
Informatieblad
Innovatief kustbeheer: Slim omgaan met zand op Schouwen-Duiveland 

Slim omgaan met zand is een pilot, waarbij een zo groot mogelijk maatschappelijk en economisch rendement in de 
regio wordt gerealiseerd door anders om te gaan met zandsuppleties. Door vraag en aanbod van zand beter op elkaar 
te laten aansluiten ontstaat er meerwaarde voor natuur, toerisme, recreatie en economie. 

Waar gaat het over?
In Kust Parels koppelen we innovatieve maatregelen voor de kustveiligheid aan het benutten van ruimtelijke en/
of economische kansen. De kustveiligheid en drinkwaterwinning komen niet in het gedrang. En ook stijgen de 
beheerkosten niet.  Dit doen we onder andere door slim om te gaan met zand bij twee Kust Parels:

• Brouwersdam
Het strand bij de Brouwersdam krijgt door het lokaal herverdelen van zand voor kustonderhoud eenmalig zand. 
Dit zand draagt bij aan het meegroeien van de kust met de zeespiegel . Tegelijk betekent het zand een  uitbreiding 
van het strand voor een periode van zo’n 10 jaar. Rijkswaterstaat doet op deze wijze ervaring op met het anders 
omgaan met suppleties. 

• Kop van Schouwen
Door een deel van de Kop van Schouwen niet te voorzien van extra zand wordt het natuurherstel op de Kop van 
Schouwen (project “dynamisch duinbeheer”) gestimuleerd. Hiermee herstellen we belangrijke natuurwaarden en 
vergroten we de landschappelijke aantrekkelijkheid van de duinen. 
Het zand voor kustonderhoud dat niet naar de Kop van Schouwen gaat kan elders voor de kust worden toegevoegd 
om mee te groeien met de zeespiegel.

Innovatief kustbeheer gaat hier dus hand in hand met natuur en recreatie; het verhoogt de belevingswaarde van het 
gebied en stimuleert de kusteconomie. Juist dergelijke combinaties worden met Kust Parels beoogd. Daarbij blijft de 
kustveiligheid op orde en  stijgen de beheerkosten niet.

Samenwerkende partijen
Rijkwaterstaat, Provincies Zeeland en Zuid-Holland, waterschap Scheldestromen, gemeenten Schouwen-Duiveland en 
Goeree-Overfl akkee, Staatsbosbeheer en Evides werken in deze pilot gezamenlijk aan de kust.  
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Brouwersdam
Bij de Brouwersdam ligt het accent op het benutten van de recreatieve en economische kansen. Het strand heeft een 
belangrijke recreatieve functie, zowel voor zonaanbidders als voor beoefenaars van extreme strandsporten. 
Door afkalving van de kust verdwijnt dit strand in een hoog tempo. De strandondernemers op de Brouwersdam hebben 
gewaarschuwd dat hun bedrijfsvoering daardoor in gevaar komt. Bovendien dreigt de regio hierdoor inkomsten van 
toeristen mis te lopen. Het zand dat niet naar de Kop van Schouwen gaat (400.000 kuub), wordt daarom gebruikt om 
het strand bij de Brouwersdam te vergroten. Doordat de regio een fi nanciële bijdrage levert voor de zandsuppletie 
heeft Rijkswaterstaat zand, dat normaalgesproken voor de kust wordt aangebracht  voor de lange termijn veiligheid, 
beschikbaar gesteld voor het strand van de Brouwersdam.

Kop van Schouwen
Bij de Kop van Schouwen ligt het accent op het natuurherstel, de verjonging van de duinen. Door begroeiing van de 
duinen is het zandtransport van strand naar duinen stil gevallen. Belangrijke natuurwaarden dreigen daardoor te 
verdwijnen. Om verstuiving te stimuleren wordt bij de in 2016 uit te voeren zandsuppletie het gedeelte tussen de 
Boswachterij Westenschouwen en Nieuw Haamstede éénmalig overgeslagen. Hierdoor zullen de duinen na verloop 
van vele jaren veranderen. Om dit natuurlijke proces te versnellen komen er twee kerven in de eerste duinenrij. 
In combinatie met maatregelen als het weghalen van struiken en bomen en het plaggen van de bodem wordt 
verstuiving van zand vanaf het strand tot ver landinwaarts mogelijk. Deze dynamiek is essentieel voor het behoud van 
de natuurwaarden. 

