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SAMENVATTING 

In 2009 is voor de kust van Delfland ter hoogte van s-Gravenzande een nieuw duingebied aangelegd 

als compensatie van effecten die na aanleg van Maasvlakte 2 worden verwacht in Natura 2000-

gebieden Voornes Duin en Solleveld & Kapittelduinen. Als compensatie dient hier ongeveer 10 

hectare van het habitattype ‘Grijze duinen’, ongeveer 6 hectare ‘Vochtige duinvalleien’ en een 

groeiplaats van de groenknolorchis in een vochtige duinvallei te worden ontwikkeld . Deze opgave 

is o.a. vastgelegd in de voorlopige aanwijzing van het duincompensatiegebied als Natura 2000-

gebied ‘Spanjaards Duin’ in 2011. 

 

Het duincompensatiegebied heeft de vorm van een langgerekte vallei, een deels met helm 

beplante zeereep ’basisduin’ aan de zeezijde daarvan. Op het nu nog overwegend kale zand 

moeten zich de komende tien à vijftien jaar de bovengenoemde habitattypen ontwikkelen  en moet 

zich de groenknolorchis vestigen.  

 

In 2010 is het gebied overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap en het wordt sindsdien 

Spanjaards Duin genoemd. Het Zuid-Hollands Landschap heeft tot taak het terrein op de juiste 

manier te beheren, hierin bijgestaan door de Commissie Dagelijks Beheer Duincompensatie en de 

Begeleidingscommissie Duincompensatie Delfland. 

 

De ontwikkelingen in het Spanjaards Duin worden gevolgd door monitoring van abiotische en 

biotische parameters. Het doel hiervan is tweeledig. In de eerste plaats wordt nagegaan of de 

juiste milieuomstandigheden ontstaan die nodig zijn voor de ontwikkeling van de doelhabitats. Als 

de ontwikkeling niet volgens plan verloopt, kan op basis van deze gegevens worden ingegrepen , 

bijvoorbeeld door extra inrichtingsmaatregelen. In de tweede plaats wordt nagaan of de juiste 

vegetaties zich in het juiste tempo ontwikkelen zodat hiermee tijdig aan de 

compensatiedoelstelling wordt voldaan. 

 

In dit rapport wordt op basis van monitoringgegevens een beeld geschetst van de ontwikkelingen 

die tot het einde van 2012 hebben plaats gevonden. Aan de hand hiervan wordt een inschatting 

gemaakt in hoeverre de ontwikkelingen volgens plan verlopen. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren is ten behoeve van dit jaarverslag een meer uitgebreide analyse van de resultaten 

grondwatermonitoring uitgevoerd. Doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling 

van de grondwaterstand ten opzichte van de maaiveldhoogte in de vallei om te kunnen beoordelen 

in hoeverre deze ‘op schema’ ligt voor de ontwikkeling van het geplande areaal ‘Vochtige 

duinvalleien’. In 2014 is een uitgebreide evaluatie gepland. 

 

Ontwikkeling strand en vooroever 

Op het strand is er sprake van wisselende veranderingen, deels het gevolg van suppleren in 2009, 

deels door het verplaatsen van banken. De contourlijnen op 1.0, 2.0 en 3.0 m boven NAP 

verplaatsen tussen 2010 en 2012 landwaarts, het strand wordt dus smaller. Dit wordt mede 

veroorzaakt door verdieping van de onderwateroever. De 4.0 m NAP-contourlijn is overwegend 

landwaarts verplaatst, maar hier en daar is er ook sprake van een zeewaartse verplaatsing, met 

name voor het beplante middendeel en zuidelijke deel. De 5.0 m NAP-contourlijn is redelijk 

stationair, aan de zuidkant enigszins zeewaarts verplaatst en op het noordelijke niet beplante 

basisduin door erosie (en dus verlaging) verdwenen.  

 

Conclusie strand en vooroever 

Het strand vertoont mede onder invloed van de suppletie in 2009 wisselende veranderingen. De 

overwegende trend is echter dat het strand smaller wordt, mede door een oprukkende 

onderwateroever. Het strand is echter nog breed en hoog genoeg om als ‘zandbron’ voor opstuiving 

elders te fungeren. 
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Ontwikkeling basisduin 

Ieder jaar is er sprake van een forse aanstuiving op het beplante basisduin en geringe erosie op het 

niet beplante basisduin (met name in het noordelijk deel, nauwelijks in het zuidelijk deel). In 

beide gevallen is sprake van depositie van zand aan de landzijde. Het gevolg is dat het beplante 

basisduin hoger en breder wordt en het niet beplante basisduin iets lager en breder wordt. 

Verbreding van het basisduin aan de landwaartse zijde gaat ten koste van potentieel 

valleioppervlak. Het beplante basisduin is in de periode 2010-2012 0.5 tot meer dan 2.0 m 

opgehoogd (vooral op het binnen- en buitentalud), het niet beplante basisduin is in dezelfde 

periode 0.3 tot 0.7 m lager geworden, vooral op de kruin. Het noordelijke niet-beplante basisduin 

is nu overal lager dan 5.0 m NAP. De ontwikkeling ter hoogte van de bebouwing en aan weerzijden 

van Slag Vlugtenburg is afwijkend. Rondom de bebouwing wordt zand afgevoerd naar het strand. 

Aan de zuidkant is de depositie achter de strandhuisjes op het basisduin geringer dan over de rest 

van het beplante basisduin. 

 

Conclusie Basisduin 

Het beplante deel van het basisduin wordt hoger en breder, het niet beplante deel lager en 

breder. Een groot deel van het niet-beplante basisduin is nu lager van 5.0 m NAP. Om verdere 

erosie van het basisduin en gedeeltelijke opvulling van de vallei tegen te gaan is het gewenst 

maatregelen te nemen die verdere verstuiving tegengaan en het opstuiven tot een hoger niveau 

stimuleren. Op termijn wordt hiermee de kans op (ongewenste) overstroming van de vallei 

verkleind. 

 

Ontwikkeling duinvallei 

De vallei diept nog steeds uit, waarbij de lage valleibodem (beneden 2.5m NAP) in oppervlak 

toeneemt en ook steeds dieper wordt. Door de verdieping van de vallei en stijging van het 

grondwater (gerelateerd aan toegenomen neerslag) was er in februari 2013 sprake van grondwater 

boven het oppervlak. De schelpenvloertjes vormen geen belemmering voor verdere uitstuiving. De 

verwachting is dat de uitstuiving verder door zal gaan. Alleen in natte perioden zal de uitstuiving 

in de laagste delen afgeremd worden door het grondwater. 

 

Door depositie van zand achter het niet beplante basisduin aan de noordkant wordt de vallei iets 

richting oude zeereep gedrukt. Er is daar niet echt sprake van versmalling, omdat de vallei zich 

ook aan de oostkant iets uitbreidt. Aan de noordkant van Slag Vlugtenburg wordt veel zand dat 

vanaf het strand stuift afgezet, waardoor de dam breder wordt. 

 

De grondwaterstand is in de loop van 2012 gestegen, waardoor eind 2012 en begin 2013 in de 

laagste delen het grondwater boven  maaiveld kwam. Deze stijging is (vrijwel) geheel veroorzaakt 

door en relatief groot neerslagoverschot. Op basis van de beschikbare peilbuisgegevens is het lastig 

een trendanalyse te maken. Er kan daarom op dit moment geen betrouwbare prognose worden 

gemaakt van toekomstige grondwaterstand wanneer een evenwichtstoestand is bereikt. Om dit wel 

te kunnen, wordt aanbevolen de ligging van het zoet-zoutgrensvlak te monitoren.  

 

Op basis van de gegevens kon wel een redelijk betrouwbare interpolatie van de grondwaterstand in 

het grootste deel van het Spanjaards Duin worden gemaakt. Door deze te vergelijken met de 

maaiveldhoogte in de vallei in 2012 kon een kaart met potentiële oppervlakken van de diverse 

doelhabitattypen worden gemaakt. Hieruit bleek dat in 2012 in 2.2 hectare de juiste 

grondwaterstand ten opzichte van maaiveld aanwezig was voor ontwikkeling van vochtige 

duinvalleivegetaties (en vestiging van groenknolorchis). In relatief natte perioden neemt dit naar 

verwachting toe tot in totaal ca. 5.3 hectare. Dit betekent dat ook zonder verdere uitstuiving het 

doel van 6.1 hectare (potentieel) vochtige duinvallei bereikt kan worden, indien de 

grondwaterstand, conform verwachting, nog verder stijgt. 
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Het tijdelijk hydrologisch meetnet (de blauwe buizen) is geschikt om het areaal natte duinvallei 

nauwkeuriger te bepalen. Door het met zand opvullen en verdwijnen van de tijdelijke peilbuizen is 

het meetnet momenteel echter niet meer bruikbaar. De twee meetraaien zijn effectief om de 

grondwaterstandsverhoging en dynamiek te bepalen. De waarde van deze metingen zal toenemen 

met een langere reeks, en dienen dus voortgezet te worden. Voor voorspelling en begrip van het 

systeem kunnen deze metingen goed aangevuld worden met andere meetmethoden. 

 

Omdat de te verwachten verdere grondwaterstandstijging niet kon worden berekend is een ‘worst 

case’ berekening gemaakt van potentiële oppervlakken bij een verdere grondwaterstandstijging 

van 0.5 m, op basis van de huidige maaiveldhoogten. Hieruit blijkt dat in dat geval in de vallei voor 

ca. 3.7 hectare de juiste grondwaterstand ten opzichte van maaiveld aanwezig is voor ontwikkeling 

van duinvalleivegetaties. Ca. 2.4 hectare wordt te nat en in 2.7 hectare treden de juiste condities 

alleen op in natte perioden. Dit geeft aan dat de vallei in de relatief hoger gelegen delen nog wat 

zou moeten uitstuiven maar dat in de laagste delen van de vallei verdere maaiveldverlaging 

ongewenst is. Gegeven de onzekerheid over de toekomstige grondwaterstand is de kans op een 

gemiddeld te natte vallei inmiddels bijna even groot als de kans dat de vallei te droog wordt. 

Overigens is hier wel sprake van een feedback zolang in het systeem voldoende stuivend zand 

aanwezig is. Te natte delen zullen niet meer uitstuiven maar juist zand gaan invangen, waardoor 

een te diepe ontwikkeling geremd wordt. 

 

Conclusie duinvallei 

De duinvallei is in 2012 verder verdiept en groter geworden. De aanwezige schelpenvloertjes 

blijken geen belemmering voor het verstuivingsproces. De grondwaterstand is gestegen, vooral als 

gevolg van relatief veel neerslag. Als gevolg van beide processen stond eind 2012/begin 2013 het 

water in de laagste delen van de vallei voor het eerst boven maaiveld. In totaal was in 2012 in de 

vallei 2.2 hectare met de juiste abiotische condities aanwezig voor de ontwikkeling van 

habitattype vochtige duinvalleien. Als rekening wordt gehouden met een mogelijke (verdere) 

stijging van de grondwaterstand met  0.5 m wordt de situatie in de laagste delen voor 

ontwikkeling van vochtige duinvalleivegetaties te nat. Rekening houdend met de onzekerheid over 

de toekomstige grondwaterstand is verdere uitstuiving van de laagste delen van de vallei daarom 

ongewenst. Wel dienen iets minder diepe delen van de vallei nog wat verder uit te stuiven. 

Met de huidige monitoring van het freatische grondwater zal het ook in de komende jaren lastig 

zijn om een nauwkeurige prognose te maken van het toekomstige waterniveau in de vallei. 

Aanbevolen wordt ook de ligging van het zoet-zoutgrensvlak te meten, omdat deze veel minder 

gevoelig is voor fluctuaties onder invloed van neerslag. 

 

Ontwikkeling verbrede duinvoet 

Tegen de oude zeereep, in de zgn. verbrede duinvoet, vindt nog steeds forse aanstuiving plaats, 

vooral landwaarts van het niet beplante basisduin. Deze zone blijft dynamisch, met veel 

onregelmatige duinvormen. Er lijkt hier een verandering in de begroeiing opgetreden, mogelijk 

doordat duinzwenkgras hier sterker door konijnen is begraasd dan voorheen en/of doordat vitale 

helm minder dominant is dan voorheen. Op dit moment leiden de veranderingen vooral tot 

instandhouding en kwaliteitsverbetering van de hier oorspronkelijk aanwezige Witte duinen. Bij 

afname van de dynamiek en begroeid raken van het zand kunnen zich hier op termijn grijze 

duinvegetaties ontwikkelen. De abiotische condities hiervoor zijn voor het overige – dus afgezien 

van de dynamiek – goed. 

 

In de hogere delen van de vallei en tegen de verbrede duinvoet is op dit moment in totaal 14.5 

hectare potentieel grijs duin aanwezig. Dit is ruim voldoende om op termijn aan de 

compensatieopgave van 9.8 hectare te voldoen. Indien de lijzijde van het basisduin hierbij wordt 

meegerekend is dit potentieel areaal 9.8 hectare. In deze zone is echter de kans aanwezig dat helm 

zich lang handhaaft of dat zich duindoornstruwelen vestigen. Bij eventuele stijging van de 
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grondwaterstand met 0.5 m neemt het areaal potentieel grijs duin in vallei en verbrede duinvoet 

af tot 10.5 hectare. 

 

Conclusies verbrede duinvoet 

De verbrede duinvoet stuift nog steeds, vooral ter hoogte van het niet ingeplante basisduin. In de 

verbrede duinvoet en in de hogere delen van de vallei is op dit ruim voldoende potentieel areaal 

grijs duin aanwezig. Ook wanneer grondwaterstand nog substantieel zou stijgen blijft voldoende 

potentieel areaal over. Voor de vestiging en ontwikkeling van de grijze duinvegetaties dient de 

dynamiek sterk af te nemen zodat het kale zand begroeid kan raken met pioniervegetaties van dit 

habitattype. Bij de huidige dynamiek zullen zich hier voorlopig witte duinen handhaven. 

 

CONCLUSIE SAMENGEVAT 

In het algemeen kan worden gesteld dat de ontwikkelingen de goede kant opgaan. De hoogteligging 

van duinvallei en verbrede duinvoet lijkt inmiddels het vereiste niveau te bereiken. Het niet 

ingeplante basisduin dreigt te veel te verlagen waardoor het risico van overstroming van de vallei 

niet denkbeeldig is. Dit betekent dat de volgende fase van stabilisatie van verstuivingen en 

vestiging van pioniervegetaties in zicht  is. In het niet ingeplante basisduin is inmiddels (begin 

2013) helm aangeplant. Voor de vereiste ‘finetuning’ van de hoogteligging van de vallei is beter 

inzicht in de toekomstige ontwikkeling van de grondwaterstand noodzakelijk. 

 

VOORUITZICHT 2013 

Er zullen geen bijzondere beheermaatregelen worden uitgevoerd en de reguliere 

beheerwerkzaamheden worden voortgezet.  
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1 INLEIDING 

1.1 Een nieuw duingebied: Spanjaards Duin 

In 2009 is voor de kust van Delfland ter hoogte van ’s Gravenzande een ongeveer 42 hectare groot 

nieuw duingebied aangelegd. Dit gebied dient als compensatie van verwachte verliezen van 

natuurwaarden als gevolg van de ingebruikname van Maasvlakte 2, de zeewaartse uitbreiding van 

het Rotterdamse havengebied die in de periode 2008-2013 wordt gerealiseerd. In juli 2009 is deze 

‘Duincompensatie Delfland’ overgedragen aan Stichting het Zuid-Hollands Landschap dat in de 

komende dertig jaar zorg zal dragen voor het beheer. Bij de officiële ‘opening’ in 2010 heeft het 

duincompensatiegebied de naam ‘Spanjaards Duin’ gekregen. Deze naam verwijst naar een 

duingebied dat tot in de 19e eeuw ten zuidwesten van huidige Hoek van Holland was gelegen en 

daarna door diverse ontwikkelingen is verdwenen. 

1.2 Van aanleg naar ontwikkeling 

Het Spanjaards Duin bestond bij oplevering in 2009 overwegend uit kaal opgespoten zand afkomstig 

uit de diepere delen van de Noordzee. Na de aanleg heeft de wind vrij spel gekregen en door 

verstuivingen, bodemprocessen en grondwater dat een zoetwaterlens gaat vormen, zullen op 

termijn zich hier bijzondere duinvegetaties ontwikkelen die als compensatie kunnen fungeren voor 

achteruitgang van dergelijke waardevolle vegetaties elders. Dit kost de nodige tijd. Pionierplanten 

vestigen zich en vervolgens zal de begroeiing door natuurlijke successie zich verder ontwikkelen. 

Deze processen verlopen spontaan. Door de vooraf gestelde vegetatiedoelen zal er deels moeten 

worden begeleid en gestuurd door beheermaatregelen. De aanpak van dit ‘ontwikkelingsbeheer’ is 

beschreven in het Natuurbeheerplan Duincompensatieproject Delflandse kust 2009-2029 (Vertegaal 

& Arens, 2008). Monitoring van ontwikkelingen is hierbij een belangrijk instrument. Door informatie 

te verzamelen over belangrijke parameters als verstuivingen, hoogteligging, grondwater en 

vegetatie kan worden beoordeeld in hoeverre de ontwikkeling volgens plan verloopt en, als dit niet 

het geval is, op welke manier dit dient te worden bijgestuurd. 

1.3 Doel van dit jaarverslag 

De ontwikkelingen in het Spanjaards Duin worden gevolgd door monitoring van abiotische en 

biotische parameters. Het doel hiervan is tweeledig. In de eerste plaats wordt nagegaan of de juiste 

milieuomstandigheden ontstaan die nodig zijn voor de ontwikkeling van de doelvegetaties om te 

kunnen beoordelen in hoeverre deze ontwikkelingen conform plan/verwachting verlopen en in 

hoeverre extra beheermaatregelen nodig zijn. In de tweede plaats wordt nagaan of de juiste 

vegetaties zich in het juiste tempo ontwikkelen zodat hiermee tijdig aan de 

compensatiedoelstelling wordt voldaan. In dit rapport wordt op basis van monitoringgegevens een 

beeld geschetst van de ontwikkelingen die tot het einde van 2012 hebben plaats gevonden. Aan de 

hand hiervan wordt een inschatting gemaakt in hoeverre de ontwikkelingen volgens plan verlopen. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is ten behoeve van dit jaarverslag een meer uitgebreide 

analyse van de resultaten grondwatermonitoring uitgevoerd. Doel hiervan is om meer inzicht te 

krijgen in de ontwikkeling van de grondwaterstand ten opzichte van de maaiveldhoogte in de vallei 

om te kunnen beoordelen in hoeverre deze ‘op schema’ ligt voor de ontwikkeling van het geplande 

areaal ‘Vochtige duinvalleien’. In 2014 is een uitgebreide evaluatie gepland. 

 

Met dit jaarverslag wordt invulling gegeven aan de rapportageplicht zoals deze in de vergunning in 

het kader van de Natuurbeschermingswet is vastgelegd. 

1.4 Relevante vragen uit het MEP-duinen voor de monitoring 

Het MEP Duinen (Ministerie van V&W, 2009) is opgesteld als instrument door de daarvoor 

verantwoordelijke partij om te kunnen evalueren of de voorspelde effecten van het gebruik van 

Maasvlakte 2 op de duinen ook daadwerkelijk in de praktijk optreden en voldoende worden 

gecompenseerd. (Zie ook Bijlage 2.3 ) 
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Vanuit het MEP zijn verschillende vragen geformuleerd. 

Effectiviteit compensatie Delflandse kust (C)  

a. C.GD: Is de gerealiseerde duincompensatie voor habitattype 2130 (Grijze Duinen=GD) in omvang 

voldoende compensatie voor het effect dat optreedt op de bestaande duinen als gevolg van het 

gebruik van Maasvlakte 2.  

b. C.VD:  Is de gerealiseerde duincompensatie voor habitattype 2190 (Vochtige Duinvalleien=VD) in 

omvang voldoende compensatie voor het effect dat optreedt op de bestaande duinen als gevolg 

van het gebruik van Maasvlakte 2.  

c. C.OR: Is de gerealiseerde duincompensatie ten behoeve van de blijvende vestiging van 

Groenknolorchis (=OR) in omvang voldoende compensatie voor het effect dat naar verwachting 

optreedt op de bestaande duinen (Voornes Duin) als gevolg van het gebruik van Maasvlakte 2.  

Verklarende factoren  

 Zijn/waren de initiële condities in het gebied over voldoende oppervlak gunstig voor de 

ontwikkeling van HT2130 (maaiveld hoogte, kwaliteit uitgangsmateriaal, grondwaterstand, 

stabilisering en aanwezigheid van plantendek voor verdere successie)? 

