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Onderwerp 4e Monitoringsrapportage projecten "Slimmer omgaan met zand 

op Schouwen" en "Herstel duindynamiek Kop van Schouwen" 
Van Projectgroep Kop van Schouwen 

Datum  

Status Ter besluitvorming 

Behandeling Waterochtend, onderdeel Kust 27 maart 2019 

 
 
Voorgeschiedenis 
In de vergadering van 13 februari 2014 heeft het ZOW een positief advies uitgebracht over het project 
"Slimmer omgaan met zand op Schouwen", omdat via dit pilotproject een belangrijke 
maatschappelijke meerwaarde kan worden bereikt. 
Dit positieve advies heeft bijgedragen aan het besluit van Rijkswaterstaat om het project "Slimmer 
omgaan met zand" daadwerkelijk te gaan uitvoeren, waarbij  éénmalig de reguliere strandsuppletie in 
het pilotgebied in de Kop van Schouwen wordt overgeslagen en het strand bij de Brouwersdam met 
500.000 m3 zand wordt gesuppleerd.  
 
In juni 2014 is door alle bij het project betrokken partijen een convenant getekend, waarin afspraken 
zijn gemaakt over het uitvoeren van het project, garanties zijn geboden voor het veilig stellen van de 
drinkwaterwinning en de monitoring en de communicatie is geregeld. Tevens is uitgesproken dat het 
Zeeuws Overleg Waterkeringen (ZOW is thans de Waterochtend) als Stuurgroep van dit project zal 
optreden. 
 
In de vergadering van 21 mei 2015 heeft het ZOW ingestemd met een monitoringsprogramma, waarbij 
2x per jaar een hoogtemeting wordt uitgevoerd. Hierdoor wordt voorkomen dat de morfologische 
ontwikkelingen in het pilotgebied voor verrassingen zorgen. 
 
In december 2017 is aan de Waterochtend de 3e monitoringsrapportage aangeboden, met als 
voornaamste aanbevelingen: 

 Bij de strandsuppletie in 2017 zijn een 3-tal Jarkusraaien binnen het pilotgebied 
meegenomen, teneinde de veiligheidsnorm voor de drinkwaterwinning te kunnen blijven 
garanderen. Met het oog op de herhaaltijd van de strandsuppletie is het wenselijk om in de 
monitoringsrapportage tot 2021/2022 vooruit te blikken. 

 Neem de 2 aangelegde kerven op in het monitoringsprogramma. 
 
Stand van zaken projecten 
De herstelmaatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof voor de Kop van 
Schouwen zijn – na het verkrijgen van de Monumentenvergunning in september 2017 - conform 
planning uitgevoerd en afgerond. Deze werkzaamheden omvatten - nadat vanaf januari 2017 al de 
vegetatie is verwijderd - het afplaggen van de voedselrijke toplaag en het graven van 2 kerven in de 
zeereep. 
Tijdens een bijeenkomst met bestuurders op 8 februari 2018 zijn deze werkzaamheden feestelijk 
afgerond. 
 
Monitoring 
Op basis van de Monumentenvergunning moet in het gebied waar de herstelmaatregelen zijn 
uitgevoerd en de kerven zijn gegraven archeologische monitoring worden uitgevoerd. Daarbij wordt 
voor locaties - waar een trefkans is op archeologische artefacten - bepaald waar het maaiveld 0,5 m of 
meer is uitgestoven. Tevens moet de drempelhoogte van de kerven (minimaal 4,90 m +NAP) worden 
gemonitord. Deze resultaten worden gebruikt om te bepalen of nader onderzoek door een archeoloog 
noodzakelijk is. In het uiterste geval kan worden besloten de dynamiek lokaal stil te leggen, zodat 
archeologische artefacten onder het maaiveld blijven. 
Omdat het maaiveld als gevolg van de natuurherstelmaatregelen is veranderd is in maart 2018 een 
nieuwe 0-meting uitgevoerd. Omdat daarbij het hele pilotgebied is ingemeten, beschouwen we deze 
meting als de T4-meting. 
 
