelijke functies zouden de waarde van het grondgebied van een Zandm otor kunnen 

verhogen.

M a a k  w e rk  m e t w e rk

D oor w erk m et w erk te maken kunnen de kosten van een volgende Zandm otor worden verlaagd, b ijvoo r

beeld door de aanleg van een Zandm otor te com bineren m et andere (onderhouds)werkzaamheden.
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T im in g  va n  de  u itv o e r in g  is va n  g r o o t  b e la n g  v o o r de  p r ijs

Wanneer diverse werkzaamheden kunnen worden gecombineerd, zal de prijs  per kubieke m eter zand lager 

z ijn  dan wanneer d it n ie t het geval is. In  het geval van de p ilo t Zandm otor kon er laag worden aangeboden 

aangezien het benodigde m aterieel van de aannem erscom binatie Boskalis en Van Oord in  de b uu rt was in  

verband m et de aanleg van Maasvlakte 2. Het verd ien t daarom aanbeveling om  b ij de t im in g  van een 

eventuele nieuwe zandm otor:

• samen m et Rijkswaterstaat na te gaan welke andere baggerwerkzaamheden op de Noordzee gepland 

staan;

• m et vertegenwoordigers van Nederlandse en in te rna tiona le  baggeraars de aanbestedingsstrategie te 

verifiëren; de p lann ing  a f te stemm en en de w ijze  van m arktbenadering (innovatieve contracten) te 

bespreken.

Maak g e b ru ik  van  su b s id ie m o g e lijh e d e n

Voor de p ilo t Zandm otor is het ge lukt om  een substantiële subsidie b innen te halen. De subsidie vanu it het 

Europees Fonds voor Regionale O ntw ikke ling  (EFRO) is verkregen door Rijkswaterstaat en EcoShape en is 

benut om  het m onitoringsprogram m a u it  te breiden van 3,6 m iljoen  euro naar 6,8 m iljoen  euro in  totaal.

De subsidie is mede verstrekt vanwege het fe it dat de p ilo t w o rd t uitgevoerd door partijen  u it  de gouden 

driehoek van overheid, bedrijfsleven en kenn is institu ten  en vanwege het innovatieve karakter. Deze 

kenmerken maakten dat de p ilo t in  aanm erking kwam voo r een EFRO subsidie. Het is aan te bevelen om  na 

te gaan o fverge lijkbare  subsidies kunnen w orden verkregen ais het om  een nieuwe toepassing van de p ilo t 

Zandm otor gaat.

A n tic ip e e r o p  v r ijk o m e n d e  budg e tte n

Bij de p ilo t Zandm otor heeft de crisis- en herstelwet een belangrijke ro l gespeeld in  de m oge lijkhe id  to t 

financie ring  en realisatie van de p ilo t Zandmotor. Vanuit deze w e t is in  2010 een substantieel budget voo r de 

Zandm otor beschikbaar gekomen dat anders pas in  een la ter stadium  zou kunnen worden uitgegeven. Het 

is daarom aan te bevelen om  te anticiperen op vrijgekom en budgetten.
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Fysische en technische 
realiseerbaarheid voor een 
Zandmotor

Fysieke factoren

Aanleg
De p ilo t Zandm otor is in  2011 gerealiseerd door het aanbrengen van 21,5 m iljoen  kubieke m eter zand voo r 

de kust tussen Ter Heijde en K ijkdu in , deels in  de opgespoten strandhaak, deels in  twee flankerende 

vooroeversuppleties. Zie voo r de locatie figuu r 7.

Het gebruikte zand is op grotere diepte gewonnen, 10 k ilom ete r u it  de kust. De Zandm otor had in it ie e l een 

breedte van 2 k ilom ete r en een oppervlakte van 128 hectare boven de w a te rlijn . De Zandm otor steekt 

ongeveer een k ilom ete r de zee in . D oor het principe van bouwen m et de na tuur g roe it de kust naar 

verw achting de komende jaren op na tuu rlijke  w ijze aan, waardoor er m inder vaak suppleties nod ig  z ijn . 

W ind, golven en s trom ing  verspreiden het zand van de Zandm otor ge le ide lijk  langs de kust. Tussen Ter 

Heide en K ijkdu in  zorg t het zand ervoor dat de stranden en du inen breder w orden. Het u ite in d e lijk  beoogde 

oppervlak van n ieuw  strand en du in  is 35 hectare. D eZandm otor levert naar verw achting door n a tu u rlijk  

kustonderhoud een bijdrage aan de kustveiligheid, recreatie en natuur.