 In welke mate zijn (veranderingen in) standplaatscondities (zoals in bodemcondities, 

grondwatercondities (nat-vochtig-droog), mate van ontzilting, saltspray mogelijk (mede) 

verantwoordelijk voor het verloop van de successie resp. het ontwikkelen van de beoogde 

arealen van (sub)habitattypen en vindplaatsen van de Groenknolorchis? 

 In hoeverre is (verandering in) beheer een verklaring voor het doen ontwikkelen van de beoogde 

habitattype (areaal) en (doel)soorten? Idem t.a.v. de gebruikelijke ontwikkelingstijd (geschatte 

duur van de successie)? 

 Waar is zanddynamiek (uit- en overstuiving, zandspray) (door bewuste en onbewuste ingrepen 

en natuurlijke processen in gang gezet) bepalend voor de omvang en kwaliteit van (sub)habitats 

en soorten? 

 

De onderliggende vragen over veranderingen in de tijd betreffende arealen en vindplaatsen zijn 

opgenomen in Bijlage 2.3. 

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstukken 1, 2 en een deel van Hoofdstuk 5 zijn grotendeels ongewijzigd overgenomen uit 

jaarverslag 2011, met waar relevant aanpassingen of aanvullingen. 

 

In Hoofdstuk 2 wordt een schets gegeven van de beleidsmatige en juridische aanleiding, doelstelling 

en achtergronden van het project (’context’).  

In Hoofdstuk 3 en 4 wordt beschreven welke ‘ingrepen’ in 2012 in en rond het gebied hebben plaats 

gevonden; in Hoofdstuk 3 de beheermaatregelen in het gebied zelf en in Hoofdstuk 4 relevante 

veranderingen en ontwikkelingen in de (directe) omgeving. 

In Hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de monitoring als geheel: wat wordt door wie 

gemonitoord en hoe worden gegevens verzameld en opgeslagen. 

 

De ontwikkelingen in het Spanjaards Duin wat betreft belangrijke abiotische factoren en 

natuuraspecten worden beschreven en geanalyseerd in Hoofdstuk 6 t/m 10: In Hoofdstuk 6 worden 

aan de hand van de monitoringresultaten de geomorfologische ontwikkelingen beschreven en 

geanalyseerd en wordt beoordeeld in hoeverre deze naar wens verlopen. In Hoofdstuk 7 wordt op 

dezelfde manier de ontwikkeling van de grondwaterstand behandeld. In Hoofdstuk 8 komt de 

ontwikkeling van de waterkwaliteit aan de orde. De ontwikkelingen in de vegetatie en habitattypen 

worden beschreven en beoordeeld in Hoofdstuk 9. In Hoofdstuk 10 komen gegevens over andere 

biotische parameters aan de orde. In Hoofdstuk 11 worden de ontwikkelingen zoals deze in de 

voorgaande hoofdstukken voor de afzonderlijke parameters zijn geschetst met elkaar in verband 

gebracht, wordt een beoordeling gegeven van de ontwikkeling als geheel en worden aanbevelingen 

gegeven met voor aanvullende beheermaatregelen en aanpassing van de monitoring. 
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2 CONTEXT  

2.1 Doelstelling Spanjaards Duin 

Spanjaards Duin is aangelegd ter compensatie van verwachte negatieve effecten van de 

ingebruikname van Maasvlakte 2 op beschermde natuurwaarden in Natura 2000-gebieden Voornes 

Duin (nr. 100) en Solleveld & Kapittelduinen (nr. 099). Deze compensatieplicht is vastgelegd in de 

EU-Habitatrichtlijn en (als uitwerking hiervan) in de Nederlandse Natuurbeschermingswet. 

Het gaat om twee typen duinhabitat en één duinvalleisoort: zie Tabel 2.1. 

 

soort/habitattype compensatieopgave 

H2130 grijze duinen 9,8 hectare 

H2190 vochtige duinvalleien 6,1 hectare 

H1903 groenknolorchis 1 vindplaats* 

*: vindplaats: groeiplaats van kleine, zich handhavende plantenpopulatie 

Tabel 2.1. Overzicht compensatieopgave ingebruikname Maasvlakte 2 (Bron: Passende 

beoordeling Maasvlakte 2, Heinis e.a., 2007) 

2.2 Doelstelling vastgelegd in aanwijzing als Natura 2000 gebied 

De aanleg van het Spanjaards Duin als compensatie voor Maasvlakte 2 is in eerste instantie 

vastgelegd in de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor de aanleg en 

aanwezigheid van Maasvlakte 2 (voorschrift 23b: “duincompensatie dient te worden gerealiseerd 

overeenkomstig par. 15.1 van de Passende Beoordeling”).  

 

 

Figuur 2.1. Begrenzing Spanjaards Duin in de voorlopige aanwijzing als Natura 2000-gebied 
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De doelstelling is tevens vastgelegd in de voorlopige aanwijzing van het Spanjaards Duin als Natura 

2000-gebied in mei 20111. De bijbehorende kaart met de begrenzing is weergegeven in Figuur 2.1. 

De instandhoudingdoelstelling zoals deze in het aanwijzingsbesluit is vermeld, is gelijk aan de 

compensatieopgave zoals vermeld in Tabel 2.1. De omschrijving van de instandhoudingsdoelen in de 

voorlopige aanwijzing is opgenomen in Bijlage 2.1. De verplichting om de ontwikkelingen in het 

gebied te monitoren is vastgelegd in de Natuurbeschermingswetvergunning voor de aanleg van het 

Spanjaards Duin en in de overeenkomst tussen het Zuid-Hollands Landschap en het Rijk (zie par. 

2.3). 

2.3 Taakverdeling 

In 2009 is de aanleg van het Spanjaards Duin afgerond. De gebiedsontwikkeling om de doelstellingen 

te realiseren is een langdurig proces dat de inzet vraagt van de verschillende partijen die bij het 

gebied betrokken zijn. De taakverdeling zoals deze op verschillende manieren is vastgelegd is 

weergegeven in Bijlage 2.5. Rijkswaterstaat is de vergunninghouder van de aanleg van Spanjaards 

Duin waarbij de Dienst Zuid-Holland/Waterdistrict Nieuwe Waterweg hoofdverantwoordelijke is en 

een aantal taken bij de Waterdienst heeft neergelegd. Een diagram van de werkstroom van dit 

gehele proces weergegeven in Bijlage 2.6. 

2.3.1 Grondeigendom en terreinbeheer 

Het Zuid-Hollands Landschap is de beheerder van het Spanjaards Duin. Het grondgebruik is 

vastgelegd in een erfpachtovereenkomst met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf dat het 

terrein in eigendom heeft. De verplichting van Zuid-Holland Landschap om Spanjaards Duin zodanig 

te beheren (incl. monitoring) dat bovengenoemde doelstellingen worden gerealiseerd is vastgelegd 

in een overeenkomst tussen het rijk (ministerie van Verkeer en Waterstaat) en het Zuid-Hollands 

Landschap van 1 juli 2009. Met deze overeenkomst heeft het rijk invulling gegeven aan de 

verplichtingen die het is aangegaan als partner in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam en 

als vergunninghouder voor de aanleg van het Spanjaards Duin.  

2.3.2 Monitoring 

Monitoring is een belangrijk onderdeel van het beheer van het Spanjaards Duin. Monitoring van de 

abiotische ontwikkelingen zoals morfologie (erosie, sedimentatie, bodemligging), grondwaterwater-

standen en grondwaterkwaliteit en biotiek zoals vegetatie is noodzakelijk om het ontwikkelings-

beheer in de eerste 5-10 jaar te kunnen beoordelen en zo nodig bij te sturen. Ook is monitoring 

nodig om vast te stellen in welke mate de doelstellingen worden gerealiseerd. Conform eerdere 

afspraken leveren Rijkswaterstaat, het Zuid-Hollands Landschap en het Hoogheemraadschap van 

Delfland bijdragen aan de monitoring. Hierop wordt nader ingegaan in Hoofdstuk 5. Voor de 

Taakverdeling rondom Ontwikkeling en Beheer Spanjaards Duin zie 5.2. 

2.3.3 Advisering ontwikkeling en beheer 

Het Zuid-Hollands Landschap wordt bij de uitvoering van het beheer geadviseerd door twee 

commissies: de Commissie Dagelijks Beheer Duincompensatie (CDBD, voorzitter Dr. Mennobart van 

Eerden) en de Begeleidingscommissie Duincompensatie Delfland (BDD, voorzitter Prof. Dr. Ir. Marcel 

Stive). De laatstgenoemde is een breed samengestelde commissie van betrokken partijen. Deltares 

heeft in beide commissies een adviesfunctie vanwege haar deskundigheid op het gebied van 

kustontwikkeling en morfologie. 

 

Een Auditcommissie bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit van de monitoring en evaluatie van de 

Duincompensatie Delfland. Het voorzitterschap is in handen van Deltares (Dr. Frank van der Meulen) 

met daarnaast vier onafhankelijke deskundigen. 

  

                                                 
1 Staatscourant 25 mei 2011 
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3 BEHEER VAN HET GEBIED 

Het beheer is vastgelegd in het Rijkswaterstaat document “Overeenkomst inzake natuur-

ontwikkeling in het duincompensatiegebied Delflandse Kust”, getekend door Rijkswaterstaat, 

Hoogheemraadschap en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap op 1 juli 2009. De verplichtingen die 

deze overeenkomst voor de bovenstaande partijen met zich meebrengt zijn uitgesplitst in Bijlage 

2.5 van deze overeenkomst.  

 

Detaillering van dit beheer wordt gevoerd conform de beheerstandaard van het Zuid-Hollands 

Landschap en is nader uitgeschreven in het in 2010 geschreven beheerplan.  

3.1 Vegetatiebeheer 

Afgelopen anderhalf jaar is de aangeplante helmbegroeiing verder uitgestoeld; er heeft zich geen 

vegetatie ontwikkeld zodanig dat vegetatiebeheer heeft plaatsgevonden, afgezien van kleinschalige 

verwijdering van duindoorn (zie hieronder). Voor het komende jaar wordt de ontwikkeling van de 

vegetatie nauwkeurig gemonitord en geëvalueerd. Samen met veldwaarnemingen van onze afdeling 

terreinbeheer, zal dit mogelijk in de toekomst leiden tot ingrijpen in de ontwikkeling van de 

vegetatie door middel van maaien of begrazing. In 2012 heeft er geen verandering plaatsgevonden 

in het beheer van de aanwezige vegetatie. 

 

Storingssoorten 

Afgelopen jaar is door middel van diverse veldwaarnemingen ondervonden dat er een marginale 

groei is van storingssoorten zoals akkerdistel en melkdistel. Dit baart nog geen zorgen. Het blijft 

zaak om de kieming en groei zorgvuldig te blijven volgen. 

 

 

Figuur 3.1. Overzicht over de noordkant met schelpenvloertjes, 30 mei 2012. Foto: M. van der Valk. 

 

De kieming van duindoorn is op diverse plekken zichtbaar. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend in 

de gaten gehouden. Momenteel vormen de duindoornkiemen nog geen bedreiging, maar de vorming 

van duindoornstruweel, met name aan de zuidelijke (nieuwe) zeereep wordt in de gaten gehouden. 

Uit voorzorg is er in het voorjaar door het basisduin gelopen en zijn kleine kiemplanten verwijderd. 
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Net als in 2011 bleek er in 2012 een duidelijke vraat plaats te vinden op de kleine kiemen van de 

duindoorn door konijnen.  

3.2 Onderhoud voorzieningen 

 

Rasters 
Het totale gebied is omringd met rasters. Met enige regelmaat hebben we deze rasters nagelopen 

en gerepareerd. Voornamelijk tussen de zeereep en naaktrecreatie bij strandopgang Stuifkenszand 

wordt het draad regelmatig door geknipt om de doorloop naar het strand te verkorten. Dit probeert 

onze terreinbeheerder snel te repareren.  

Anderzijds merken we door de enorme verstuiving dat aan zeekant de hekwerken verdwijnen onder 

het uitdijende basisduin. Aan de meest zuidelijke punt is het raster geheel onder het zand 

verdwenen. In het voorjaar van 2013 zullen we waar mogelijk de hekwerk ophalen. 

Strandopgangen 
Door het intensieve gebruik van strandopgang Vlugtenburg wordt met enige regelmaat het 

aanliggend hekwerk kapot gereden. Door snel optreden van onze toezichthouders en 

terreinbeheerder zijn de daders over het algemeen getraceerd en aangesproken. De schade is door 

de daders gerepareerd.  

Fauna passage 

Door de stuifproblematiek bij strandopgang Vlugtenburg is de onderliggende fauna passage in 2009 

volledig verdwenen. In overleg met de dagelijkse begeleidingscommissie is toen besloten om de 

faunapassage voorlopig niet open te graven totdat een gesloten vegetatie ontstaat en de verstuiving 

verminderd. Met de aanpassing van strandopgang Vlugtenburg september 2010 is de fauna passage 

ook weer vrij gemaakt. In 2011 is de passage weer volledig onder het zand verdwenen. Tijdens 

veldbezoeken zal nauwlettend in de gaten worden gehouden of het dicht stuiven geen negatief 

effect heeft op de doelstellingen. Indien er een negatief effect ontstaat, zal in overleg met 

Rijkswaterstaat de passage vrij worden gegraven. Voor 2012 heeft de dicht gestoven faunapassage 

niet tot een negatief effect geleid en derhalve zijn er geen maatregelen genomen.  

  

Fauna beheer 

Door de grote kale vlakte is het gebied nog niet in trek bij dieren. De geconstateerde vossenburcht 

in 2011 is verdwenen. Wel worden er regelmatig sporen van de vos in het gebied gezien. Dit zorgt 

ervoor dat er rust dient te worden bewaard in het gebied. Door regelmatig toezicht en door onze 

aanwezigheid in het gebied probeert Zuid-Hollands Landschap dit te waarborgen. 

3.3 Opruimen zwerfvuil 

Door de enorme dynamiek van Spanjaard Duin, de aanwezigheid van recreanten en verwaaiing van 

vloedmerk is er op verschillende plekken zwerfvuil en andere oneffenheden zichtbaar in Spanjaards 

Duin. Om omwoeling van maaiveld en verstoring in het gebied tot een minimum te beperken is er 

marginaal geruimd. In 2012 is er in maart zwerfvuil geruimd en is bovenkomend grof vuil 

verwijderd.  

Overigens is er eind 2012 geconstateerd dat er een afname van zwerfvuil merkbaar is. Mogelijk door 

twee jaar slecht ‘strandweer’ en minder strandbezoekers is de doorvoer van zwerfvuil verminderd. 

Daarom is besloten om voor begin 2013 geen zwerfvuil te ruimen. 

3.4 Informatievoorziening 

Geen bijzonderheden in 2012. 
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3.5 Terreincontrole en toezicht 

In 2012 heeft er op regelmatige basis controle plaatsgevonden in Spanjaards Duin. In totaal hebben 

4 toezichthouders (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) en 1 terreinbeheerder het gebied 

wekelijks bezocht. Hierbij hebben de toezichthouders zich voornamelijk gericht op de ‘mooie’ 

dagen in het jaar zodat men een aanzienlijke aanwezigheid van recreanten kon verwachten. Hierbij 

kan worden opgemerkt dat de recreant zich uitstekend gedraagt en bijna geen overtredingen 

begaat. Men maakt alleen gebruik van de verschillende strandopgangen om het strand te bereiken 

en richt zich niet op de duinvallei.  

Net als 2011 is er weinig sprake geweest van een zonrijke zomer. Dit geeft direct minder bezoekers 

aan het strand. Alleen in het najaar was er door het mooie weer een opleving van bezoekers. Door 

het mooie najaarsweer zijn er piekweekenden geweest, maar deze bezoekers zijn erg gericht op het 

strand.  

 

Door het uitrasteren van het bestaande duin tussen slag Vlugtenburg en Stuifkenszand is het 

doorkruisen van Spanjaards Duin richting strand tot een minimum beperkt gebleven. Daarnaast is er 

in samenwerking met de boswachters van Gemeente Rotterdam en Politie streng gehandhaafd in de 

Van Dixhoorndriehoek op overtredingen. Hierdoor is er een afname van betreding in het zuidelijke 

deel van Spanjaards Duin geconstateerd.  

 

Buiten het badseizoen worden de strandopgangen regelmatig gebruikt door hondenbezitters. Over 

het algemeen worden de honden op de strandopgangen niet langer aangelijnd. Dit resulteert ertoe 

dat honden regelmatig van de strandopgang de vallei in rennen. Dit probleem valt gelukkig ook mee 

omdat de honden maximaal een 50 meter de vlakte oprennen en zich weer terugtrekken naar de 

strandslagen. Desondanks kan het voldoende zijn om fauna te verstoren. Onze toezichthouders 

proberen gericht te waarschuwen op overtreding van de flora en fauna-wet. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat er alleen bij directe verstoring van de aanwezige fauna kan worden geverbaliseerd. 

In totaal heeft het Zuid-Hollands Landschap 120 uur toezicht gehouden over 2012 en zijn er geen 

ernstige overtredingen geconstateerd. Derhalve zijn er geen proces-verbalen uitgeschreven in 

Spanjaards Duin. Dit heeft meer plaatsgevonden in het aanliggende Van Dixhoorndriehoek. 

3.6 Extern beheer 

Naast structureel overleg heeft er overleg plaatsgevonden met Gemeente Rotterdam, deelgemeente 

Hoek van Holland en Gemeente Westland over diverse beheertechnische zaken.  

Bij het constateren van mogelijke overtredingen op het evenementenbeleid, natuurbeschermings-

wet, Natura2000, Flora- en fauna-wet of keurvergunning heeft het Zuid-Hollands Landschap diverse 

malen de controlerende partijen geïnformeerd over (mogelijk) conflicterende situaties. 

 

Onze toezichthouders hebben nauw contact met wetshandhavers van Provincie Zuid-Holland, Politie 

Rijnmond en Politie Haaglanden. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht in het toezicht 

houden in de groene gebieden. Dit zorgt ervoor dat naast het Zuid-Hollands Landschap ook ander 

BOA toezicht houden in Spanjaards Duin. 

 

Naast overleg met de diverse ambtelijke partijen vindt er regelmatig overleg plaats met 

natuurpartijen zoals Stichting Duinbehoud, Vogelwerkgroep Solleveld en Stichting ARK over 

Spanjaards Duin en de Van Dixhoorndriehoek. 

 

Ook probeert het Zuid-Hollands Landschap met enige regelmaat de verschillende 

(horeca)exploitanten, reddingsbrigade en zeilvereniging te bezoeken. Deze partijen zijn veel 

aanwezig en merken ‘veranderingen’ meteen op. Ze kunnen ons informeren over de ontwikkeling en 

mogelijke verstoringen en overtredingen. 

 

Het Zuid-Hollands Landschap heeft in totaal 8 betredingsvergunningen uitgeschreven naar de 

verschillende onderzoekers en wetenschappers om ervoor te zorgen dat ze met onze toestemming 
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verantwoord het gebied in konden om gegevens te verzamelen. Deze onderzoekers zijn 

voornamelijk gerelateerd aan bestaande overlegstructuren tussen RWS, Deltares en het Zuid-

Hollands Landschap. 
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4 OMGEVING 

4.1 Algemeen 

Het Spanjaards Duin maakt onderdeel uit van het duingebied tussen Hoek van Holland en Den Haag. 

In de omgeving van Spanjaards Duin zijn grote recreatieve voorzieningen voor zowel de dagrecreatie 

als verblijfsrecreatie. De strandboulevard (met grote parkeervoorzieningen) van Hoek van Holland 

ligt op loopafstand; diverse vakantieparken (met honderden vakantiebungalows) liggen direct aan 

Slag Vlugtenburg. Ter hoogte van Slag Stuifkenszand staan in het badseizoen (maart-oktober) 

strandhuisjes in een onafgebroken rij op het strand. Deze huisjes zijn voorzien van een riool en 

wateraansluiting. 

Op het basisduin nabij Slag Vlugtenburg is een jaarrond geopend strandpaviljoen, is 

reddingsbrigadegebouw gevestigd en heeft de zeil/catamaranvereniging zijn clubgebouw en 

bijbehorende voorzieningen.  

Al deze verschillende recreatieve functies zijn van invloed op de ontwikkeling van het gebied. Door 

het afgesloten karakter van het Spanjaards Duin kunnen de ecologische en geomorfologische 

ontwikkelingen min of meer ongestoord verlopen. 

4.2 Recreatief medegebruik 

Door het afgesloten karakter van het Spanjaards Duin is het recreatief medegebruik zeer laag. De 

afsluiting zorgt ervoor dat de ecologische en geomorfologische ontwikkeling ongestoord hun gang 

kunnen gaan. Dit zorgt ervoor dat de gestelde doelen haalbaar blijven.  

