Notitie
Ontwikkelingen kustvak paal 15-20 op Terschelling
Aangedragen inzichten door Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Vitens
10 februari 2014
In deze notitie worden enkele belangrijke aspecten van het dynamisch kustbeheer en
de gevolgen van de recente stormtijen in het kusttraject tussen paal 15 en 20 op een
rij gezet:
1. Een kort overzicht van de morfologische ontwikkelingen van de kustzone rond
Paal 16.
2. Gevolgen van stormen zoals de Sinterklaasstorm.
3. Hydrologische effecten door kustuitbouw, effecten op zoetwaterbel.
4. De relatie tot Natura 2000-doelen.
5. Afspraken omtrent kustbeheer, kustveiligheid.
6. De relatie met landschappelijke aspecten, o.a.recreatief gebruik,
veiligheidsgevoel en cultuurhistorie.

Ad 1. De morfologische ontwikkelingen van de kustzone rond Paal 16
Om de ontwikkelingen van de kust rondom paal 16 inzichtelijk te maken, zijn
kaarten gemaakt van de hoogtegegevens, die jaarlijks door RWS ingemeten worden.
In onderstaand kaartje is de zeereep in 1997 aangegeven bij de aanvang van een
regime van dynamisch kustbeheer. Te zien zijn de aangebrachte kerven om
doorstuiving naar binnen te stimuleren.

Jarkus-hoogtemetingen, Rijkswaterstaat, 1997. De groene en rode lijn ten noorden van Oosterend
geeft de ligging van de primaire kering aan.

Onderstaand kaartje toont de situatie tien jaar later. Het netto zandbudget is over
het gehele traject toegenomen (zie tabel verderop). Daarbij is veel zand uit de
oorspronkelijke zeereep naar binnengestoven. De zeereep in is daarbij sterk
verbreed, maar ook op een aantal plekken verlaagd.

AHN-hoogtemetingen, Rijkswaterstaat, 2007. De groene en rode lijn ten noorden van Oosterend
geeft de ligging van de primaire kering aan.

Zes jaar later (2013, zie onder) is er door het naar binnen stuiven van zand aan de
binnenzijde van de oude zeereep op een wisselende afstand van 50-200 meter een
nieuw natuurlijk aaneengesloten duinmassief ontstaan. Tussen de nieuwe duinregel
en de oude zeereep vormen zich duinvalleien. Duidelijk zichtbaar is dat in de nieuwe
duinregel een aantal west oost gerichte windvormen, zgn. parabolen, voorkomen die
aangeven dat de stuifrichting van noord naar zuid geleidelijk bijdraait naar
verstuiving van west naar oost. Dit past goed in de aloude natuurlijke ontwikkelingen
op dit deel van het eiland waar tot een eeuw geleden de zeer grote achterliggende
duincomplexen zich in de vorm van loopduinen van west naar oost verplaatsten.
Waarschijnlijk ontstaat langzamerhand een nieuw natuurlijk evenwicht, waarbij zand
niet meer veel verder het achterliggende duingebied zal instuiven.

Jarkus-hoogtemetingen, Rijkswaterstaat, 2013. De groene en rode lijn ten noorden van Oosterend
geeft de ligging van de primaire kering aan.

Verschilkaart JarKus 2013 – 1997 met toelichting. Binnen de paarse rechthoek zijn zandvolumes
bepaald. Blauw (erosie) betreft uitgestoven oude zeereep. Rood-groen betreft nieuw gevormde en
opgehoogde duinen.

Uit bovenstaande kaarten is af te leiden dat sinds het loslaten van de zeereep er
lokaal sterke verlagingen van zeereep hebben plaatsgevonden. Er zijn plaatselijk
uitstuivingskuilen in de zeereep ontstaan, de hoogste toppen zijn afgevlakt.
Ondertussen is landwaarts van de voormalige zeereep een nieuw duinenmassief
gevormd. Daarmee is de zeereep als geheel verbreed. Dit is tevens af te lezen in de
hieronder weergegeven profielontwikkeling. Dit profiel is getrokken door het vrijwel
laagste deel van de gedynamiseerde en uitgestoven zeereep. In eerste instantie
treedt door de laandwaartse doorstuiving lokaal verlaging op van de zeereep. Sinds
2008 groeit het achterste duin duidelijk in hoogte. Tevens is een duidelijke
groei/uitbouw van de voorliggende kust waarneembaar.

Lokaal is de zeereep sterk verlaagd. Met het vrijgekomen zand heeft zich landwaarts een nieuwe
duinregel gevormd.

Groei van voorliggende kustvak
Op onderstaande kaart uit het Kustlijnkaartenboek 2014 is duidelijk te zien dat de
kust zich ter hoogte van het duinvak rond paal 16 sterk uitbouwt. Dit is een gevolg
van een zandgolf die van west naar oost langs de kust van Terschelling beweegt.
Ook het voor dit duinvak gelegen strand groeit (daardoor) in hoogte.