Bij de keuze voo r de locatie en de vorm  van de Zandm otor hebben zowel inhoude lijke  ais procesmatige 

aspecten een belangrijke ro l gespeeld. In  d it hoofdstuk geven we een beeld van de inhoude lijke  aspecten. 

Deze aspecten z ijn  afkom stig  u it  de Quick Scan Considerations and Ceases fo r Sandy Strategies, Royal 

HaskoningDHV, ju l i  2013.

F ig u u r j .  L o c a tie  Z a n d m o to r  
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De k u s t (s tra n d  en o f  d u in g e b ie d ) m o e t be ho efte  hebben aa n  een Z a n d m o to r.

Bij de keuze voo r een locatie voo r de p ilo t Zandm otor hebben een aantal overwegingen en behoeften 

meegespeeld. Ten eerste was er langs de Zuid-Hollandse kust b ij Ter Heijde sprake van een smalle en 

terugtrekkende kustlijn , die sinds jaar en dag tegen erosie m oest w orden beschermd m et behulp van de 

Delflandse hoofden. Verder was er sprake van een zeer smalle en lage du inenrij. D it b ij elkaar opgeteld 

leverde de Delflandse kust b ij Ter Heijde het predicaat Zwakke Schakel op. Op basis van kustveiligheid is 

deze Zwakke Schakel vervolgens versterkt door een duinverzwaring. Daarna gaf de noodzaak to t  kustve ilig

heid op langere te rm ijn , gecombineerd m et de beschikbaarheid van voldoende zand op n ie t te grote 

afstand langs de 20 m eter-d iepte lijn , de m oge lijkhe id  to t  een megasuppletie.

Een tweede belangrijke factor b ij de locatiekeuze was de ru im te lijke  opgave van de provincie Zuid-Holland 

in  de achterliggende Zuidvleugel-regio op het gebied van na tuur en recreatie. Het achterliggende gebied is 

ru im te lijk  zo vo l dat deze opgave zonder kustu itb re id ing  n ie t te realiseren was. Kustu itb re id ing  m et behulp 

van een megasuppletie, die voo r een g roo t deel boven water u itsteekt, bood de provincie de m ogelijkhe id  

deze opgave in  d it m oe ilijke  gebied te verwezenlijken.

Het kustlangse transport van grote hoeveelheden zand ste lt aan de p ilo t Zandm otor ook grenzen. Het zand 

van de Zandm otor m oet de kust versterken en mag n ie t via diepe erosiegeulen weer in  zee verdw ijnen. 

Tevens mag het zand n ie t bijdragen aan het verzanden van de haven van Scheveningen o f  de toegang to t de 

Rotterdamse havens. De locatie van de Zandm otor is zo gekozen dat de meest noorde lijke  invloed van het 

zand naar verw achting n ie t to t  aan Scheveningen kom t.

W ereldw ijd is de toepassing van een megasuppletie vergelijkbaar m et de p ilo t Zandm otor uniek. Dat b iedt 

de wetenschap dan ook een unieke kans het gedrag van zo ’n suppletie te volgen en te vergelijken m et 

andere vorm en van meer gebru ike lijke  suppleties, zoals strandsuppleties ofvooroeversuppleties.

Resultaten van d it onderzoek m oeten in  de komende jaren du ide lijkhe id  geven welke voordelen de 

megasuppletie van de p ilo t Zandm otor heeft ten opzichte van andere suppletievorm en en w a t de randvoor

waarden precies zijn .

De Zandm otor bestaat u it  een m ega-suppletie van 21,5 m iljo e n  m 3 zand. De verw achting is dat er ongeveer 

1 m iljoen  m 3 zand per jaar zal eroderen en dat de Zandm otor een levensduur zal hebben van ongeveer 20 

jaar.

De reguliere suppleties van Rijkswaterstaat bedragen vanaf 2000 12 m iljoen  m 3/jaar. Ais gevolg van de 

zeespiegelstijging en het beleid om  het kustfundam ent daarmee te laten meegroeien is de verw achting dat 

de kustsuppleties zu llen toenem en naar 20 m iljoen  m 3/jaar.