 

 

Figuur 4.1. Raster langs de vallei, 30 mei 2012. Foto: M. van der Valk. 

 

De recreant beleeft het terrein voornamelijk vanaf de strandopgangen en het strand. Vooral als de 

recreant vanaf de zeereep over het gebied uitkijkt, is de beleving het grootst. De panelen welke 

door het Zuid-Hollands Landschap geplaatst bij de strandopgangen, zorgen voor voldoende 

informatie naar de eventuele geïnteresseerden. De lezer wordt geïnformeerd over de bijzondere 

status van het gebied en krijgt een indruk over de toekomstige ontwikkeling. 

Hoewel het gebied alle rust krijgt van de recreant, vindt er regelmatig randverstoring plaats door 

de aanwezige (horeca)gebruikers. In een gebied met Randstedelijke druk blijven we hier constant 
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rekening mee dienen te houden en zover mogelijk in gesprek blijven met de exploitanten. Vooral de 

ontwikkeling van strandhuisjes op strand worden gevolgd en zonodig op gereageerd naar onze 

opdrachtgever. 

4.3 Verwachtingen voor de nabije toekomst 

Voor wat betreft de huidige ontwikkeling is de verwachting dat deze de komende jaren doorzet: 

strandslag Vlugtenburg zal als een obstakel blijven fungeren, waardoor het vochtige vallei oppervlak 

af zou kunnen nemen. Wanneer het aantal strandhuisjes met eenzelfde opstelling zal toenemen, zal 

ook het effect op de doorstuiving naar het basisduin zich over een groter oppervlak voordoen. 
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5 MONITORING 

5.1 Aanleiding  

Monitoring (en uiteindelijk evaluatie) van het Spanjaards Duin is primair bedoeld om de 

ontwikkeling van het gebied te kunnen volgen en waar nodig (bij) te sturen. Tevens is monitoring en 

evaluatie voorgeschreven in de Nb-wetvergunning voor de aanleg van het gebied. Monitoring dient 

als basis voor de jaarlijkse rapportage en de vijfjaarlijkse evaluatie ten behoeve van de Provincie. 

De monitoringverplichtingen zijn als bijlagen opgenomen in de beheersovereenkomst tussen rijk en 

ZHL. 

5.2 Wie doet wat 

In de beheersovereenkomst (Projectbureau Delflandse Kust, 2009) zijn de taken per te monitoren 

parameter omschreven, en is ook aangegeven wie de verantwoordelijkheid heeft voor de 

verschillende taken. In 2011 zijn definitieve afspraken over de verantwoordelijkheden gemaakt.  

 

Tabel 5.1. Monitoring; parameters en uitvoering. Bron: PBDK, 2009. Aangevuld met nieuwe 

afspraken  
Aspect Parameter Deelgebied Methode Frequentie Verant-

woord. 

Vernieuwde 

afspraak  

profiel 
vooroever en 
strand 

1. diepte vooroever lodingen 1x/jaar RWS  

2. ligging GHW strand lodingen 1x/jaar RWS  

3. hoogte strand strand laseraltimetrie 1x/jaar RWS  

4. zandvolume strand strand berekenen 1x/jaar RWS  

profiel 
duingebied 

5. hoogteligging duin Basisduin + 

verbrede 

duinvoet + 

natte vallei 

(verbeterde) 

laseraltimetrie 

1x/jaar RWS  

profielopname 2x/jaar ZHL Driemaal per 

jaar GPS 

hoogteprofie

lmetingen 

erosiepinnen 1x/1-2 

weken 

ZHL Driemaal per 

jaar GPS 

hoogteprofie

lmetingen  

6. patroon 

verstuivingen 

hele plangebied luchtfotoanalyse  1x/jaar ZHL  

7. patroon 

maatregelen 

hele plangebied op kaart zetten bij 

uitvoeren 

ZHL  

grondwater 
8. grondwaterstand 8 peilbuizen opnemen 1x/2 weken HHD 1x maand 

 9. grondwaterkwali-

teit 

8 peilbuizen laboratorium- 

analyse 

2-4x per 

jaar 

HHD Tweemaal 

per jaar door 

RWS  

vegetatie en 
flora 

10. vegetatiestructuur hele plangebied luchtfotoanalyse 2-3x/jaar ZHL o.b.v. 

luchtfoto 

door RWS 

 

11. lokale ruigten hele plangebied veldbezoeken 1-2x/j ZHL  

12. vegetaties/habitatty

pen 

hele plangebied Vegetatiekart.dm

v luchtfoto-

interpr. + 

vegetatieopn. 

1x/5j  

in fase 2 

ZHL  

13. aandachtsoorten 

hogere planten en 

groenknolorchis 

hele plangebied microkartering 1x/5j  

in fase 2 

ZHL  

broedvogels 
(optioneel) 

14. aantal territoria / 

broedparen 

hele plangebied BMP-methode 1x/5jaar ZHL  
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recreatie 15. recreatiedruk/betre

ding 

hele plangebied vastleggen 

overtredingen 

permanent ZHL  

vastleggen 

toezichturen 

permanent ZHL  

 
RWS Rijkswaterstaat 
ZHL Zuid-Hollandse Landschap 

HHD Hoogheemraadschap Delfland 

5.3 Uitvoering van de Monitoringaspecten 

De monitoringsaspecten worden door de diverse partijen uitgevoerd zoals in bovenstaande tabel is 

aangegeven. De gevolgde werkwijze en toegepaste methodes zijn in de volgende hoofdstukken en 

desbetreffende paragrafen weergegeven.  

  

Profiel vooroever en strand 

 De parameters Diepte, Ligging GHW, Hoogte strand en Zandvolume zijn de 

verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De monitoring van kustlijn en vooroever wordt door 

Rijkswaterstaat uitgevoerd door de Jaarlijkse Kustmeting (Jarkus). Met een vliegtuig wordt 

jaarlijks van de Nederlandse kustlijn de maaiveldhoogte vastgelegd door laseraltemetrie 

metingen: Parameters 1 t/m 3.  

 In het kader van Building with Nature zijn sinds voorjaar 2009 maandelijkse metingen 

uitgevoerd op strand en vooroever van -9 tot +5 meter NAP over een kuststrook van 1750 meter 

ter hoogte van strand Vlugtenburg en wordt de sedimentuitwisseling tussen de verschillende 

compartimenten bestudeerd: Parameter 4. 

Profiel duingebied 

 De parameter Hoogteligging duin is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat (RWS) en het 

Zuid-Hollands Landschap (ZHL). Bij de Jaarlijkse Kustmeting door RWS wordt het aangrenzende 

achterland vlakdekkend meegenomen. Daarnaast laat ZHL veldmetingen uitvoeren door met 

GPS apparatuur profielopnames te maken langs raaien vanaf de RijksStrandPalen tot in de oude 

zeereep. Tot deze werkwijze is besloten (PBDK: dec.2009) ter vervanging van de voorgestelde 

handmatige inmetingen met erosiepinnen: Parameter 5.  

 De beide genoemde metingen gecombineerd met luchtfoto’s van RWS geven informatie voor 

het Patroon verstuivingen: Parameter 6. Tot op heden is deze analyse niet uitgevoerd, omdat 

de benodigde luchtfoto´s bij ZHL ontbreken. 

 Het patroon van maatregelen heeft ZHL voor het hele gebied op kaart gezet: Parameter 7.  

Grondwater 

 De grondwaterstanden zijn gemeten door het Hoogheemraadschap Delfland aan de hand van 

peilbuizen die in twee raaien in het gebied zijn gesitueerd. De Commissie Dagelijks Beheer 

Duincompensatie (CBDB) heeft geadviseerd om in de duinvallei in beide raaien een extra 

peilbuis te plaatsen; vanaf mei 2011 is in totaal op 10 meetpunten de grondwaterstand 

gemeten. Daarnaast is op advies van de CBDB de meetfrequentie gehalveerd; vanaf mei 2011 

wordt er één meting per maand uitgevoerd: Parameter 8. 

 De grondwaterkwaliteit is gemeten aan de hand van een grondwaterbemonstering in de 

peilbuizen in het voor- en najaar; behalve pH en geleidingswaarden zijn relevante 

nutriëntengehaltes in het laboratorium geanalyseerd: Parameter 9. 

Vegetatie en flora  

 De vegetatiestructuur is door luchtfoto’s en terreinbezoeken bepaald. Ook de lokale ruigten 

zijn hierbij vastgesteld (ZHL): Parameters 10 en 11. In 2012 is de vegetatiestructuur niet 

bepaald en heeft geen luchtfoto-analyse plaatsgevonden. 

 De vegetaties en habitattypen zijn nu nog niet vast te stellen; er is een voorlopige ‘pre-

habitattypenkaart opgesteld. In fase twee (vanaf ca 2015) worden deze gemonitord. 

Parameters 12 en 13. 
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Broedvogels 

 Het aantal territoria broedvogels wordt jaarlijks door vrijwillige vogelaars (T. en C. van Schie), 

in het hele gebied vastgesteld: Parameter 14. 

Recreatie 

 De recreatiedruk en betreding heeft ZHL zeer regelmatig gevolgd; hierbij is rekening gehouden 

met een intensiever toezicht tijdens ‘strand’dagen: Parameter 15.  

 

Aanvullend op de te monitoren parameters zijn regelmatig door Deltares veldbezoeken afgelegd 

(met verslaglegging) om een (aanvullend) kwalitatief beeld van de ontwikkeling te krijgen en 

eventueel ongewenste ontwikkelingen te signaleren.  

 

Er loopt een langjarig morfologisch onderzoek in het duincompensatiegebied in het kader van 

Building with Nature. (Technische Universiteit Delft, Sectie Hydraulic Engineering en UNESCO-IHE, 

Delft Department of Water-Engineering). Ir. S. de Vries en ir. M. de Schipper voeren o.l.v. Prof. Dr. 

M. Stive een promotieonderzoek uit dat nader inzicht moet geven hoe het recent gesuppleerde zand 

zich verplaatst in de vooroever, strand en duincompensatiegebied.  

5.4 Dataverzameling en –opslag 

Rijkswaterstaat Zuid-Holland/Waterdistrict Nieuwe Waterweg zal als eindverantwoordelijke partij 

met Het Zuid-Hollands Landschap in 2012 afspraken maken over een goede data-verzameling en 

data-opslag. Deltares zal mogelijkheden bieden om gebruik te maken van hun ‘Open Earth’ system. 

Tot op heden is het datamanagement niet goed geregeld. Bij analyse van de beschikbare gegevens is 

gebleken dat onevenredig veel tijd nodig is om de gegevens bij verschillende organisaties bij elkaar 

te zoeken en geschikt te maken voor analyse. 

5.5 Verwerking van de monitoringgevens t.b.v. jaarlijkse evaluatie 

Voor de verwerking van monitoringsgegevens is begin 2013 opdracht gegeven aan een combinatie 

van Bureau voor Strand- en Duinonderzoek, Artesia en Vertegaal Advies om een analyse van de 

geomorfologische en grondwatergegevens van 2011 en 2012 te maken. 

5.6 Conclusies en aanbevelingen monitoringsaspecten  

 Er is noodgedwongen veel aandacht besteed aan het zorgvuldig organiseren van de 

beschikbare gegevens. Deze aanpak draagt bij aan een goede interpretatie die de basis 

vormt voor de evaluatie. Helaas blijkt ieder jaar dat de manier waarop de nieuwe gegevens 

worden verzameld en opgeslagen te wensen over laat, waardoor bij iedere nieuwe analyse 

veel tijd kwijt nodig is om de data weer goed op orde te brengen. 

 De beschikbaarheid van luchtfoto´s voor analyses laat te wensen over. 

 Er zijn twee aanvullende peilbuizen geplaatst in de valleien. Deze peilbuizen worden 

meegenomen bij de maandelijkse metingen; 

 De opnamen van de peilbuisgegevens zijn gedocumenteerd; er is geen technisch 

meetverslag opgesteld zoals voor de waterkwaliteitsmetingen.  

Het Hoogheemraadschap heeft de uitvoering van de metingen van de grondwaterstanden en 

analyse per december 2012 teruggegeven aan Rijkswaterstaat Dienst Zuid-

Holland/Waterdistrict Nieuwe Waterweg. De grondwaterkwaliteitsmetingen zijn twee maal 

per jaar vanaf 2009 door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Zie Tabel 5.1 parameter 8 en 

parameter 9. 
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6 GEOMORFOLOGIE 

De geomorfologische monitoring wordt tot nu toe uitsluitend uitgevoerd aan de hand van 

hoogtemetingen, zowel in het veld als vanuit de lucht (laseraltimetrie). Er is nog geen luchtfoto-

interpretatie van de ontwikkeling van het gebied uitgevoerd. 

6.1 Aanleiding  

De abiotische ontwikkeling wordt onderzocht met als doel binnen het jaar een goed (en kwantitatief 

onderbouwd) inzicht in de ontwikkeling te krijgen (die uiteindelijk moet leiden tot de juiste 

randvoorwaarden voor de gewenste biotische ontwikkeling). Bijkomend doel is zo nodig snel bij te 

kunnen sturen. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de profielmetingen die in 2011 en 2012 drie keer 

per jaar zijn uitgevoerd door van der Helm milieubeheer. Daarnaast is er een globalere monitoring 

aan de hand van luchtfoto´s en laseraltimetrie (uitgevoerd ten behoeve van deze rapportage), die 

wel bedoeld is om de ontwikkeling te analyseren maar niet als onderbouwing om snel beslissingen te 

kunnen nemen om ongewenste ontwikkelingen bij te sturen. 

6.2 Hoogtemetingen 

De opnamedata van de metingen van profielen die voor deze rapportage zijn geanalyseerd, zijn 

gegeven in Tabel 6-1. De profielen zijn genummerd volgens het Rijks-StrandPalennet van 

Rijkswaterstaat. Aanvankelijk werden in totaal 28 profielen opgemeten, maar het meest noordelijke 

en meeste zuidelijke profiel is niet bij iedere meting opgenomen. Deze profielen zijn hier verder 

buiten beschouwing gelaten. De geanalyseerde profielen liggen tussen RSP 114.225 en 116.475. Voor 

de ligging zie Figuur 6-1. Van de profielen liggen alleen 114.975 t/m 115.475 en 115.975 t/m 

116.075 over het niet beplante basisduin. Het noordelijk niet beplante deel is 600m lang, het 

zuidelijk niet beplante deel is 240m lang. De profielen bieden een gedetailleerd inzicht in de 

ontwikkeling van basisduin, vallei en oude zeereep van 2010 tot 2012. In dit rapport zijn de 

veranderingen ten opzichte van de profielen van 2009-2010 uitgewerkt. 

Tabel 6-1. Opnamedata profielen 

Opnemer Datum opname Aantal dagen tussen 

meting 

Aannemer aanleg 15-2-2009 - 

Van der Helm 12-2-2010 362 

Van der Helm 8-7-2010 146 

Van der Helm 13-10-2010 97 

Van der Helm 24-03-2011 162 

Van der Helm 15-08-2011 144 

Van der Helm 17-11-2011 94 

Van der Helm 27-02-2012 102 

Van der Helm 06-06-2012 100 

Van der Helm 22-10-2012 138 

 

Figuur 6-2 geeft een voorbeeld van alle opnamen voor profiel 116.175 en de berekende 

hoogteverschillen voor 2011, 2012 en het totale hoogteverschil ten opzichte van de eerste meting in 

februari 2010. Het hoogteverschil is bepaald door voor alle metingen per meetpunt in Matlab te 

interpoleren naar een vaste meetafstand van 1m. Dit is noodzakelijk omdat bij de metingen steeds 

op verschillende afstanden wordt gemeten. Het is dan niet mogelijk tussen de gemeten profielen 

rechtstreeks de hoogteverschillen te meten. Door tussen de meetpunten lineair te interpoleren naar 

een vaste afstand, zijn voor alle metingen voor dezelfde punten de hoogtes bepaald, en kan het 
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hoogteverschil simpel worden berekend. Alle profielen zijn opgenomen in Bijlage 6.2. In Bijlage 6.1 

staan per profiel een aantal kenmerken van het profiel en van de ontwikkeling genoemd.  

 

 

Figuur 6-1. Overzicht van het Spanjaards Duin na aanleg in 2009. Bron luchtfoto´s en laseraltimetrie: 

RWS. De 2.0 m contour is in 2009 nog niet bereikt binnen de vallei. 

 

Behalve van de profielmetingen is gebruik gemaakt van laseraltimetriedata van Rijkswaterstaat die 

ten behoeve van de jaarlijkse kustmetingen (Jarkus) en de monitoring van de zandmotor worden 

ingewonnen (Tabel 6-2). Vanwege de monitoring van de zandmotor, waarvoor extra 

laseraltimetrievluchten worden uitgevoerd, zijn voor 2011 en 2012 twee opnamen beschikbaar, 

waardoor nu ook een vergelijking mogelijk is tussen (grofweg) het winterseizoen en het 

zomerseizoen. Voor verschillende perioden zijn verschilkaarten berekend. De verschilkaart geeft 

een vlakdekkend inzicht in de hoogteveranderingen en geeft daarmee in ruimtelijk opzicht meer 

detail dan de profielmetingen. 

 

De profielmetingen zijn nauwkeuriger, vooral in begroeid terrein en geven een “groundtruth” voor 

de laseraltimetrie, maar vooral een nadere detaillering in de tijd. Bovendien zijn de metingen 

sneller beschikbaar, ze kunnen in feite direct na de inwinning worden geanalyseerd. De 

laseraltimetriegegevens zijn over het algemeen niet binnen een half jaar na inwinning beschikbaar.  
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Figuur 6-2. Profielmetingen (links) en afgeleide hoogteverschillen (rechts). 
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Tabel 6-2. Beschikbare laseraltimetrie 

Opname Detail Bron 

2009 2x2 m2 Jarkus 

2010 1x1 m2 Jarkus 

2011 voorjaar 1x1 m2 Jarkus 

2011 najaar 1x1 m2 Zandmotor 

2012 voorjaar 1x1 m2 Jarkus 

2012 najaar 2x2 m2 Zandmotor 

6.3 Ontwikkeling 2011-2012 

Figuur 6-3 geeft de hoogteligging voor 2011 en 2012 en de contourlijnen in de vallei. Uit de figuur 

blijkt duidelijk dat het oppervlakte binnen de laagste 2.0m NAP-contour in 2012 aanmerkelijk is 

toegenomen. Bovendien is de 1.75m NAP-contourlijn er bij gekomen. Hieronder zullen eerst de 

algemene trends in ontwikkeling aan de hand van de verschilkaarten worden geschetst. In 2.3.1 zal 

verder worden ingegaan op de ontwikkeling van het valleioppervlak. 

 

De hoogteverschillen per jaar zijn behoorlijk consistent (zie Figuur 6-4 en Figuur 6-5). Alleen op het 

strand is er sprake van een wisselende verandering, deels het gevolg van suppleren in 2009, deels 

door het verplaatsen van banken. Slag Vlugtenburg, in het midden van de vallei, laat ook wisselend 

sterke erosie en depositie zien, echter ook gerelateerd aan antropogene activiteiten (afvoer van 

zand vanaf de slag). Ieder jaar is er sprake van een forse aanstuiving op het beplante basisduin, 

geringe erosie op het niet beplante basisduin (met name in het noordelijk deel, nauwelijks in het 

zuidelijk deel), forse aanstuiving tegen de oude zeereep, met name landwaarts van het niet 

beplante basisduin, depositie achter het niet beplante basisduin op de overgang naar de vallei, en 

uitstuiving van de vallei, het sterkst achter het beplante basisduin. Ten noorden van Slag 

Vlugtenburg ligt het diepste punt in de vallei net onder 1.70, aan de zuidkant onder 1.90 m NAP. 

 

Het gevolg is dat het beplante basisduin hoger en breder wordt, het niet beplante basisduin iets 

lager is geworden en breder door met name depositie aan de achterzijde. De vallei diept steeds 

verder uit, waarbij de lage valleibodem in oppervlak toeneemt en ook steeds dieper wordt. Door de 

verdieping van de vallei en een hoge grondwaterstand was er eind 2012 en begin 2013 sprake van 

grondwater boven het oppervlak (zie verder hoofdstuk 3). Door depositie achter het niet beplante 

basisduin aan de noordkant wordt de vallei iets richting oude zeereep gedrukt. Er is daar niet echt 

sprake van versmalling, omdat de vallei zich ook aan de oostkant iets uitbreidt. In de depositiezone 

bevinden zich zeer veel schelpen, die blijkbaar in hun geheel in beweging kunnen gaan, 

waarschijnlijk onder extremere omstandigheden. Onder minder extreme omstandigheden stuift het 

fijnere zand weg en ontstaat een schelpenvloertje. Dit betekent dat schelpenvloertjes ook voor 

kunnen komen in gemiddeld opstuivende zones. De voorzijde van de oude zeereep blijft dynamisch, 

met veel onregelmatige, nebkha-achtige duinvormen (kleinschalige duinen die in vegetatie 

ontstaan, vroeger kopjesduin). Wel lijkt het alsof hier een verandering in de begroeiing is 

opgetreden, mogelijk doordat aanwezig (vermoedelijk) duinzwenkgras veel sterker is begraasd door 

konijnen dan voorheen (zie hieronder, paragraaf 6.3.2) en/of doordat vitale helm minder dominant 

is dan voorheen. 