In augustus 2018 heeft Shore Monitoring & Research de T5-meting uitgevoerd, waarbij 
hoogtemetingen van het strand, de zeereep en het duingebied (waar natuurherstelmaatregelen zijn 
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getroffen) zijn uitgevoerd en de oppervlakte kaal zand is gemeten. Het waterschap heeft gelijktijdig 
met de peilboot de vooroever gemeten. 
Door de hoogte- en dieptemeting te koppelen kan er een kustprofiel worden gemaakt, waarmee de 
ligging van de laagwaterlijn, hoogwaterlijn en duinvoet kan worden bepaald en het zandvolume in de 
zeereep kan worden berekend. Waar nodig wordt aandacht besteed aan de raaien direct grenzend 
aan het pilotgebied. 
 
In het pilotgebied zal nog een aantal jaren nabeheer plaats moeten vinden om te voorkomen dat 
wortel- en vegetatieresten de verstuiving belemmeren en vanuit achtergebleven wortels opnieuw 
struiken gaan groeien. Via de  jaarlijkse hoogtemetingen worden de locaties bepaald waar wortel- en 
vegetatieresten aanwezig zijn, zodat deze gericht verwijderd kunnen worden. 
 
Rapportage 
Deze monitoringsrapportage is gebaseerd op de jaarlijkse JARKUS-opnamen in het voorjaar en de 
extra metingen door Shore Monitoring & Research. Dit betreft de T0- (sept 2015), de T1- (febr 2016), 
T2- (sept 2016), de T3 (aug 2017), de T4 (mrt 2018) en T5-metingen (aug 2018). De T4-meting dient 
tevens als 0-meting t.b.v. de archeologie.  
 
Het door het ZOW vastgestelde monitoringsprogramma richt zich op de volgende doelen: 
1. Kustveiligheid 
2. Maximale landwaartse verplaatsing duinvoet gedurende de pilot (t/m 2020) 
3. Droogstrandbreedte (afstand duinvoet-gemiddeld hoogwater) 
4. Verplaatsing binnenduinrand 
5. Drempelhoogte kerven (i.v.m. overstromingskans met zout water) 
6. Bescherming drinkwaterwinning tegen overstroming op beschermingsniveau 1 : 300  
7. Grondwaterstand en de eventuele verplaatsing van het zoet-zout grensvlak 
8. Ecologie 
9. Archeologie 
 
1. Kustveiligheid 
De kustveiligheid is gewaarborgd. De veiligheidsnorm (het duin is bestand tegen een storm die eens in 
de 4000 jaar optreedt) is gegarandeerd. 
De in 2017 uitgevoerde strandsuppletie is goed zichtbaar en heeft (grote) invloed op de resultaten van 
de pilot. In alle raaien is de verwachte erosie in 2020 (veel) minder dan op basis van de data uit 2016. 
De morfologische ontwikkeling staat in het “stoplicht” overzicht (bijlage 4) in alle raaien op “groen”.  
 
2. Maximale landwaartse verplaatsing duinvoet 
De duinvoet stabiliseert zich; een ontwikkeling die ook in de vorige rapportage zichtbaar was. In de 
zuidelijke raaien is de duinvoet zeewaarts verschoven als gevolg van de strandsuppletie.  
Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar bij de gemiddelde hoogwater lijn en de gemiddelde laagwater lijn. 
 
In bijlage 4 is de wijziging per strandraai weergegeven. Via deze "stoplichtmethode" is de gemeten 
wijziging ten opzichte van de afgesproken maximumwaarde voor de landwaartse verplaatsing voor 
alle raaien aangegeven. Deze waarde is de maximaal waargenomen trend in het hele pilotgebied, 
bepaald op basis van de historische morfologische ontwikkeling van alle raaien. 
Er is hierbij een doorkijk gemaakt naar 2020/2021 met het oog op de volgende strandsuppletie. 
 
3. Droogstrandbreedte 
De definitie voor droogstrandbreedte is hier de afstand tussen de duinvoet en het gemiddeld hoog 
water. Uit de grafiek in bijlage 5 is te zien dat de duinvoet en de gemiddelde hoogwater lijn gedurende 
de pilot landwaarts zijn verschoven, maar dat de breedte van het droge strand gedurende de looptijd 
van de pilot maar beperkt is afgenomen.  
 