Kop van Schouwen: natuurherstelproject “Dynamisch duinbeheer”
De Kop van Schouwen is Natura 2000-gebied, waar de natuurwaarden lijden onder een overmaat aan stikstof. 
Dit natuurgebied bestaat uit duingrasland met een min of meer gesloten gras-, mos- of korstmosmat. In ons land is 
dit habitattype aanwezig in alle kustduinen, van Schiermonnikoog tot aan het Zwin. Op veel plaatsen is het habitattype 
in zijn voorkomen bedreigd, doordat de vegetatie geleidelijk vergrast of dichtgroeit met struweel als gevolg van 
luchtverontreiniging. Ook in de Kop van Schouwen is dit het geval. Daardoor vermindert de verscheidenheid van 
planten en dieren en verdwijnt het karakteristieke zicht op de duinen.
Om verdere verschraling van de natuurwaarden tegen te gaan is de Kop van Schouwen aangemerkt als gebied onder 
de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS). Dat programma voorziet in een groot aantal maatregelen, waaronder 
verwijderen van vegetatie, verwijderen van de voedselrijke toplaag via plaggen en herstel van de dynamiek door het 
stimuleren van verstuiving.

Kop van Schouwen: kustveiligheid en drinkwaterwinning 
De kustveiligheid en de drinkwaterwinning komen door de pilot niet in het gedrang. De duinen op de Kop van 
Schouwen zijn zo breed dat deze altijd aan de veiligheidsnorm blijven voldoen. Dat is een storm met een waterstand 
die gemiddeld eens in de 4000 jaar optreedt. Om de drinkwaterwinning veilig te stellen moet het pilotgebied bestand 
zijn tegen een storm met een waterstand die gemiddeld eens in de 300 jaar kan optreden. Het zandvolume in de 
zeereep moet voldoende zijn om deze waterstand te weerstaan. Jaarlijks meten we of dit het geval is.

Kop van Schouwen: veiligheid van de strandbezoeker
Het gebruik van het strand voor dagrecreatie loopt geen gevaar. Er worden geen zwinnen (ondiepe geulen in het 
strand die evenwijdig lopen aan de vloedlijn) verwacht, die voor onveilige situaties voor zwemmers kunnen zorgen. 
Verwacht wordt dat er voldoende droog strand aanwezig blijft, zodat ook bij hoog water een strandwandeling mogelijk 
blijft. Indien uit de monitoring blijkt dat het strand bij vloed niet langer toegankelijk is, zal het Zeeuws Overlegorgaan 
Waterkeringen de mogelijkheden tot een alternatieve looproute via de duinen onderzoeken.

Kop van Schouwen: looptijd van de pilot
De pilot loopt van 2014 t/m 2020. Bij de zandsuppletie in 2016 wordt een gedeelte van de Schouwse kust éénmalig 
overgeslagen. Hierdoor kunnen we in het pilotgebied de effecten volgen van het niet suppleren van het strand en het 
proces van verstuiving. In 2020 wordt het pilotgebied weer meegenomen in het reguliere zandsuppletie-programma. 

Kop van Schouwen: monitoringsprogramma 
Tijdens de proefperiode (2014-2020) wordt een monitoringsprogramma uitgevoerd. Er wordt nauwkeurig bijgehouden 
welke veranderingen er in de zeereep optreden.