Vanuit wet- en regelgeving

Het kustbeleid in  Nederland b ied t veel steun en aanknopingspunten voo r het toepassen van de p ilo t 

Zandmotor. Sinds 1990 is het kustbeleid gerich t op het 'dynamisch handhaven’ van de kust. H iervoor is in  

1990 het Basiskustlijn ins trum en tarium  ontw ikke ld  (BKL). Daarnaast is in  2001 het beleid ten aanzien van 

het handhaven van de kus tlijn  u itgebre id naar de zone van -20m NAP to t  en m et de zeewering o f  de 

b innendu in rand  (kustfundam ent). Het Nationaal W aterplan (2009) verw oordt de doe lste lling  voo r het 

kustfundam ent ais vo lg t: "De kust g roe it mee. Het kab inet kiest ervoor de hoogte van het kustfundam ent te 

laten meegroeien m et de zeespiegelstijging door zand toe te voegen. D it gebeurt zoveel m oge lijk  door zand 

op een na tuu rlijke  w ijze langs de kust te verspreiden en verplaatsen.” Ook in  de Nationale Kustvisie (2013), 

voortkom end u it  he t Deltaprogramm a, w o rd t het belangvan het zandige kustsysteem benadrukt: "De 

structurele ve ilighe id  van kust en achterland (die nu in  hoofdzaak op orde is) vereist dat het zandige 

kustsysteem perm anent in  evenw icht gehouden w o rd t m et de relatieve zeespiegelstijging door structurele 

erosie b lijvend te compenseren én het meegroeien van de zachte en harde keringen te realiseren.”

De p ilo t Zandm otor draagt b ij aan deze doelstellingen maar tege lijke rtijd  ook aan de twee andere doelen 

vanu it de Kustvisie:
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EHS en Natura 2000 gebieden

EHS *  Natura 2000 

I  Natura 2000

____________________________________________________________ retj'atpTOIOS

F ig u u r  8 . In d ic a t ie  b e g re n z in g  N a tu ra z o o o -g e b ie d e n .  Te z ie n  is d a t  q u a  k u s ts t ro o k  h e t  d e e l tu sse n  de E u ro m a a s g e u l en de I Ig e u l geen  
N 2 0 o o -g e b ie d  is, de V o o rd e lta  de  N o o rd z e e z ijd e  va n  de  W a d d e n e ila n d e n  en h e t  W a d d e n g e b ie d  z ijn  d i t  w e l.

1 de econom ie (die nu gem iddeld gezien stagneert) en de aantrekke lijkhe id  van de kustzone vereisen 

kwalite itsverbetering en on tw ikke lru im te . Voor een opleving van de econom ie is het nod ig  dat op korte 

te rm ijn  de krachten van overheden en m arkt gebundeld en gerich t ingezet worden;

2 de in teractie  tussen ve ilighe id , aantrekkelijkheid en econom ie kan in  de p rak tijk  verder verbeterd 

worden. Dat vereist een eendrachtige en integra le aanpak. Die aanpak m ond t u it  in  afspraken over 

m u ltifunc tione le  oplossingen voo r ve ilighe id  en het ru im tegebru ik  in , op en rond de kering.

Vanuit Natura20oo z ijn  er restricties voo r het aanleggen van een Zandmotor. Zo m oet het ruim tebeslag van 

een Zandm otor 'gecompenseerd’ w orden, wanneer hetzand lichaam  b innen de begrenzing van een Natura 

2000-gebied lig t. En het is gecompliceerd om  de effecten te bepalen vanwege het innovatieve en tijd e lijke  

karakter van deZandm otor. Ook wanneer een Zandm otor w o rd t aangelegd bu iten de Natura20oo-gebieden 

m oet rekening gehouden worden m et (compensatie van) eventuele s ignificante effecten op nabijgelegen 

N20oo-gebieden.

Hoewel de huid ige Natura20oo-wetgeving restricties l i jk t  op te werpen voo r de aanleg van een Zandm otor 

in  een N20oo-gebied, is er w e llich t een kans dat d it w e l kan. De laatste jaren l i jk t  de trend b ij beslissingen o f  

iets w el o f  n ie t mag in  N20oo-gebied te z ijn  dat wanneer je een on tw ikke ling  o f  ingreep doet die ten goede 

ko m t aan de natuur, waarb ij de bestaande natuurwaarde (habitat) afneem t, maar de nieuwe van tenm inste 

dezelfde waarde (kw a lite it) toeneem t, er steeds meer is toegestaan. D it betekent dat een Zandm otor in  een 

N20oo-gebied m et alleen een ve ilighe idsdoe lste lling  n o o it toegestaan zal worden, maar een zandm otor 

m et de nadruk op na tuu ron tw ikke ling  een kans maakt.
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P o te n tië le  n ie u w e  loca ties  v o o re e n  Z a n d m o to r  o f  e lem en ten  d a a rva n

De gehele zandige kust tussen het Engelse Kanaal en het Skagerak behoort to t  één m orfo log isch kust

systeem van de Noordzee. Langs d it kustgebied v in d t een netto  zandtransport plaats van zuid naar noord.