4. Verplaatsing binnenduinrand 
Om inzicht te krijgen in de verplaatsing van de binnenduinrand zijn meerdere jaren met gegevens 
benodigd. Dit is alleen het geval bij de JARKUS-raaien. Bij de gedefinieerde tussenraaien zijn alleen 
de T0/T1/T2/T3/T4/T5-metingen beschikbaar.  
De aanleg van de 2 kerven in het pilotgebied heeft de dynamiek in de zeereep aanzienlijk vergroot. De 
ontstane hoogteverschillen tussen de T4-meting (maart 2018) en de T5-meting (augustus 2015) laten 
dit goed zien (bijlage 6). Aan de strandzijde van de kerven zorgt de wind voor uitstuiving van het zand. 
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Dit zand sedimenteert achter de binnenduinrand (roll-over effect) in de vorm van paraboolduinen. Dit 
proces heeft zich bij de natuurlijke kerven ten zuiden van het pilotgebied al verder ontwikkeld (als 
voorbeeld zie de hoogtekaart (bijlage 7), dat de situatie weergeeft van één van de natuurlijke kerven).  
In het onderzoeksrapport “Voorhoedeproject: Slimmer omgaan met zand op Schouwen”, waarin 
Deltares voorspellingen doet over de te verwachten effecten van de pilot, wordt voorspeld dat de 
zeereep zich als geheel landwaarts gaat verplaatsen. De vorm van de zeereep zal veranderen, maar 
het zandvolume in de zeereep blijft behouden. De ontwikkeling van de gegraven kerven en de 
natuurlijke kerven ondersteunen deze voorspelling. 
 
5. Drempelhoogte kerven 
In het zuidelijk deel van het projectgebied (en daarbuiten) zijn kerven aanwezig die op natuurlijke wijze 
zijn ontstaan. In het monitoringsprogramma worden deze kerven gemonitord. Dit geldt ook voor de 
(natuurlijke) kerven die buiten het projectgebied liggen, ter hoogte van de drinkwaterwinning.  
 
September 2017 zijn 2 nieuwe kerven gegraven die - in combinatie met de PAS-maatregelen - moeten 
zorgen voor dynamiek in het pilotgebied. Het vrijgekomen zand (8200 m3 zand) is ten noorden van 
deze kerven in depot gezet. 
Bij de T4/T5-meting zijn alle kerven ingemeten, zowel de kerven die op natuurlijke wijze zijn ontstaan 
als de kerven die in 2017 zijn gegraven. Het zandvolume van de kerven wordt ook meegenomen in de 
berekeningen van de 1:300-norm. 
De hoogtemetingen laten zien dat de wind deze kerven verder heeft gevormd (bijlage 6) en dat de 
“rollende zeereep” op gang begint te komen. De kaart met hoogtecontouren (bijlage 8) laat zien dat de 
minimale drempelhoogte van de kerven van 4.90 m + NAP in beide kerven ruimschoots aanwezig is.  
 