 

De dynamiek van het strand wordt geïllustreerd aan de hand van contourlijnen, waarvan de kaarten 

zijn opgenomen in Bijlage 6.3. Voor contourlijnen 1.0, 2.0 en 3.0m NAP geldt dat deze tussen 2010 

en 2012 allen landwaarts verplaatsen, het strand wordt dus smaller. De 4.0 m NAP-contourlijn 

vertoont een iets grilliger patroon. De contourlijn is overwegend landwaarts verplaatst, maar hier  
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Figuur 6-3. Contourlijnen binnen de vallei over AHN voor 2011 en 2012. Bron data: RWS. 
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Figuur 6-4. Hoogteverschillen en contourlijnen vallei voor 2009 t/m 2011. Bron data: RWS. Voor alle metingen zijn de voorjaarsgegevens gebruikt. 
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Figuur 6-5. Hoogteverschillen voor2011-2012 (links) en 2009-2012 (rechts). Bron data: RWS. Voor alle metingen zijn de voorjaarsgegevens gebruikt. 
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Figuur 6-6. Vergelijking van voorjaars- en najaarsgegevens voor 2011 en 2012: hoogteverschillen voor de zomerseizoenen van 2011(links), winter 2011-2012 

(midden) en 2012 (rechts). Bron data: RWS. 
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en daar is er ook sprake van een zeewaartse verplaatsing, met name voor het beplante middendeel 

en zuidelijke deel. De 5.0 m NAP-contourlijn is redelijk stationair, aan de zuidkant enigszins 

zeewaarts verplaatst en op het noordelijk niet beplante basisduin door erosie (en dus verlaging) 

verdwenen. 

 

De verschillen tussen 2009-2010 en 2011-2012 zijn groter dan die van 2010-2011. Blijkbaar was 

2010-2011 een minder dynamische periode. Uit Figuur 6-6 is af te leiden dat de dynamiek in het 

zomerseizoen geringer is dan in het winter, wat overeenkomstig de verwachtingen is. In het 

winterbeeld overheerst erosie op het strand, en is de aanstuiving tegen basisduin en oude zeereep 

aanmerkelijk hoger dan in het zomerseizoen. In de zomer is ook het strand minder (2011) tot niet 

(2012) erosief. In de winter wordt door winderosie de bovenkant van het niet beplante basisduin 

geërodeerd, in de zomer speelt dit niet of nauwelijks. 

 

Hieronder worden per deelgebied de belangrijkste veranderingen aangegeven voor de periode 

februari 2010 t/m oktober 2012 (de eerste en laatste profielmetingen). De ligging van de 

deelgebieden is weergegeven op Figuur 6-1. 

 

Noordelijk deel beplant (raaien 114.125 t/m 114.875): forse aanstuiving basisduin met 

aanzienlijke hoogtetoename van top aan de voorzijde. Hoogte basisduin toegenomen met ruim 

0.5m, top is plaatselijk verhoogd met meer dan 2m. Uitstuiving vallei, tot -0.7m. Geen aanstuiving 

oude zeereep aan noordkant, maar vanaf 114.475 toenemend naar het zuiden, naar de overgang 

met het niet beplante basisduin met verhogingen van meer dan 1m. 

 

Noordelijk deel niet beplant (114.975 t/m 115.475): lichte erosie top basisduin met 0.5 tot 0.7m, 

tot onder 5m NAP. Forse depositie aan de lijzijde tot ca. 0.5m (in vallei dus, waardoor deze wordt 

dichtgeknepen). In vallei wisselend lichte overstuiving (tot 0.3m) en uitstuiving (tot -0.5m). Forse 

aan- of opstuiving van de oude zeereep tot plaatselijk meer dan 2m. 

 

Middendeel beplant (raaien 115.575 t/m 115.875): forse depositie op of vóór het basisduin tot 

meer dan 2m. Erosie wisselend van -0.2 tot -0.7m, behalve in raai 115.775 (antropogeen). 

Aanstuiving oude zeereep aan de noordkant, erosie aan de zuidkant, vooral in raai 115.875 

(vermoedelijk antropogeen). Afwijkende ontwikkeling rondom bebouwing, waar in verband met 

overlast zand wordt afgevoerd richting strand. 

 

Zuidelijk deel niet beplant (raaien 115.975 t/m 116.075): lichte erosie top basisduin tot -0.3m. 

Nauwelijks depositie aan achterzijde basisduin (veel minder dan aan de noordzijde). Erosie in de 

vallei, tot -0.4m. Forse depositie van meer dan 1m tot plaatselijk forse erosie van -1m tegen oude 

zeereep. 

 

Zuidelijk deel beplant (raaien 116.175 t/m 116.575): forse aanstuiving vóór het basisduin tot 

ruim 2m. Lichte tot forse erosie tot ruim -0.5m  in de vallei, afnemend naar het zuiden. Aanstuiving 

tegen oude zeereep beperkt. Depositie op de zeereep achter de strandhuisjes is geringer dan op de 

overige beplante delen. 

 

Vallei: de valleibodem achter het beplante basisduin erodeert sterker (tot ruim 1.10m sinds 2009) 

dan achter het niet beplante basisduin. De mindere erosie achter het niet beplante basisduin is 

vooral het gevolg van erosie vanaf de kale delen. Door zuidwesten wind vindt er ook veel lateraal 

transport plaats van zuidwest naar noordoost, dus door de lengterichting van de vallei. Dit leidt 

echter niet tot sterkere erosie aan de zuidwestkant en grotere depositie aan de noordoostkant. 
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Door depositie aan de noordkant van Slag Vlugtenburg, in de vallei, wordt de zanddam van de slag 

breder. 

6.3.1 Contouren vallei en oppervlak 

De contourlijnen binnen de vallei zijn gegeven in Figuur 6-3 voor 2011 en 2012. Meest opvallend is 

de vergroting van het oppervlak onder 3.0, 2.5 en 2.0m NAP en het verschijnen van de 1.75m NAP 

hoogtelijn in 2012.  

 

 

 

Figuur 6-7. Oppervlakte binnen contourlijnen in 2009 en 2010. In de bovenste grafiek is het totale 

oppervlak beneden een contourlijn weergegeven. In de onderste grafiek is het oppervlak tussen twee 

opeenvolgende contourlijnen weergegeven. (paars<1.75, blauw is 1.75 tot 2.0m NAP enz). 
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De oppervlakten binnen de contourlijnen zijn in ArcGis berekend (Figuur 6-7). Het totale oppervlak 

onder 3.0m NAP blijkt in 2010 iets afgenomen te zijn, van 8.63 naar 8.34 ha, in 2011 weer 

toegenomen tot 8.63ha, en verder uitgebreid in 2012 tot 9.1 ha. Het lagere deel van de vallei, wat 

binnen de invloedssfeer van het grondwater kan komen, breidt dus steeds verder uit. De vallei is in 

zijn geheel iets uitgediept. Het oppervlak onder 2.0m NAP is van 0 in 2009 toegenomen tot 0.58 ha 

in 2010, 1.28 ha in 2011 en 1.93 ha in 2012, een gestage groei dus. Het oppervlak onder 2.5m NAP is 

toegenomen van 2.91 tot 3.51 ha in 2010, 4.42 ha in 2011 en 5.94 ha in 2012.  

 

In de onderste grafiek van Figuur 6-7 is niet het totale oppervlak onder een contourlijn 

weergegeven (met uitzondering van de 1.75m NAP-lijn), maar het oppervlak tussen twee 

opeenvolgende contourlijnen. De figuur geeft aan dat de ontwikkeling van vochtige vallei geheel 

binnen de 3.0m NAP contour plaatsvindt. Alle oppervlakken nemen toe, met uitzondering van het 

oppervlak tussen 2.5 en 3.0m NAP. Het is bemoedigend dat de laagste delen van de vallei, waar een 

grondwaterinvloed zich mogelijk zal manifesteren, in oppervlak toenemen. Het enigszins naar het 

oosten drukken van de vallei door overstuiving aan de lijzijde van het basisduin heeft vooralsnog 

geen invloed op de laagste delen, ook doordat de vallei aan de oostkant uitbreidt door uitstuiving. 

Eind 2012 en begin 2013 heeft, door de combinatie van uitstuiving en een hoge grondwaterstand 

door overvloedige regenval (zie Hoofdstuk 3) de vallei deels onder water gestaan. 

6.3.2 Impressies (foto´s) 

De foto´s hieronder tonen aan dat het uiterlijk van de oude zeereep in 2012 niet zoveel verschilt 

van het uiterlijk in 2009. Opvallend is wel dat in 2012 de begroeiing anders dan Helm korter is, 

waarschijnlijk door konijnenbegrazing. In de hogere delen van de vallei domineren 

schelpenvloertjes. 

 

 

Foto 6.1. Nieuw aangelegde vallei vóór de oude zeereep (8-4- 2009). Foto Bas Arens. 
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Foto 6.2. Basisduin, vallei en oude zeereep (2-11-2009). Foto Bas Arens. 

 

Foto 6.3. Verbrede duinvoet: begroeide primaire duintjes tegen buitentalud voormalige zeereep (27-1-

2011). Foto Kees Vertegaal. 
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Foto 6.4. Basisduin, vallei en oude zeereep (15-2-2013). Foto Bas Arens. 

6.4 Interpretatie en verwachtingen met betrekking tot de nabije toekomst 

De schelpenvloertjes vormen geen belemmering voor verdere uitstuiving. Op de sterk overstoven 

delen aan de achterzijde van het niet beplante basisduin blijken ook schelpenvloertjes voor te 

komen. Bij forse wind gaan de schelpfragmenten blijkbaar massaal aan de wandel. De verwachting 

is dat de uitstuiving verder door zal gaan. 

 

Het verschil tussen het beplante en niet beplante deel van het basisduin blijft overduidelijk. Het 

niet beplante basisduin is door erosie onder het niveau van 5m NAP beland. Om verdere verlaging te 

voorkomen wordt in 2013 een strook van het niet beplante basisduin alsnog ingeplant. Aanstuiving 

van de oude zeereep zal voorlopig nog door blijven gaan, er wordt nog maar weinig zand 

vastgehouden in de vallei zelf. Slechts hier en daar is in de vallei sprake van lichte overstuiving en 

kleinschalige duinvorming. Het is niet de verwachting dat de gesignaleerde ontwikkeling in 2012-

2013 wezenlijk anders zal zijn. 

 

Door erosie en overstuiving van het basisduin waarbij zand aan de achterzijde van het basisduin 

wordt afgezet en door aanstuiving tegen de voormalige duinvoet dreigt het valleioppervlak te 

versmallen. Het afgelopen jaar heeft dit echter niet tot een versmalling geleid, omdat de 

landwaartse kant door uitstuiving mee is geschoven. Daardoor is ook het oppervlak onder 3m NAP 

uitgebreid, net als bij de andere hoogtelijnen. Door de aanplant in 2013 op het niet beplante 

basisduin zal de oostwaartse verschuiving van de westkant van de vallei waarschijnlijk minder 

worden. 

6.5 Conclusies 

 De vallei (oppervlak beneden 4m NAP) stuift verder uit. Schelpenvloertjes vormen hiervoor 

blijkbaar geen belemmering. Schelpen(fragmenten) gaan bij forse wind ook aan de wandel. 
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 Het valleioppervlak, grofweg beneden 2.5m NAP breidt zich uit en de vallei wordt dieper. 

Eind 2012 en begin 2013 bleek het grondwater tot boven het oppervlak te staan. De sterkste 

erosie vindt plaats achter het beplante basisduin. 

 Het strand rolt op door een oprukkende onderwateroever (blijkt uit de profielen die 

doorlopen over het strand). 

 Op en aan de achterzijde van het basisduin is sprake van flinke overstuiving. Het beplante 

basisduin hoogt plaatselijk op. Het onbeplante basisduin erodeert licht. De hoogte is nu net 

onder 5m NAP. 

 Tegen de oude zeereep (= verbrede duinvoet = toekomstig H2130A) vindt nog steeds 

duinontwikkeling plaats. Dit zal op den duur de ontwikkeling van natuurlijk grijs duin ten 

goede komen, maar betekent op dit moment vooral een instandhouding van witte duinen. 

 Gezien de regelmatige opname van de profielen ligt het voor de hand om ten behoeve van 

het nauwlettend in de gaten houden van de ontwikkeling deze ook frequenter te 

analyseren. De metingen hebben als doel de “vinger aan de pols te houden” om snel op 

ongewenste ontwikkelingen te kunnen reageren, en zouden daarom frequenter moeten 

worden beoordeeld. 
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7 GRONDWATER 

7.1 Aanleiding 

De monitoring van de grondwaterstand in Spanjaards Duin is een onderdeel van de monitoring van 

de ontwikkeling van het gebied na de aanleg. In het ontwerp dat ten grondslag ligt aan de aanleg 

van het Spanjaards Duin, is bij de bepaling van de maaiveldhoogte in de valleibodem uitgegaan van 

een indicatieve berekening van de grondwaterstanden zoals deze zich na aanleg naar verwachting 

zouden ontwikkelen. De grondwaterstand kan namelijk aanzienlijk stijgen door de verbreding van 

de duinen en de daarmee gepaard gaande verdieping van de zoetwaterlens. Voor een - op langere 

termijn - goed functionerende duinvallei is de juiste grondwaterdynamiek een belangrijke 

voorwaarde. De monitoring moet dus zicht bieden op de ontwikkeling naar de evenwichtssituatie en 

in samenhang met de ontwikkeling van de morfologie, op de benodigde bijsturing voor het 

realiseren van de gewenste condities voor het doel-ecotoop ‘vochtige duinvallei’. Op basis van de 

monitoringresultaten van de grondwaterstand en van de ontwikkeling van de maaiveldhoogte in de 

vallei dient in de eerste fase van ontwikkeling van het gebied te worden besloten of maatregelen 

nodig zijn om de maaiveldhoogte te optimaliseren. Als uitgangspunt is hierbij genomen dat dit de 

voorkeur verdient boven relatief kunstmatige maatregelen om de grondwaterhuishouding te 

reguleren. 

7.2 Ontwikkeling van grondwaterdynamiek 

7.2.1 Grondwaterstandmetingen 

De stijghoogte is in 8 permanente meetpunten, verdeeld over twee raaien, sinds de aanleg van het 

Spanjaards Duin in 2009 gemeten. In enkele meetpunten in het oude duin is de monitoring reeds in 

2008 gestart. In mei 2011 is in beide raaien een meetpunt toegevoegd tussen de twee meest 

zeewaarts gelegen locaties. Van de meetpunten is de filterstelling niet bekend en ook bestaat er 

een zekere twijfel over de opgegeven referentiehoogtes van de peilbuizen, die de absolute hoogte 

van de grondwaterstand bepalen. Het verdient aanbeveling om deze gegevens (opnieuw) te 

bepalen. 
 

In Figuur 7-1 en Figuur 7-2 is de gemeten ontwikkeling van de stijghoogte in de twee raaien 

weergegeven. Elke lijn in de figuren stelt een opname van de grondwaterstand weer. De 

grondwaterstand in de noord-raai vormt in de eerste jaren (blauwe lijnen) een kuil aan de voet van 

de oude duinen. In de recentere metingen is het Spanjaards Duin onderdeel geworden van de duin-

zone en draineert over het hele traject richting de zee. De grondwaterstand in de zuid-raai vormt 

gedurende de volledige meetperiode een kuil aan de voet van de oude duinen, hoewel deze wel 

minder diep wordt met de tijd. De stijghoogte neemt op de lange termijn in alle meetpunten toe, 

wat te zien is doordat de rode lijnen zich boven de blauwe lijnen bevinden.  
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Figuur 7-1. een aantal van de stijghoogte-metingen voor de noord-raai. Elke lijn geeft een moment weer. 

 

 
 

Figuur 7-2. Een aantal van de stijghoogte-metingen voor de zuid-raai. Elke lijn geeft een moment weer. 
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Figuur 7-3. Stijghoogte-grafieken, in meter t.o.v. NAP, getekend bij de meetpunten. De kleur geeft als 

extra visuele hulp ook de stijghoogte aan. 

 

In Figuur 7-3 zijn de tijdreeksen van deze meetpunten getekend, bij de meetpunt-locaties, om zo 

de fluctuatie in de tijd goed te kunnen zien. De kleur geeft als extra visuele hulp ook de stijghoogte 

aan. Deze tijdreeksen zijn per meetpunt in Bijlage 7.1 opgenomen. 

 

Buiten deze 10 meetpunten zijn door Deltares in 18 tijdelijke peilbuizen metingen verricht, op 1 

tijdstip: 15 augustus 2012. In Figuur 7-4 zijn deze metingen te zien. In deze figuur zijn ook enkele 

DINO-buizen afgebeeld, waarvan de reeksen zijn opgevuld met nieuwe metingen. Deze metingen 

zijn ook met een kleur zijn ingekleurd in Figuur 7-4, wanneer de meetpunten een meting bevatten 

binnen 30 dagen van 15 augustus 2012. Op 15 februari 2013 is nogmaals in de nog aanwezige 

peilbuizen gemeten. 
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Figuur 7-4. De stijghoogte-metingen, in meter t.o.v. NAP, rond 15-8-2012, aangegeven met een kleur. 

7.2.2 Interpolatie grondwaterstand 

De grondwaterstanden kunnen worden geïnterpoleerd om een vlak dekkend beeld van de freatische  

grondwaterstand te verkrijgen. Deze kan dan vergeleken worden met maaiveldgegevens om te 

bepalen waar natte plekken ontstaan en waar de grondwaterstand nog verder mag stijgen. Op 15 

augustus 2012 zijn voldoende metingen beschikbaar om deze interpolatie zinvol te kunnen 

uitvoeren. Omdat het aantal meetpunten toch nog beperkt is, moet een aantal aannamen worden 

gedaan om een logisch resultaat uit de interpolatie te laten volgen. Zo is de zee als randvoorwaarde 

in de interpolatie gezet. Door het opstuwende effect van de eb- en vloedcyclus zal deze boven 0 m. 

NAP liggen. Na wat trial-and-error bleek een waarde van 0.8 m. boven NAP een goede waarde te 

zijn voor de zee-randvoorwaarde. Verder zal de gradiënt in de grondwaterstand haaks op de kust 

groter zijn dan evenwijdig aan de kust. Uiteindelijk bleek het resultaat het meest realistisch 

wanneer deze gradiënt haaks op de kust 2.5 keer zo groot wordt aangenomen. In Figuur 7-5 is het 

resultaat van deze interpolatie, weergegeven ten opzichte van maaiveld. De grondwaterstand blijft 

overal dieper dan 40 cm onder maaiveld. 
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Figuur 7-5. De diepte tot de grondwaterstand op 15-8-2012, representatief voor de huidige 

zomersituatie. De diepte is in m t.o.v. maaiveld. 

 

 

Voor andere momenten zijn minder meetpunten beschikbaar. De metingen op 15 februari 2013 

lenen zich nog het best om te gebruiken voor de interpolatie, ondanks dat in veel peilbuizen geen 

meting kon worden verricht. Dit werd veroorzaakt doordat de tijdelijke peilbuizen onvindbaar 

waren of met zand waren opgevuld. Om toch een vlak dekkende grondwaterstand te kunnen 

verkrijgen is de grondwaterstand in niet bemeten meetpunten geschat uit de wel bemeten 

meetpunten. Het gemiddelde verschil in grondwaterstand tussen 15 februari 2013 en 15 augustus 

2012 in de wel bemeten peilbuizen wordt opgeteld bij de grondwaterstand op 15 augustus 2012 in 

de niet bemeten peilbuizen. In Figuur 7-6 is het resultaat van de interpolatie voor 15 februari 2013 

met behulp van deze schattingen ten opzichte van maaiveld weergegeven. De natte plekken komen 

overeen met de plasvorming zoals deze tijdens het veldbezoek op 15 februari 2013 was te zien. 
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Figuur 7-6. De diepte tot de grondwaterstand op 15-2-2013, representatief voor de huidige 

wintersituatie. De diepte is in m t.o.v. maaiveld. 

