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De Zandmotor: Aanjager van
innovatief kustonderhoud

De Zandmotor
In 2011 is voor de kust van Ter Heijde en Kijkduin
De Zandmotor aangelegd: een grote kunstmatige
zandbank in de vorm van een schiereiland. Zeestroming,
wind en golven hebben vrij spel gekregen om het zand te
verspreiden langs de Delflandse kust tussen Hoek van
Holland en Scheveningen.
De Zandmotor is belangrijk als experiment voor innovatief
kustonderhoud. Sinds de aanleg volgen tientallen
onderzoekers van verschillende universiteiten en
kennisinstellingen de ontwikkeling van de Zandmotor op
de voet. Hoe snel verspreidt het zand zich langs de kust?
In hoeverre draagt de Zandmotor bij aan kustveiligheid?
Hoe gaat de natuur zich ontwikkelen in de ondiepe zee,
op het strand en in de duinen? Komen er meer vissen en
vogels op de nieuwe kuststrook af? En welk effect heeft
het nieuwe landschap op de recreatie van mensen?
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Tussenstand: eerste conclusies
Vijf jaar na de aanleg van de Zandmotor zijn de resultaten van de eerste grote evaluatie bekend.
De conclusies zijn positief. Het zand verspreidt zich onder invloed van wind, golven en stroming
geleidelijk noord- en zuidwaarts. Het gebied is steeds meer gaan lijken op de dynamische kustnatuur
zoals we die kennen van de Waddeneilanden. Diverse planten, vogels en andere dieren hebben zich in
het nieuwe, aantrekkelijke kustlandschap genesteld. Het gebied heeft ook grote recreatieve waarde
voor natuurliefhebbers en actieve sporters. De Zandmotor heeft zich ontwikkeld tot een internationaal
bekend innovatie-icoon en zorgt daadwerkelijk voor een bredere kustzone.

De verandering van de Zandmotor in beeld
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Belangrijkste bevindingen na vijf jaar
Zandmotor kan langer mee dan voorzien

De levensduur van de Zandmotor was vooraf geschat op 20 jaar. In die periode zou het zand van de
Zandmotor zich verspreiden over de Delflandse kust. Die levensduur wordt waarschijnlijk langer. Op dit
moment voorziet de Zandmotor al meer dan 5 km kust van zand. In de eerste vier jaar is bijna 1 miljoen
kuub zand verplaatst naar het zuiden, circa 1,5 miljoen kuub is verplaatst naar het noorden.
Duinvorming minder snel dan verwacht

De duinaangroei in het kustgebied van de Zandmotor verloopt minder snel dan verwacht. Dit heeft
echter geen effect op de veiligheid van de kust; deze was immers al op sterkte voordat de Zandmotor
werd aangelegd. Belangrijke reden voor de minder snelle groei is dat het zand zich over een relatief
grote afstand moet verplaatsen naar de duinen. Ook is flink wat zand terechtgekomen in de lagune en
het duinmeer. De verwachting is dat de duinvorming sneller zal gaan zodra deze meer opgevuld zijn met
zand. Ook het relatief intensieve gebruik van het strand door voertuigen staat de ontwikkeling van
jonge duintjes in de weg.
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De Zandmotor is belangrijk
als experiment voor
innovatief kustonderhoud

Flora: meer plantensoorten, meer groeiplaatsen

Het aantal plantensoorten en het aantal groeiplaatsen in het gebied van Zandmotor neemt toe.
Het betreft met name biestarwegras- en helmvegetaties. Op enkele plekken groeit de rode lijstsoort
Blauwe Zeedistel. Rondom het duinmeer vinden we ook helmgras. Dichtbij de waterlijn is een lint van
laagblijvende plantjes ontstaan. In het duinmeer zelf groeien volop waterplanten.
Fauna: flinke variëteit aan vogels en bodemdieren