Het langstransport langs het Nederlandse deel van de kust bedraagt:

• 700.000 m 3/jaar naar het noorden;

• 500.000 m 3/jaar naar he tzuiden.

Netto is er dus sprake van een sedim enttransport van 200.000 m 3/jaar naar het noorden.

Op somm ige plaatsen langs het Noordzeekustsysteem is sprake van aanzanding en op andere plaatsen is 

sprake van erosie. De behoefte aan zandsuppleties is a fhanke lijk  van de erosiesnelheid. In  Nederland is de 

basiskustlijn  (BKL) de norm  voor de te handhaven kustlijn . De kus tlijn  w o rd t jaarlijks aan deze norm  

getoetst. Wanneer b lijk t  dat de norm  is overschreden o f  dre igt te worden overschreden, vo lg t ind ien  nod ig  

een ingreep in  de vorm  van een zandsuppletie.

Ais de behoefte aan suppletie g roo t is, doordat de erosiesnelheid g roo t is, de kust al smal is en het achterlig

gende land laag lig t, bestaat de m oge lijkhe id  dat de inzet van een megasuppletie effic iënt, doe lm atig  en 

kostenbesparend is om  Zwakke Schakels in  de kustveiligheid te voorkom en. Van belang daarbij is dat er op 

korte afstand voldoende suppletiezand beschikbaar is.

Voor de u itvoe ring  van een megasuppletie die boven water u its teekt en de kust verbreedt, is de com binatie  

m et de ru im te lijke  opgave van belang. De ru im te lijke  d ruk in  het achterliggende gebied m oet g roo t z ijn  en 

in  het gebied ze lf n ie t o f  m o e ilijk  oplosbaar z ijn . Dat maakt het concept van de Zandm otor voora l interes

sant voo r kusten m et een grote bevolkingsdruk in  het achterliggende land, zoals langs de Randstad en 

d ichtbevolkte kustgebieden in  Vlaanderen (zie bijvoorbeeld de u itw erk ing  plan Vlaamse Baaien).

Databehoefte

Om een goed ontw erp voo r een Zandm otor te maken is het ook nod ig  om  m et behulp van m odelleren te 

bepalen hoe deze hydrau lisch/m orfo log isch zal werken op een specifieke locatie. H iervoor moeten zaken 

ais stroom snelheid, s trom ingsrichting, grondwater en netto  kustlangstransport bekend zijn , zodat een 

e ffec tie f ontw erp voo r een Zandm otor gemaakt kan w orden. Ook de regionale zandbalans (op lange 

te rm ijn ) m oet bekend z ijn . D it is de context die nod ig  is om  erosiesnelheden en suppletiebehoefte over een 

langere te rm ijn  voo r een gebied te bepalen.
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Conclusies 
en aanbevelingen

De vraag naar de Bruikbaarheid van de Zandm otor m oet u ite in d e lijk  antw oord geven over welke elementen 

van de Zandm otor overdraagbaar z ijn  naar andere projecten van kustversterking. Ten opzichte van de 

reguliere aanpak m oet het goedkoper z ijn , m inder belastend voo r het ecosysteem, een grotere ru im te lijke  

kw a lite it bieden en bijdragen aan kenn isontw ikkeling.

In d it  rapport is een eerste verkenn ing uitgevoerd naar de bruikbaarheid van de p ilo t Zandmotor. Daarbij is 

gekeken naar de volgende vragen:

- Voldoet de Zandm otor aan de gestelde doelen?

- Is de Zandm otor beheerbaar?

- Wat is er nod ig  voo r beslu itvorm ing  en com m unicatie?

- Is de Zandm otor financierbaar?

- Wat z ijn  de fysich en technische randvoorwaarden om  elders een p ilo t Zandm otor o f  elementen daaruit 

te realiseren?

De Zandm otor is in  2011 aangelegd en heeft u iteraard t ijd  nod ig  om  te bewijzen dat eraan de beleidsdoelen 

w ord tvo ldaan . Nu in  2013 z ijn  er op basis van de gegevens u it  de Evaluatie MEP, de Beleidsevaluatie en de 

gehouden interviews m et betrokken experts, al w e l eerste indicaties te geven dat de p ilo t Zandm otor lokaal 

b ijdraagt aan de beleidsdoelen op het gebied van ve ilighe id , natuur, recreatie en kenn isontw ikkeling. Eris 

veel interesse vanu it b innen en bu iten land om  van d it  experim ent te leren.