1. Tweemaal per jaar meten we de terugtrekking van de duinvoet, de gemiddeld hoogwater- en laagwaterlijn, 
de drempelhoogte van de kerven in de zeereep, de breedte van het droge strand en de verplaatsing van de 
binnenduinrand van de zeereep;

2. Tweemaal per jaar berekenen we het aanwezige volume zand in de zeereep met het oog op het veilig stellen van de 
drinkwaterwinning;

3. Iedere maand bepalen we de grondwaterstand in de zone tussen de waterwinputten en de zeereep.

Planning
Kop van Schouwen
• September 2015: 

Er worden kerven aangebracht in de duinen door waterschap Scheldestromen
• September 2015: 

Staatsbosbeheer start met de uitvoering van de natuurmaatregelen Natura 2000: het afplaggen van de bodem en 
het verwijderen van een deel van de vegetatie 

• 2016-2017: 
Rijkswaterstaat voert een strandsuppletie uit. Het kustgedeelte tussen Nieuw Haamstede en de bossen van 
Westenschouwen (raaien 1248 – 1425) wordt éénmalig niet gesuppleerd

Brouwersdam
• Najaar 2015: 

Rijkswaterstaat voert strandsuppletie uit bij de Brouwersdam



Innovatief kustbeheer: Slim omgaan met zand op Schouwen-Duiveland Innovatief kustbeheer: Slim omgaan met zand op Schouwen-Duiveland 

Informatieblad

Brouwersdam
Bij de Brouwersdam ligt het accent op het benutten van de recreatieve en economische kansen. Het strand heeft een 
belangrijke recreatieve functie, zowel voor zonaanbidders als voor beoefenaars van extreme strandsporten. 
Door afkalving van de kust verdwijnt dit strand in een hoog tempo. De strandondernemers op de Brouwersdam hebben 
gewaarschuwd dat hun bedrijfsvoering daardoor in gevaar komt. Bovendien dreigt de regio hierdoor inkomsten van 
toeristen mis te lopen. Het zand dat niet naar de Kop van Schouwen gaat (400.000 kuub), wordt daarom gebruikt om 
het strand bij de Brouwersdam te vergroten. Doordat de regio een fi nanciële bijdrage levert voor de zandsuppletie 
heeft Rijkswaterstaat zand, dat normaalgesproken voor de kust wordt aangebracht  voor de lange termijn veiligheid, 
beschikbaar gesteld voor het strand van de Brouwersdam.

Kop van Schouwen
Bij de Kop van Schouwen ligt het accent op het natuurherstel, de verjonging van de duinen. Door begroeiing van de 
duinen is het zandtransport van strand naar duinen stil gevallen. Belangrijke natuurwaarden dreigen daardoor te 
verdwijnen. Om verstuiving te stimuleren wordt bij de in 2016 uit te voeren zandsuppletie het gedeelte tussen de 
Boswachterij Westenschouwen en Nieuw Haamstede éénmalig overgeslagen. Hierdoor zullen de duinen na verloop 
van vele jaren veranderen. Om dit natuurlijke proces te versnellen komen er twee kerven in de eerste duinenrij. 
In combinatie met maatregelen als het weghalen van struiken en bomen en het plaggen van de bodem wordt 
verstuiving van zand vanaf het strand tot ver landinwaarts mogelijk. Deze dynamiek is essentieel voor het behoud van 
de natuurwaarden. 

Kop van Schouwen: natuurherstelproject “Dynamisch duinbeheer”
De Kop van Schouwen is Natura 2000-gebied, waar de natuurwaarden lijden onder een overmaat aan stikstof. 
Dit natuurgebied bestaat uit duingrasland met een min of meer gesloten gras-, mos- of korstmosmat. In ons land is 
dit habitattype aanwezig in alle kustduinen, van Schiermonnikoog tot aan het Zwin. Op veel plaatsen is het habitattype 
in zijn voorkomen bedreigd, doordat de vegetatie geleidelijk vergrast of dichtgroeit met struweel als gevolg van 
luchtverontreiniging. Ook in de Kop van Schouwen is dit het geval. Daardoor vermindert de verscheidenheid van 
planten en dieren en verdwijnt het karakteristieke zicht op de duinen.
Om verdere verschraling van de natuurwaarden tegen te gaan is de Kop van Schouwen aangemerkt als gebied onder 
de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS). Dat programma voorziet in een groot aantal maatregelen, waaronder 
verwijderen van vegetatie, verwijderen van de voedselrijke toplaag via plaggen en herstel van de dynamiek door het 
stimuleren van verstuiving.