6. Bescherming drinkwaterwinning tegen overstroming 
Op basis van de T0/T1/T2/T3/T4/T5-metingen is het mogelijk om niet alleen voor de JARKUS-raaien 
(JR), maar ook op tussenraaien (TR) berekeningen te maken van het aanwezige zandvolume. Deze 
tussenraaien zijn om de 10 meter gedefinieerd, waardoor een veel gedetailleerder beeld ontstaat dan 
op basis van de JARKUS-meting. De verkregen informatie maakt het mogelijk afslagberekeningen te 
maken en te bepalen of elke tussenraai voldoet aan de 1 : 300 veiligheidsnorm voor de 
drinkwaterwinning. 
De resultaten van de T4/T5-meting laten zien dat de strandsuppletie in 2017 het zandtekort in de 
zeereep niet op alle tussenraaien heeft opgelost (zie bijlage 2). De zuidelijke raaien die in 2016 niet 
meer voldeden aan de veiligheidsnorm van 1 : 300 voor de drinkwaterwinning (en daarom zijn 
meegenomen bij de suppletie in 2017) voldoen (deels) nog steeds niet1. De strandsuppletie aan de 
zeezijde heeft bij een  11-tal tussenraaien2 het tekort maar ten dele opgeheven, omdat aan de 
landzijde een laaggelegen duinvallei aanwezig is. Bij een doorbraak in de zeereep kan het zeewater 
binnen dringen en de drinkwaterwinning bedreigen (zie dwarsprofielen bijlage 3). Benadrukt moet 
worden dat niet alleen de pilot voor dit probleem heeft gezorgd, maar ook de aanwezigheid van deze 
duinvalleien. Deze kwetsbare locaties zijn voor het eerst zichtbaar geworden via de monitoring van de 
tussenraaien; uit de JARKUS-meting komen deze niet naar voren. 
Het zandtekort in de  11 tussenraaien is berekend op in totaal 4800 m3. Deze hoeveelheid zand is 
nodig om het zandvolume zodanig aan te vullen dat – uitgaande van de situatie in 2018 - de zeereep 
weer voor 100% voldoet aan de 1 : 300 veiligheidsnorm. Een grotere aanvulling verdient geen 
aanbeveling, omdat dit de resultaten van de pilot zal beïnvloeden. Als voorbeeld wordt verwezen naar 
de suppletie van een 3-tal Jarkusraaien in 2017, die van grote invloed zijn op de resultaten van de 
metingen 2018. Doel van een pilot is immers om – gecontroleerd – ontwikkelingen te laten plaats 
vinden en hiervan te leren. Dat betekent ook dat we accepteren dat er onverwachte ontwikkelingen 
kunnen zijn. Het bij voorbaat uitsluiten van mogelijke risico’s past niet bij het doel van een pilot. Dit kan 
betekenen dat er bij de monitoring van 2019 naar voren komt dat er wederom een aantal raaien niet 
voldoen aan de veiligheidsnorm voor de drinkwaterwinning.  
 
In het convenant voor de pilot “Slim omgaan met zand op Schouwen” is in artikel 3 een garantie 
opgenomen dat de drinkwaterwinning zullen worden beschermd tegen een storm die eens in de 300 
jaar kan optreden. Geconcludeerd moet worden dat op een  11-tal tussenraaien deze garantie niet 
geboden kan worden. Aanvulling van de tussenraaien met zand is derhalve noodzakelijk. 

                                                      
1 Drie raaien buiten het pilotgebied (TR1449, TR1451 en TR1452) voldoen dankzij de suppletie weer 
aan de veiligheidsnorm. 
2 In bijlage 2 geclusterd tot 4 deelgebieden, 
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In artikel 3, lid 2 van het convenant is overeengekomen dat, indien er tijdens de monitoringsperiode 
2016-2020 op enig moment blijkt dat de veiligheid in het geding is, het waterschap (in afstemming met 
Rijkswaterstaat) het tekort aan zandvolume in de zeereep zal aanvullen. De kosten van deze 
maatregel zullen worden gedragen door Rijkwaterstaat (lid 3). Voor het uitvoeren van deze maatregel 
is geen natuurvergunning of compensatiemaatregel vereist (lid 4). 
 
Bij het graven van de 2 kerven is het vrijkomende zand (8200 m3) in depot gezet. Het ligt om 
meerdere redenen voor de hand om dit zand in te zetten om het zandvolume aan te vullen. Het is 
gebiedseigen zand, dat de voorkeur geniet boven zand dat van elders wordt aangevoerd. Bovendien 
kan dit zand tegen relatief lage kosten3 uit het depot worden gehaald en naar de  11 tussenraaien 
worden getransporteerd.  
Het verdient aanbeveling om de zeereep aan de landzijde aan te vullen met zand. Aanvulling aan de 
zeezijde levert geen bestendige situatie op, omdat de zee dit zand opnieuw weg kan slaan. Bovendien 
verhindert een aanvulling aan de zeezijde het ontstaan van dynamiek in de zeereep. Dynamiek in de 
zeereep is nodig om het zand te laten stuiven, zodat het landwaarts weer wordt neergelegd en een 
bijdrage levert aan de waterveiligheid. De situatie nu is dat er tijdens een storm afslag van de zeereep 
optreedt, waardoor het zand verdwijnt en geen bijdrage meer levert aan de bescherming van de 
drinkwaterwaterwinning. 
 