De eerste vijf jaar zijn vijftig vogelsoorten rond de Zandmotor waargenomen. De kokmeeuw komt
verreweg het meest voor, net als stormmeeuwen, zilvermeeuwen, futen en aalscholvers. Ook meerdere
typen steltlopers zoals de scholekster bezoeken de zandmotor. Zeehonden komen nauwelijks bij de
Zandmotor. Vermoedelijk zijn er hiervoor te veel recreanten. Rond de Zandmotor zijn er ook veel
bodemdieren. De gebieden met relatief fijn zand, net ten noorden en ten zuiden van de Zandmotor,
hebben de grootste variëteit. De randen van de lagune lijken op een wadplaat (met veel voedselrijk slib
tussen het zand) en zijn niet alleen rijk aan foeragerende vogels zoals drieteenstrandlopers en rosse
grutto’s, maar ook aan bodemdieren. Op het midden van de Zandmotor, waar grover zand ligt, zijn
weinig bodemdieren.
Recreatie: minder badgasten, meer wandelaars en kitesurfers

Bij de start van de Zandmotor was iedereen benieuwd naar de effecten op recreatie. Vijf jaar later is de
variëteit in recreatie groter geworden. Op het strand tussen Ter Heijde en Kijkduin zijn minder
badgasten: mensen die louter komen zonnen en zwemmen. Tegelijkertijd zijn er meer mensen die een
dagje komen kijken naar de Zandmotor, meer bezoekers met een hond, meer kitesurfers en meer
avondbezoekers. Vooral voor kitesurfers is de lagune een ‘hotspot’ geworden. Ook zijn er volop
buitenactiviteiten zoals paardrijden, vissen en hardlopen. Mede dankzij een app hebben hulpdiensten
inzicht in de veranderde stromingen rond de Zandmotor. Hierdoor kunnen ze de veiligheid van
recreanten goed in de gaten houden.

De ontwikkeling van de Zandmotor in het kort
1.	Lengte langs het strand: verlengd van 2,37 km tot circa 5,5 km in 2016 .
2.	Verste punt in zee: De Zandmotor stak bij aanleg 1 km ver in zee, nu nog 650 meter.
Door storm is aan de zeezijde zand afgeslagen. Hierdoor zijn ‘kliffen’ ontstaan.
3.	Hoogste punt: Het droge deel van de Zandmotor is 50 centimeter lager geworden.
Op het hoogste punt was de Zandmotor 7 meter hoog, rond het duinmeer was de
Zandmotor 5 meter hoog.
4.	Grootte lagune: Er is ongeveer 300.000 m3 zand in de lagune terechtgekomen,
meer dan de helft komt daar via stuiven.
5.	Diepte lagune: Het diepste gedeelte van de lagune is meer dan vier meter diep.
6.	Lengte en diepte geul: De geul is langer geworden, van 1,2 kilometer naar 2,7 kilometer.
7.	Oppervlak Duinmeer: er is ongeveer 100.000 m3 zand in het duinmeer gewaaid, vooral aan
de westkant. Het duinmeer is hierdoor kleiner geworden. De diepte is circa 2 meter gebleven.

Het experiment gaat door, net als de monitoring
De Zandmotor is een experiment over een periode van twintig jaar. Het gebied blijft zich uiteraard
ontwikkelen. In 2021 volgt opnieuw een evaluatie. Dan krijgen we wellicht antwoord op vragen die nu
nog niet goed beantwoord kunnen worden omdat de evaluatieperiode te kort is. Is een eenmalige grote
zandtoevoeging zoals de Zandmotor bijvoorbeeld beter voor bodemdieren dan een regulier programma
waarbij ongeveer elke vier jaar op eenzelfde plek zand wordt gestort om de kust te onderhouden? En,
zeker zo interessant: is de Zandmotor goedkoper dan de reguliere zandstortingen? We weten inmiddels
dat de Zandmotor zowel qua kosten als qua effect een reëel alternatief is voor kustbeheer. Of de aanleg
van een Zandmotor ook echt goedkoper is, valt nu nog niet met zekerheid te zeggen. Kijk voor meer
informatie op www.dezandmotor.nl
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