 

 

Waarschijnlijk is de hoge grondwaterstand op 15 februari 2013 niet incidenteel. In de winter van 

2013 is wel wat meer neerslag gevallen dan normaal, maar niet significant. In onderstaande grafiek 

is het neerslagoverschot in Hoek van Holland tussen november 2012 en februari 2013 vergeleken met 

6 eerdere jaren. Hieruit blijkt 2012/2013 (zwarte lijn) een redelijk gemiddeld jaar qua neerslag en 

verdamping. De kwelhoeveelheid is waarschijnlijk redelijk constant in de tijd. Daarom is de 

verwachting dat de grondwaterstand op 15 februari 2013 redelijk representatief is voor de nieuwe 

wintersituatie. 
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Figuur 7-7. Neerslagoverschot Hoek van Holland tussen 2006 en 2013. 

7.2.3 Tijdreeksanalyse 

De grondwaterreeksen staan onder invloed van neerslag, verdamping en de vorming en uitbreiding 

van de zoetwaterbel onder het Spanjaards Duin. Om deze verschillende invloeden te scheiden en de 

effecten van de zoetwaterbel te isoleren is tijdreeksanalyse toegepast. Hierbij is gebruik gemaakt 

van het programma Menyanthes. Met dit tijdreeksmodel wordt de vorming van de zoetwaterbel gefit 

op een lineaire trend.  

 

De met de tijdreeksmodellen bepaalde trend is in Figuur 7-8 weergegeven. Veel van de 

tijdreeksmodellen laten een negatieve trend zien (blauwe bolletjes). 

 

 

Figuur 7-8. De trend ruimtelijk weergegeven. 
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Figuur 7-9. Tijdreeksanalyse op B37A0420_1 zonder lineaire trend. 

 

 

Figuur 7-10. Tijdreeksanalyse op B37A0420_1 met lineaire trend.  
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Figuur 7-11. Tijdreeksanalyse op HHDB2_1 zonder lineaire trend. 

 

 

Figuur 7-12. Tijdreeksanalyse op HHDB2_1 met lineaire trend. 
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In Figuur 7-9 en Figuur 7-10 zijn de samenstellende invloeden van de grondwatermeetreeks in 

peilbuis B37A0420_1 weergegeven, respectievelijk zonder en met invloed van de zoetwaterbel 

vorming. De toevoeging van de zoetwaterbelvorming, weergegeven met een lineaire trend leidt tot 

een betere fit. Op dit punt is volgens het tijdreeksmodel de grondwaterstand eind 2012 ongeveer 15 

cm gestegen door de zoetwaterbelvorming (onderste grafiek van Figuur 7-10). De andere peilbuizen 

geven echter een veel minder goede fit, en laten geen significante en conceptueel logische invloed 

zien van de aanleg van het Spanjaards Duin. Als voorbeeld zijn in Figuur 7-11 en Figuur 7-12 de 

tijdreeksmodellen van meetpunt HHDB2_1 te zien. Het tijdreeksmodel kent zelfs een daling van de 

grondwaterstand toe aan de aanleg van het Spanjaards Duin. Het tijdreeksmodel blijkt de trend in 

het neerslagvolume die is opgetreden in de meetperiode niet goed te kunnen scheiden van de 

invloed van de aanleg van het Spanjaards Duin. Een langere meetperiode en vooral een hogere 

meetfrequentie zijn nodig om met tijdreeksanalyse de snelle (neerslag) en trage (ontwikkeling 

zoetwaterbel) invloeden te scheiden. 

7.2.4 Conclusie 

Uit de gezamenlijke ontwikkeling van de grondwaterstand en het maaiveld blijkt dat in 2013 in de 

wintersituatie de grondwaterstand lokaal tot aan maaiveld komt. Verhoogde verdamping en 

waterstandsegalisatie door plasvorming zullen de hoge grondwaterstanden aftoppen. 

Door de korte reeksen met een groot meetinterval en een toenemend neerslagvolume gedurende de 

laatste jaren vanaf 2009 kon met behulp van tijdreeksanalyse geen significante invloed van de 

duinvorming op het verloop van de grondwaterstand worden vastgesteld. De opgetreden verhoging 

van de grondwaterstand wordt in de tijdreeksanalyse toegerekend aan de neerslag.  

De vorming van een zoetwaterlens veroorzaakt over het algemeen een stijging van de 

grondwaterstand op de lange termijn. De wijze van monitoring geeft echter geen goed inzicht in de 

vorming van de zoetwaterlens onder het Spanjaardsduin. 
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8 GRONDWATERKWALITEIT 

8.1 Ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit 

De kustaanwinning ‘Spanjaards Duin’ is begin 2009 gerealiseerd. Na aanleg is de 

stijghoogtemonitoring in het aangewonnen duin gestart en In de tweede helft van 2009 is ook de 

bemonsteringscyclus van de peilputten begonnen. In de bemonstering zijn een aantal doelen 

besloten: 

1. Het volgen van de verzoeting van het bovenste grondwater 

2. Het volgen van de nutriënten toestand van het grondwater 

3. Het volgen van de zuurbufferingseigenschappen van het grondwater 

Het analysepakket bestaat uit de volgende parameters, die niet op alle monstermomenten en 

monsterlocaties volledig is toegepast: 

- zuurgraad (pH) 

- geleidingsvermogen (EC; in mS/m); 

- concentraties calcium, magnesium, natrium (in mg/l); 

- ammonium-N, nitriet-N, kjeldahl-stikstof, oplosbaar nitraat  (in mg N/l); 

- totaal fosfaat en oplosbaar fosfaat (in mg P/l); 

- chloride, bicarbonaat en sulfaat (in mg/l). 

 

De gegevens zijn gedeeltelijk eerder gerapporteerd door Zweerts (2011). In de onderhavige 

rapportage zijn alle metingen opnieuw verzameld, en digitaal beschikbaar gemaakt, inclusief 

veldmetingen. De analyseresultaten zijn opgenomen in Bijlage 8.1. 

8.1.1 Verzoeting 

Het nieuwe profiel bestaat uit opgespoten zeezand en begint dus als een volledig zilt profiel. Gelijk 

na realisatie begint de verzoeting door uitloging van het zoute poriewater met regenwater. De 

verzoeting van het profiel wordt weergegeven door drie belangrijke processen: 

 De verlaging van het elektrolyt-niveau: uitgedrukt als EC, of de individuele concentratie van 

verschillende ionen, met name Chloride (zie Figuur 8-1) 

 De relatieve verhouding van een- en twee-waardige ionen in het grondwater, ten opzichte 

van het zeewater, geclassificeerd als de BEX-index2 (zie Figuur 8-2). Deze index kon op een 

moment worden bepaald. Toch kan uit het verloop van de verhouding tussen de 

verschillende componenten worden afgeleid dat de snelheid van verzoeting afneemt in de 

tijd. Wel blijft het geheel gebied gekarakteriseerd door verzoeting. 

 De verandering van de Ca/Mg ratio, als gevolg van het contrast in deze verhouding in 

respectievelijk zeewater en zoetwater. De verhouding verloopt van 5.5 in zeewater via 1.8 

in de neerslag naar waarden onder de 1 door absorptie-preferentie van magnesium aan de 

bodem en kalkoplossing. Dit proces blijkt duidelijk in de beide raaien, zowel in de tijd als 

naar de plaats. 

                                                 
2 De BEX-index wordt gedefinieerd als: BEX = Na + K + Mg – 1.0716 Cl (meq/L). De factor 1.0716 is de 

verhouding van {[Na+ + K+ + Mg2+]/Cl-} in oceaanwater. De index is gebaseerd op het principe van 

uitwisseling. Zeewater bevat hoge concentraties van Cl, Na, K and Mg. Bij zeewater invasie in een 

zoet grondwatersysteem (met relatief hoge concentraties van Ca en HCO3) treedt de uitwisseling 

op: 2Na+ + Ca-EXCH   Ca2+ + 2Na-EXCH. Een negatieve waarde van de BEX duidt dus op verzilting, 

een positieve waarde op verzoeting. De absolute waarde is een maat voor de snelheid van het 

proces. 
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Figuur 8-1: verandering van de chloride-concentratie 

 

Uit Figuur 8-1 blijkt dat het ondiepe grondwater in snel tempo is verzoet. In de nieuwe duinzone 

daalt de chlorideconcentratie verder, dan in de begroeide duinen. Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door een geringere invang van seaspray (door gebrek aan vegetatie)  en door minder 

indamping (vanwege dezelfde reden). 
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Figuur 8-2: Mate van verzoeting op de verschillende punten eind 2012 

 

Uit Figuur 8-2 blijkt dat in het gehele gebied nog een BEX-overschot is (duidend op verzoeting). 

Dichter naar de (nieuwe) kust is dit overschot groter, dan meer landinwaarts. In de meetserie 

ontbreekt de kalium-bepaling op de overige tijdstippen. Op basis van de verhouding van de overige 

componenten (Na, Mg en Cl) blijkt dat de BEX in de nieuwe punten in hoog tempo daalt tot waarden 

van ~2 in de nieuwe duinaanwinning en onder de 1 op het ‘oude’ land. 
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Figuur 8-3: Magnesium ~ Calcium ratio als maat voor de watertypering 

 

 

Uit Figuur 8-3 blijkt dat de verhouding in de duinaanwinning snel daalt van de verhouding in zee-

water (5.5) naar de verhouding in neerslag (1.8). In deze zone is de bodeminteractie (kalkoplossing 

en uitwisseling) nog ondergeschikt aan het verdrijvingsproces. In het oude land ligt de ratio 

aanzienlijk lager, door de interactie met de bodem. 
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8.1.2 Nutriënten 

De nutriënt-concentraties is de resultante van atmosferische depositie, biologische activiteit en 

grondwaterfluxen. In het vers opgebrachte materiaal zal de invloed van biologische activiteit nog 

gering zijn, hoewel het materiaal ook een fractie vaak instabiel organisch materiaal bevat. In de 

beide profielen zijn regelmatig nutriëntconcentratie gemeten, waarvan respectievelijk de fosfaat- 

en de nitraat-concentratie als maatgevend worden behandeld. De ontwikkeling van de 

nitraatconcentratie is weergegeven in Figuur 8-4, terwijl de fosfaatconcentratie in Figuur 8-5 is 

opgenomen. Op basis van de metingen kan worden geconcludeerd dat er geen duidelijke trend in de 

nutriëntencondities optreden en dat deze voldoen aan de eisen van het beoogde milieu voor 

vochtige duinvalleien (http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/).  

 

 

Figuur 8-4: Verloop nitraat-concentratie (mg N/l)  in de meetraaien 

 

Uit Figuur 8-4 blijkt dat er voor nitraat zowel ruimtelijk als temporeel weinig verband in de raaien 

wordt aangetroffen. Indien alleen atmosferische depositie het concentratiebepalende proces zou 

zijn, dan zouden de verwachte concentraties boven de gemeten concentraties liggen (uitgaande van 

een depositie langs de kust van 1500 mol/ha/jr [emissieregistratie 2011] en een 

grondwateraanvulling van 300 mm/jr, leidend tot ~7 mg N/l). Van de feitelijke depositie is echter 

weinig bekend. 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
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Figuur 8-5: Verloop van de fosfaatconcentratie (mg P/l) 

 

Uit Figuur 8-5 blijkt dat de fosfaatconcentratie in de meeste meetpunten rond en onder de 1 mg/l 

ligt, met enkele tijdelijke uitschieters in waarnemingsput HHD_B4_1. Verband en ontwikkeling zijn 

echter op basis van de metingen niet te duiden. De concentratieontwikkeling in de meetpunten in 

en rond de oude duinen lijken wel sterk gecorreleerd. Deze correlatie is met een beetje goede wil 

ook in de nitraatconcentratie aanwezig, maar mist in de chloride-reeksen. De verklaring ligt dus 

niet in verdunning door variatie in de grondwateraanvulling en lijkt ook niet seizoensgebonden.  
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8.1.3 Zuurbuffering 

Zuurbuffering in het duinmilieu wordt in hoge mate gestuurd door de kalk-huishouding. Zolang kalk 

aanwezig is blijft de pH circumneutraal (rond 7). Kalk wordt aangevoerd met de sandspray. 

Algengroei speelt een belangrijke rol bij het vastleggen van het aangevoerde kalk en bij de 

productie van kalk uit via het grondwater aangevoerde carbonaten en calcium. In 

uitspoelingsprofielen neemt het kalkgehalte geleidelijk af. Bij een lager kalkgehalte wordt de pH 

gebufferd op een lager niveau door de uitwisseling van waterstofionen tegen basen (met name 

calcium en magnesium) van het kationenadsorptiecomplex (CEC). Het kationenadsorptiecomplex 

wordt in duinzand op zijn beurt gevormd door humusvorming. 

 

In de profielen wordt de zuurgraad in het freatische grondwater regelmatig gemeten, weergegeven 

in Figuur 8-6. Daarnaast worden een aantal componenten die de zuurbuffering karakteriseren 

geregistreerd. De concentratie bicarbonaat (HCO3-) wordt daarvoor representatief gehouden en is 

in Figuur 8-7 opgenomen. 

 

 

Figuur 8-6: Verloop pH 

 

Uit Figuur 8-6 blijkt dat de zuurgraad zich in alle punten beweegt in de range van neutraal tot zwak 

basisch. Op twee punten zijn gedurende een langere periode pH-waarden boven de 8 gemeten. 

Deze tijdelijke verhoging correleert niet met het concentratieverloop van de macro-ionen en 
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kunnen daarom slecht worden gekoppeld aan een verantwoordelijk proces. De zuurgraad voldoet 

aan de vereisten van het doel-ecotoop: ‘vochtige duinvallei’ (5.5 < pH < 8.5). Er zijn geen 

aanwijzingen voor veranderingen in de condities op termijn. 

 

 

Figuur 8-7: Verloop HCO3
- 

 

Uit Figuur 8-7 blijkt een duidelijke gradiënt in niveaus tussen de ‘nieuwe’ duinen , de oude duinen 

en de binnen duinrand. Dat is conform de verwachting: de concentratie in de zee ligt op ~150 mg/l. 

Op het land, onder invloed van de verzurende invloed van depositie en vegetatie door kalkoplossing, 

nemen de concentraties toe. In de zuidraai zijn eind 2009 in de meetpunten HHD_A4_1 en 

HHD_A3_1 onverklaarbaar hoge concentraties gemeten, die samenvalt met een relatief hoge meting 

in andere meetpunten. Mogelijk is hier iets misgegaan met de monsterbehandeling. Voor het gehele 

systeem geldt dat het grondwater gekarakteriseerd wordt als hard en zeer sterk gebufferd water.  

8.1.4 Conclusie 

De waterkwaliteit onder Spanjaards Duin heeft zich in snel tempo, volgens verwachting ontwikkeld. 

De belangrijkste ontwikkeling is de verzoeting van het water. Het watertype voldoet op de cruciale 

aspecten aan de milieuruimte die geldt voor het ecotoop ‘vochtige duinvallei’.  
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8.2 Aanbevelingen grondwatermonitoring 

Voor het voorspellen van de toekomstige grondwaterdynamiek biedt de huidige monitoring weinig 

handvaten: we weten dat het bovenste grondwater in enkele jaren volledig is verzoet en dat zal de 

komende jaren zo blijven: de meeste kwaliteitsindicatoren in het grondwater zijn inmiddels 

gestabiliseerd en er zijn alleen nog geleidelijke langzame veranderingen daarin te verwachten 

(tenzij een zee-doorbraak optreedt). De huidige opzet van de monitoring biedt voor de toekomst 

weinig aanvullende informatie en zou op een aantal punten geoptimaliseerd kunnen worden:  

 Om beter zicht te krijgen op de grondwaterdynamiek verdient het aanbeveling om enkele 

van de grondwatermeetpunten uit te rusten met automatische hoogfrequente registratie 

van de stijghoogte.  

 De frequentie van de waterbemonstering kan worden teruggebracht tot één keer per jaar. 

De belangrijkste veranderingen zijn reeds opgetreden en geven de watertypologie waarop 

de beoogde natuurontwikkeling kan plaatsvinden. Frequente metingen bieden nauwelijks 

extra inzicht in de ontwikkeling van de condities en worden niet gebruikt voor het bijsturen 

van de ontwikkelingen.  

 De hydrologische ontwikkeling kan effectief met andere metingen worden voorspeld, zoals 

in het vervolg wordt toegelicht.  

 

Ook zijn er een aantal operationele verbeteringen van de monitoring wenselijk:  

 De referentiehoogtes van de peilbuizen zouden gecontroleerd moeten worden met een 

hernieuwde inmeting. 

 Van de peilbuizen zouden de filterdieptes moeten worden bepaald. 

 De vastlegging van de metagegevens en de metingen zouden centraal en toegankelijk 

georganiseerd moeten worden. Voor de hand ligt om dit binnen DINO te realiseren. 

 

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de kwaliteitsfronten in het profiel zal op meerdere 

dieptes moeten worden bemonsterd. Daarbij is de overgang van zoet naar zout water in 

hydrologisch opzicht het belangrijkste front. Deze diepte bepaalt mede de dynamiek en de 

stijghoogte van het freatisch vlak. Daarom bevelen wij aan in de toekomstige monitoring-inspanning 

te focussen op het meten van deze overgang. Dit zou kunnen worden gerealiseerd door het 

uitvoeren van enkele CVES-raaien, waarmee een weerstandsprofiel van de bodem wordt gemaakt, 

en waaruit meestal zeer eenduidig de zoet ~zout overgangen kunnen worden afgeleid. Om de 

ontwikkeling van de overgangen te volgen moeten deze metingen gedurende enkele jaren op 

dezelfde plaats worden herhaald. Een voorbeeld van een dergelijke meting is weergegeven in Figuur 

8-8. 

 

 

Figuur 8-8: Voorbeeld CVES-meting op Terschelling in de polder richting Wadden-dijk. 

 

Daarnaast bevelen wij aan om een grondwaterbuis te plaatsen tot grotere diepte, waarin 

elektromagnetische metingen kunnen worden uitgevoerd (bv. met een EM39). Een voorbeeld van de 

uitkomst van een dergelijke meting is weergegeven in Figuur 8-9. 
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Figuur 8-9: Voorbeeld geleidbaarheidprofiel gemeten met de EM39 [Het Zwin 2009, Lebbe e.a.] 

 

In deze referentiebuis kan dan met zinvolle tijdintervallen de ontwikkeling van het zoet~zout-

grensvlak worden gevolgd. Deze metingen zijn zeer goed reproduceerbaar en geven dus een goede 

indicatie van de ontwikkeling van de ontwikkeling van de zoetwater bel en daarmee van de mate 

van evenwicht in het hydrologische systeem. 

 

Als derde element in de beheersing en begeleiding van de natuurontwikkeling van Spanjaards Duin 

bevelen we aan de uitgevoerde en uit te voeren metingen te integreren in een grondwatermodel. 

Met een dergelijk model kan een betere voorspelling worden gemaakt van de hydrologische 

eindsituatie en kan de robuustheid van het systeem worden getest voor klimatologische 

intermezzo’s: droge en natte periodes. Met behulp van een voorspelling van de eindsituatie kan op 

betere gronden bijgestuurd worden. 
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9 VEGETATIE 

9.1 Aanleiding 

 

Een belangrijk doel van de aanleg van Spanjaards Duin is het ontwikkelen van de habitattypen 

‘Grijze duinen’ nr. H2130, ‘Vochtige duinvalleien’ nr. H2190 en de habitatsoort groenknolorchis 

H1903. Om de verwachte verliezen elders te compenseren als gevolg van de aanleg van Maasvlakte-

II is er een natuuropgave van de het duincompensatiegebied van 9,8 ha grijze duinen, 6,1 ha 

vochtige duinvalleien en 1 vindplaats van de groenknolorchis. Door monitoring van vegetaties en 

flora kan worden vastgesteld in hoeverre de ontwikkeling van deze vegetaties goed verloopt en 

wordt gerealiseerd. 

 

In de eerste jaren na aanleg is het belangrijk dat de goede randvoorwaarden aanwezig zijn of 

worden gecreëerd waardoor op de middellange termijn de gewenste flora en vegetatie zich kan 

ontwikkelen. Hierbij moet worden gerealiseerd dat er een wisselwerking is: open vegetaties 

inclusief algentapijtjes bepalen verstuivingen en dus ook weer het reliëf waardoor kansen voor 

andere vegetatietypen ontstaan.  

 

 

Figuur 9.1. Vochtige omstandigheden in de vallei, 18 januari 2012. Foto: M. van der Valk. 

 

Afgelopen anderhalf jaar is de aangeplante helmbegroeiing verder uitgestoeld. In 2012 heeft er 

geen beheer plaatsgevonden in het beheer van de aanwezige vegetatie. 

 

Afgelopen jaar is door middel van diverse veldwaarnemingen ondervonden dat er een marginale 

groei is van storingssoorten zoals akkerdistel en melkdistel. Dit baart nog geen zorgen. Het blijft 

zaak om de kieming en groei zorgvuldig te blijven volgen. 

 

De kieming van duindoorn is op diverse plekken zichtbaar. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend in 

de gaten gehouden. Momenteel vormen de duindoornkiemen nog geen bedreiging, maar er moet 

gewaakt worden voor de vorming van duindoornstruweel, met name aan de zuidkant op de lijzijde 

van het basisduin. Uit voorzorg is er in het voorjaar door het basisduin gelopen en zijn kleine 
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kiemplanten verwijderd. Net als in 2011 bleek er in 2012 een duidelijke vraat plaats te vinden op de 

kleine kiemen van de duindoorn door konijnen.  

 

Er zijn geen aanvullende opnamen uitgevoerd in 2012. 

9.2 Veldinspecties 

In 2012 is een stippenkaart vervaardigd met het voorkomen van soorten in het terrein. Deze kaart is 

weergegeven in Figuur 9.2. Twee soorten, Blauwe zeedistel en Zeepostelein zijn blijkens de 

rapportages van 2010 en 2011 niet eerder aangetroffen in het terrein. 

 

 

Figuur 9.2. Stippenkaart met voorkomende soorten in het Spanjaardsduin. 

9.3 Vegetatieontwikkelingen 

Er zijn in 2012 geen vegetatieopnamen gemaakt.  

9.4 Meetmethode habitattypenkaarten 

Zie Hoofdstuk 11. 

9.5 Habitattypenkaarten 

Zie Hoofdstuk 11. 
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10 OVERIGE GEGEVENS 

10.1 Fauna 

 

Avifauna 

Het hele gebied is in 2012 door T. en C. van Schie op broedvogels geïnventariseerd volgens de 

SOVON-methode (Van Dijk, 2004). Er is een nest gevonden van waarschijnlijk de Bontbekplevier. Er 

is een waarneming gedaan van een Velduil. 

 

 

Figuur 10.1. Nest van een Bontbekplevier, 10 juli 2012. Foto: B. van der Valk. 

 

 

Amfibieën en reptielen 

Er zijn geen waarnemingen bekend. 

 

Zoogdieren 

De geconstateerde vossenburcht in 2011 is verdwenen. Wel worden er regelmatig sporen van de vos 

in het gebied gezien. Dit zorgt ervoor dat er rust dient  te worden bewaard in het gebied.  

 

Op het basisduin is vraat door konijnen geconstateerd. 

10.2 Overige waarnemingen 

Er zijn geen waarnemingen vastgesteld van (trek)vlinders, andere insectengroepen, paddenstoelen 

of korstmossen.  

10.3 Conclusie 

Op grond van bovenstaande resultaten is het volgende vast te stellen: 

Voor soorten als bontbekplevier of scholekster is het gebied in principe geschikt zoals het 

broedpaartje Bontbekplevier in 2010 en de vondst van een nest in 2012 uitwees. De factor rust zou 

onvoldoende kunnen zijn geweest op kritische momenten in de nestelperiode door de aanwezigheid 

van een ‘verdwaalde’ recreant of loslopende honden. De slagen worden intensief gebruikt ook in 

het voorjaar door hondenuitlaters om een strandwandeling te maken.  
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De grote dynamiek –enorme zandverplaatsingen- in vrijwel het gehele duincompensatiegebied biedt 

vooralsnog te weinig mogelijkheden voor soorten met een beperkte actieradius om zich te vestigen 

in Spanjaards Duin.  

  
 

 

 



 

JAARVERSLAG BEHEER SPANJAARDS DUIN 2012  53 

11 INTEGRATIE EN SYNTHESE 

11.1 Ontwikkeling habitats 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de potentiele ontwikkeling van habitats? Door 

geomorfologische ontwikkeling, grondwater en eisen van duinvegetaties te combineren is een 

schatting gemaakt van de potenties in 2012. Duinvegetaties kunnen op basis van 

grondwaterstandklassen worden ingedeeld. Hier is gebruik gemaakt van de indeling door Bakker 

(1981) met een aantal aanpassingen. 

 

Bakker onderscheidt de verschillende typen met bijbehorende Gemiddeld Laagste Grondwaterstand-

klassen (Tabel 11-1). 

Tabel 11-1. Typen duinvegetatie volgens Bakker (1981) 

type GLG 

natte duinvallei tussen 0.70 en 0.35 m MV 

vochtige duinvallei tussen  0.70 en 1.10 m MV 

weinig vochtige vallei tussen 1.50 en 1.10 m MV 

droog duingebied lager dan 1.50 m MV 

 

Een beperking van deze indeling op basis van GLG is dat hierin min of meer impliciet wordt 

uitgegaan van een jaarlijkse grondwaterstandfluctuatie van 0.60 à 0.80 m zoals deze in ‘normale’, 

relatief brede duingebieden optreedt. Dit blijkt uit de toelichting bij het type ‘natte duinvallei’ 

waarin volgens Bakker de waterstand praktisch elke winter boven maaiveld komt.  

In een smal duingebied met de vallei op vrij korte afstand van zee, zoals in Spanjaards Duin het 

geval is, bedraagt de jaarlijkse grondwaterstandfluctuatie naar schatting niet veel meer dan 0.40 

m. Om hier voor te corrigeren zijn de klassengrenzen van Bakker aan de hand van de volgende 

uitgangspunten aangepast: 

 gemiddelde grondwaterstandfluctuatie (GLG-GHG) in Spanjaards Duin naar schatting 0.5 m; 

 gemiddeld dient (grond)water in de geplande vochtige duinvallei ’s winters net iets boven 

(+0.15 m) tot iets onder (0.3 m) het maaiveld uit te komen. 

Voor droog duin betekent een kleinere seizoensfluctuatie dat er ook bij minder diepe GLG in de 

winter in het algemeen geen sprake is van vochttoevoer naar de wortelzone via capillaire opstijging. 

Uitgaande van een maximale GHG van 0,7 m MV en een gemiddelde seizoensfluctuatie van 0.5 m 

kan als grenswaarde voor droog duin een drempel worden gebruikt van 1.20 m MV. 

 

Tabel 11-2. Onderverdeling typen voor Spanjaardsduin. 

type  lokale GLG-klassen 

natte/vochtige duinvallei (tbv H2190B) tussen 0.80 en 0.35 m MV 

weinig vochtige vallei (tbv H2190B/H2130A tussen 1.20 en 0.80 m MV 

droog duingebied (tbv H2130B) lager dan 1.20 m MV 

 

Het type ‘weinig vochtige vallei’ zal afhankelijk van langjarige fluctuaties en fluctuaties binnen het 

groeiseizoen een overwegend droog karakter hebben met een (pionier)begroeiing van H2130A of 

vochtig genoeg zijn voor vochtminnende begroeiing die tot H2190 kan worden gerekend. Van nature 

is het oppervlak van deze overgangszone gering: als gevolg van uitstuiven tot het grondwater is de 

overgang van een min of meer vlakke valleibodem naar het omringende droge duin vaak vrij abrupt. 

Met behulp van deze klassen, de grondwaterkaart ten opzichte van maaiveld van Figuur 7-5, de 

hoogtekaart van Figuur 6-3 en de luchtfoto van 2012 zijn vervolgens de oppervlaktes bepaald van 

bovenstaande typen. Het resultaat is weergegeven in Figuur 11-1. Hierin zijn ook de potentiële 
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oppervlakken aangegeven voor habitats 2110 (Embryonale duinen), 2120 (Witte duinen) en 2160 

(Duindoorn), waarvoor overigens geen compensatieverplichting geldt. Habitattype 2160 zou zich op 

de lijzijde van het basisduin kunnen ontwikkelen. Overigens zou hier ook Grijs duin of Wit duin tot 

ontwikkeling kunnen komen, maar dit is onzeker en hangt o.a. af van beheer. 

 

 

Figuur 11-1. Overzicht potentiele habitattypen in 2012. 

 

De oppervlaktebepaling is indicatief en geeft een globaal beeld van de potenties in relatie tot zee-

invloed, hoogteligging en grondwater. Zo zou door vestiging van langlevende planten in de 

valleivloer microduinvorming kunnen optreden, met veel micro-gradiënten en kleinschalige 
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afwisseling van (potentiële) habitats. Ook valt in dit stadium nog niet uit te sluiten dat de vegetatie 

zich (zonder verdere beheeringrepen) niet in een gewenste richting ontwikkelt. 

 

Tabel 11-3 geeft de oppervlaktes per type weer, en het totaal van de potentiëlen voor Grijs duin 

(2130A) en Duinvallei (2190B) op basis van de huidige grondwaterstand en maaiveldhoogte. Bij 

verdere ontwikkeling zou door uitstuiving de vallei verder kunnen verdiepen en groter kunnen 

worden. Los daarvan zal het grondwater in de komende jaren nog verder stijgen. Vooralsnog lijkt 

dit niet te leiden tot de ontwikkeling van een duinmeer. De grondwaterdieptelijn van 0.35m wordt 

nog nergens bereikt. Ook het feit dat in de winter het grondwater hoger staat en uitstuiving van de 

laagste delen hierdoor wordt beperkt gaat de ontwikkeling van een duinmeer tegen. Daarnaast 

zullen bij het in stand blijven van een substantiële verstuiving delen van de vallei die onder water 

komen te staan weer opstuiven. 

Tabel 11-3. Oppervlaktes potentiele habitattypen in 2012 

Potentieel type 
Oppervlakte 

(ha) 

Totaal potentieel 

2130/2190 (ha) 

2110/2120, mogelijk al kwalificerend 2.7  

Potentieel 2120 op basisduin, nu aanplant 7.5 
 

Potentieel 2120 op basisduin, nu kaal 4.7 
 

Potentieel 2120/60 op lijzijde basisduin, nu aanplant 3.5 
 

Potentieel 2120/60 op lijzijde basisduin, nu kaal 1.8 
 

Potentieel 2130A, nu beneden 4m NAP 9.2 
14.5 

Potentieel 2130A, nu boven 4m NAP 5.3 

Potentieel 2130A/2190B, GLG tussen 0.80 en 1.20 – maaiveld 3.1 
5.3 

Potentieel 2190B, GLG tussen 0.35 en 0.80 – maaiveld 2.2 

Potentieel 2190A/D, GLG boven 0.35 – maaiveld -  

Strand binnen contouren van het Spanjaardsduin 0.4 
 

Eindtotaal 40.4 
 

 

Tabel 11-4. Oppervlaktes potentiele habitattypen bij een grondwaterstijging van 0.5m 

Potentieel type 
Oppervlakte 

(ha) 

Totaal potentieel 

2130/2190 (ha) 

2110/2120, mogelijk al kwalificerend 2.7*  

Potentieel 2120 op basisduin, nu aanplant 7.5* 
 

Potentieel 2120 op basisduin, nu kaal 4.7* 
 

Potentieel 2120/60 op lijzijde basisduin, nu aanplant 3.5* 
 

Potentieel 2120/60 op lijzijde basisduin, nu kaal 1.8* 
 

Potentieel 2130A, nu beneden 4m NAP 5.7 
11.0 

Potentieel 2130A, nu boven 4m NAP 5.3* 

Potentieel 2130A/2190B, GLG tussen 0.80 en 1.20 – 

maaiveld 

2.7 

6.4 

Potentieel 2190B, GLG tussen 0.35 en 0.80 – maaiveld 3.7 

Potentieel 2190A/D, GLG boven 0.35 - maaiveld 2.4  

Strand binnen contouren van het Spanjaardsduin 0.4* 
 

Eindtotaal 40.4 
 

Oppervlaktes met aangemerkt met * zijn overgenomen uit Tabel 11-3. Een grondwaterstijging is 

hierop niet van invloed. 
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Figuur 11-2. Overzicht potentiele habitattypen bij een grondwaterstijging van 0.5m. 

 

Om een idee te krijgen van het effect van een verdere grondwaterstijging is een berekening 

gemaakt van oppervlaktes bij een stijging van 0.5m NAP. De berekeningen zijn weergegeven in 

Tabel 11-4 en Figuur 11-2. Bij deze stijging zou wel een oppervlak ontstaan waar de GLG minder 

dan 0.35m onder het maaiveld ligt en wat gerekend kan worden tot habitattype 2190A (duinmeer, 

GLG <0.0 –MV) en habitattype 2190D (duinmoeras, 0.35<GLG<0.0m –MV). In Figuur 11-2 is de lijn 

waarbij de GLG aan het maaiveld staat aangegeven met een zwarte lijn. Bij de huidige 

maaiveldhoogte zouden beide typen gezamenlijk een oppervlak van 2.4 ha beslaan. Deze 

habitattypen vallen niet onder de compensatieopgave. Het potentiele valleioppervlak voor 
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habitattype 2190B zou dan in totaal 6.4 ha beslaan, en het potentiele Grijs duinoppervlak 10.5 ha. 

Zelfs bij zo een hoge (en niet verwachte) grondwaterstijging zou dus nog voldaan kunnen worden 

aan de compensatieopgave.  

 

Conclusie van deze exercitie is dat het systeem op de goede weg is naar een situatie waarbij in 

ieder geval de abiotische randvoorwaarden voor de te compenseren habitattypen voldoen. 

11.2 Analyse scenario´s ontwikkeling 

Uit de evaluatie blijk dat de ontwikkeling in grote lijnen conform de doelstellingen lijkt te verlopen, 

maar dat er nog een vrij grote onzekerheid bestaat over de ontwikkeling van de grondwaterstand. 

Daardoor is nog niet geheel duidelijk of de huidige hoogteligging van de vallei in combinatie met de 

toekomstige grondwaterstand het juiste abiotische milieu op zal leveren voor ontwikkeling van de 

beoogde vochtige duinvalleivegetaties (en een groeiplaats van de groenknolorchis). Extra 

onzekerheid hierover wordt bovendien gegenereerd doordat de waterstanden in De Banken (aan de 

landzijde van het aangrenzende duingebied) mogelijk worden verlaagd en voor de kust van het 

Spanjaards Duin wellicht een nieuwe strandsuppletie wordt uitgevoerd. 

 

In deze paragraaf gaan wij nader in op de vraag of en hoe in het licht van deze onzekerheden de 

ontwikkelingen in de komende periode bijgestuurd zouden moeten worden. 

11.2.1 Onzekerheden grondwaterstanden 

Alvorens in te gaan op ‘wat als’ scenario’s willen we hier nogmaals benadrukken dat de 

onzekerheden primair worden veroorzaakt doordat we nog onvoldoende zicht hebben op 

ontwikkeling van de grondwaterstanden op langere termijn. De aanbevelingen om de metingen uit 

te breiden naar de ligging van het zoet-zout grensvlak en een grondwatermodel te ontwikkelen 

blijven daarom staan. Wat het laatste betreft is het zinvol te vermelden dat ten behoeve van de 

planontwikkeling in het verleden geen grondwatermodel is gebruikt.
3
  

11.2.2 Maatregelen 2013/2014 

Ons inziens zijn in het komende jaar (nog) geen extra beheermaatregelen nodig om de 

maaiveldhoogte ten opzichte van het grondwaterniveau bij te sturen. De huidige situatie c.q. 

ontwikkeling in de afgelopen jaren ligt binnen de range van randvoorwaarden die nodig zijn voor 

ontwikkeling van de vochtige vallei en van de toekomstige grijze duinen. De verwachting is dat het 

grondwater in de laagste delen van de vallei de verdere uitstuiving daar zal afremmen en dat de 

hogere (en drogere) delen verder zullen uitstuiven waardoor deze ook dicht bij het (huidige) 

grondwaterniveau zullen uitkomen. De helmplant (in februari 2013) in de tot voor kort niet beplante 

delen van het basisduin zal hieraan naar verwachting bijdragen, omdat daardoor minder zand het 

aangrenzende deel van vallei zal instuiven.  

 

Als de ontwikkeling conform deze verwachting verloopt zal de valleibodem als geheel op afzienbare 

termijn tot het - op basis van de huidige grondwaterstanden - gewenste niveau zijn uitgestoven. 

Omdat het grondwater op langere termijn waarschijnlijk nog wel (iets) zal stijgen door opbouw van 

een zoetwaterbel moet verdere uitstuiving daarna worden voorkomen. Het is dus gewenst hierop te 

anticiperen zodat de verstuivingen in en rond de vallei in 2014 of 2015 met behulp van rietpoten of 

–schermen kunnen worden beëindigd. Deze maatregel is beschreven in par. 5.1.1. van het 

beheerplan uit 2008. 

                                                 
3 Dit is gebleken uit een korte mailwisseling in maart/april 2012 tussen Vincent Kuypers van Alterra, die met 

DHV het plan voor de het duincompensatieproject heeft voorbereid, en Kees Vertegaal. Hij schrijft letterlijk: 

”Er is nooit voldoende geld geweest om het geheel te modelleren. Alles is destijds op expert judgement 

gedaan.” 
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11.2.3 “Wat als”-scenario’s 

In 2008 is het Natuurbeheerplan Duincompensatieproject Delflandse kust 2009-2029 opgesteld 

(Vertegaal & Arens, 2008). Het gebied moest op dat moment nog worden aangelegd. De 

maatregelen die in het beheerplan zijn beschreven zijn gebaseerd op een analyse van de gewenste 

ontwikkeling en van scenario’s voor mogelijke ongewenste ontwikkelingen. Voor de mogelijke 

ongewenste scenario’s  die op dat moment konden worden bedacht zijn in het beheerplan 

maatregelen beschreven om deze bij te sturen. Het beheerplan is dus voor een belangrijk deel 

gebaseerd op “wat als”-scenario’s. 

 

De mogelijke knelpunten die nu (tijdens de fase van abiotische ontwikkeling) aan de orde zijn, zijn 

ook vermeld in het beheerplan (Vertegaal & Arens, 2008, par. 4.4.1): 

 K1.3a: te diep uitstuiven vallei; 

 K1.3b: te hoog opstuiven vallei;
4
 

 K1.3c: verdwijnen hoogte-gradiënten vallei; 

 K1.4a: grondwaterstand vallei te laag; 

 K1.4b: grondwaterstand vallei te hoog. 

 

Ook andere mogelijke knelpunten die op dit moment niet of niet expliciet aan de orde zijn worden 

in dat rapport vermeld. In Bijlage 11.1 zijn de overzichten (in tabelvorm) opgenomen van alle 

mogelijke knelpunten en bijbehorende beheermaatregelen zoals deze in het beheerplan zijn 

opgenomen (zowel voor fase 1 als fase 2).  

 

Van de bovengenoemde knelpunten komen er enkele ecologisch gezien op hetzelfde neer. Als de 

vallei te diep uitstuift (K1.3a) en/of de grondwaterstand te hoog komt (K1.4b) wordt de 

valleibodem te nat en ontstaat geen vochtige duinvallei maar een duinmeertje of een duinmoeras. 

De belangrijkste beheermaatregel is ophogen van het maaiveld. Als de vallei te hoog opstuift (1.3b) 

of de grondwaterstand te laag wordt (K1.4a) wordt de valleibodem te droog en ontstaat een 

soortenarme valleivegetatie of grijs duin. In beide gevallen is de beheermaatregel verlagen van het 

maaiveld. Ook het verdwijnen van hoogtegradiënten (K1.3c) wordt tegengegaan door verlagen van 

het maaiveld, maar dan meer lokaal. 

 

Voor de beheermaatregelen maakt het in principe weinig uit wat de achterliggende oorzaak is. Een 

te lage grondwaterstand door verlagen van het waterpeil in De Banken is niet wezenlijk anders dan 

een te lage grondwaterstand door tegenvallende ontwikkeling van de zoetwaterbel. Dit geldt ook 

voor een mogelijk te hoge grondwaterstand als gevolg van een nieuwe strandsuppletie.
5
 In alle 

gevallen is de beheermaatregel aanpassen van het maaiveld.  

 

Hieronder is de beschrijving van de beide beheermaatregelen uit het beheerplan overgenomen. 

 

Verlagen maaiveld duinvallei 

In par. 4.4.1 (Vertegaal & Arens, 2008)  is aangegeven dat de maaiveldhoogte in de te ontwikkelen 

natte duinvallei om verschillende redenen te hoog kan zijn ten opzichte van (verwachte) 

grondwaterstanden (knelpunten K1.3a, K1.3b of K1.4a). Het maaiveld wordt verlaagd door de 

bovenste laag zand machinaal af te graven en af te voeren naar het strand.  