Ook is de p ilo t Zandm otor beheerbaar. Vanuit de ervaringen m et de Zandm otor kan worden geconcludeerd 

dat het m oge lijk  is om  d it  zandm otorconcept zodanig te beheren dat de ve ilighe id  van gebruikers n ie t 

w o rd t onderm ijnd . De ervaringen van deze beheerders en de bijbehorende tools, zoals de zwemveiligheids- 

applicatie en de pro toco llen , kunnen worden benut b ij een volgende Zandmotor.

Er m oet een bestuu rlijk  le ider z ijn  m et een belang om  de kust te ontw ikke len, een sterke drive om  zaken te 

realiseren en m et de vaardigheid om  de benodigde partijen  te verbinden. Deze bestuurder m oe tw orden  

gesteund door ambassadeurs vanu it a lle betrokken partijen, waaronder de stakeholders van de te com bine

ren functies en de bestuurders op nationaa l niveau. A lle betrokkenen doen er goed aan om  het pro ject te 

fram en in  de lokale context.

Een Zandm otor is een kostbare investering en m oet kunnen worden gefinancierd vanu it doelen waar een 

substantieel budget voo r beschikbaar is. Er m oet dus een du ide lijke  behoefte z ijn  naar grootschalige 

suppleties. Voor het type Zandm otor dat we in  deze verkenn ing beschouwen, is een koppeling nod ig  m et 

andere functies en stakeholders die bereid z ijn  een deel van de financie ring  op zich te nemen.

Vanuit de w et- en regelgeving z ijn  e r in  algemene z in  veel punten die bijdragen aan de haalbaarheid van een 

Zandmotor. Het beleid om  het kustfundam ent te laten meegroeien m et de zeespiegelrijzing is daarin een 

be langrijk  element. De invloed van wet- en regelgeving rond Natura20oo kan verschillend z ijn  per locatie 

en d ien t daarom nader te worden verkend.

Het concept l i jk t  m oge lijk  bru ikbaar op andere locaties in  Nederland. Van belang is dat de fysieke omstan

digheden passen b ij de p ilo t Zandm otor en dat er sprake is van een m aatschappelijk behoefte naar 

functiecom binaties. Er worden op d it  m om ent al een aantal experim enten uitgevoerd (o fvoorbere id ) die 

het predikaat Zandm otor opgespeld krijgen. Gezien de d iversite it van experim enten is het de vraag o f  dat 

terecht is. De p ilo t Zandm otor w o rd t in  de pers overwegend po s itie f ontvangen. De boodschap dat er w o rd t
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gewerkt m ét de na tuur in  plaats van tegen de na tuur kan rekenen op een grote maatschappelijke en

beleidsmatige acceptatie. Vanuit he t beleid worden de verb ind ingen in  de gouden driehoek (wetenschap,

bedrijfsleven en overheid) geroemd, evenals de verb ind ingen tussen People (recreatie), Planet (natuur) en

P ro fit (e ffic iën t suppleren en kenn isontw ikkeling).

Het verdient aanbeveling om:

• b ij de eerste eindeveluatie in  2016 de Bruikbaarheid van de Zandm otor nogmaals te toetsen;

• voo r 2016 een studie u it  te voeren naar m oge lijk  geschikte locaties voo r een Zandm otorconcept, 

gebaseerd op een m atch tussen de aanwezige veiligheidsopgave en de ru im te lijke  opgaven op de locatie;

• daar waar dat in  2016 al kan, zo veel m oge lijk  gebru ik te maken van de resultaten die gerealiseerd worden 

in  de onderzoeksprogram m a’s van NatureCoast en NEMO.

Voor kansrijke locaties wordt aanbevolen om een nadere verkenning te doen naar:

• de m ogelijkheden om  een volgende Zandm otor te com bineren m et een bredere on tw ikke ling  van de kust 

m et aan de rand van de Zandmotor, andere, winstgevende functies zoals een hotel, een camping, horeca, 

een bezoekerscentrum, een jachthaven, strandhuisjes, zeejachthavens, zeecruise term ina ls en kunst. 

Inc lus ie f de baten en de ris ico ’s en de m ogelijke  belem m eringen vanu it w et- en regelgeving etc.;

• de m ogelijkheden om  een volgende Zandm otor te com bineren m et andere (onderhouds-) 

werkzaamheden;

• een risico-analyse b ij aanvang voor álle functies in  het gebied van een nieuwe Zandm otor om  eventuele 

verrassingen in  een later stadium  te voorkom en en om  het ontw erp van de nieuwe zandm otor zo goed 

m oge lijk  te laten aansluiten b ij deze functies.
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