Kop van Schouwen: kustveiligheid en drinkwaterwinning 
De kustveiligheid en de drinkwaterwinning komen door de pilot niet in het gedrang. De duinen op de Kop van 
Schouwen zijn zo breed dat deze altijd aan de veiligheidsnorm blijven voldoen. Dat is een storm met een waterstand 
die gemiddeld eens in de 4000 jaar optreedt. Om de drinkwaterwinning veilig te stellen moet het pilotgebied bestand 
zijn tegen een storm met een waterstand die gemiddeld eens in de 300 jaar kan optreden. Het zandvolume in de 
zeereep moet voldoende zijn om deze waterstand te weerstaan. Jaarlijks meten we of dit het geval is.

Kop van Schouwen: veiligheid van de strandbezoeker
Het gebruik van het strand voor dagrecreatie loopt geen gevaar. Er worden geen zwinnen (ondiepe geulen in het 
strand die evenwijdig lopen aan de vloedlijn) verwacht, die voor onveilige situaties voor zwemmers kunnen zorgen. 
Verwacht wordt dat er voldoende droog strand aanwezig blijft, zodat ook bij hoog water een strandwandeling mogelijk 
blijft. Indien uit de monitoring blijkt dat het strand bij vloed niet langer toegankelijk is, zal het Zeeuws Overlegorgaan 
Waterkeringen de mogelijkheden tot een alternatieve looproute via de duinen onderzoeken.

Kop van Schouwen: looptijd van de pilot
De pilot loopt van 2014 t/m 2020. Bij de zandsuppletie in 2016 wordt een gedeelte van de Schouwse kust éénmalig 
overgeslagen. Hierdoor kunnen we in het pilotgebied de effecten volgen van het niet suppleren van het strand en het 
proces van verstuiving. In 2020 wordt het pilotgebied weer meegenomen in het reguliere zandsuppletie-programma. 

Kop van Schouwen: monitoringsprogramma 
Tijdens de proefperiode (2014-2020) wordt een monitoringsprogramma uitgevoerd. Er wordt nauwkeurig bijgehouden 
welke veranderingen er in de zeereep optreden.

1. Tweemaal per jaar meten we de terugtrekking van de duinvoet, de gemiddeld hoogwater- en laagwaterlijn, 
de drempelhoogte van de kerven in de zeereep, de breedte van het droge strand en de verplaatsing van de 
binnenduinrand van de zeereep;

2. Tweemaal per jaar berekenen we het aanwezige volume zand in de zeereep met het oog op het veilig stellen van de 
drinkwaterwinning;

3. Iedere maand bepalen we de grondwaterstand in de zone tussen de waterwinputten en de zeereep.

Planning
Kop van Schouwen
• September 2015: 

Er worden kerven aangebracht in de duinen door waterschap Scheldestromen
• September 2015: 

Staatsbosbeheer start met de uitvoering van de natuurmaatregelen Natura 2000: het afplaggen van de bodem en 
het verwijderen van een deel van de vegetatie 

• 2016-2017: 
Rijkswaterstaat voert een strandsuppletie uit. Het kustgedeelte tussen Nieuw Haamstede en de bossen van 
Westenschouwen (raaien 1248 – 1425) wordt éénmalig niet gesuppleerd

Brouwersdam
• Najaar 2015: 

Rijkswaterstaat voert strandsuppletie uit bij de Brouwersdam



Innovatief kustbeheer: Slim omgaan met zand op Schouwen-Duiveland 

• September 2015: kerven aanbrengen in de duinen door waterschap Scheldestromen
• September 2015: Staatsbosbeheer start met natuurmaatregelen Natura 2000: 

  afplaggen bodem en deels verwijderen vegetatie 
• 2016-2017:  Rijkswaterstaat voert strandsuppletie uit. Kustgedeelte tussen Nieuw 

  Haamstede en de bossen van Westenschouwen (raaien 1248 – 1425) 
  wordt éénmalig niet gesuppleerd

• Najaar 2015:  Rijkswaterstaat voert strandsuppletie uit bij de Brouwersdam
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Meer weten? 
Kijk op www.zeeland.nl/slimomgaanmetzand
www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud




