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1. Inleiding 
 

In het kader van de versterkingsplannen van de zwakke schakels langs de Nederlandse kust is in 
Noordwijk het project ‘Dijk in Duin’ uitgevoerd. In de periode van september 2007 tot en met 
maart2008 werd een dijk aangelegd en is een grootschalige strandsuppletie uitgevoerd, waardoor de 
laagwaterlijn maximaal 52 meter richting zee is verplaatst. 

In dit onderzoeksrapport zal worden ingegaan op de invloed van deze omvangrijke herstructurering 
op de zandbanken voor de kust. De vorm van de zandbanken is van belang voor de golf- en 
stromingscondities in de kustzone en dus van belang voor de recreatie van het strand. 

Met ARGUS video data is de positie van de zandbanken dagelijks te bepalen. Een bestaande dataset 
van maart 1995 tot november 2007 is uitgebreid tot augustus 2011. Hierdoor zijn goede 
vergelijkingen te maken van voor en na de ingrepen in de kustlijn. 

 

1.1 Doel 

Om de invloed van het kustversterkingsproject op de zandbanken te beschrijven zijn een aantal 
deelvragen gesteld.  

1. Wat is de invloed van het ‘Dijk in Duin’ project op het uniforme gedrag van zandbanken in 
de tijd? 

Met uniform gedrag bedoelen we het gedrag van de kustlangs gemiddelde positie van 
zandbanken. De vraag is hoe zandbanken ten opzichte van de kust en elkaar bewegen. Bewegen 
ze (kustlangs gemiddeld) van de kust af of er juist naar toe? Op welke tijdschalen vindt de 
dominante migratie plaats? Is migratie veranderd na ‘Dijk in Duin’? We maken onderscheid 
tussen drie secties: recht voor de suppletie, ten noorden van de suppletie en ten zuiden van de 
suppletie. 

2. Wat is het effect op het niet-uniformegedrag?  

In tegenstelling tot de resultaten bij deelvraag 1, wordt in dit onderdeel gekeken naar niet-
uniform gedrag. Dit zijn kustlangse variaties van de kustloodrechte posities van de zandbanken. 
We analyseren lokale effecten, zoals persistente grootschalige afwijkingen (orde 1000 meter en 
groter) ten opzichte van de gemiddelde positie van de zandbank. Ook kijken we nader naar de 
intstantane niet-uniforme verschuiving ten gevolge van het ‘Dijk in Duin’ project. We bestuderen 
bar switches en dagelijkse kustdwarse migratie als functie van de afstand langs de kust. 

3. Kleinschalige variaties van zandbanken: zijn er meer of minder muistromen? 

Muistromen ontstaan voor de kust door kleinschalige (niet-uniforme) variaties en 
onregelmatigheden in de vorm van de zandbank. Daarom willen we deze kleinschalige variaties 
ook onderzoeken. De volgende vragen worden beantwoord. Zijn er meer of minder kleinschalige 
variaties sinds de strandsuppletie? En hoe verandert de migratie van kleinschalige variaties langs 
de kust voor en na de suppletie? 
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4. Wat is de invloed van het ‘Dijk in Duin’ project op de strandbreedte? 

Argus beelden geven ook inzicht in de strandbreedte. Het verschil tussen de hoogwater- en 
laagwaterlijn gebruiken we als maat hiervoor. We willen weten of de strandbreedte is veranderd 
sinds de suppletie. Dit geldt zowel voor het uniform gedrag als voor groot- en kleinschalige 
variaties. 

De vier deelvragen vormen de vier belangrijke onderdelen van dit rapport. In de hoofdstukken 4 tot 
en met 7 worden deze deelvragen afzonderlijk besproken. 

 

1.2 Verantwoording 

Deltares heeft van Rijkswaterstaat Waterdienst opdracht gekregen om werkzaamheden voor het 
project ‘Kennis voor Primaire Processen, Beheer en Onderhoud Kust’ (KPP-BenO) uit te voeren. 
Binnen dit project worden ingrepen langs de Nederlandse kust geëvalueerd op onder andere 
effectiviteit en invloed op het ‘natuurlijke’ systeem. In het kader van dit project is er interesse in de 
kust rondom Noordwijk aan Zee, waar een grote kustversterking plaatsvond. In dit rapport wordt het 
gedrag van zandbanken na de kustingreep onderzocht. 

Dit onderzoek is in opdracht van Deltares uitgevoerd door R. M. van der Grinten MSc aan het 
Departement Fysische Geografie, Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. De 
inhoudelijke begeleider is Dr. B. G. Ruessink, universitair hoofddocent aan dit departement en leider 
van de onderzoeksgroep ‘Zandige Kustsystemen’. 

Op regelmatige basis is er contact geweest met Drs. L. Vonhögen van Deltares over de inhoud van 
het rapport en de presentatie ervan. Voorlopige resultaten zijn gepresenteerd op 9 november 2011 
bij Deltares in Utrecht. 

De data is verkregen van het Coastal Imaging Laboratory van de Oregon State University, dat een 
ARGUS-meetstation in Noordwijk bezit. De Universiteit Utrecht is de lokale beheerder van dit station 
en de primaire gebruiker van de beelden. Het meetstation staat op het dak van het hotel ‘Huis ter 
Duin’. De ruwe beeld-data is verwerkt tot een dataset met informatie over de locatie van de 
verschillende zandbanken. Dit is gedaan door Q. Quera (1995 – 2008) in zijn afstudeeronderzoek en 
R. M. van der Grinten (2009 – 2011 en hoogwaterlijnen 2005 - 2011). Voor de dataverwerking zijn de 
sofwarepakketten Barline Intensity Mapper (BLIM) en Auto Merge Tool (ATM) gebruikt. BLIM is 
ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en staat beschreven in Pape (2008). ATM maakt deel uit van 
de Deltares-release van de ArgusRunTimeEnvironment, versie september 2003. Een kwantitatieve 
analyse van de verkregen data is uitgevoerd door R. M. van der Grinten onder begeleiding van B. G. 
Ruessink. 
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1.3 Motivatie 

Kustgebieden zijn van groot belang voor Nederland. Zowel vanuit economisch als ecologisch en 
sociaal oogpunt vormen ze een belangrijk onderdeel van het land, vooral omdat ze bescherming 
bieden tegen stormvloeden. Langs de gehele kustlijn liggen duinen en dijken. Duinen vormen een 
natuurlijke protectie tegen de zee. Dit niveau van veiligheid is echter niet constant langs de gehele 
kust. Er zijn zwakkere plekken waar de kans op een doorbraak bij een stormvloed aanzienlijk groter 
is. 

Na de stormvloed van 1953 in Zeeland, waarbij 1800 mensen omkwamen en 100.000 mensen hun 
huis en bezittingen verloren, zijn er verschillende initiatieven genomen om Nederland beter 
weerbaar te maken tegen stormvloeden. Onderdelen hiervan zijn de Deltawerken waaraan 57 jaar is 
gewerkt. Sinds de jaren negentig worden er regelmatig zandsuppleties uitgevoerd als 
kustverdedigingsmaatregel. 

 

Figuur 1: Situatie rondom Noordwijk. De kustversterkingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden in 'Sectie Midden'. 
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Figuur 2: Dwarsdoorsnede ‘Dijk in Duin’ project. Op de oude positie van de duin is een 9 meter hoge dijk geplaats en de 
duin is verbreed richting de zee. 

Er worden drie verschillende soorten zandsuppleties uitgevoerd: strandsuppleties, 
vooroeversuppleties en geulwandsuppleties. Bij een strandsuppletie wordt er zand direct op het 
strand gespoten (TAW, 1995). Hiermee wordt het niveau van het strand direct verhoogd. De 
vooroeversuppletie vindt onder water plaats op een paar honderd meter van de kust (TAW, 1995). 
Het zand dat hier wordt geplaatst is enerzijds een extra barrière tegen stormvloeden en anderzijds 
een aanvoer van zand voor het strand en de duinen. Het zand wordt op een natuurlijke manier naar 
de kust verplaatst. Dit gebeurt onder invloed van golven en stromingen. Een voordeel van 
vooroeversuppleties boven strandsuppleties is dat het goedkoper is en dat gedurende de 
werkzaamheden van het strand gebruik gemaakt kan worden. Bij geulwandsuppletie wordt er zand 
op de rand van een geul geplaatst om de migratie van deze geul te beïnvloeden. Dit type suppletie 
zal in deze studie echter buiten beschouwing worden gelaten. 

Langs de kust bij Noordwijk aan Zee zijn suppleties uitgevoerd. Het duingebied bij Noordwijk aan Zee 
is een buitengewoon zwakke plek in de Nederlandse kust (Figuur 1). Daarom is hier veel moeite 
gedaan om de veiligheid te vergroten. In 1998, 2002 en 2006 zijn omvangrijke vooroeversuppleties 
gedaan op 750 meter en 1000 meter van de kust (Tabel 1). Alle drie waren ze zeewaarts van de 
buitenste subgetijdebank gepositioneerd. 

De kust bij Noordwijk bleef echter een onderdeel van de ‘zwakke schakels’. Dit zijn de zwakste 
plekken langs de Nederlandse kust, die vanaf 2007 worden versterkt in het kader van de Wet op de 
waterkering (Wwk). Van september 2007 tot maart 2008 is het ‘Dijk in Duin’ project uitgevoerd langs 
1,5 kilometer kust bij Noordwijk (jarkusraai 80,75 – 82,25). Hierbij is de eerste duin vanaf de kant van 
het strand afgegraven om plaats te maken voor een 9 meter hoge en 1,1 kilometer lange dijk. 
Vervolgens werden de duinen weer hersteld en werd een grote strandsuppletie uitgevoerd waardoor 
de duinen tot maximaal 52 meter breder werden in de richting van de zee (Figuur 2). De hele kustlijn 
is dus een eind opgeschoven. Voor een vloeiend verloop met de kust ten noorden en zuiden werd 
over een lengte van 3 kilometer extra zand gespoten op het strand. De totale versterking heeft tot 
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doel een stormvloed in de toekomst te kunnen blijven keren die gemiddeld eens in de 10.000 jaar 
voorkomt. 

In Figuur 3 zijn jarkus profielen weergegeven van de jaren 2007, 2008 en 2009, ter hoogte het ‘Dijk in 
Duin’ project. Het eerste profiel dateert van voor de suppletie en de laatste twee van erna. We zien 
duidelijk dat het duin en een deel van de vooroever richting zee zijn verplaatst na 2007 (50 – 100 
meter). 

Tabel 1: Karakteristieken van de verschillende suppleties rond Noordwijk aan Zee. De loodrechte positie is ten opzichte 
van strandpaal 82. 

Tijdstip Type Lengte 
[km] 

Locatie [km] Loodrechte 
positie [m] 

Diepte [m] Hoeveelheid 
[Mm³] 

Feb – Mrt 
1998 

Vooroever 3 80,5 – 83,5 1000 ~	6 1,7 

Herfst 2002 Vooroever 7 73,0 – 80,0 1100 onbekend 3,0 
Zomer 2006 Vooroever 7.5 81,5 – 89,0 750 ~	5 1,2 

Winter  
2007 - 2008 

Dijk in Duin 
(o.a. strand) 

1.5 80,75 – 82,25 n.v.t. n.v.t. 3,0 

 

 

Figuur 3: Jarkus profielen van de vooroever bij Noordwijk aan Zee, ter hoogte van het 'Dijk in Duin' project. Merk op dat 
het nulpunt op de horizontale afstandas niet overeen komen het nulpunt van het ARGUS-systeem. 
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Een ingreep van dergelijke omvang in de kustlijn en strandhoogte heeft consequenties voor het 
natuurlijke (fysische) kustsysteem. De Nederlandse kust is constant in interactie met de zee. 
Stromingen, golven en sediment hebben invloed op de morfologie van de kust. Vaak is hierbij sprake 
van een terugkoppelingsmechanisme.  

De morfologische interactie met golven en stromingen laat zich het duidelijkst zien in de ontwikkeling 
van (natuurlijke) zandbanken. Op veel plaatsen langs de Nederlandse kust liggen twee 
opeenvolgende subgetijdezandbanken en een intergetijdezandbank parallel aan de kust. In 
Noordwijk is dat ook het geval. In het natuurlijke systeem vóór de eerste suppletie in 1998 lagen de 
subgetijdebanken op circa 300 en 500 meter van de kust op circa 1 en 3 meter diepte respectievelijk. 
De intergetijdebank (tevens aangeduid als ‘laagwaterlijn’) ligt vlak voor het strand en steekt boven 
water bij eb en loopt onder bij vloed. 

De subgetijdebanken liggen niet altijd precies op dezelfde plek. Ze bewegen regelmatig van de kust af 
of er naar toe. Ook kunnen de banken geleidelijk van vorm veranderen. Soms lopen ze recht langs de 
kust, soms heeft de vorm een meer golvend karakter. Een subgetijdebank kan een duidelijke piek 
hebben, maar soms ook meer een plateauvorm. Deze variaties worden veroorzaakt door golven en 
stromingen. 

Een voorbeeld van de invloed van subgetijdebanken op stromingen zijn muistromen. Muistromen 
kunnen ontstaan als de vorm van de bank een zeer golvend karakter heeft, met bijbehorende diepte-
variaties. Door de variërende positie en diepte van de zandbank langs de kust kunnen er grote 
kustlangse gradiënten in stromingssnelheid van het water ontstaan. Loodrecht op de zandbank 
ontstaan relatief smalle, zeer krachtige landafwaartse stromingen, genaamd muien. Deze 
muistromen liggen in de diepere delen van de zandbank en zijn in het bijzonder gevaarlijk tijdens 
recreatie van het strand. Het is dus van belang om te weten waar de muien liggen en hoe ze 
bewegen. 

Aangezien het bodemprofiel van de zone vlakbij de kust zo veel invloed heeft op de stromings- en 
golfcondities, heeft ook een artificiële aanpassing daarvan consequenties. Een vooroever- of 
strandsuppletie kan het gedrag van de zandbanken veranderen. Er zijn een aantal studies naar 
aanleiding van de vooroeversuppleties in Noordwijk (Ojeda et al., 2008; Quera, 2010) uit de periode 
voor ‘Dijk in Duin’. Belangrijke resultaten van deze studies worden besproken in hoofdstuk3. 

 

1.4 Leeswijzer 

Dit rapport draait om de beantwoording van de vragen, die gesteld zijn in hoofdstuk 1.1 ten aanzien 
van het gedag van zandbanken bij Noordwijk aan Zee. In de rest van hoofdstuk 1 is de achtergrond 
van het onderzoek gepresenteerd, met verantwoording in 1.2 en motivatie in 1.3. In hoofdstuk 2 
wordt in algemene termen het ARGUS-systeem besproken, waarmee zandbanken gedetailleerd 
kunnen worden bestudeerd. Ter verdieping presenteren we in hoofdstuk 3 beknopt 
wetenschappelijke kennis van voorgaande studies, die van belang is voor ons onderzoek. De 
structuur van de deelvragen uit 1.1 is hierbij aangehouden.  

Hoofdstukken 4 tot en met 7 bevatten de resultaten van het onderzoek naar het gedrag van 
zandbanken in Noordwijk aan Zee sinds de kustversterking in de winter 2007 – 2008. Hierbij worden 
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de deelvragen één voor één behandeld: Uniform gedrag in hoofdstuk 4, grootschalig niet-uniform 
gedrag in hoofdstuk 5, kleinschalige variaties in hoofdstuk 6 en een analyse van de strandbreedte in 
hoofdstuk 7. Na een discussie naar aanleiding van de resultaten in hoofdstuk 8 sluiten we af met het 
trekken van conclusies in hoofdstuk 9 waarbij de deelvragen samenvattend worden beantwoord. 
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2. Beschrijving ARGUS 
 

Voor het beschrijven van het gedrag van de zandbanken voor de kust van Noordwijk aan zee hebben 
we gedetailleerde data nodig over de posities van de zandbanken. Bovendien willen we met een 
hoge temporele resolutie meten, om snelle veranderingen op te merken. Met traditionele 
meetmethodes, zoals dieptemetingen vanaf schepen of vaste meetpunten, is het lastig om een 
dergelijke hoge resolutie in zowel tijd als ruimte te krijgen. Met ‘remote sensing’ is dit echter wel 
mogelijk. Camerabeelden worden gebruikt om van een afstand de positie van zandbanken te meten 
in zeer hoge resolutie. 

 

Figuur 4: ARGUS-meetstation Noordwijk aan Zee. De vijf camera's staan op het dak van hotel 'Huis ter Duin'  (Holman en 
Stanley, 2007). 

Het ARGUS-systeem, zoals deze methode genoemd is, is ontwikkeld door het Coastal Imaging Lab 
aan de Oregon State University (Holman en Stanley, 2007). Het bestaat uit een aantal camera’s, dat 
vanaf een hooggelegen standpunt elk uur beelden maakt van de kuststrook. In Noordwijk staat ook 
een ARGUS-meetstation, bestaande uit 5 camera’s (Figuur 4). Het staat 250 meter ten zuiden van 
strandpaal 82 op het dak van hotel ‘Huis ter Duin’ op 62,5 meter hoogte. De beelden bestrijken een 
gebied van 6 kilometer langs de kust en 1,5 kilometer richting zee (ten opzichte van de 
camerapositie). Vanaf maart 1995 is dit ARGUS-station operationeel, aanvankelijk met twee zwart-
wit camera’s en vanaf september 1998 met vijf kleuren camera’s. In oktober 2006 is het station 
vervangen door vijf nieuwere camera’s met een hogere resolutie.  
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Figuur 5: Snapshot (links) en 10 minuten time-exposure opname (rechts) van de naar het noorden gerichte camera van 
het ARGUS-meestation. 

Elk uur worden er verschillende beelden van elke camera opgeslagen, waaronder een snapshot en 
een 10 minuten time-exposure opname. Beelden van deze laatste categorie worden gebruikt in dit 
onderzoek. De beelden geven de gemiddelde intensiteit weer over een periode van 10 minuten. Een 
voorbeeld van een snapshot en een time-exposure opname zijn te zien in Figuur 5. In de time-
exposure opname zijn alle bewegende objecten vaag en de statische objecten zijn scherp. De witte 
lijnen in het water geven de plaats aan waar de golven het vaakst breken. We weten dat golven 
steiler worden en uiteindelijk breken als het ondieper wordt. Omdat zandbanken lokale ondieptes 
zijn, zullen daar de meeste golven op breken. Dus de witte lijnen geven ongeveer de locaties van de 
zandbanken aan. 

We gebruiken de time-exposure opnamen bij laagwater, omdat zandbanken het duidelijkst waar te 
nemen zijn bij laagwater. Wanneer beelden onbruikbaar waren of het laagwater in de nacht viel 
hebben we beelden gebruikt van maximaal 2 uur later of eerder dan het tijdstip van laagwater. 

Met alleen de beelden zijn we echter nog niet instaat om het gedrag van de zandbanken te 
onderzoeken. Hiervoor willen de beelden omzetten naar een x-y-grid. Met andere woorden: we 
projecteren de beelden op een grid met cartesische coördinaten, het standaard coördinatenstelsel 
waarbij de assen loodrecht op elkaar staan en er voor elke dimensie één as is. Om deze projectie uit 
te voeren worden de beelden getransformeerd, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
positie van de camera en de vervorming van de lens. Dit wordt gedaan door de positie van de horizon 
te bepalen en gebruik te maken van zogeheten ‘ground control points’, vaste opvallende punten in 
het landschap waarvan de locatie exact bekend is. Door de vergelijking tussen deze punten in het 
beeld en de reële locatie, zijn de transformaties nauwkeurig te maken. 

Het resultaat van de transformatie naar cartesische coördinaten is te zien in Figuur 6. De 
verschillende camerabeelden zijn nog duidelijk te herkennen, omdat ze een iets andere belichting of 
kleurbalans hebben. Na de transformatie lijkt het beeld op een bovenaanzicht. Elke pixel in dit platte 
beeld representeert 2,5 meter. De assen zijn als volgt gekozen: de positieve x-as is loodrecht op de 
kust richting zee. De positieve y-as is parallel aan de kust richting het zuidwesten.  



 12 

 

Omwille van eenvoudige terminologie noemen we de richting van de positieve y-as het zuiden en de 
richting van de negatieve y-as het noorden. Strandpaal 82 is gekozen als oorsprong van het 
assenstelsel. 

 

Figuur 6: De 5 camera beelden getransformeerd naar cartesisch assenstelsel. 

Door de transformatie van de originele beelden naar de platte bovenaanzichten is de 
nauwkeurigheid van pixels in het getransformeerde beeld niet constant. Neem bijvoorbeeld in het 
originele beeld twee pixels. Eén op 200 meter en één op 2 kilometer van de camera’s. Op 200 meter 
komt de breedte van die pixel overeen met een afstand van minder dan 30 centimeter. Op 2 
kilometer afstand is deze breedte al 3,5 meter. Door het perspectief wordt deze pixelbreedte groter 
naarmate het beeld verder weg ligt. De pixelresolutie in het cartesische coördinaten systeem in 
Noordwijk is gegeven in Figuur 7. De kustlangse resolutie is lager dan de kustdwarse resolutie. Dit 
komt door de relatieve kleine hoek tussen het camerastandpunt en het horizontale vlak waarop het 
beeld wordt geprojecteerd.  

 

Figuur 7: Pixelresolutie loodrecht op de kust en langs de kust in het cartesische assenstelsel. 

Nu we de camerabeelden hebben omgezet naar een cartesisch coördinaten systeem, kunnen we de 
positie van de ‘brekerlijnen’ die de brekende golven veroorzaken gaan bepalen. Daarvoor is eerder 
een semi-automatische methode ontwikkeld. Met het softwarepakket Barline Intensity Mapper 
(BLIM-tool) is het mogelijk de maximale intensiteit in een lijn loodrecht op de kust te bepalen in een 
vooraf opgegeven domein. Dit domein kan de gebruiker handmatig bepalen, of wordt bepaald door 
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de locatie van de vorige brekerlijn. De bepaling van de maximale intensiteit langs een loodrechte lijn 
op de kust wordt gedaan voor alle locaties langs de kust, waardoor een volledige (continue) 
brekerlijn ontstaat. Na de automatische herkenning van de brekerlijnen is het mogelijk om 
handmatig correcties uit te voeren als er fouten gemaakt zijn. 

In Figuur 6 zijn verschillende brekerlijnen te zien. De eerste vanaf het strand is de laagwaterlijn. 
Daarna komen de binnenste en buitenste subgetijdebanken. De gekleurde lijnen zijn de 
intensiteitsmaxima loodrecht op de kust die de BLIM-tool heeft berekend. 

Het maximum in hoogte van de banken komt niet altijd exact overeen met de maximum intensiteit 
van de brekerlijnen. De golfhoogte en de waterstand hebben hier invloed op, zoals uitgewerkt in Van 
Enkevort en Ruessink (2001). Wanneer er namelijk hoge golven zijn of een lage waterstand, zullen 
golven eerder de invloed van de ondieper wordende bodem voelen en eerder breken. In dat geval 
ligt de brekerlijn zeewaarts van het zandbankmaximum. Voor Noordwijk zullen de 
waterstandseffecten waarschijnlijk domineren. 

Een eenvoudige lineaire correctiemethode wordt gebruikt om de afwijking van de posities van de 
zandbanken ten opzichte van de brekerlijnen te bepalen. Er wordt een lineaire regressie uitgevoerd 
met de parameters: de momentane golfhoogte en waterstand, de gemiddelde golfhoogte en 
waterstand tussen de vorige en huidige meting en de vorige uitgerekende positie van de zandbank 
(Pape et al, 2010). Golfhoogtes zijn gemeten op Meetpost Noordwijk (MPN) tot 31 januari 2005 en 
daarna op het Euro-platform. Bij onvolledige en incorrecte metingen werden meetwaarden van het 
meetstation IJmuiden06 gebruikt. De enkele keren dat hiervan ook geen data beschikbaar was 
hebben we geen correctie uitgevoerd.  

Tot 5 juli 2006 zijn de waterstanden van Meetpost Noordwijk gebruikt, daarna werden waterstanden 
gemeten in Scheveningen. Deze zijn 20 minuten in de tijd verplaatst. Dit is in overeenstemming met 
het faseverschil tussen de waterstand in Noordwijk en Scheveningen. In het geval van missende en 
foutieve data werd het voorspelde astronomische getij gebruikt. In de dataset van 1995 tot 2011 
waren de resulterende correcties met behulp van de lineaire methode van grootte orde 5–10 meter, 
met de momentane waterstand inderdaad als grootste variatiebron. Deze correcties zijn klein 
vergeleken met (natuurlijke) migratie van zandbanken (orde 100 meter per jaar). 

Soms zijn er geen beelden beschikbaar van brekerlijnen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 
Meteorologische condities vormen veel voorkomende beperkingen. Door slecht zicht of felle reflectie 
van zonlicht kunnen beelden onbruikbaar worden. Te lage golven breken niet op de zandbanken, dus 
bij te rustig weer is er ook geen data te verkrijgen. Technische problemen van de camera’s of opslag 
van de beelden hebben soms tot dataverlies geleid. Vanaf 2005 was dit het geval voor alle vijf 
camera’s van 5 april 2008 tot 7 juni 2008, van 17 november 2008 tot 29 januari 2009 en van 4 
december 2009 tot 15 februari 2010. De naar het zuiden gerichte camera heeft niet gefunctioneerd 
van 30 november 2005 tot 24 oktober 2006, toen het gehele camerasysteem vernieuwd werd. De 
totale dataset van 1 januari 2005 tot en met 15 augustus 2011 is echter tamelijk continu en de 
temporele resolutie is goed bruikbaar voor onze analyses, zoals omschreven in hoofdstuk 1.1 en 1.2. 



 14 

3. Kennis tot nu toe 
 

In dit hoofdstuk zal een kort overzicht gegeven worden van bekende kennis over de het temporele 
gedrag van de laagwaterlijn en subgetijdebanken (hoofdstuk 3.1). Naast dit gedrag in het natuurlijke 
systeem beschouwen we het effect van vooroeversuppleties. Vanwege de relevantie voor dit rapport 
zullen vooral studies worden besproken die bij Noordwijk zijn gedaan met behulp van het ARGUS-
systeem. Een voorbeeld van grootschalige niet-uniforme effecten, bar switches, komt aan bod in 
hoofdstuk 3.2. Kleinschalige effecten, zoals muien 
bespreken we in hoofdstuk 3.3. 

 

3.1 Uniform gedrag 

Het kustsysteem voor Noordwijk bestaat uit twee 
kust parallelle subgetijdebanken met vaak quasi-
periodieke kustlangse variaties met een golflengte in 
de orde van 100 – 1000 meter (Short 1992, Van 
Enckevort en Ruessink 2003b). De (kustlangse) 
gemiddelde positie van de zandbanken verandert in 
een natuurlijke systeem, waarin geen suppleties zijn 
uitgevoerd. Van Enckevort en Ruessink (2003a) laten 
zien dat de banken van de kust af bewegen op lange 
tijdschalen, orde jaren. Figuur 8 geeft een duidelijk 
voorbeeld van deze migratie van de kust af. De 
buitenste bank verdwijnt op ongeveer 600 meter 
van de kust, in dieptes van 4 – 5 meter. Volgend op 
het verdwijnen van de buitenste bank, ontstaat een 
nieuwe zandbank vlakbij het strand, die daarna naar 
zee migreert. Deze cyclus heeft een tijdschaal van 
ongeveer 4 jaar. De snelheid waarmee de banken 
van de kust af migreren liggen in de orde van 50 – 
100 meter per jaar. 

Een ander voorbeeld van dit gedrag van zandbanken 
in het natuurlijke systeem in Noordwijk is te zien in 
Figuur 9. Hier is de gemiddelde positie van de 
zandbanken bepaald aan de hand van ARGUS-
beelden, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Hier zien 
we de langjarige migratie gedurende één cyclus, vanaf de implementatie van het ARGUS-station in 
1995 tot aan de aanleg van de eerste onderwatervooroeversuppletie in 1998. Beide banken migreren 
in deze periode van de kust af. De afstand tussen de banken is tussen de 150 en 200 meter. 

Figuur 8: Gemiddeld bodemprofiel van de van de 
vooroever bij Noordwijk. De stippellijnen geven de 
migratie van de zandbaken in de tijd aan.  
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Figuur 9: Kustlangs gemiddelde posities van de binnenste (rood) en buitenste (zwart) subgetijdebank. Ze zijn verkregen 
door middel van brekerlijn bepaling van de ARGUS-beelden in Noordwijk. In deze periode 1995 – 1998 zien we het 
natuurlijke systeem zonder invloed van suppleties. 

Naast de trend van zandbanken van de kust af op een lange tijdschaal zijn er ook variaties op kortere 
tijdschalen waar te nemen. Variaties op zeer korte schalen kunnen men soms correleren met 
individuele zware stormen (Sallenger et al., 1985; Gallagher et al., 1998). Hierbij is er dan sprake van 
plotselinge migratie van de kust af. Bij rustig weer bewegen de zandbanken dan langzaam richting de 
kust. Quartel et al. (2007) beschrijft een dergelijk fenomeen voor intergetijdebanken. Hierbij worden 
stormen met hoge golven, hoge waterstand en lange tijdsduur als oorzaak geacht voor een 
morfologische ‘reset’ (plotselinge zeewaartse migratie tot zelfs verdwijnen van de intergetijde bank). 

Variaties op de schaal van seizoenen worden vaak geassocieerd met seizoensvariaties in het 
golfklimaat (Winant et al., 1975). Bij de subgetijdebanken in Noordwijk zijn variaties die correleren 
met seizoensvariabiliteit of individuele stormen minder aanwezig. Als gevolg van deze 
seizoensvariaties vindt men in Noordwijk wel een smal relatief steil strand aan het einde van de 
zomer en een breed vlak strand aan het einde van de winter (Quartel et al., 2008). 

In het werk van Ojeda et al. (2008) wordt besproken wat vooroeversuppleties voor invloed hebben 
op de zandbanken bij Noordwijk. Aanleiding voor deze studie was de omvangrijke 
vooroeversuppletie in 1998. In Figuur 10 is het effect van deze suppletie te zien op de kustlangs 
gemiddelde positie van de zandbanken. De groene punten geven aan dat de suppletie na de aanleg 
richting de buitenste subgetijdebank verplaatst. De zeewaarts trend van de laagwaterlijn en 
subgetijdebanken wordt sinds de aanleg van de suppletie onderbroken. De banken blijven ongeveer 
op dezelfde plaats liggen. De autonome naar zee gerichte migratie kwam zelfs na 5 jaar nog niet 
terug. Dergelijke effecten zijn ook waargenomen bij Egmond aan Zee (Van Duin et al. 2004) en 
Terschelling (Grunnet en Ruessink, 2005), zij het dat bij beide locaties de bank landwaarts van de 
suppletie zelfs wat landwaarts migreerde.  
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Figuur 10: Kustlangs gemiddelde posities van de laagwaterlijn (blauw), binnenste (rood) en buitenste (zwart) 
subgetijdebank en eerste vooroeversuppletie (groen). Vanaf 1998 verandert het gedrag door toedoen van de suppletie. 

 

3.2 Bar switches 

In Noordwijk ter hoogte van de uiteinden van de suppletie uit 1998 vonden enkele incidentele bar 
switching events plaats. Hierbij verplaatst een gedeelte van de banken zich relatief snel van de kust 
af om zich aan het overgebleven deel van de zeewaarts gelegen subgetijdebank te hechten. Een 
voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 11. Hier is duidelijk de invloed van de vooroeversuppletie van 
1998 te zien. Die liep aan de zuidkant tot km 83.5. Precies hier vindt een bar switch plaats. De 
zandbanken ten noorden worden tegen gehouden door de suppletie, maar ten zuiden bewegen ze 
wel van de kust af. Eind december 2001 verplaatst het zuidelijke deel van de binnenste bank naar het 
noordelijke deel van de buitenste bank. Dit gaat in een relatief korte tijd. Ook in het natuurlijke 
systeem kwamen bar-switches af en toe voor (Van Enckevort, 2001). Dit heeft te maken met 
natuurlijke langsvariatie in de waterdiepte langs de buitenste bank. Deze zorgt voor kustlangse 
variatie in de migratie van de binnenste bank en uiteindelijk voor bar switches. 

 

3.3 Kleinschalige variaties 

Naast de gemiddelde positie van de zandbanken (beschreven in hoofdstuk 3.1) is er bij Noordwijk 
ook onderzoek gedaan naar het niet-uniforme gedrag van zandbanken (kustlangse variaties). Van 
Enckevort en Ruessink (2003b) kijken uitgebreid naar de vorm van de zandbanken in het natuurlijke 
systeem. De vorm kan lineair zijn maar ook golvend of volledig onregelmatig. Deze vormen zijn niet 
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stationair. Golvende vormen kunnen groter of kleiner worden of migreren langs de kust. In een 
aantal gevallen werden muien waargenomen. De kans dat muien optreden wordt groter geacht 
wanneer de vorm van de zandbanken meer golvend is en afwijkingen in de positie van de zandbank 
(kleinschalige variaties) groter zijn. 

In de Verenigde Staten aan de oostkust is nog een ‘resetfunctie’ van hoge golven en waterstanden 
gevonden (Lippmann en Holman, 1990) (naast degene beschreven in 3.1). Grote stormen hebben 
daar tot gevolg dat onregelmatigheden en golvende vormen verdwijnen en de subgetijdezandbanken 
meer lineair worden. Deze correlatie met golfhoogte of waterstanden is echter niet gevonden voor 
de situatie in Noordwijk (Van Enckevort en Ruessink, 2003b). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door het grotere volume van de zandbanken bij Noordwijk. Dit zorgt ervoor dat de niet-uniforme 
vormen niet bij elke storm worden weggevaagd en zo een levensduur van vele maanden kunnen 
opbouwen. De geringe respons van de niet-uniforme variaties op individuele stormen is consistent 
met de eerder geconstateerde afwezigheid van een link tussen uniforme migratie en stormen. 

Verder vinden Ojeda et al. (2008) geen toename van kustlangse variaties bij de zandbanken door  de 
vooroeversuppletie. Dit was wel het geval bij een vooroeversuppletie op Terschelling die tussen de 
subgetijdebanken werd geplaatst (Grunnet en Ruessink, 2005).  

 
Figuur 11: ARGUS-beelden van een bar-switching ten zuiden van Noordwijk (ongeveer op 83.5 km). Langs de verticale 
assen staat de afstand loodrecht op de kust [m] en op de horizontale as staat de afstand langs de kust [km], (Ojeda, 
2008).  
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4. Uniform gedrag van de laagwaterlijn en subgetijdebanken 
 

4.1 Tijdseries van de banken 

In voorgaande studies naar de zandbanken voor de kust van Noordwijk is het uniforme gedrag 
geanalyseerd. Daarbij werd de kustdwarse positie over de hele zandbank langs de kust gemiddeld. In 
deze studie delen we de kust op in drie secties: ten noorden van de ‘Dijk in Duin’ strandsuppletie (km 
79,0 tot 80,75), recht voor de strandsuppletie (km 80,75 tot 82,25) en ten zuiden van de 
strandsuppletie (km 82,25 tot 85,0). Dit doen we omdat we verwachten dat de zandbanken anders 
zullen reageren recht voor de suppletie dan ernaast, zoals in Ojeda et al. (2008). In Figuur 1 zijn deze 
verschillende secties aangegeven 

 

Figuur 12: Kustlangs gemiddelde positie van de laagwaterlijn (blauw), binnenste (rood) en buitenste (blauw) 
subgetijdebanken, de vooroeversuppleties uit 1998 (groen) en 2006 (oranje). De vier figuren zijn voor de secties Noord, 
Midden, Zuid en het totale domein langs de kust. 
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Figuur 12 geeft voor elke sectie langs de kust de gemiddelde positie van de verschillende zandbanken 
vanaf 2005. Ook de gemiddelde positie is weergegeven langs het hele 6 kilometer lange domein 
rondom het ARGUS-station. Na de verschillende vooroeversuppleties vanaf 1998 is de netto 
zeewaarts migratie van alle zandbanken gestopt. Deze situatie zet zich voort tot in 2011. De 
versterking is als één duidelijke uitzonderlijke gebeurtenis aan te wijzen, aangegeven met de zwarte 
pijlen. In de laagwaterlijn en de binnenste subgetijdebank is in de winter van 2007-2008 een 
duidelijke zeewaartse beweging te zien bij de secties Midden en, in mindere mate bij de sectie Zuid. 
In enkele maanden tijd wordt een afstand van 50 - 100 meter overbrugd. Dit is het directe effect van 
de strandsuppletie van ‘Dijk in Duin’, die in die periode plaatsvond. Opvallend is dat de noordelijke 
sectie niet een dergelijke zeewaarts sprong maakt. 

 In de buitenste subgetijdebank is het effect van de strandsuppletie eigenlijk niet waar te nemen. De 
landwaartse piek in de buitenste subgetijdebank in het najaar van 2006 is waarschijnlijk niet toe te 
schrijven aan de vooroeversuppletie in 2006. Wel zien we landafwaartse tijdelijke uitwijkingen in de 
sectie midden en zuid in de zandbanken die hiermee te maken kunnen hebben. 

 

 

Figuur 13: Voor de sectie Noord: Tijdseries van de kustlangs gemiddelde positie [m], opgedeeld in verschillende 
tijdschalen. De bovenste drie figuren zijn de totale tijdseries, op de tweede rij staat de langjarige variaties, gevolgd door 
seizoensvariaties op de derde rij en kortere variaties op de vierde rij. 
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Figuur 14: Idem voor sectie Midden 

 

Figuur 15: Idem voor sectie Zuid 
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4.2 Dominante tijdschalen 

We zijn daarnaast ook geïnteresseerd op welke tijdschalen de invloed van de suppletie het duidelijkst 
waar te nemen is. Hiervoor gebruiken we dezelfde analyse-methode als is gebruikt door Van 
Enckevort en Ruessink (2003a). In de dataset wordt onderscheid gemaakt tussen langjarige variaties, 
seizoensvariaties en kortere variaties (met tijdschalen die overeen komen met die van individuele 
stormen). Deze drie fracties bij elkaar opgeteld geeft de datasets zoals gevonden in Figuur 12. 

Om deze verschillende fracties te verkrijgen gaan we als volgt te werk. We noemen de tijdserie van 
de (over de verschillende secties) gemiddelde kustdwarse positie van een zandbank X. Nu passen we 
een Hanning-walking-average-filter toe op X met een halve breedte van 365 dagen. Hierdoor blijven 
in de tijdserie alleen variaties over die zich op grote tijdschalen afspelen. We noemen deze langjarige 
variaties Xmj. X – Xmj geeft alle variaties met tijdschalen kleiner dan een jaar. Door nog een 
Hanningfilter op X – Xmj toe te passen met een halve breedte van 90 dagen krijgen we de 
seizoensvariaties Xs. Tenslotte geeft X – Xmj – Xs de variaties op korte tijdschalen (weken en dagen). 

Resultaten van deze opsplitsing zijn te zien in Figuur 13 – Figuur 16. De impact van het ‘Dijk in Duin’ 
project is het duidelijkst terug te zien in de langjarige variaties. Er is een plotselinge zeewaartse 
migratie in de winter van 2007 – 2008 van de laagwaterlijn en de binnenste subgetijdebank in de 
secties Midden en Zuid. Er treedt geen teruggang op sinds 2008, wat duidt op een nieuw evenwicht 
van de laagwaterlijn en de binnenste subgetijdebank. Op seizoenschalen is geen overduidelijke 
periodieke functie waar te nemen, die duidt op een relatie tussen de locatie van de banken en 
seizoensafhankelijke golfhoogte. 

 

Figuur 16: Idem voor het totale 6 kilometer lange domein langs de kust rondom het ARGUS-station 
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Tabel 2: Relatieve standaard deviatie (standaard deviatie van de data in rijen 2 – 4 van Figuur 13 – Figuur 16) ten opzichte 
van de totale standaard deviatie van de tijdserie 1 januari 2005 - 15 augustus 2011. 

 Langjarige 
tijdschalen [%] 

Seizoen 
tijdschalen [%] 

Korte tijdschalen 
[%] 

Totale standaard 
deviatie [m] 

Laagwaterlijn 86,7 24,2 24,59 19,1 

Binnenste bank 75,5 29,7 43,1 12,2 

Buitenste bank 81,3 24,0 28,6 25,8 

 

Verder kunnen we kijken naar de grootte van de variaties. De grootste variaties vinden plaats op 
lange tijdschalen, orde 50 – 100 meter voor de langjarige tijdserie wanner we kijken naar de hele 
tijdserie vanaf 2005. Minder grote variaties vinden we op de seizoensschalen (orde 20 m) en kortere 
tijdschalen (orde 20 – 30 meter).  

Dit is ook duidelijk terug te zien wanneer we de standaard deviaties beschouwen die bij Figuur 16 
horen. In Tabel 2 zijn de standaard deviaties van de gefilterde tijdseries weergegeven als percentage 
van de standaard deviatie van de ongefilterde tijdserie. De langjarige tijdschalen hebben de hoogste 
percentages en we concluderen dat de variaties op langjarige tijdschalen dominant zijn. Bedenk 
overigens dat de opgetelde percentages niet 100% geven. Dit lijkt in eerste instantie onlogisch, maar 
klopt wel. Analoog geld voor de additie − sin �+ sin � een totale standaard deviatie van 0 maar de 
afzonderlijke standaarddeviaties opgeteld geven √2. Deze waardes hoeven dus niet overeen te 
komen. 

Tabel 3: Vergelijking van de standaard deviaties van de 2 jaar voor de suppletie (1 juli 2005 - 1 juli 2007) en de 2 jaar erna 
(1 april 2008 - 1 april 2010). 

 Langjarige 
tijdschalen [m] 

Seizoen tijdschalen 
[m] 

Korte tijdschalen 
[m] 

Totale standaard 
deviatie [m] 

 Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na 

Laagwaterlijn 5,5 6,5 4,7 5,0 4,6 5,5 10,6 10,7 

Binnenste 
bank 

3,1 2,4 3,7 3,6 5,2 4,9 8,0 6,2 

Buitenste 
bank 

9,1 4,5 6,4 5,0 8,3 6,2 15,4 10,2 
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Figuur 17: Frequentieverdeling van de dagelijkse migratie voor de laagwaterlijn (blauw), de binnenste (rood) en 
buitenste (zwart) subgetijdebank voor de periode februari 1998 – juli 2007. 

 
Figuur 18: Frequentieverdeling van de dagelijkse migratie voor de laagwaterlijn (blauw), de binnenste (rood) en 
buitenste (zwart) subgetijdebank voor de periode april 2008 – augustus 2011. 
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De grote dominantie van de tijdserie met een langjarige tijdschaal is vooral te danken aan de 
strandsuppletie en de daarmee gepaard gaande zeewaartse verplaatsing van de laagwaterlijn en 
binnenste subgetijdebank. Voor kortere tijdseries geldt minder dominantie op langjarige tijdschalen. 
Dit is ook te zien in Tabel 3, die de standaard deviaties geeft van twee subtijdseries twee jaar voor en 
twee jaar na ‘Dijk in Duin’. We zien dat over het algemeen de standaard deviatie iets afneemt na de 
strandsuppletie. We kunnen concluderen dat er geen toename is van de variatie van de kustdwarse 
positie op seizoensschalen en korte tijdschalen. 

Een zelfde observatie kan worden gedaan wanneer we kijken naar de dagelijkse migratie van de 
zandbanken. De dagelijkse migratie is gedefinieerd als het verschil in de kustlangs gemiddelde positie 
van een zandbank tussen twee opeenvolgende dagen. In Figuur 17 is de relatieve frequentie van de 
dagelijkse migratie weergegeven vóór juli 2007. Zoals verwacht komt een migratie rond de nul meter 
van dag tot dag het meest voor. De dagelijkse migratie is het laagst voor de laagwaterlijn, want de 
piek rond nul is hier het hoogst. Voor de buitenste subgetijdebank is de migratie van dag tot dag wat 
groter. 

De situatie van voor ‘Dijk in Duin’ kan worden vergeleken met de situatie erna, die is weergegeven in 
Figuur 18. Er zijn geen hele grote verschillen op te merken tussen de twee frequentie-diagrammen. 
Vaak is de piek rondom nul iets hoger na de suppletie als ervoor, wat duidt op een kleine afname van 
de dagelijkse migratie. In hoofdstuk 5 zal verder worden ingegaan op kustlangs variërende dagelijkse 
migratie.  

Samenvattend: Tijdens de uitvoering van de strandsuppletie in winter 2007 – 2008 heeft er een 
snelle eenmalige migratie richting zee plaatsgevonden (50 – 100 meter) van de laagwaterlijn en de 
binnenste subgetijdebank. Dit gebeurt zonder vertragingstijd. Ook ten zuiden van de 
strandsuppletie is hetzelfde gedrag waargenomen, in tegenstelling tot de noordelijke sectie waar 
geen plotselinge migratie plaatsvond. De buitenste subgetijdebank is niet verschoven. Uniforme 
variatie op schalen van seizoenen, weken en dagen verandert niet sinds ‘Dijk in Duin’. De 
dominante variatie vindt plaats op lange meerjarige tijdschalen (orde 50 – 100 meter), vooral 
dankzij de strandsuppletie zelf. Minder groot zijn de variaties met tijdschalen seizoenen (orde 20 
meter), weken (orde 20 – 30 meter) en dagen (orde 5 meter). 
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5. Grootschalige kustlangse variaties in de laagwaterlijn en 
subgetijdebanken 
 

5.1 Hovmöller-diagrammen 

Het effect van de ‘Dijk in Duin’-strandsuppletie is niet uniform langs de kust. Zoals we hiervoor zagen, 
is het gedrag anders in de verschillende secties. Het is van belang om in wat meer detail te kijken 
naar het grootschalige niet-uniforme gedrag van de zandbanken. In Figuur 19 zijn de banken 
weergegeven voor en na de strandsuppletie in de winter van 2007 – 2008. Een flinke migratie van 50 
tot 100 meter richting zee van de laagwaterlijn en de binnenste subgetijdebank heeft 
plaatsgevonden. Het effect is het grootst rechtvoor de suppletie (80.75 – 82.25 km)en iets ten zuiden 
ervan. De buitenste subgetijdebank is in zijn geheel iets richting zee verplaatst, maar een duidelijke 
overeenkomst met de locatie van de suppletie is niet te zien. 

 

Figuur 19: Positie van de laagwaterlijn (blauw), binnenste (rood) en buitenste (zwart) zandbank.Ook de secties Noord, 
Midden en Zuid zijn weergegeven (Zie ook Figuur 1) 

De kleinschalige effecten, zoals de golvende structuren in de buitenste bank op 13 juli 2008 hebben 
een niet permanent en continue muterend karakter. Deze zullen in het volgende hoofdstuk worden 
besproken. 

Bij de analyse van niet-uniform gedrag gebruiken we Hovmöller-diagrammen (Figuur 21 - Figuur 23). 
Met deze diagrammen kunnen de lokale afwijkingen duidelijk zichtbaar gemaakt worden. We 
gebruiken kleuren voor de kustdwarse positie van de zandbank. Het gebruik van deze kleuren laten 
we zien in Figuur 20, een voorbeeld van de binnenste subgetijdebank op 22 november 2006. De 
kustdwarse positie is zowel aangegeven op de verticale as als ook in kleur. Rood betekent een 
afwijking van de kust af en blauw een afwijking naar de kust toe. 
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Figuur 20: Voorbeeld van de positie van de binnenste subgetijdebank op 22 november 2006, met de kleuren die in de 
Hovmöller-diagrammen worden gebruikt. Rood is van de kust af en blauw is naar de kust toe. 

In Hovmöller-diagrammen is de verticale as een tijdas (zie Figuur 21). Hierdoor kunnen variaties in de 
tijd worden gevolgd. Elke meting van de zandbank is een horizontale gekleurde lijn. Figuur 21 is het 
diagram van de laagwaterlijn. Er is aan de witte stukken te zien dat de data niet altijd volledig is. 
Vanaf eind 2005 tot eind 2006 was één camera die naar het zuiden gericht stond defect. Het gebeurt 
ook dat brekerlijnen maar gedeeltelijk uit de beelden konden worden gehaald.Dit komt door slecht 
zicht of reflectie van de zon op het water. Hierdoor zijn de lijnen soms korter zijn dan het gehele 
domein van 6 kilometer. 

Vanaf halverwege 2007 is er een duidelijke verandering waar te nemen. In het gebied recht voor de 
strandsuppletie (km 80,75 - 82,25, aangegeven in lichtroze op de achtergrond) is er een grote 
afwijking van de kust af in de laagwaterlijn. Dit is het directe gevolg van de strandsuppletie. De 
verplaatsing is (relatief) instantaan en er zijn geen corrigerende of oscillerende effecten waar te 
nemen. Het gebied ten zuiden van de strandsuppletie (km 82,25 – 85,0) vertoont hetzelfde gedrag. 
Ook hier vinden we een zeewaartse afwijking van de laagwaterlijn. In het noorden is het niet het 
geval. 

De afwijking door de strandsuppletie beweegt langzaam noordwaarts. Dit is aangegeven met de 
zwarte stippellijn. In ongeveer 3,3 jaar beweegt de rand van afwijking ongeveer 330 meter langs het 
strand. We vinden dus een snelheid van 100 meter per jaar. Een vergelijkbare verschuiving is aan de 
zuidzijde niet zichtbaar. 

Het niet-uniforme grootschalige gedrag van de binnenste subgetijdebank komt overeen met de het 
gedrag van de laagwaterlijn (Figuur 22). Ook hier heeft een grote zeewaartse verschuiving 
plaatsgevonden ter hoogte van de strandsuppletie en ten zuiden ervan. De snelheid waarmee de 
afwijking naar het noorden beweegt is 130 meter per jaar. We zien verder een smalle noordwaartse 
uitwijking naar de kust op ongeveer km 83 (lichtgroen). Deze is erg pesistent. 
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Figuur 21: Hovmöller-diagram van de laagwaterlijn. De stippellijn 
geeft een noordwaartse migratie aan van 100 meter per jaar. De 
locatie van de strandsuppletie is vanaf eind 2007 weergegeven in 
licht roze op de achtergrond 

 

Figuur 22: Hovmöller-diagram van de binnenste subgetijdebank. De 
stippellijn geeft een noordwaartse migratie aan van 130 meter per 
jaar. De locatie van de strandsuppletie is vanaf eind 2007 
weergegeven in licht roze op de achtergrond 

In de buitenste subgetijdebank in Figuur 23 is dergelijk niet-uniform gedrag minder duidelijk te zien. 
We zien geen grote verschillen in gedrag recht voor de suppletie of ten noorden of ten zuiden ervan.  
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Figuur 23: Hovmöller-diagram van de buitenste subgetijdebank. De locatie van de strandsuppletie is vanaf eind 2007 
weergegeven in licht roze op de achtergrond 

 

5.2 Dagelijkse niet-uniforme migratie 

Ook dagelijkse niet-uniforme migratie willen we analyseren. Op elke positie langs de kust kunnen we 
het verschil van de locatie van een zandbank tussen twee opeenvolgende dagen berekenen. Hiermee 
kan voor elke kustlangse positie een frequentieverdeling worden gemaakt zoals in Figuur 17 en 
Figuur 18. Deze frequentieverdelingen op elke kustlangse positie hebben we samengevat in Figuur 24 
en Figuur 25 voor de binnenste subgetijdebank. De kleuren geven de relatieve frequentie aan en op 
de verticale as vinden we de dagelijkse migratie. In de periode vóór de strandsuppletie is er minder 
migratie in het midden en noorden van het onderzochte gebied (rood rondom nul). In het zuiden is 
de migratie iets groter. Na de strandsuppletie neemt de migratie af in het zuiden. De afname van de 
dagelijkse migratie lijkt erop te duiden dat het systeem inerter geworden is. 
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Het is belangrijk op te merken dat de niet-uniforme migratie hoog kan zijn door loodrechte migratie, 
maar ook door translatie van muien in de zandbanken langs de kust. In het volgende hoofdstuk zullen 
we zien dat dit vaak voorkomt. 

 

Figuur 24: Niet-uniforme frequentieverdeling van de dagelijkse migratie voor de binnenste subgetijdebank 
voor de periode februari 1998 - juli 2007. 

 

Figuur 25: Niet-uniforme frequentieverdeling van de dagelijkse migratie voor de binnenste subgetijdebank 
voor de periode april 2008 – augustus 2011. 
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Figuur 26: ARGUS-beelden van een vertakking in 2010 op ongeveer 82 km. 

 

5.3 Bar switches en vervorkingen 

In Figuur 11 zagen we een voorbeeld van de bar switch in december 2001. Als reden hiervoor werd 
de aanwezigheid van de vooroeversuppletie genoemd, die in 1998 is uitgevoerd, hoewel ze ervoor in 
het natuurlijke systeem ook voorkwamen. De strandsuppletie, die tijdens het ‘Dijk in Duin’ project 
werd uitgevoerd, heeft na juli 2007 niet geleid tot bar switches in het gehele onderzochte domein (6 
km). Dat was ook te verwachten omdat de strandsuppletie niet tot grote kustlangse variatie in de 
buitenste bank heeft geleid. Zulke variaties zijn echter wel noodzakelijk voor bar switches. 

Wel hebben we drie keer vertakkingenvan de buitenste subgetijdebank waargenomen ter hoogte 
van de suppletie. Eén vertakking is te zien in Figuur 26, bij km 82. Aan het begin van het jaar ontstaat 
deze en migreert langzaam kustwaarts waar deze zich verenigt met de binnenste subgetijdebank. Dit 
is geen switch, maar een verschijnsel dat ‘Shoreward Propagatingen Accretionary Wave’ (SPAW) heet 
(Wijnberg en Holman, 2007). Dit fenomeen komt van nature voor in meervoudige banksystemen (bv 
zie ook Almar et al., 2010) en is waarschijnlijk niet gerelateerd aan het ‘Dijk in Duin’ project. 
Desondanks zijn deze verschijnselen in onze beelden slechts waargenomen na ‘Dijk in Duin’. 
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Samenvattend: Een grootschalige uitwijking richting zee in de laagwaterlijn en de binnenste 
subgetijdebank is waar te nemen ter hoogte van de suppletie en ten zuiden ervan. De afwijkingen 
bewegen langzaam naar het noorden met ongeveer 100 (laagwaterlijn) en 130 (binnenste 
subgetijdebank) meter per jaar. De dagelijkse migratie neemt in het zuiden af na de 
strandsuppletie en het systeem lijkt inerter te zijn geworden. Er zijn geen bar switches geweest na 
‘Dijk in Duin’. Wel zijn er enkele tijdelijke vertakkingen gevonden. Dit zijn natuurlijke fenomenen, 
die waarschijnlijk niet gerelateerd zijn aan het ‘Dijk in Duin’ project. 
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6. Kleinschalige kustlangse variaties in de laagwaterlijn en 
subgetijdebanken 
 

Ook op kleinere schaal dan de lengte van de strandsuppletie komen (niet-uniforme) variaties voor in 
de positie van de zandbanken. Sterke variaties kunnen muistromen veroorzaken, die de 
zwemveiligheid aantasten. Een illustratie van kleinschalige variaties in de zandbanken voor de kust is 
weergegeven in Figuur 27. Voor 22 november 2006 en 27 juni 2007 zijn de laagwaterlijn en 
subgetijdebanken weergegeven. Variaties zijn waar te nemen op kleine kustlangse lengte schalen van 
enkele honderden meters. Kustdwarse afwijkingen in de binnenste subgetijdebank op 22 november 
2006 lopen op tot 100 meter. 

In Figuur 28 zijn de banken op 16 juni 2010 en 16 september 2010 weergegeven. In deze figuur is te 
zien dat de variaties in de positie van de zandbanken relatief snel kunnen ontstaan en verdwijnen 
(ten opzichte van bijvoorbeeld de kustlangs gemiddelde migratie). Binnen twee maanden zijn de 
grote variaties in de buitenste subgetijdebank uitgedoofd. In dit geval zien we de vertakking die ook 
in Figuur 26 te zien is. Hoewel dergelijke veranderingen voor Noordwijk relatief snel plaatsvinden, 
zijn ze ten opzichte van veel andere, kleinere bankensystemen uitermate langzaam (bijvoorbeeld in 
Duck, VS (Lippmann en Holman, 1990)). 

 

 

Figuur 27: Positie van de laagwaterlijn (blauw), binnenste (rood) en buitenste (zwart) zandbank. 
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Figuur 28: Positie van de laagwaterlijn (blauw), binnenste (rood) en buitenste (zwart) zandbank. 

 

 

Figuur 29: Hovmöller-diagram van de afwijkingen van het gemiddelde 
van de laagwaterlijn. 

 

Figuur 30: Hovmöller-diagram van de afwijkingen van het gemiddelde 
van de binnenste subgetijdebank. 
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Om een globaal beeld te krijgen van het ontstaan, migreren en uitdoven van de kleinschalige 
kustlangse variaties gebruiken we weer Hovmöller-diagrammen. Nu willen we echter niet de positie 
van de banken precies weten, zoals hiervoor, maar de afwijking van de gemiddelde positie van de 
bank. Een waarde hiervoor vinden we door de gemiddelde positie van de bank van de van de 
gemeten positie af te trekken. We zien dit direct terug in de kleurschaal van de plots, die negatieve 
en positieve waarden geeft rondom nul. Figuur 29 en Figuur 30 geven de Hovmöller-diagrammen van 
de variaties van de laagwaterlijn en de binnenste subgetijdebank weer. 

Figuur 31 is het Hovmöller-diagram van de buitenste subgetijdebank. 

 

Figuur 31: Hovmöller-diagram van de afwijkingen van het gemiddelde van de buitenste subgetijdebank. 

 

Zoals verwacht is in de diagrammen voor de laagwaterlijn en de binnenste subgetijdebank duidelijk 
de suppletie weer te zien als een grootschalige afwijking. Maar ook kleinschaligere effecten zijn 
duidelijker te zien bij deze twee banken. Smalle afwijkingen zijn persistent en migreren heen en 
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weer, zoals zichtbaar door het verschuiven van de kleurenbanen. De hoeveelheid en sterkte van dit 
soort smalle afwijkingen neemt niet toe sinds de strandsuppletie. 

In de buitenste subgetijdebank zijn de afwijkingen over het algemeen iets breder en persistenter van 
aard. De stippellijnen in Figuur 31 geven twee voorbeelden van migratie aan van kustdwarse variaties 
langs de kust. Een migratiesnelheid van 1,7 meter en 2,3 meter per dag is veel groter dan de 
hierboven gemeten migratiesnelheid van de grootschalige afwijking. Verderop zullen we zien dat de 
migratiesnelheid van variaties in de binnenste bank nog groter kan zijn. We stellen vast dat er geen 
duidelijke voorkeursrichting is voor migratie naar het noorden of het zuiden. 

Uit Figuur 29-Figuur 31 kunnen we nog niet bepalen hoe vaak muien zich voordoen. Vooral de 
kleinschalige zeer sterke variaties in de binnenste subgetijdebank leiden tot muien. Variaties in de 
buitenste subgetijdebank leiden minder vaak tot muien omdat de waterdiepte hier groter is. Een 
probleem bij het kwantificeren van het aantal van muien is de grootschalige variatie. Deze verhoogt 
de kans op muien niet, maar is wel dominant in de Hovmöller-diagrammen in Figuur 29-Figuur 31 en 
verhoogt een gemeten variatie (standaard deviatie) van de positie van de bank. Om slechts 
kleinschalige variaties over te houden is het dus niet genoeg om slechts het verschil met de kustlangs 
gemiddelde positie te beschouwen. 

 

Figuur 32: Twee voorbeelden van de constructie van kleinschalige variaties in de positie van de binnenste 
subgetijdebank. Links is gedefinieerd door het verschil met de gemiddelde positie, rechts door het verschil met de positie 
na toepassing van het Hanning filter met halve breedte van 1000 meter.  
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Analoog aan de analyse van de tijdschalen in hoofdstuk 4 kunnen we ook hier differentiëren met 
behulp van een Hanning-walking-average-filter. Nu wordt echter niet gefilterd in de tijd, maar in de 
kustlangse positie. Een halve breedte van 1000 meter is gebruikt. Wanneer het gefilterde resultaat 
nu wordt afgetrokken van het origineel, dan blijft alleen de lijn over die de variaties in de kustdwarse 
posities weergeeft met een kortere kustlangse afstandschaal dan 1000 meter. Als voorbeeld zien we 
het resultaat voor 22 november 2006 in Figuur 32. In de figuur linksonder zien we de variaties ten 
opzichte van het gemiddelde. Deze methode is gebruik in de Figuur 29 – Figuur 30. De variatie ten 
opzichte van de gefilterde positie is rechtsonder te zien. Een Hovmöller-diagram van de binnenste 
subgetijdebank met de variatie ten opzichte van de gefilterde positie is te zien in Figuur 33. 

 

Figuur 33: Hovmöller-diagram van de variaties in kustdwarse positie ten opzichte van de gefilterde positie van de 
binnenste subgetijdebank. Zwart betekent een variatie naar de kust toe en geel en rood een variatie van de kust af. Bij 
een fel rode kleur is er sprake van een mui. Er komen overigens wel variaties voor die groter zijn dan +30 meter, maar 
omwille van de duidelijkheid van dit figuur is deze as  gelimiteerd op +30 meter. Witte stippellijnen geven voorbeelden 
aan van migratie van muien langs de kust. De blauwe lijnen geven de gemiddelde golfhoogte per seizoen aan, 
geprojecteerd op de y-as (langs de kust). 
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De kleuras is zo gekozen dat muien duidelijk zichtbaar worden. Een fel rode kleur geeft grote 
deviaties richting zee, dus de locatie van de muien, aan. Ten eerste is in deze plot van de binnenste 
subgetijdebank niet meer de dominante afwijking van de strandsuppletie zelf te zien. We zien verder 
dat een mui een aantal maanden kan bestaan. Soms is de positie van de mui stationair soms migreert 
deze langs de kust met snelheden tot 12 meter per dag. De richting van deze migratie kan mogelijk 
worden verklaard door de dominante invalshoek van de golven op de kust.  

In blauwe pijlen is de golfhoogte geprojecteerd op de kustlijn weergegeven. Deze projectie wordt als 
volgt gedaan: 

ℎ� = � cos�� − 	��, 

waarbij ℎ� de geprojecteerde golfhoogte is, �  is de golfhoogte (rms), � is de hoek waarvandaan de 
golven komen en � is de hoek die de oriëntatie van de kust aangeeft (ongeveer 28˚). Een positieve 
waarde van ℎ� betekent dat er vooral hoge golven vanuit het noorden werden gemeten. Een 
negatieve waarde staat voor golven uit het zuiden. Een pijl is het gemiddelde over een seizoen. Vaak 
komt de migratie richting van de muien langs de kust overeen met de richting waar de golven heen 
gaan. Dit suggereert dat de door brekende golven veroorzaakte kustlangse stroming 
verantwoordelijk is voor de langsmigratie van muien. 

Figuur 33 suggereert verder dat de hoeveelheid muien, evenals de migratiesnelheid van de muien, 
niet verandert na de strandsuppletie. Om dit verder te verifiëren kijken we naar twee parameters. De 
eerste is de standaard deviatie van de gefilterde kleinschaliger variaties van de binnenste 
subgetijdebank. Hoe groter dit getal, hoe meer kans er op muien was. Ten tweede definiëren we het 
aantal muien als het aantal keer dat de kleinschalige kustdwarse variatie een grenswaarde van 25 
meter overschrijdt (dus van <25 naar >25 en niet andersom). 

 

Figuur 34: Standaard deviatie van de variaties in kustdwarse positie ten opzichte van de gefilterde positie van de 
binnenste subgetijdebank.. De kleuren geven het aantal overschrijdingen van een grenswaarde 25 meter aan. 
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In Figuur 34 zijn beide parameters uitgezet tegen de tijd. Elk punt geeft de standaard deviatie van 
een meting aan vanaf 1998. De kleuren zijn het aantal muien (overschrijdingen van de grenswaarde) 
dat op dat moment aanwezig is. Zoals verwacht komen lage waardes voor de standaard deviatie 
overeen met weinig muien. Als de variatie hoger is is ook het aantal muien groter. 

Er is een duidelijke piek in de standaard deviatie rond eind 2006 begin 2007. Deze periode van veel 
kleinschalige variatie is ook terug te vinden in de Hovmöller-diagrammen in Figuur 30 en Figuur 32, 
en in de situatieschets van 22 november 2006 in Figuur 27. Een verklaring voor deze extreme situatie 
in niet gemakkelijk te geven. Mogelijk heeft de lage golfintensiteit in het voorgaande jaar hier iets 
mee te maken. In de eerste helft van 2006 zijn blauwe pijlen in Figuur 33 klein. 

Na begin 2007 is de standaard deviatie niet meer zo hoog. Over het geheel genomen is de standaard 
deviatie variabel, maar er zit geen trend in. Dit verandert niet na de aanleg van de strandsuppletie in 
2008. We concluderen dus dat de kans op muien niet is toegenomen na het ‘Dijk in Duin’ project en 
dat de aanwezige muien niet kustdwars groter zijn geworden. 

Samenvattend:  Kleinschalige kustloodrechte variaties (orde kleiner dan 1000 meter) komen voor 
in de laagwaterlijn en beide subgetijdebanken. Ze kunnen snel ontstaan en snel verdwijnen en 
hebben een levensduur van enkele maanden. Migratie langs de kust van kleinschalige afwijkingen 
komt veel voor en kan hoog zijn (10 meter per dag). Deze kustlangse migratie in de binnenste 
subgetijdebank wordt mogelijk veroorzaakt door (seizoensgemiddelde) invalshoek en hoogte van 
de golven. Het aantal kleinschalige variaties in de binnenste subgetijdebank is niet veranderd na 
‘Dijk in Duin’. Aangezien muien worden voornamelijk worden veroorzaakt door kleinschalige 
variaties in de binnenste subgetijdebank concluderen we dus dat de kans op muien niet is toe- dan 
wel afgenomen. 

 

  



39  

 

7. Analyse van de strandbreedte 
 

7.1 Hoogwaterlijnen en correctiemethode 

In dit hoofdstuk wordt de breedte van het intergetijdestrand (of ‘natte’ strandbreedte) onderzocht. 
Dit is in eerste instantie belangrijk omdat het een proxy is voor het volume zand in de intergetijde 
zone. Na een strandsuppletie willen we evalueren waar het gesuppleerde zand heen gaat. Met het 
huidige ARGUS-systeem is het nog niet mogelijk om volumes zand exact uit te rekenen met dezelfde 
temporele resolutie als in de voorafgaande hoofdstukken. In hoofdstuk 8.2 worden aanbevelingen 
gedaan hoe we deze volumes in de toekomst wel kunnen bepalen. De strandbreedte van het 
intergetijdestrand is ook interessant voor het gebruik van het strand. Wanneer deze erg groot is 
betekent het dat het strand veel breder wordt bij laagwater ten opzichte van hoogwater. Tenslotte is 
een analyse van de breedte van het intergetijdestrand interessant vanuit wetenschappelijk 
gezichtspunt. Na een strandsuppletie verwachten we dat het strand steiler wordt. Daarna 
verwachten we een adaptatie naar een vlakker strand. Hoe snel en op welke manier dit gebeurt is nu 
niet bekend. 

De breedte van het intergetijdestrand is gedefinieerd als de horizontale afstand tussen de laag- en 
hoogwaterlijn loodrecht op de kustlijn. Met het ARGUS-systeem is het mogelijk om zowel de 
hoogwaterlijn als de laagwaterlijn te onderscheiden. In andere studies komen soms andere definities 
voor van strandbreedte, bijvoorbeeld droge strand breedte. Het is op dit moment niet mogelijk om 
de breedte van het droge strand te meten met het ARGUS-systeem. Dit komt omdat de duinvoet, die 
vaak als landwaartse grens van het droge strand wordt gebruikt, niet te meten is met het huidige 
ARGUS-systeem in Noordwijk aan Zee. De strandsuppletie schermt de duinvoetpositie visueel af. Dit 
is de hoofdreden waarom we een andere definitie gebruiken van strandbreedte ten opzichte van 
andere studies. 

Onze definitie van strandbreedte wordt bepaald door twee zaken: steilheid van het strand in de 
intergetijdezone en het getijverschil (verschil in waterhoogte tussen hoog- en laagwater). In 
Noordwijk aan Zee hebben we te maken met een dubbeldaagsgetij met een getijverschil van 1,8 
meter bij springtij en 1,4 meter bij doodtij. Deze spring-doodtijcyclus duurt ongeveer twee weken. 
Hoogwater is dus niet constant even hoog. We moeten daarom de positie van de hoogwaterlijn 
corrigeren voor de schommelingen in waterstand tijdens hoogwater. De laagwaterlijn is al 
gecorrigeerd voor schommelingen in de waterstand zoals beschreven in hoofdstuk 2. Deze andere 
correctie voor de laagwaterlijn is nodig omdat deze breekt op de intergetijdebank en hierbij speelt 
dus golfhoogte ook een rol.  

Hoogwaterlijnen zijn moeilijker te bepalen uit ARGUS-beelden dan laagwaterlijnen. De 
omstandigheden waarop golven bij hoogwater op de kust breken komen minder vaak voor. Vaak zijn 
ze hun energie voor een groot deel al kwijtgeraakt boven de zandbanken. Er is daardoor niet altijd 
sprake van een duidelijke witte, hoog-intensiteitsbaan nabij de hoogwaterlijn.  
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Figuur 35: Kustlangs gemiddelde positie van de hoogwaterlijn als functie van de waterhoogte ten opzichte van NAP. De 
rode gestreepte lijn is een least sqare linear fit van de gemeten data (blauw). 

In Figuur 35 is de kustlangs gemiddelde positie van de hoogwaterlijn weergegeven als functie van de 
waterhoogte (na de suppletie). Er is een duidelijk lineair verband te zien. De rode lijn is een least 
square fit1 van de datapunten en de lineaire vergelijking is rechts boven gegeven. Er valt hieruit af te 
leiden dat, wanneer de waterstand met 1 meter toeneemt, de hoogwaterlijn 33 meter richting land 
verschuift. Met deze waarde kunnen we dus elke gemeten gemiddelde positie van de hoogwaterlijn 
corrigeren. De correctie is het verschil tussen de gemiddelde en momentane waterstand maal 32,639 
meter. 

Het effect van de correcties op de gemiddelde posities van de hoogwaterlijnen is weergegeven in 
Figuur 36. In de bovenste tijdserie zijn er geen correcties uitgevoerd, in de onderste tijdserie is dit 
wel het geval. We zien duidelijk dat de hoeveelheid ruis minder is geworden door de correctie toe te 
passen. De punten liggen dichter bij elkaar en de uitschieters zijn minder groot. We moeten echter 
wel opmerken dat er in de tijdserie van de hoogwaterlijn meer ruis te zien is dan bijvoorbeeld in die 
van de laagwaterlijn. Daarnaast zijn er in deze periode minder hoogwaterlijnen waargenomen dan 
laagwaterlijnen. Dit komt doordat de hoogwaterlijn moeilijker te meten is dan de laagwaterlijn. 

                                                        
1Least square fit: standaard methode om de gevonden datapunten (blauwe punten) met een mathematische 
functie (rode lijn) te beschrijven. Bij de least square fit wordt de functie (rode lijn) zo aangepaste, dat het 
kwadraat van de fouten (van de blauwe datapunten) ten opzichte van de functie minimaal is. 
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Figuur 36: Kustlangs gemiddelde positie van de hoogwaterlijn zonder correcties (boven) en met correcties (onder). 

 

7.2 Uniforme breedte van het intergetijdestrand 

Zoals beschreven in de inleiding wordt de breedte van het intergetijdestrand gedefinieerd als het 
verschil tussen de kustdwarse positie van de laagwaterlijn en de gecorrigeerde kustdwarse positie 
van de hoogwaterlijn. Ook bij de analyses van de strandbreedte hebben we de kust opgedeeld in drie 
secties Noord, Midden en Zuid, zoals weergegeven in Figuur 1. De tijdseries van de gemiddelde 
strandbreedte in deze secties zijn te zien in Figuur 37. Tevens is een tijdserie toegevoerd van de 
positie, gemiddeld langs de totale lengte van 6 kilometer rondom het ARGUS-station.  

Tijdens de uitvoering van het ‘Dijk in Duin’ project in winter 2007 – 2008 zien we een opmerkelijke 
verandering in de strandbreedte in de secties Midden en Zuid. De strandbreedte neemt abrupt met 
ongeveer 50 meter af; het strand wordt steiler. In de daaropvolgende jaren wordt de versmalling van 
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het intergetijdestrand langzaam gecompenseerd en neemt weer toe; het intergetijdestrand wordt 
weer flauwer. Gelijk aan het uniforme gedrag van de binnenste subgetijdebank en de laagwaterlijn is 
er geen verandering te zien in de noordelijke sectie. 

 

Figuur 37: Tijdserie van de kustlangs gemiddelde breedte van het intergetijdestrand in de verschillende secties en het 
totale domein. 

 

Voor de breedte van het intergetijdestrand is het zinvol om te kijken naar verschillende tijdschalen 
(Figuur 38). Gebruikmakend van de methode die is beschreven in hoofdstuk 4.2 maken we 
onderscheid tussen meerjarige tijdschalen, seizoenstijdschalen en kortere tijdschalen. 

Wederom zien we dat de variatie op meerjarige tijdschalen dominant is ten opzichte van die op 
kortere tijdschalen. Duidelijk is hierin de afname van de strandbreedte te zien na ‘Dijk in Duin’ en het 
daaropvolgende herstel. 

Op schalen van seizoenen lijkt een iets duidelijker periodiek signaal te zien en wellicht ook een 
afname van de variatie sinds ‘Dijk in Duin’. Dit zou ook te maken kunnen hebben met het geringere 
aantal stormen van de afgelopen jaren, gezien de correlatie die Quartel (2007) vindt tussen 
strandbreedte en seizoensvariaties in het golfklimaat. 

Op kortere tijdschalen zien we geen duidelijke invloed van de strandsuppletie. 



43  

 

 

Figuur 38: Breedte van het intergetijdestrand (bovenste rij), opgedeeld in meerjarige tijdschalen (tweede rij), 
seizoensschalen (derde rij) en kortere tijdschalen (onderste rij). 

 

 

7.3 Niet-uniforme breedte van het intergetijdestrand 

Om niet-uniforme patronen zichtbaar te maken hebben we de strandbreedte als Hovmöller-diagram 
geplot in Figuur 39 links. Uitleg over de Hovmöller-diagrammen is gegeven in hoofdstuk 5.1. Vanaf 
eind 2007 zien we een blauwe vlek in het midden ontstaan: de afname van de strandbreedte.  Dit 
komt wederom overeen met de plaatsing van de strandsuppletie, hier weer aangegeven in licht roze 
op de achtergrond. Ook ten zuiden van de strandsuppletie zien we een afname van de 
strandbreedte, zij het in mindere mate. Ten noorden van de strandsuppletie is dit duidelijk niet het 
geval. 

De langzame aanpassing van de strandbreedte na de suppletie is ook te zien in het Hovmöller-
diagram. Direct na de suppletie is de kleur tussen km 80 en 82,5 overwegend blauw. Naarmate de 
tijd vordert richting 2011 wordt deze kleur overwegend groen. 
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Figuur 39: Hovmöller-diagrammen van de breedte van het intergetijdestrand (links) en de afwijkingen van het 
gemiddelde (rechts). De locatie van de strandsuppletie is vanaf eind 2007 weergegeven in licht roze op de achtergrond 
(links). 

Er is geen sprake van migratie langs de kust of uitbreiding van de grootschalige variaties in 
stranbreedte. Dit was wel het geval bij de variaties in de zandbanken en de laagwaterlijn. Ze liggen 
dus stationair op hun plek en passen zich langzaam aan. 

Het rechter Hovmöller-diagram van Figuur 39 geeft de afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde 
strandbreedte aan. Hiervoor is dezelfde methode gebruikt als in Figuur 29 - Figuur 31. Opvallend is 
dat er weinig verschillen zijn met de linker figuur. Er zijn geen belangrijke kleinschalige fenomenen 
waar te nemen. De duidelijkste kleinschalige variaties vinden we eind 2006. Deze zijn het gevolg van 
heftige variaties in de laagwaterlijn. In deze periode zagen we ook grote variaties in de binnenste 
subgetijdebank en grote kans  op muien. 

Omdat we weinig verschillen opmerken tussen de Hovmöller-diagrammen in Figuur 39 concluderen 
we, dat de (grootschalige) variaties langs de kust groter zijn dan de kustlangs gemiddelde variaties. 
Dit komt vooral doordat we voor een kustlangs domein (van km 79 tot km 85) hebben gekozen dat 
zowel een strandsuppletie als geen strandsuppletie bevat. 

Samenvattend: Het ‘Dijk in Duin’ project zorgt voor een reductie van de breedte van het 
intergetijdestrand, ter hoogte van de strandsuppletie en ten zuiden daarvan. In de daaropvolgende 
jaren wordt deze langzaam gecorrigeerd en neemt de breedte langzaam weer toe. Ten noorden 
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van de strandsuppletie is er geen verandering waar te nemen. De dominante variatie vindt plaats 
op meerjarige tijdschalen. Er zijn weinig belangrijke kleinschalige variaties in de strandbreedte 
gevonden. 
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8. Discussie 
 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien, dat het ‘Dijk in Duin’ project een eenmalige 
instantane zeewaartse verplaatsing van de laagwaterlijn en de binnenste subgetijdebank tot gevolg 
had. Dit gebeurde ter hoogte van de strandsuppletie en ten zuiden ervan. Na deze eenmalige 
verplaatsing is het gedrag van de zandbanken niet overduidelijk veranderd ten opzichte van de 
situatie voor de ‘Dijk in Duin’. In dit hoofdstuk zullen we de resultaten duiden en vergelijken met die 
na andere suppleties. 

 

8.1 Vergelijking met andere suppleties 

De morfologische consequenties van de ‘Dijk in Duin’-strandsuppletie verschillen met die van 
voorgaande vooroeversuppleties. In vooroeversuppleties zagen we vaak een grote invloed op het 
gedrag van de zandbanken. Na de vooroeversuppletie in Noordwijk van 1998 is de natuurlijke 
zeewaartse propagatie van de zandbanken tot stilstand gekomen (Ojeda et al., 2008) en hebben een 
aantal bar switches plaatsgevonden. Dit is een direct effect van de plaatsing van het zand op de 
vooroever. Op Terschelling, in een systeem met 3 zandbanken, heeft de vooroeversuppletie (van 2.1 
Mm3 en 4,5 kilometer lengte) de banken 6 – 7 jaar tegen gehouden (Grunnet en Ruessink, 2005). 
Ojeda et al. (2008) suggereerden dat de grootte van een suppletie in m³/m ten opzichte van het 
zandvolume van de zandbanken in m³/m de duur van de verstoring en de mate van onderdrukking 
van de natuurlijke dynamiek bepaalt. 

De strandsuppletie tijdens ‘Dijk in Duin’ heeft slechts in enkele maanden de kustdwarse positie van 
de zandbanken duidelijk beïnvloed. In een korte periode, de winter van 2007 – 2008, schoven de 
laagwaterlijn en de binnenste subgetijdebank 50 – 100 meter richting zee. De laagwaterlijn schoof op 
door de implementatie van de strandsuppletie, de bankverschuiving is hier een instantane respons 
op. Daarna zien we geen verandering met de voorafgaande situatie. In de buitenste bank zien we 
zelfs helemaal geen verandering door de strandsuppletie. Het niet naar zee bewegen van de 
zandbanken na het ‘Dijk in Duin’ project schrijven we niet toe aan de strandsuppletie, maar aan het 
eerder genoemde stabiliserende effect van vooroeversuppleties die in de voorafgaande jaren zijn 
gedaan. 

Een ander belangrijk punt van aandacht waren de kleinschalige kustlangse variaties. Na de 
vooroeversuppletie in 1998 in Noordwijk namen de kleinschalige variaties niet toe. In tegenstelling 
tot de situatie in Noordwijk namen de kleinschalige variaties na de vooroeversuppletie op 
Terschelling wel toe. Variaties ontstonden veelal aan de westkant van het onderzochte domein in de 
binnenste bank en propageerden onder invloed van de dominante west-oost langsstroom langs de 
kust naar het oosten. Mogelijk moet een verklaring voor het verschil tussen het gedrag in Noordwijk 
en op Terschelling gezocht worden in de locatie van de vooroeversuppletie. Op Terschelling was dit 
tussen de tweede en derde subgetijdebank en in Noordwijk was dit zeewaarts van de buitenste 
subgetijdebank. 
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Ook de strandsuppletie tijdens ‘Dijk in Duin’ heeft geen duidelijke consequenties voor de 
kleinschalige kustdwarse variaties. Hun aantal neemt niet toe en ook de grootte van de kustdwarse 
variaties blijft ongeveer constant. In het algemeen lijkt het systeem zelfs inerter te zijn geworden. De 
dagelijkste migratie is iets afgenomen sinds de suppletie. Dit zou deels verklaard kunnen worden 
door het feit dat er sinds 2008 minder stormen hebben plaatsgevonden, waardoor er minder hoge 
golven waren in deze periode. Aan de andere kant kan ook de toename van de hoeveelheid zand in 
het zandbanksysteem door eerdere vooroeversuppleties deze toename in inertie veroorzaakt 
hebben. We merken dus op dat de stabiliteit van de strandsuppletie in Noordwijk aan Zee wellicht 
niet universeel is. Het kan zo zijn dat locaties zonder door vooroeversuppleties versterkte 
zandbanken minder stabiele resultaten geven na een strandsuppletie. 

Ook ten zuiden van de suppletie zelf (van km 82,25 tot km 85) zijn de banken richting zee verplaatst 
en is de migratie afgenomen. De oorzaak hiervan zou men kunnen zoeken bij de voorgaande 
vooroeversuppleties. De suppletie van 1998 liep ongeveer tot aan km 83.5. Hierdoor bewoog de 
bank in het zuiden meer richting zee en vond er een bar switch plaats. Het gedrag van de zuidelijke 
sectie om mee naar buiten te bewegen zou hiermee te vergelijken kunnen zijn. Een andere verklaring 
kan zijn dat het een natuurlijk effect is en dat de zandbank in het zuiden altijd iets meer richting zee 
ligt. 

Verder is de langzame noordwaartse verschuiving van de grootschalige deviaties in de laagwaterlijn 
en de binnenste subgetijdebank opvallend (stippellijnen Figuur 21Figuur 22). De oorzaak hiervan kan 
het golfklimaat zijn, met een dominante richting uit het zuidwesten, die deze deviaties noordwaarts 
stuwen. Een andere verklaring kan zijn dat hier simpelweg diffusie plaatsvindt. Hierdoor breiden de 
deviaties zich in principe in zuidelijke en noordelijke richting uit. In zuidelijke richting zijn ze echter 
niet waar te nemen door het feit dat de zandbanken in het zuiden al meteen meebewogen sinds de 
strandsuppletie zelf. 

We concluderen dat de effecten van vooroeversuppleties op het gedrag van zandbanken op veel 
langere termijn merkbaar zijn dan die van deze strandsuppletie. We kunnen dit verklaren door te 
kijken naar het belangrijkste verschil tussen strandsuppleties en vooroeversuppleties. Bij een 
strandsuppletie is rand van het systeem verschoven, maar er wordt niet direct zand in het 
zandbanksysteem toegevoegd. Bij een vooroeversuppletie is het zandbanksysteem veranderd door 
extra sediment direct ‘in het zandbanksysteem’ te positioneren. Bovendien verandert een 
vooroeversuppletie de hoogte van de inkomende golven, zeker bij storm; een strandsuppletie doet 
dit uiteraard niet. Al met al lijkt een vooroeversuppletie een veel langduriger effect op zandbanken 
hebben. 

 

8.2 Aanbevelingen : ARGUS gebruiken om volumes en muistromen te monitoren 

Het ARGUS-systeem is een nuttig en betrouwbaar instrument voor de bepaling van de positie van 
zandbanken. Een andere grootheid die van belang is voor de kust beheerder, is de volumedistributie 
van het zand. Volumes zijn, via kustlijnberekeningen, ingebed in het beheer en beleid. 

Het ARGUS-systeem leent zich in principe ook voor dit doel. Uunk et al. (2010) beschrijven een 
methode waarbij dit mogelijk is voor volumes van het natte strand. Om zandvolumes te bepalen 
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wordt het bodemprofiel van de intergetijdezone bepaald. Als basis worden de 10 minuten time-
exposure opnamen gebruikt. De waterlijnlijn wordt bepaald op meerdere momenten op de dag 
tijdens verschillende getijdefasen. Met de gemeten waterstand en golfhoogte en het hoogte model 
van Aarninkhof et al. (2003) kan aan elke gemeten waterlijn een hoogte ten opzichte van NAP 
worden toegekend. Alle hoogtelijnen samen vormen een bodemprofiel van de intergetijdezone. Dit 
bodemprofiel wordt vervolgens omgerekend naar volumes. 

Een methode om diepteprofielen te verkrijgen buiten de intergetijdezone, genaamd ‘Beach Wizard’, 
wordt gepresenteerd door Van Dongeren et al. (2008). Het gaat hier om een assimilatiemodel, 
waarmee een geschat diepteprofiel wordt gecorrigeerd in de tijd met behulp van drie op ARGUS-
videodata gebaseerde variabelen: De energiedissipatie van de golven, de fasesnelheid van golven, en 
het bodemprofiel van de intergetijdezone. Al deze variabelen zijn in principe te verkrijgen met 
behulp van het ARGUS-station in Noordwijk. Het bodemprofiel in de intergetijdezone vindt men met 
de methode van Uunk et al. (2010). Om ‘Beach Wizard’ te gebruiken in Noordwijk is echter wel een 
softwarematige aanpassing nodig in het inwinprotocol van het ARGUS-station. 

De informatie over het bodemprofiel die is verkregen met ‘Beach Wizard’ kan worden gebruikt als 
input in een operationeel hydrodynamisch numeriek voorspellingsmodel. Dit kan dan aan de hand 
van meteorologische en hydrodynamische condities voorspellen hoe de morfologie voor de kust zal 
veranderen en waar muien zullen optreden.  

Concrete aanbevelingen die hieruit volgen: 

1. Uitbreiden van de video-monitoring naar volumes. Dit vereist: 
a. inwinning van time-stacks ter bepaling van de golfsnelheid. Hiervoor zijn enkele 

softwarematige aanpassingen aan het ARGUS-systeem nodig. 
b. enkele in-situ metingen van het strand en de onderwateroever ter validatie. Voor het 

intergetijdestrand bevelen wij één keer per maand aan, gegeven de bevindingen van 
Quartel et al. (2008); voor de subgetijdezone één keer per half jaar. 

2. De koppeling van verkregen data aan een operationeel water- en morfodynamisch model 
voor het verkrijgen van inzicht in de stroomsnelheden in muien (zwemveiligheid) en de 
toekomstige ontwikkeling van de zandvolumes. Een dergelijk systeem kan dienen als 
prototype voor andere grootschalige ingrepen, bijvoorbeeld de Zandmotor. 
 

Deze aanbevelingen suggereren een nauwe samenwerking tussen de Universiteit Utrecht 
(dataverwerking), Deltares (modelontwikkeling) en Rijkswaterstaat (beheer en beleid).  
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9. Conclusies 
 

In dit rapport is onderzocht hoe het gedrag van zandbanken is veranderd na het 
kustversterkingsproject ‘Dijk in Duin’ in Noordwijk aan Zee. Bij de aanleg van ‘Dijk in Duin’ in winter 
2007 – 2008 is een dijk van 1,5 kilometer aangelegd in het eerste duin vanaf het strand. Dit duin is 
vervolgens verbreed en er is een strandsuppletie uitgevoerd. In dit onderzoek zijn ARGUS-beelden 
gebruikt, die beschikbaar zijn vanaf 1995. De analyses uit hoofdstukken 4 tot en met 7 hebben 
betrekking op de periode 2005 – 2011. 

Figuur 40 en Figuur 41 geven een grafische weergave van de belangrijkste conclusies van het 
onderzoek. De eerste figuur geeft de positie weer van de verschillende zandbanken voor de kust van 
Noordwijk aan Zee (sectie Midden) van 1995 tot 2011. Tot 1998 zien we een natuurlijk systeem, met 
banken die van de kust af bewegen. Na de plaatsing van de vooroeversuppleties stagneert deze 
beweging en blijven de banken op dezelfde plaats liggen. De strandsuppletie van ‘Dijk in Duin’ zorgt 
voor een snelle eenmalige verplaatsing naar zee van de laagwaterlijn en de binnenste 
subgetijdebank. Daarna blijven de banken weer op dezelfde plek liggen. In de buitenste 
subgetijdebank is geen verandering waar te nemen na ‘Dijk in Duin’. 

 

Figuur 40: Schematische weergave van de invloed van vooroeversuppleties en het 'Dijk in Duin' project op de positie van 
de zandbanken voor de kust van Noordwijk aan Zee. In deze tijserie zijn te zien: laagwaterlijn (blauw), binnenste 
subgetijdebank (rood), buitenste subgetijdebank (zwart) en de vooroeversuppleties (groen en oranje). De lichter 
gekleurde tijdseries representeren gemeten data gemiddeld langs de kust van de sectie Midden.  
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Figuur 41 zegt iets over de kans op muien vanaf de eerste vooroeversuppletie in 1998. Deze kans is 
variabel. Soms zijn er meer muien, soms minder. Na ‘Dijk in Duin’ zien we geen duidelijke toe- of 
afname van deze kans. 

 

Figuur 41: Schematische weergave van een tijdserie van de kans op muien bij Noordwijk aan Zee, zowel voor als na het 
project 'Dijk in Duin'. 

 

Over het geheel gezien zijn er weinig dramatische ontwikkelingen naar aanleiding van ‘Dijk in Duin’, 
afgezien van een eenmalige bankverschuiving en een tijdelijke reductie van de strandbreedte. 

Meer gedetailleerde conclusies kunnen we trekken door de deelvragen uit hoofdstuk 1.1 te 
beantwoorden. Per deelvraag is het antwoord gegeven in hoofdstukken 4 – 7 (dik gedrukt), waarin 
de onderdelen van het onderzoek zijn gepresenteerd. Er wordt in de deelvragen onderscheid 
gemaakt tussen uniform gedrag, grootschalig niet-uniform gedrag en kleinschalig niet-uniform 
gedrag. Met uniform gedrag bedoelen we het gedrag van de kustlangs gemiddelde positie van een 
zandbank. Bij de analyse van niet-uniform gedrag kijken we naar de kustlangse variaties in de 
kustloodrechte positie van een zandbank. 

1. Wat is de invloed van het ‘Dijk in Duin’ project op het uniforme gedragvan zandbanken in 
de tijd? 

Tijdens de uitvoering van de strandsuppletie in winter 2007 – 2008 heeft er een snelle eenmalige 
migratie richting zee plaatsgevonden (50 – 100 meter) van de laagwaterlijn en de binnenste 
subgetijdebank. Dit gebeurt zonder vertragingstijd. Ook ten zuiden van de strandsuppletie is 
hetzelfde gedrag waargenomen, in tegenstelling tot de noordelijke sectie waar geen plotselinge 
migratie plaatsvond. De buitenste subgetijdebank is niet verschoven. Uniforme variatie op 
schalen van seizoenen, weken en dagen verandert niet sinds ‘Dijk in Duin’. De dominante variatie 
vindt plaats op lange meerjarige tijdschalen, vooral door de strandsuppletie zelf. Minder groot is 
de variatie op tijdschalen seizoenen, weken en dagen.  
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2. Wat is het effect op het niet-uniforme gedrag?  

Een grootschalige afwijking richting zee in de laagwaterlijn en de binnenste subgetijdebank is 
waar te nemen ter hoogte van de suppletie en ten zuiden ervan. De afwijkingen bewegen 
langzaam naar het noorden met ongeveer 100 (laagwaterlijn) en 130 (binnenste subgetijdebank) 
meter per jaar. De dagelijkse kustloodrechte migratie neemt in het zuiden af na de 
strandsuppletie en het systeem lijkt inerter te zijn geworden. Er hebben geen bar switches 
plaatsgevonden na ‘Dijk in Duin’. Wel zijn er enkele tijdelijke vertakkingen gevonden. Dit zijn 
natuurlijke fenomenen, die waarschijnlijk niet gerelateerd zijn aan het ‘Dijk in Duin’ project. 

3. Kleinschalige variaties van zandbanken: zijn er meer of minder muistromen? 

Kleinschalige kustloodrechte variaties (orde kleiner dan 1000 meter) komen voor in de 
laagwaterlijn en beide subgetijdebanken. Ze kunnen snel ontstaan en snel verdwijnen en hebben 
een levensduur van enkele maanden. Migratie langs de kust van kleinschalige afwijkingen komt 
veel voor en kan hoog zijn (10 meter per dag). Deze kustlangse migratie in de binnenste 
subgetijdebank wordt mogelijk veroorzaakt door (seizoensgemiddelde) invalshoek en hoogte van 
de golven. Het aantal kleinschalige variaties in de binnenste subgetijdebank is niet veranderd na 
‘Dijk in Duin’. Aangezien muien worden voornamelijk worden veroorzaakt door kleinschalige 
variaties in de binnenste subgetijdebank concluderen we dus dat de kans op muien niet is toe- 
dan wel afgenomen. 

4. Wat is de invloed van het ‘Dijk in Duin’ project op de strandbreedte? 

Het ‘Dijk in Duin’ project zorgt voor een reductie van de breedte van het intergetijdestrand, ter 
hoogte van de strandsuppletie en ten zuiden daarvan. In de daaropvolgende jaren wordt deze 
langzaam gecorrigeerd en neemt de breedte langzaam weer toe. Ten noorden van de 
strandsuppletie is er geen verandering waar te nemen. De dominante variatie vindt plaats op 
meerjarige tijdschalen. Er zijn weinig belangrijke kleinschalige variaties in de strandbreedte 
gevonden. 
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