Uit toetsgegevens van de kustlijn blijkt dat de momentane kustlijn tussen raaien 760
t/m 2580 ruim zeewaarts van de vastgestelde basiskustlijn ligt. De kustlijn rond raai
1600 kent een sterk uitbouwende (zeewaarts gerichte) trend, met een aangroei van
ca. 7 meter per jaar (zie onderstaand figuur).
Met de toenemende hoogte en het zich sterk uitbreidende voorland neemt de
golfdempende werking steeds verder toe. Door het brede voorland en het groeien
van de nieuwe duinregel neemt de sterkte van de kust steeds verder toe.

Groei duinvolume
Uit volumeberekeningen van het duinvak tussen paal 15.5 en paal 18 (zie paarse vak
in de verschilkaart 2013-1997) blijkt duidelijk dat het zandvolume toeneemt (zie
onderstaande figuur).
De verwachting is dat door de uitbouwende kust de nieuwe duinregel en mogelijk
ook de voorzijde van de oude zeereep nog vele jaren zand zal blijven instuiven. Het
volume zand in het duin zal blijven toenemen.
Geconcludeerd kan worden dat onder het huidige regime van dynamisch kustbeheer
de bescherming van Oosterend en Hoorn verder zal toenemen.

Zandvolume duinvak (m3)
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Ad 2. Gevolgen Sinterklaasstorm
De Sinterklaasstorm was een uitzonderlijke storm met dubbelhoog tij bij windkracht
11-12 Bft uit het noordwesten. Rond paal 16 zijn daarbij niet de buitenste
duinenrijen weggeslagen, maar slechts de embryonale duinen. Het brede voorland
heeft dus goed zijn golfdempende werk gedaan. Deze embryonale duinen zijn
overigens over het hele strand verdwenen. Dit is geen verontrustende ontwikkeling,
het is een volstrekt normaal fenomeen tijdens de stormperiode. Gedurende de
zomermaanden, wanneer het zand weer droog is en kan stuiven en wanneer door
golfwerking weer nieuw zand richting de kust wordt getransporteerd, zullen zich
weer embryonale duinvorming gaan optreden. Welke effecten het stormseizoen
daadwerkelijk heeft gehad op het zandvolume van de kusten zal pas blijken uit de
jaarlijkse toetsing van de kustlijn, op basis van jaarlijkse kustmetingen die
Rijkswaterstaat momenteel uitvoert.
Op onderstaande luchtfoto (Rijkswaterstaat, 10 december 2013) laat de situatie zien
na “Sinterklaasstorm”. Via een laagte in de buitenste duinenrij is zeewater en zand
in de achterliggende vallei is gestroomd. Hierbij is een ‘meertje’ gevormd, onder
meer doordat de grondwaterstand extreem hoog is, vanwege het natte
najaar/winter. Dit ‘meertje’ is inmiddels weer verdwenen. De vallei is aan de
landzijde begrensd door de tweede (nieuw gevormde) aaneengesloten duinregel. Er
is geen dreiging geweest van doorbreken van de tweede duinenrij. Van enige
bedreiging van de veel verder naar binnen gelegen primaire zandige waterkering is
geheel geen sprake (zie verderop).
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Ad 3. Hydrologische effecten door kustuitbouw, effecten op zoetwaterbel.
Bovenstaande luchtfoto’s van na de storm laten ook duidelijk zien dat niet alleen in
de met zeewater overstroomde laagte maar ook in de niet overstroomde
achterliggende ‘plakken’ en zelfs op het strand voor de oude zeereep het water tot
boven het maaiveld staat.
Langs het kusttraject 15-20 stijgt de grondwaterspiegel aan de noordzijde van het
eiland al sinds begin 90-er jaren, tengevolge van de eerder genoemde uitbouwende
kust. Dit is een bekend fenomeen en heeft te maken met een toename van de
berging voor zoetwater bij de toename van zandvolume boven NAP (in de
Koegelwieck, waar de kustuitbouw al iets eerder begon, is berekend dat bij het
uitbouwen van de kust de grondwaterstand direct achter de zeereep met enkele
decimeters is gestegen).
Door het groeien van de kust en de duinmassa stijgt dus ook de grondwaterstand in
het duinmassief. De grondwaterstand is hier zo hoog komen te staan dat de bodem,
zeker ’s winters, op veel plaatsen verzadigd is met zoet grondwater. Dit is o.a. goed
zichtbaar op de foto’s, waarbij grondwater als kwelwater uit de flanken van het duin
over het strand treedt.
Het fenomeen van hoge grondwaterstanden bij sterk uitbouwende kusten is ook
geconstateerd op Schiermonnikoog, waar op het aangroeiende strand orchideeën
groeien die wortelen in zoet kwelwater en zich prima kunnen handhaven bij af en
toe overstromend zeewater.

In de kom (vallei) tussen de oude zeereep en het nieuwe duin heeft het grondwater
dermate hoog gestaan, dat instromend of overslaand zeewater niet weg kan zijgen
in de verzadigde bodem. Het duinmeer is dan ook niet zozeer een resultaat van de
zee maar van de hoge grondwaterstanden. Had het grondwaterpeil laag gestaan dan
was overslaand zeewater na de storm onmiddellijk uitgezakt in de zeer goed
doorlatende zandbodem.
Effecten op zoetwaterbel?
Eventueel overstromend zout water heeft hier waarschijnlijk nauwelijks invloed op
de zoetwaterbel. In onderstaande figuren zijn de diepte en hoogte van de
zoetwaterbel op Terschelling te zien. De grootste diepte en hoogste top van de
zoetwaterbel liggen overal ergens in de zuidelijke helft van het duingebied. De
zoetwaterbel wordt daarbij gekenmerkt door een relatief flauwe helling in de richting
van de Noordzee en een steilere helling in de richting van de zuidelijk gelegen
binnenduinrand. Ook het duingebied tussen paal 15 en paal 20 toont deze
configuratie.

Diepte zoet-zout grensvlak (= diepte zoetwaterbel) t.o.v. NAP in meters

“Hoogte” zoetwaterbel t.o.v. NAP in meters

Eventuele inundatie van zeewater in het buitenste duingebied zal geen invloed
hebben op een mogelijkerwijs nieuw te installeren drinkwaterwinning in het
duingebied rond Oosterend. Uit verkenningen blijkt dat, mede ingegeven door
Natura2000-beleid eventuele drinkwaterwinning alleen mogelijk zal zijn nabij de
binnenduinrand (zie onderstaand kaartje). Daar vindt afstroming en voeding voledig
plaats vanuit het naar het zuiden afstromende deel van de zoetwaterbel. Eventueel
instromen van zout water in de meest noordelijke valleien in en direct langs de
zeereep speelt af aan de andere zijde van de ‘waterscheiding’ en zal derhalve op de
potentiële winningslokaties geen invloed hebben.

Ad 4. De relatie tot Natura 2000-doelen
Over de brede kustzone tussen paal 15 en paal 20 staat in het concept beheerplan
N2000 vermeld dat het accent ligt op hydrologisch herstel en het zoveel mogelijk
handhaven van de dynamiek in de zeereep met garanties voor de veiligheid. Het is
de ambitie om op deze wijze de habitattypen embryonale duinen (H2110), Witte
duinen (H2120) en Grijze duinen (met name kalkrijk, H2130A) in de brede kustzone
duurzaam te versterken. In de valleien en graslanden worden goede kansen gezien
voor de ontwikkeling van de vochtige duinheiden met kraaihei(H2140A), Vochtige
duinvalleien kalkrijk (H2190B) en ontkalkt (H2190C). Mogelijk kunnen op
overgangen lokaal nog heischrale graslanden (H2160) ontwikkeld worden wanneer
de waterhuishouding eenmaal is aangepast.
Dynamisch kustbeheer en de geschetste uitwerking daarvan op het hydrologisch
regime zijn sleutelfactoren voor het realiseren van de Natura2000-doelen. De
recente ontwikkelingen zoals de vorming van nieuwe duinvalleitjes en de
doorstuiving van vers zand naar het achterland werken positief in deze richting.

Ad 5. Afspraken omtrent kustbeheer, kustveiligheid.
De bescherming van het binnendijkse gebied wordt volgens een wettelijk
vastgestelde norm door de primaire kering gehandhaafd op 1:2000. Rijkswaterstaat
(RWS) is verantwoordelijk voor de bescherming van het dijkringgebied aan de
Noordzeezijde (‘zandige waterkering’ = doorgaande duinenrij ongeveer op de grens
van het duingebied en de polder). Uit de Derde Landelijke Toetsingsronde (2011)
blijkt dat de gehele primaire waterkering van Terschelling voldoet aan de huidige
wettelijke normen.

De veiligheid van het binnendijkse gebied, geboden door de primaire waterkering, is
door de storm niet in het geding gekomen. Dit is af te leiden uit de toetsprofielen
van de laatste toetsing van de veiligheid van de duinwaterkering op Terschelling
(2011). Hieruit blijkt dat zelfs zonder de aanwezigheid van de 1e duinenrij (zeereep)
er voldoende zand in het duingebied aanwezig is om de veiligheid van de primaire
kering te kunnen garanderen.
Naast de bescherming door de primaire waterkering is de handhaving van de
basiskustlijn (BKL) van belang, daarmee wordt structurele achteruitgang van de kust
voorkomen. Ook wordt daarmee het eiland als één geheel in stand gehouden. De
BKL is voor Terschelling vastgesteld tussen paal 2 en 26. Daarmee hebben alle
betrokken overheden via het POK ingestemd. De ligging wordt jaarlijks getoetst.
Mits de functies het toelaten wordt er vanuit het nationale kustbeleid zoveel mogelijk
ruimte worden geboden aan dynamiek in de zeereep en de duinen. Beheer en
onderhoud, gericht op het herstellen van de natuurlijke dynamiek en natuurwaarden
in de zeereep en in duingebieden wordt aangeduid met dynamisch kustbeheer. Het
nationale kustbeleid stelt dynamisch beheer van de duinen als een voorwaarde voor
herstel en vergroting van een veerkrachtige kust.
Huidige beheerafspraken
De huidige beheerafspraken voor de kust van Terschelling zijn vastgelegd in het
Beheerplan Rijksgronden Terschelling 2003-2013 (Staatsbosbeheer &
Rijkswaterstaat). Daarin zorgt
o RWS voor de veiligheid tegen overstroming middels primaire kering en voor
Kustlijnzorg.
o SBB voor de natuur- en landschapswaarden en het medegebruik
De afspraken zijn gebaseerd op de door het POK-Fryslân geaccordeerde rapporten
dynamisch kustbeheer, waarin met de verschillende belangen in de kustzone
rekening wordt gehouden. De beheerafspraken tussen paal 8 en paal 20 zijn als
volgt:
o De kustlijn wordt dynamisch gehandhaafd, dat wil zeggen; er wordt
ingegrepen (suppleties) bij structurele overschrijding van de basiskustlijn.
o Aan de zeereep wordt veel dynamiek toegestaan, het onderhoud is extensief:
het naar het binnenduin laten doorstuiven van zand, het tegengaan van
stuifoverlast bij bebouwing en strandovergangen, en het afvlakken van hoge
afslagranden op plekken waar deze een gevaar vormen voor het publiek.
o tussen paal 15 en 20 in beginsel alleen onderhoud aan strandovergangen.
Er bestaan geen afspraken met RWS en SBB over het handhaven van een bepaalde
breedte en/of hoogte van de zeereep. Wel zijn er in het kader van Natura 2000
gebiedsproces Hoorn/Oosterend adviezen over hoogte/breedte gemaakt. Dit betreft
adviezen en geen norm.
 Gevolg van deze afspraken is dat het beeld van de kust met een strak, hoog,
smalle en volledig begroeide zeereep sinds de jaren negentig is omgevormd naar een

meer dynamisch duingebied waarin de natuurlijke processen zorg dragen voor de
beoogde veiligheid.
Nieuwe beheerplannen?
De huidige beheerplannen voor de Rijksgronden vormen de basis voor het beheer
(en daarmee samenhangende afspraken) van het buitendijkse gebied door SBB en
RWS. De scope van het beheerplan voor Terschelling loopt t/m 2013 en is dus aan
actualisatie toe. Na vaststelling van het beheerplan Natura2000 (medio 2014) en
met de planuitwerking van de nieuwe ligging van de primaire waterkering op
Terschelling (einde 2014) – zal het beheerplan voor de Rijksgronden worden
vernieuwd. Daarbij zal nader worden bekeken of andere cq. aanvullende
beheerafspraken noodzakelijk zijn. Evenals bij het nu vigerende beheerplan, zullen
tijdens het opstellen de wensen vanuit de omgeving nadrukkelijk worden betrokken.
Ad 6. De relatie met landschappelijke en maatschappelijke aspecten, o.a.
recreatief gebruik, veiligheidsgevoel en cultuurhistorie
In de nieuwe beheerplannen kunnen dus nieuwe afspraken worden gemaakt.
Gezien de vaak heersende onduidelijkheid rondom de relatie tussen dynamisch
kustbeheer en diverse landschappelijke en maatschappelijke functies van het gebied
is het gewenst op een aantal terreinen nadere afspraken te maken, over:
 de recreatieve beleving en toegankelijkheid van het gebied,
 de betrokkenheid van de bewoners van Oosterend bij het dynamisch
kustbeheer,
 de gevolgen van dynamisch kustbeheer voor de cultuurhistorische sporen in
het gebied (o.a. de verschijningsvorm van de huidige en voormalige
cultuurgraslandjes)
Tevens valt te denken aan afspraken over periodieke overlegmomenten met de
Beheersoverleggroep en/of Buren van Oosterend, afspraken over het praktische
beheer van onderdelen van de brede kustzone (zoals bijvoorbeeld het Peer
Gyntplak), etc.

Rijkswaterstaat/Staatsbosbeheer, Februari 2014.