 
De voorkeursperiode om de zeereep aan te vullen is september 20

 

19. Vanaf 15 maart start het 
broedseizoen, waardoor er niet gewerkt mag worden. In de zomermaanden verdient dit geen 
aanbeveling vanwege de strandrecreatie. Vanaf oktober start het stormseizoen, waardoor er niet in de 
primaire waterkering gewerkt mag worden. 
De watervergunning die het waterschap voor het graven van de kerven heeft verleend stelt als 
voorwaarde dat dit zand beschikbaar dient te zijn ingeval van calamiteiten. Indien het zanddepot deels 
voor aanvulling van de tussenraaien wordt gebruikt, zou niet langer aan deze voorwaarde worden 
voldaan. Het waterschap is bereid om medewerking te verlenen aan een tijdelijk gebruik van dit depot, 
onder voorwaarde dat bij de  reguliere strandsuppletie in 2020/2021 het depot weer wordt aangevuld 
tot op het oorspronkelijke niveau.4 
 
7. Grondwaterstand en de eventuele verplaatsing van het zoet-zout grensvlak 
De metingen lopen. Op 2 nieuwe locaties zijn – als aanvulling op het bestaande meetnet – nieuwe 
peilbuizen geplaats en is de monitoring gestart in november 2014. In de 2e helft van 2015 is er een 3e 
meetlocatie5 als referentie (met een historische reeks) bijgekomen. Hydrologische ontwikkelingen 
kunnen pas aan het einde van de  pilot uit de meetreeksen afgeleid worden. Statistische analyses 
vereisen doorgaans meetreeksen van ten minste 5 jaar. Daarom is op voorhand de situatie met het 
grondwatermodel voor de Kop van Schouwen gesimuleerd. De te verwachten effecten zijn gering. De 
vraag is of die effecten t.z.t. in meetreeksen te onderscheiden zijn. In ieder geval wordt middels de 
monitoring de vinger aan de pols gehouden en kunnen deze in combinatie met het grondwatermodel 

                                                      
3 Er zal een inschatting worden gemaakt van de kosten van deze maatregel; deze is nu nog niet beschikbaar. 
4 Het vullen van dit depot moet zorgvuldig gebeuren. Het rechtstreeks opspuiten van dit zand in het depot is onwenselijk, omdat 

dit mogelijk gevolgen heeft voor het grondwaterbeschermingsgebied. Ook verdient het aanbeveling het suppletiezand (zout) te 
scheiden van het gebiedseigen zand uit de kerven (zoet) met het oog op een eventuele toekomstige aanvulling van de zeereep. 
5 Het betreft een bestaande peilbuis die opnieuw in gebruik is genomen. 
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geanalyseerd worden. Opgemerkt dient te worden dat bij de gesimuleerde hydrologische 
ontwikkelingen over de proefperiode uit is gegaan van een maximale afslag van de duinvoet van ca. 
64 meter. Overschrijding van deze waarde moet wegens onbekende effecten op de hydrologische 
situatie worden voorkomen.  

 
8. Ecologie 
De door Shore Monitoring & Research uitgevoerde hoogtemetingen leveren ook informatie op over 
oppervlakte kaal zand in het projectgebied en de locaties waar een groot aantal plantenwortels 
aanwezig is. Deze plantenwortels dienen te worden verwijderd om te voorkomen dat hier opnieuw 
opslag van bomen en struiken plaats vindt, waardoor het verstuivingsproces beperkt wordt. Ten 
behoeve van het monitoren van de vegetatieontwikkeling in het gebied zijn in een aantal permanente 
kwadraten (PQ) aangelegd (gele stippen op het onderstaand figuur). Deze PQ’s worden jaarlijks 
geïnventariseerd zodat over een aantal jaar meer duidelijke hebben over de vegetatieontwikkeling in 
het gebied.  
 

 
 
Omdat de inrichtingsmaatregelen leiden tot een extra beheers inspanning is er overleg tussen de 
provincie en Staatsbosbeheer over het noodzakelijke nabeheer. 
 
9. Archeologie 
De hoogtemetingen door Shore Monitoring & Research zijn tevens benut voor de archeologische 
monitoring. Bepaald is waar het maaiveld met meer dan 0,5 m is uitgestoven of het maaiveld door 
verstuiving dieper dan 6,5 m + NAP is komen te liggen. Op deze locaties heeft een archeoloog 
veldonderzoek gedaan naar eventuele archeologische artefacten. Deze zijn echter niet aangetroffen. 
Verwezen wordt naar de conclusies van de monitorings rapportage (bijlage 9). Voor meer informatie is 
de volledige monitoringsrapportage als aparte bijlage bijgevoegd. 
 
Volgende strandsuppletie 
Rijkswaterstaat bereid op dit moment het suppletieprogramma voor de periode 2020-2023 voor. In het 
voorjaar van 2019 zal hierover consultatie plaats vinden.  
Conform de gemaakte afspraken zal de gehele Kop van Schouwen daarbij weer worden gesuppleerd. 
Het overslaan van een suppletie in het pilotgebied is immers een éénmalige actie. Gelet op de 
geconstateerde problemen met het handhaven van de veiligheidsnorm voor de drinkwaterwinning (en 
het aanvullen van het depot) verdient het aanbeveling deze suppletie vooraan in het programma 
(2020/2021) te plannen. 
 
Brouwersdam 
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Onderdeel van de pilot was dat het éénmalig uitgespaarde zand is gebruikt om het strand bij de 
Brouwersdam op te spuiten. Rijkswaterstaat heeft een overzicht gemaakt van de morfologische 
ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar (bijlage 10). De 2 zuidelijke raaien zijn sterk achteruit 
gegaan en hebben tot 35% van het gesuppleerde volume verloren. Elders is een stabilisatie of zelfs 
aangroei (waarschijnlijk met zand van de zuidelijke raaien) te zien.  
Het nieuw gebouwde strandpaviljoen staat echter op een lastige locatie. Er is hier nauwelijks meer 
droog strand aanwezig. 
 

Conclusie en aanbevelingen 
 
Conclusies 
De Kop van Schouwen is een kust met een structurele achteruitgang. Dit blijkt uit de metingen, waarbij 
de gemiddeld laag waterlijn, de gemiddeld hoog waterlijn en de duinvoet richting het land opschuiven. 
Eén van de doelen van de pilot is het stimuleren van de dynamiek in de zeereep, ter ondersteuning 
van de natuurherstelmaatregelen. Deze zeereep – met helm beplant – functioneert als barrière voor 
het transport van zand vanaf het strand richting de binnenduinen. Het stimuleren van dynamiek in de 
zeereep is zowel positief voor de waterveiligheid (per saldo een toename van het zandvolume) als de 
ecologie. Na afloop van de looptijd van de pilot (2020) wordt het pilotgebied weer meegenomen bij de 
reguliere suppleties, waardoor een zandbron ontstaat voor een continue transport van zand vanaf het 
strand. 
 
De in 2017 uitgevoerde strandsuppletie heeft grote invloed op deze erosie. In de zuidelijke raaien – en 
in wat mindere mate ook in de noordelijke raaien - heeft een aangroei van de kust plaatsgevonden. In 
de centraal gelegen raaien is er een lichte landwaartse achteruitgang van de duinvoet, gemiddelde 
laag waterlijn en gemiddelde hoog waterlijn.  
De signaalwaarden, opgenomen in de Deltares studie "Voorhoedeproject: slimmer omgaan met zand 
op Schouwen" van oktober 2013, worden in het jaar 2020 nergens in het pilotgebied bereikt.  
De breedte van het droge strand is voldoende voor het dagrecreatieve gebruik en de toegankelijkheid 
van het strand voor wandelaars. 
 
De veiligheidsnorm van 1:300 voor de drinkwaterwinning wordt, ondanks de in 2017 uitgevoerde 
strandsuppletie, niet in alle tussenraaien gehaald. De suppletie heeft tot een zeewaartse verplaatsing 
van de duinvoet geleid, maar heeft het zandtekort in de zeereep niet overal opgelost. Het beperkte 
afslagprofiel in combinatie met een achterliggende duinvallei is hiervan de oorzaak.  
Het zandtekort bedraagt 4800 m3. Dit tekort kan worden aangevuld vanuit het zanddepot dat bij de 
aanleg van de 2 kerven is ingericht en ca. 8200 m3 zand bevat. 
 
Met het oog op het in 2013 gesloten convenant (artikel 3) bevelen wij de volgende maatregelen aan: 

 De reguliere strandsuppletie (en het aanvullen van het depot) van de Kop van Schouwen in het 
suppletieprogramma 2020-2023 te programmeren voor de periode 2020-2021. 

 Toepassing geven aan artikel 3, lid 2 van het convenant nu in een  11-tal tussenraaien niet wordt 
voldaan aan de veiligheidsnorm voor de drinkwaterwinning. 

 Het zandtekort in de zeereep (zie onderstaande figuur) aanvullen met zand uit het depot dat bij 
het graven van de kerven is gevormd. 
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 Deze maatregel uitvoeren in september 2019. 

 Het zanddepot weer aanvullen tot de oorspronkelijke hoeveelheid zand bij de eerstvolgende 

reguliere suppletie. 

 Over deze maatregelen nadere afspraken maken tussen Rijkswaterstaat, waterschap 

Scheldestromen en provincie Zeeland. 

 Een gezamenlijk persbericht op te stellen over de resultaten van de monitoring en de te nemen 

maatregelen. 

 

  



8 
 

Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 4 
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Bijlage 5  
Droogstrandbreedte 
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Bijlage 6 
Hoogteverschillen tussen T4- en T5-meting 2 aangelegde kerven 
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Bijlage 7 
Hoogtecontouren natuurlijke kerf 
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Bijlage 8 
Hoogtecontouren gegraven kerven 
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Bijlage 9 
Stand van zaken monitoring archeologie Meeuwenduinen, Kop van Schouwen 

In 2017 zijn in opdracht van de projectgroep PINK-PAS herstelmaatregelen uit het Herstelplan voor 
het bevorderen van de dynamiek (Bas Arens, Nico de Vries en Henk Everts, februari 2015) 
uitgevoerd. De Meeuwenduinen en de Boswachterij Westenschouwen zijn begrensd als 
rijksmonument voor archeologie. Daarom was er voor de uitvoering van de PAS werkzaamheden een 
Monumentenvergunning nodig van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Dit facet heeft 
geresulteerd in een lang voorbereidingstraject. Via enige kleine planwijzigingen door plagvakken iets 
te verschuiven, archeologische begeleiding tijdens de uitvoering en het opleggen van een 
monitoringsverplichting van drie jaar is de vergunning verleend en zijn vervolgens de werkzaamheden 
gerealiseerd.  
Najaar 2018 is de T5 meting van SHORE gebruikt om te kijken waar de verstuiving heeft geleidt tot: 

- Verstuiving van zand tot meer dan 0,5m door de Herstelmaatregelen (ongeacht de 

archeologische verwachting) 

- Verstuiving dieper dan 6,5+ NAP of lager 

Uit deze analyse is een oppervlakte, voornamelijk langs de zeereep gekomen, waar in december 2018 
plaatselijk enige dagen archeologisch onderzoek in de duinen noodzakelijk was. Het betrof delen van 
het gebied die op basis van de NAP hoogte én verstuiving in de buurt van archeologisch potentieel 
komt waar aan de hand van de SHORE meting de dynamiek toegenomen is. De voorlopige uitkomst 
van dit onderzoek is dat er geen nieuwe behoudens waardige vindplaatsen, bodemhorizonten of 
schervenvloeren zijn aangetroffen (er is er wel één tijdens de archeologische begeleiding 
aangetroffen). Dit betekent dat vanuit archeologisch oogpunt er geen opschaling nodig is en geen 
nieuwe maatregelen genomen moeten worden.  
Eind 2019 vindt, na de nieuwe SHORE meting, de tweede monitoring vanuit archeologie plaats. 
Daarna de laatste eind 2020 en wordt het proces met de RCE geëvalueerd. 
 
Provincie Zeeland, Januari 2019 
Jan Vink 
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Bijlage 10 
Ontwikkeling strand Brouwersdam na suppletie 2015-2016 
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