Uitvoeringsaspecten: 

 de maaiveldverlaging dient van te voren nauwkeurig te worden ingemeten en in het terrein 

uitgezet; 

                                                 
4 dit kan ook lokaal gebeuren, zoals nu door het enigszins naar binnenschuiven van de binnenteen van het 

basisduin en door het ontstaan van relatief hoge zandbulten (“nebkha-duintjes”) in de zone tussen de vallei en 

de verbrede duinvoet 
5 dit is in principe alleen tijdelijk omdat de suppletie weer geleidelijk erodeert 
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 de bovenlaag dient op zodanige wijze te worden afgegraven (afgeschraapt), dat de 

achterblijvende bodem niet geroerd wordt; 

 de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met een lichte kraan met een brede, gesloten 

graafbak; 

 het zand wordt naar het strand afgevoerd met vrachtvoertuigen met een lage wieldruk; 

 er dient 'van voor naar achter' te worden gewerkt, d.w.z. dat de werkzaamheden in de 

verste hoek ten opzichte van de afvoerroute wordt begonnen en vervolgens terug wordt 

gewerkt; dit leidt ertoe dat zowel graafmachine als vrachtvoertuigen niet op terreindelen 

komen waar de maaiveldverlaging al is uitgevoerd; 

 om aantasting van witte duinen c.q. basisduin te voorkomen dient het zand via de centrale 

strandslag (verlengde Slag Vlugtenburg) naar het strand te worden vervoerd; 

 de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een ervaren kraandrijver en te 

worden begeleid door een deskundige toezichthouder. 

 

Ophogen maaiveld duinvallei 

Bij diep uitstuiven van de natte duinvallei (knelpunt K1.3a) of een te hoge grondwaterstand 

(knelpunt K1.4b) is een beperkte ophoging van het maaiveld nodig. De beste methode om de 

achterliggende vallei op te laten hogen is om (delen van) de voorzijde en top van de zeereep kaal te 

maken. Afhankelijk van de benodigde intensiteit kan dit gedurende een langere of kortere periode 

herhaald worden. De maatregel moet zo worden uitgevoerd dat niet al het stuifzand direct achter 

de zeereep stilvalt, waardoor de breedte van de vallei afneemt, maar daadwerkelijk de vallei in 

stuift. Waarschijnlijk is het hiervoor noodzakelijk om ook delen van de loefhelling aan te passen. De 

exacte uitvoering wordt bepaald door de morfologie, en kan op voorhand niet in detail worden 

aangegeven. 

 

Zodra de gewenste maaiveldhoogte is bereikt wordt de zeereep weer gestabiliseerd met behulp van 

de methoden die in par. 5.5.1 (Vertegaal & Arens, 2008) zijn beschreven onder 'begeleiden van 

verstuivingen'. 

11.2.4 Slotoverweging 

Op dit moment behoren zowel een te natte als een te droge ontwikkeling van de vallei nog tot de 

mogelijkheden/risico’s. Omdat het ophogen van de valleibodem naar verwachting lastiger te 

realiseren is (er is voor zover wij weten nog geen ervaring mee)
6
 heeft het o.i. de voorkeur vooral 

de kans op ontstaan van een te natte situatie te beperken. Dit betekent praktisch gezien dat vooral 

niet te lang moet worden gewacht met het stop zetten van het uitstuifproces. Voor het komende 

jaar wordt dit echter niet voorzien. Het verdient echter wel aanbeveling hier zodanig op te 

anticiperen (plan van aanpak maken, budget reserveren) dat als besloten wordt tot uitvoering van 

deze maatregel, de uitvoering ook snel gerealiseerd kan worden. 

11.3 Aanbevelingen 

Met betrekking tot de monitoring kan voor de geomorfologische monitoring worden gesteld dat deze 

voldoet voor het signaleren van de ontwikkelingen. Alleen voor de in het veld gemeten profielen 

wordt opnieuw aanbevolen deze metingen sneller te analyseren. De hoge frequentie van de 

metingen was bedoeld om snel te kunnen reageren op ongewenste ontwikkelingen. In dit rapport 

zijn de laatste zes metingen van de afgelopen twee jaar geanalyseerd. Het is veel effectiever deze 

analyse (in combinatie met de grondwatermonitoring) minimaal ieder jaar uit te voeren. 

 

De aanbevelingen voor de grondwatermonitoring zijn uitvoerig beschreven in paragraaf 8.2.  

 

                                                 
6 Een alternatief is het aanleggen van een waterbeheersysteem in de vallei. Dit is in het beheerplan 

beschreven onder knelpunt K2.2. 
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Op dit moment is er geen noodzaak tot aanvullend ingrijpen (om verstuiving te bevorderen of juist 

te beperkten) en is de ontwikkeling op het goede spoor. Omdat de trend in grondwaterstijging niet 

op grond van de huidige gegevens is vast te stellen is het wel belangrijk hiervoor aanvullende 

analyses uit te voeren. In dat geval kan over circa 2-3 jaar een betere prognose voor de 

grondwaterstand en ontwikkeling van habitats worden gemaakt. 

 

Voor wat betreft de monitoring in het algemeen is een belangrijk gebrek de data-opslag en 

management gebleken. Het bij elkaar zoeken en organiseren van de data (met name 

grondwaterdata) heeft onevenredig veel tijd gekost. 
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BIJLAGE 2.1 (ONTWERP) INSTANDHOUDINGSDOELEN N2000-GEBIED ‘SPANJAARDS DUIN’ 

 

Habitats 

 

H2130* Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) 

Doel: Ontwikkeling grijze duinen.  

Toelichting: Ontwikkeling van grijze duinen in dit gebied is noodzakelijk ter compensatie van de 

mogelijk significante gevolgen van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op de Natura 2000-

gebieden Solleveld & Kapittelduinen (099) en Voornes Duin (100). Het habitattype zal 

langzamerhand ontstaan uit witte duinen en helmduinen. De compensatieopgave bedraagt 9,8 

hectare.  

 

H2190 Vochtige duinvalleien 

Doel: Ontwikkeling vochtige duinvalleien. 

Toelichting: Ontwikkeling van vochtige duinvalleien in dit gebied is noodzakelijk ter compensatie 

van de mogelijk significante gevolgen van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op de Natura 

2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen (099) en Voornes Duin (100). De compensatieopgave 

bedraagt 6,1 hectare. 

 

Soorten (Bijlage II Habitatrichtlijn) 

 

H1903 Groenknolorchis 

Doel: Ontwikkeling biotoop voor vestiging duurzame populatie. 

Toelichting: Ontwikkeling van biotoop van de groenknolorchis in dit gebied is noodzakelijk ter 

compensatie van de mogelijk significante gevolgen van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op 

het Natura 2000-gebied Voornes Duin (100). Ontwikkeling van de biotoop van de groenknolorchis 

hangt samen met ontwikkeling van het habitattype vochtige duinvalleien. 
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BIJLAGE 2.2  BESLUIT VOORL. AANWIJZING GEBIED SPANJAARDS DUIN ALS NATURA-2000 

GEBIED 
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BIJLAGE 2.3 MEP ‘SPANJAARDS DUIN’ 

Het MEP Duinen (Ministerie van V&W, 2009) is opgesteld als instrument door de daarvoor 

verantwoordelijke partij om te kunnen evalueren of de voorspelde effecten van het gebruik van 

Maasvlakte 2 op de duinen ook daadwerkelijk in de praktijk optreden en voldoende worden 

gecompenseerd. Op grond van de UWO is Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de natuurcompensatie en de monitoring en evaluatie daarvan. Deze evaluatieplicht 

komt voort uit de de Wet milieubeheer. Het MEP Duinen is een specifieke uitsnede van het MEP-

Bestemming (in ontwikkeling bij de DCMR) dat het totaal van de (significante) voorspelde effecten 

zal monitoren en evalueren.  

 

Waar en onder welke ruimtelijke voorwaarden de drie deelprojecten van PMR kunnen worden 

uitgevoerd is vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing (PKB) PMR uit 2006 en het 

Bestemmingsplan. De eventuele effecten op het milieu zijn in beeld gebracht in de bijbehorende 

milieueffectrapportages. Vanuit de Wet milieubeheer hebben de bevoegde gezag de verplichting om 

de gevolgen van de uitvoering van het project te onderzoeken. Door het opstellen van een MEP 

zorgt het bevoegd gezag ervoor dat de daadwerkelijke optredende effecten inzichtelijk worden 

gemaakt en beoordeeld kunnen worden in het licht van de voorspelde effecten. Deze resultaten 

vormen mede input voor Beheerplannen, de evaluatie van de PKB (2018), het nieuwe 

bestemmingsplan (2018) en daarmee de basis om, indien daartoe aanleiding bestaat, 

uitvoeringsbesluiten aan te passen. Alhoewel geen doel op zich, dragen de MEP’s daarnaast bij aan 

kennisvergaring ten behoeve van toekomstige soortgelijke besluiten 

 

Het MEP Duinen (Ministerie van V&W, 2009) is opgesteld als instrument door de daarvoor 

verantwoordelijke partij om te kunnen evalueren of de voorspelde effecten van het gebruik van 

Maasvlakte 2 op de duinen ook daadwerkelijk in de praktijk optreden en voldoende worden 

gecompenseerd. Op grond van de UWO is Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de natuurcompensatie en de monitoring en evaluatie daarvan. Deze evaluatieplicht 

komt voort uit de  Wet milieubeheer. Het MEP Duinen is een specifieke uitsnede van het MEP-

Bestemming (in ontwikkeling bij de DCMR) dat het totaal van de (significante) voorspelde effecten 

zal monitoren en evalueren.  

 

 

Vanuit het MEP zijn verschillende vragen geformuleerd. 

 
Effectiviteit compensatie Delflandse kust (C)  

d. C.GD Is de gerealiseerde duincompensatie voor habitat 2130 (Grijze Duinen=GD) in omvang 

voldoende compensatie voor het effect dat optreedt op de bestaande duinen a.g.v. het gebruik 

van MV2.  

e. C.VD Is de gerealiseerde duincompensatie voor habitat 2190 (Vochtige Duinvalleien=VD) in 

omvang voldoende compensatie voor het effect dat optreedt op de bestaande duinen a.g.v. het 

gebruik van MV2.  

f. C.OR Is de gerealiseerde duincompensatie ten behoeve van de blijvende vestiging van 

Groenknolorchis (=OR) in omvang voldoende compensatie voor het effect dat naar verwachting 

optreedt op de bestaande duinen (Voornes Duin) a.g.v. het gebruik van MV2.  

 

Onderliggende vragen: 

 

Veranderingen in arealen en vindplaatsen 

 Wat is de toename van het areaal Habitattype 2130 (Grijze Duinen) t.o.v. einddoelstelling per 

tijdvak? 



 

 B8 

 Waar, in welke mate en in welk tempo veranderen (beoogde) arealen HT2130 in kwaliteit 

(afgemeten aan soortensamenstelling en –dominantie), wijzend op een tendens naar verdere 

ontwikkeling van het habitattype c.q. afwijkingen daarvan? 

 Wat is de toename van het areaal Habitattype 2190 (Vochtige Duinvalleien) ) t.o.v. 

einddoelstelling per tijdvak? 

 Waar, in welke mate en in welk tempo veranderen (beoogde) arealen HT2190 in kwaliteit 

(afgemeten aan soortensamenstelling en –dominantie), wijzend op een tendens naar verdere 

ontwikkeling van het habitattype c.q. afwijkingen daarvan? 

 Wat is de toename van het aantal vindplaatsen van de Groenknolorchis; hoe verhoudt zich dat 

tot de doelstelling? 
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BIJLAGE 2.4 PASSENDE BEOORDELING MAASVLAKTE 2 

In de Passende Beoordeling die voor de aanleg van Maasvlakte 2 is opgesteld (Heinis e.a., 2007) is 

aan de hand van de ‘worst case’ verwachte verliezen van duinhabitats als gevolg van een toename 

van de stikstofdepositie door bedrijvigheid en extra verkeer op en rond Maasvlakte 2 bepaald 

waaruit deze compensatie moet bestaan. Het gaat om twee typen duinhabitats en één soort: zie 

Tabel 2.1. 

Tabel B2.1. Overzicht compensatieopgave ingebruikname Maasvlakte 2 

soort/habitattype compensatieopgave 

H2130 grijze duinen 9,8 hectare 

H2190 vochtige duinvalleien 6,1 hectare 

H1903 groenknolorchis 1 vindplaats* 

 *: vindplaats:  groeiplaats van kleine, zich handhavende plantenpopulatie 

 

In de Passende Beoordeling is geen uitsplitsing gemaakt naar de subtypen voor habitats zoals deze 

sinds 2008 in (ontwerp) aanwijzingen van Natura 2000-gebieden en de bijbehorende 

profieldocumenten wordt gemaakt. Op grond van de beschrijvingen van huidige situatie en effecten 

in het MER wordt ervan uitgegaan de dat effecten op habitattype H2130 in alle gevallen betrekking 

hebben op subtype A kalkrijk en effecten op habitattype H2190 op subtype B kalkrijk.  

De groenknolorchis is een soort van vochtige duinvalleien waarvoor geen apart leefgebied hoeft te 

worden ontwikkeld. Wel dient de kwaliteit van de te ontwikkelen vallei zodanig te zijn dat deze 

soort zich hier kan vestigen. 
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BIJLAGE 2.5 TAAKVERDELING ROND ONTWIKKELING EN BEHEER VAN HET ‘SPANJAARDS DUIN’ 

Het Zuid-Hollands Landschap is de beheerder van het Spanjaards Duin. Het grondgebruik is 

vastgelegd in een erfpachtovereenkomst met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf dat het 

terrein in eigendom heeft. De verplichting van Zuid-Holland Landschap om Spanjaards Duin zodanig 

te beheren (incl. benodigde monitoring) dat bovengenoemde doelstellingen worden gerealiseerd is 

vastgelegd in een overeenkomst tussen het rijk (staatssecretaris van - toen nog - Verkeer en 

Waterstaat) en het Zuid-Hollands Landschap van 1 juli 2009. Met deze overeenkomst heeft het rijk 

invulling gegeven aan de verplichtingen die zij als partner in het Project Mainportontwikkeling 

Rotterdam en als vergunninghouder voor de aanleg van het Spanjaards Duin is aangegaan.  

 

De begeleiding en aansturing van het beheer vanuit het rijk gebeurt door Rijkswaterstaat (Dienst 

Zuid-Holland/Waterdistrict Nieuwe Waterweg en Waterdienst). Rijkswaterstaat treedt in feite op 

als opdrachtgever van het Zuid-Hollands Landschap. Rijkswaterstaat ziet tevens toe op het 

civieltechnisch onderhoud (de [grond]werkzaamheden die nodig zijn voor de instandhouding van het 

gebied, zoals afgraven of aanbrengen van te veel of te weinig verstoven zand). 

 

Tabel B2.2. Globale taakverdeling rond ontwikkeling en beheer van het Spanjaards Duin 

instantie Rol/ taakomschrijving 

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf grondeigendom 

Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) - dagelijks terreinbeheer 

- bijdragen aan monitoring 

- publieksinformatie 

Rijkswaterstaat  

- Dienst Zuid-Holland/Waterdistrict Nieuwe Waterweg 

- Waterdienst 

- vergunninghouder aanleg Spanjaards Duin 

- opdrachtgever beheer door ZHL; 

- civieltechnisch onderhoud  

- bijdragen aan monitoring  

Provincie Zuid-Holland - bevoegd gezag Natuurbeschermingswet 

- toezichthouder Nbw-vergunning Spanj. D. 

Hoogheemraadschap van Delfland - toezicht primaire waterkering 

- bijdragen aan monitoring 

Commissie Dagelijks Beheer Duincompensatie (CDBD): 

- Rijkswaterstaat (Waterdienst + Dienst Zuid-Holland) 

- Zuid-Hollands Landschap  

- Hoogheemraadschap van Delfland 

- Deltares 

adviezen dagelijks beheer 

Begeleidingscommissie Duincompensatie Delfland 

(BDD) 

- Rijkswaterstaat Waterdienst 

- Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland 

- Zuid-Hollands Landschap 

- Hoogheemraadschap van Delfland 

- Provincie Zuid-Holland 

- Deltares 

- Havenbedrijf Rotterdam 

- Stichting Duinbehoud 

adviezen hoofdlijnen ontwikkeling en beheer 

Audit Commissie Duincompensatie Delfland (ACDD):  

- Voorzitterschap F. van der Meulen 

- Vegetatiekundige K. Sykora 

- Geomorfoloog B. van der Valk  

- Geochemicus K. Verstraten 

- Duindeskundige R. Slings 

toetsing wetenschappelijke kwaliteit 

monitoring 
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BIJLAGE 2.6 WERKSTROOM 
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BIJLAGE 6.1. BESCHRIJVING BIJ PROFIELEN 

 

114.225 

Aanstuiving basisduin, vooral op de top en de achterzijde. De top van het basisduin is overstoven 

met een hoogtetoename van circa 2 meter. In de vallei vind erosie plaats, vooral tussen 2010 en 

2011.  

 

114.325 

Aanstuiving van het basisduin, aan de duinvoet, top en achterzijde. De grootste aanzanding vind 

plaats op de top waar de hoogtetoename circa 2 meter bedraagt. In de vallei vind erosie plaats, 

circa 50 cm, deze erosie heeft vooral plaatsgevonden tussen 2010 en 2011.  

 

114475 

Aanstuiving van het basisduin, aan de duinvoet, top en achterzijde. De grootste aanzanding vind 

plaats op de top waar de hoogtetoename circa 2 meter bedraagt. Tussen 2010 en 2011 vond er 

erosie plaats in de vallei. Echter is de vallei tussen 2011 en 2012 weer opgevuld (mogelijk als gevolg 

van de aanwezigheid van de slag, net ten noorden van dit transect). Daarnaast is de oude zeereep 

tussen 2011 en 2012 ook lichtelijk aangestoven.  

  

114.575 

Lichtelijke aanstuiving van het basisduin, aan duinvoet en top. Tussen 2010 en 2011 was de 

achterliggende vallei stabiel, echter tussen 2011 en 2012 vond hier aanstuiving plaats. De oude 

zeereep grenzend aan de vallei is tussen 2011 en 2012 geërodeerd.  

 

114.675 

Aanstuiving van het basisduin, aan de duinvoet, top en achterzijde. De grootste aanzanding vind 

plaats aan de duinvoet. Hier ontstaat een nieuwe duinenrij met een hoogte van 7m NAP. In de vallei 

vind erosie plaats, voornamelijk tussen 2010 en 2011. De oude zeereep, grenzend aan de vallei, is 

ook aangezand, geleidelijk over de drie jaren.  

 

114.775 

Aanstuiving van het basisduin, aan de duinvoet, top en achterzijde. De grootste aanzanding vind 

plaats aan de duinvoet. Hier ontstaat een nieuwe duinenrij met een hoogte van circa 7m NAP. In de 

vallei vind erosie plaats, geleidelijk over de drie jaren. Op de oude zeereep vind aanzanding plaats 

op de westelijke helling, top en oostelijke helling.  

 

114.875 

Aanstuiving van het basisduin, aan de duinvoet en achterzijde. De grootste aanzanding vind plaats 

aan de duinvoet. Hier ontstaat een nieuwe duinenrij met een hoogte van circa 7,5m NAP. De vallei 

is vanaf 2010 stabiel. Aan de westelijke kant van de oude zeereep en net achter de top vind ook 

aanstuiving plaats.  

 

114.975 

Basisduin zeer vlak. Aanzanding aan de duinvoet van het basisduin en in de vallei. Aan de oostelijke 

kant van de vallei gaat de aanzanding over in erosie. Aan de westelijke helling van de oude zeereep 

vind aanzanding plaats geleidelijk over de drie jaren.  
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115.075 

Basisduin is zeer vlak, circa 1m hoger dan de vallei. Op het basisduin vind voornamelijk erosie 

plaats. In de vallei, vlak achter de basis duin word zand afgezet. Verder oostelijk veranderd de 

sedimentatie in erosie. Aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind je aanzanding.  

 

115.175 

Op het basisduin vind erosie plaats, vooral op de top. In de vallei aan de grens van het basisduin 

vind aanzanding plaats. Verder oostelijk in de vallei veranderd de aanzanding geleidelijk in erosie. 

Aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind aanzanding plaats.  

 

115.275 

Erosie aan het basisduin, zeekant en top. Aan de achterkant van het basisduin aan het 

aangrenzende deel van de vallei vind aanzanding plaats, voornamelijk tussen 2010 en 2011. de rest 

van de vallei is stabiel tot lichtelijk erosief. Aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind je 

aanzanding.  

 

115.325 

De duinvoet en top van het basisduin eroderen. Aan de achterkant van het basisduin blijft het 

oppervlak stabiel. Aan de westelijke zijde van de vallei vind aanzanding plaats in een kleine zone, 

voornamelijk tussen 2010 en 2011. De rest van de vallei wordt geërodeerd. Aan de westelijke zijde  

van de oude zeereep vind je aanzanding.  

 

115.475 

Het basisduin erodeerd ter hoogte van de duinvoet, top en achterzijde. Ook in de vallei vind erosie 

plaats, voornamelijk tussen 2010 en 2011. Alleen aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind 

aanzanding plaats. 

 

115.575 

Aanstuiving van het basisduin, met name aan de duinvoet en de achterzijde van het basisduin. De 

top van het basisduin blijft stabiel, omdat hier een strandpaviljoen staat. In de vallei vind je 

voornamelijk erosie, tussen 2010 en 2011. Aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind je 

aanzanding. 

 

115.675 

Aanstuiving van het basisduin, met name aan de duinvoet en de achterzijde van het basisduin. De 

top van het basisduin blijft stabiel, omdat hier een strandpaviljoen staat. In de vallei vind je 

voornamelijk erosie, tussen 2010 en 2011. Aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind je 

aanzanding.  

 

115.725 

Aanstuiving van het basisduin, met name aan de duinvoet en de achterzijde van het basisduin. De 

top van het basisduin blijft stabiel, omdat hier een strandpaviljoen staat. In de vallei vind erosie 

plaats, voornamelijk tussen 2010 en 2011. Aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind 

aanzanding plaats.  

 

115.775 

Aanstuiving van het basisduin, met name aan de duinvoet en de achterzijde van het basisduin. De 

top van het basisduin blijft stabiel,. Aan de oostzijde van de vallei vind je aanzanding. Dit heeft 

plaatsgevonden tussen 2010 en 2011. In de rest van de vallei vind erosie plaats. Aan de westelijke 

zijde van de oude zeereep vind aanzanding plaats.  
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115.875 

Over de gehele basisduin vind aanzanding plaats. De grootste aanzanding vind je aan de duinvoet. In 

de vallei vind je erosie, waaronder de totale erosie van een kleine duin die in 2010 nog aanwezig 

was, maar in 2011 was verdwenen. Ook aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind erosie 

plaats.  

 

115.975 

Het basisduin blijft redelijk stabiel met uitzondering van de duinvoet die geleidelijk erodeerd. Aan 

de westelijke zijde van de vallei vind erosie plaats en de oostelijke zijde is voornamelijk stabiel. 

Aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind aanzanding plaats.  

 

116.025 

Het basisduin erodeerd lichtelijk aan de duinvoet, top en achterzijde. In de vallei zie je een kleine 

zone aan de westelijke zijde waar erosie plaats vind. De rest van de vallei is stabiel. Aan de 

westelijke zijde van de oude zeereep vind aanzanding plaats.  

 

116.075 

Het basisduin erodeerd lichtelijk aan de duinvoet, top en achterzijde. In de vallei zie je een zone 

aan de westelijke zijde waar erosie plaats vind. De rest van de vallei is stabiel. Aan de westelijke 

zijde van de oude zeereep vind aanzanding plaats.  

 

116.175 

Aanstuiving over de gehele basisduin van duinvoet tot achterzijde van het basisduin. De grootste 

aanstuiving vind je aan de duinvoet (circa 3m), hier ontstaat een nieuwe duinenrij. Aan de 

westelijke zijde van de vallei vind erosie plaats, voornamelijk tussen 2010 en 2011. Meer naar het 

oosten wordt de erosie steeds meer over de drie jaren verdeeld. Aan de westelijke zijde van de 

oude zeereep vind lichtelijke aanstuiving plaats.  

 

116.275   

Aanstuiving over de gehele basisduin van duinvoet tot achterzijde van het basisduin. De grootste 

aanstuiving vind je aan de duinvoet (circa 1m), hier ontstaat een nieuwe duinenrij. In de vallei vind 

erosie plaats. Aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind lichtelijke aanstuiving plaats.  

 

116.375 

Aanstuiving over de gehele basisduin van duinvoet tot achterzijde van het basisduin. De grootste 

aanstuiving vind je aan de duinvoet (circa 1m), hier ontstaat een nieuwe duinenrij. De vallei is 

stabiel met uitzondering van de meest oostelijke zone waar erosie heeft plaatsgevonden tussen 

2010 en 2011.  Aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind lichtelijke aanstuiving plaats. 

 

116.475 

Aanstuiving over de gehele basisduin van duinvoet tot achterzijde van het basisduin. De grootste 

aanstuiving vind je aan de duinvoet (circa 2m), hier ontstaat een nieuwe duinenrij. De vallei is 

stabiel met uitzondering van de meest oostelijke zone waar erosie heeft plaatsgevonden tussen 

2010 en 2011.  Aan de westelijke zijde van de oude zeereep vind lichtelijke aanstuiving plaats. 

116.475 

Aanstuiving basisduin, in 2012 minder sterk dan voorheen. Achterzijde is ook overstoven, met een 

hoogtetoename, in 2012 vlakt dit enigszins af. De top van het basisduin neemt nauwelijks in hoogte 

toe. Vóór basisduin is nieuwe duinenrij ontstaan, hoogte 6-7m NAP. In de vallei vrijwel geen erosie, 

met uitzondering van de meest landwaartse kant, maar beperkt tot enkele cm´s. Tegen oude 

zeereep in 2011 enige aanstuiving, daarna stabiel. 
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BIJLAGE 6.2. DWARSPROFIELEN; ONTWIKKELING 2010-2012 
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BIJLAGE 6.3. VERANDERING HOOGTELIJNEN 2010-2012 
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BIJLAGE 7.1. STIJGHOOGTEMETINGEN 
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BIJLAGE 8.1. GRONDWATER-ANAYSES 

 

A1 15-Oct-2008 26-jun-09 29-jun-09 18-nov-09 10-May-2010 11-nov-10 27-apr-11 24-nov-11 11-apr-12 11-Oct-2012 

EC_VELD 173,4 111  103 114 124 118 118 167 239 

NATRIUM 56  58 65 64 54 56 64 55 55 

CHLORIDE 86  86 89 93 100 110 120 140 100 

SULFAAT 57  60 70 63 97 100 120 120 280 

FOSFAAT 0,96  1,1 1,3 1,5 0,95 0,93 1,2 1,1 1,3 

NITRAAT   0,04 0,05 0,04   0,09   

BICARBONAAT 480   990 510 380 450  390 410 

PH_LAB    7,3 7,1 7,3 7,1 7,1   

PH_VELD 6,4 7,1  7,2 7,3 7,2 7 6,7 6,9 7,2 

MAGNESIUM_MG_L 21 24  25 28 23 24 26 20 23 

AMMONIUM_ALS_N_MG_N_L 1        1,2 1,2 

OPLOSBAAR_NITRAAT_MG_N_L -0,05        0,11 -0,03 

NITRIET_ALS_N_MG_N_L -0,01        0,02 -0,01 

KJELDAHL_STIKSTOF_MG_N_L 1,7        2,2 1,9 

OPGELOST_FOSFAAT_ALS_P_MG_P_L         0,07 0,11 

CALCIUM_MG_L  140  150 160 150 160 160 130 160 

TOTAAL_STIKSTOF_ALS_N_MG_N_L         2,2 2 

KALIUM_MG_L          9,5 

CL_OBV_EC 227,3986 138,541  127,149 142,813 157,053 148,509 148,509 218,285 600,535 
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A2 15-Oct-2008 26-jun-09 29-jun-09 18-nov-09 10-May-2010 11-nov-10 27-apr-11 24-nov-11 27-nov-11 11-apr-12 11-Oct-2012 

EC_VELD 89,8 132  157 175 144 132 120  156 152 

NATRIUM 94  87 90 96 79 82 86  45 49 

CHLORIDE 150  150 160 150 170 160 150  110 71 

SULFAAT 140  140 140 120 160 170  140 73 71 

FOSFAAT 0,13  0,04 0,29 0,44 0,04 0,06 0,12  0,21 0,4 

NITRAAT   1,4 1,2 1,2   0,09    

BICARBONAAT 380   730 360 290 360   310 340 

PH_LAB    7,4 7,3 7,3 7,2 7,2    

PH_VELD 7,8 7,2  7,6 7,6 6,9 7,1 7,4  6,4 6,5 

MAGNESIUM_MG_L 30 36  32 35 27 29 28  10 13 

AMMONIUM_ALS_N_MG_N_L 0,11         0,1 0,07 

OPLOSBAAR_NITRAAT_MG_N_L 0,18         14 22 

NITRIET_ALS_N_MG_N_L 0,02         0,03 0,01 

KJELDAHL_STIKSTOF_MG_N_L -1         -1 2,5 

OPGELOST_FOSFAAT_ALS_P_MG_P_L -0,1         0,21 -0,05 

CALCIUM_MG_L  120  140 140 140 150 130  120 160 

TOTAAL_STIKSTOF_ALS_N_MG_N_L          16 28 

KALIUM_MG_L           8,8 

CL_OBV_EC 108,3522 168,445  204,045 229,677 185,533 168,445 151,357  202,621 196,925 
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A3 15-Oct-2008 26-jun-09 29-jun-09 18-nov-09 10-May-2010 11-nov-10 27-apr-11 24-nov-11 27-nov-11 11-apr-12 11-Oct-2012 

EC_VELD  1767  395 152 72 50 43  71 74 

NATRIUM   3100 800 180 88 48 35  28 26 

CHLORIDE   5700 1100 110 26 19 25  24 45 

SULFAAT   900 43 62 62 48  35 45 36 

FOSFAAT   0,32 0,78 1,3 0,57 0,51 0,46  0,42 0,36 

NITRAAT   4,1 7,7 5,6   2    

BICARBONAAT    850 290 240 200   200 180 

PH_LAB    8,1 8,3 8,2 8,2 8,3    

PH_VELD  7,1  7,9 8,4 8,2 8,4 8,3  7 7,8 

MAGNESIUM_MG_L  350  62 14 16 20 21  29 33 

AMMONIUM_ALS_N_MG_N_L          0,1 -0,05 

OPLOSBAAR_NITRAAT_MG_N_L          2,6 1,8 

NITRIET_ALS_N_MG_N_L          0,04 0,02 

KJELDAHL_STIKSTOF_MG_N_L          -1 -1 

OPGELOST_FOSFAAT_ALS_P_MG_P_L          0,39 0,28 

CALCIUM_MG_L  170  35 13 13 16 17  20 35 

TOTAAL_STIKSTOF_ALS_N_MG_N_L          3,1 2,3 

KALIUM_MG_L           26 

CL_OBV_EC  5329,695  1083,355 196,925 83,005 51,677 41,709  81,581 85,853 
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A3a 11-apr-12 11-Oct-2012  

EC_VELD 140 95  

NATRIUM 170 140  

CHLORIDE 55 21  

SULFAAT 120 54  

FOSFAAT 1,3 1,8  

NITRAAT    

BICARBONAAT 220 300  

PH_LAB    

PH_VELD 7,3 7,5  

MAGNESIUM_MG_L 3,5 2,9  

AMMONIUM_ALS_N_MG_N_L 0,11 0,08  

OPLOSBAAR_NITRAAT_MG_N_L 1,8 0,12  

NITRIET_ALS_N_MG_N_L 0,99 0,16  

KJELDAHL_STIKSTOF_MG_N_L -1 -1  

OPGELOST_FOSFAAT_ALS_P_MG_P_L 1,3 1,7  

CALCIUM_MG_L 2,7 2,8  

TOTAAL_STIKSTOF_ALS_N_MG_N_L 3,2 0,74  

KALIUM_MG_L  12  

CL_OBV_EC 179,837 115,757  
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A4 15-Oct-2008 26-jun-09 29-jun-09 18-nov-09 10-May-2010 11-nov-10 27-apr-11 24-nov-11 27-nov-11 11-apr-12 11-Oct-2012 

EC_VELD  3630  -2 -2     340 102 

NATRIUM   6800 6400 6100      120 

CHLORIDE   12000 12000 12000      29 

SULFAAT   1800 2000 1900      75 

FOSFAAT   0,18 0,2 0,68      1,4 

NITRAAT   0,04 0,04 0,04       

BICARBONAAT    920 230      390 

PH_LAB    7,2 7,2       

PH_VELD  7  7,1 7,5     6,9 7,5 

MAGNESIUM_MG_L  880  770 780      8 

AMMONIUM_ALS_N_MG_N_L           1,1 

OPLOSBAAR_NITRAAT_MG_N_L           0,31 

NITRIET_ALS_N_MG_N_L           0,04 

KJELDAHL_STIKSTOF_MG_N_L           1,9 

OPGELOST_FOSFAAT_ALS_P_MG_P_L           0,68 

CALCIUM_MG_L  350  310 330      15 

TOTAAL_STIKSTOF_ALS_N_MG_N_L           2,2 

KALIUM_MG_L           18 

CL_OBV_EC  11095,68  -22,371 -22,371     913,13 125,725 
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B1 15-Oct-2008 26-jun-09 29-jun-09 18-nov-09 10-May-2010 11-nov-10 27-apr-11 24-nov-11 11-apr-12 11-Oct-2012 

EC_VELD 74 139  110 279 248 291 236 383 154 

NATRIUM 60  66 64 130 95 130 80 110 75 

CHLORIDE 92  180 110 170 150 180 110 170 100 

SULFAAT 200  160 130 370 350 420 490 530 320 

FOSFAAT 0,86  0,75 0,25 0,85 0,94 0,51 1,1 0,93 0,78 

NITRAAT   0,04 0,04 0,04   0,06   

BICARBONAAT 640   970 1200 910 1400  1400 620 

PH_LAB    7 6,9 6,9 7,3 6,8   

PH_VELD 7,6 6,8  7 6,8 7,13 6,6 6,8 7 7,7 

MAGNESIUM_MG_L 25 26  18 66 47 65 44 58 40 

AMMONIUM_ALS_N_MG_N_L 3,2        2,6 4,7 

OPLOSBAAR_NITRAAT_MG_N_L -0,05        1 -0,03 

NITRIET_ALS_N_MG_N_L -0,01        0,02 -0,01 

KJELDAHL_STIKSTOF_MG_N_L 3,7        3,6 4,7 

OPGELOST_FOSFAAT_ALS_P_MG_P_L -0,1        -0,05 -0,05 

CALCIUM_MG_L  210  190 440 370 490 350 430 320 

TOTAAL_STIKSTOF_ALS_N_MG_N_L         3,8 5 

KALIUM_MG_L          21 

CL_OBV_EC 85,853 178,413  137,117 724,335 628,39 761,475 591,25 1046,215 199,773 

 

  



 

SPANJAARDS DUIN JAARVERSLAG 2012  B61 

B2 15-Oct-2008 26-jun-09 29-jun-09 18-nov-09 10-May-2010 11-nov-10 27-apr-11 24-nov-11 27-nov-11 11-apr-12 11-Oct-2012 

EC_VELD 104,8 255  275 211 252 250 280  131,5 258 

NATRIUM 96  74 78 72 85 83 77  70 84 

CHLORIDE 140  130 120 1100 160 160 180  150 130 

SULFAAT 570  720 780 430 610 680  360 600 470 

FOSFAAT 0,13  0,15 0,3 0,47 0,04 0,07 0,16  0,17 0,07 

NITRAAT   11 0,04 12   29    

BICARBONAAT 790   1700 620 900 750   720 630 

PH_LAB    6,9 7 6,8 6,8 6,8    

PH_VELD 7,3 6,8  6,7 7,1 6,6 7,3 7,9  7 6,7 

MAGNESIUM_MG_L 57 54  59 48 47 49 55  39 45 

AMMONIUM_ALS_N_MG_N_L 1,3         0,21 0,12 

OPLOSBAAR_NITRAAT_MG_N_L 2,7         10 2,7 

NITRIET_ALS_N_MG_N_L 0,06         0,09 0,05 

KJELDAHL_STIKSTOF_MG_N_L 2,2         1,3 1,4 

OPGELOST_FOSFAAT_ALS_P_MG_P_L -0,1         0,07 -0,05 

CALCIUM_MG_L  450  510 380 440 470 530  360 390 

TOTAAL_STIKSTOF_ALS_N_MG_N_L          13 4,7 

KALIUM_MG_L           22 

CL_OBV_EC 129,7122 650,055  711,955 513,875 640,77 634,58 727,43  167,733 659,34 
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B3 15-Oct-2008 26-jun-09 29-jun-09 18-nov-09 10-May-2010 11-nov-10 27-apr-11 24-nov-11 11-apr-12 11-Oct-2012 

EC_VELD  316  168 280 176 139 115 152 133,5 

NATRIUM   430 170 160 140 120 72 56 68 

CHLORIDE   650 170 160 140 120 99 88 98 

SULFAAT   220 160 150 170 130 120 120 110 

FOSFAAT   0,26 0,39 0,6 0,14 0,17 0,18 0,14 0,16 

NITRAAT   0,57 7,2 0,83   0,11   

BICARBONAAT    960 400 440 480  460 400 

PH_LAB    7,5 7,4 7,4 7,3 7,3   

PH_VELD  7,6  7,5 7,5 7,4 7,1 7,4 6,9 7,4 

MAGNESIUM_MG_L  78  64 55 40 37 34 29 36 

AMMONIUM_ALS_N_MG_N_L         0,11 0,08 

OPLOSBAAR_NITRAAT_MG_N_L         -0,03 -0,03 

NITRIET_ALS_N_MG_N_L         0,01 0,12 

KJELDAHL_STIKSTOF_MG_N_L         -1 -1 

OPGELOST_FOSFAAT_ALS_P_MG_P_L         0,14 0,09 

CALCIUM_MG_L  79  94 130 140 130 110 94 140 

TOTAAL_STIKSTOF_ALS_N_MG_N_L         0,33 0,6 

KALIUM_MG_L          16 

CL_OBV_EC  838,85  219,709 727,43 405,55 178,413 144,237 196,925 170,581 
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B3a 11-apr-12 11-Oct-2012 

EC_VELD 81 151,5 

NATRIUM 35 29 

CHLORIDE 37 59 

SULFAAT 60 40 

FOSFAAT 0,18 0,18 

NITRAAT   

BICARBONAAT 170 170 

PH_LAB   

PH_VELD 6,7 7,1 

MAGNESIUM_MG_L 25 33 

AMMONIUM_ALS_N_MG_N_L 0,09 0,06 

OPLOSBAAR_NITRAAT_MG_N_L 1,9 0,75 

NITRIET_ALS_N_MG_N_L 0,05 0,11 

KJELDAHL_STIKSTOF_MG_N_L -1 -1 

OPGELOST_FOSFAAT_ALS_P_MG_P_L 0,17 0,1 

CALCIUM_MG_L 17 23 

TOTAAL_STIKSTOF_ALS_N_MG_N_L 2,3 1,1 

KALIUM_MG_L  33 

CL_OBV_EC 95,821 196,213 
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B4 15-Oct-2008 26-jun-09 29-jun-09 18-nov-09 10-May-2010 11-nov-10 27-apr-11 24-nov-11 11-apr-12 11-Oct-2012 

EC_VELD  3830  -2 -2 1490 249 67 173 130 

NATRIUM   7400 6700 6300 3000 520 74 180 180 

CHLORIDE   13000 12000 12000 4500 270 78 130 80 

SULFAAT   2000 2000 1900 1700 330 73 120 100 

FOSFAAT   0,31 0,22 0,65 0,91 4,4 0,22 3 4,4 

NITRAAT   0,04 0,16 0,04   2   

BICARBONAAT    510 280 560 720  310 320 

PH_LAB    7,4 7,3 7,8 8,5 8,6   

PH_VELD  7,4  7,3 7,5 7,4 8,5 8,6 6,9 7,8 

MAGNESIUM_MG_L  930  840 860 230 13 19 7,6 12 

AMMONIUM_ALS_N_MG_N_L         1,7 1,5 

OPLOSBAAR_NITRAAT_MG_N_L         -0,03 0,26 

NITRIET_ALS_N_MG_N_L         0,02 0,01 

KJELDAHL_STIKSTOF_MG_N_L         2,6 2,2 

OPGELOST_FOSFAAT_ALS_P_MG_P_L         2,7 0,77 

CALCIUM_MG_L  320  340 320 100 8,9 13 6,7 9,6 

TOTAAL_STIKSTOF_ALS_N_MG_N_L         2,6 2,2 

KALIUM_MG_L          21 

CL_OBV_EC  11714,68  -22,371 -22,371 4472,38 631,485 75,885 226,829 165,597 

 



 

SPANJAARDS DUIN JAARVERSLAG 2012  B65 

BIJLAGE 11.1. OVERZICHT KNELPUNTEN IN ONTWIKKELING 

 

Overzicht mogelijke knelpunten, mogelijke gevolgen en maatregelen in het Beheerplan 

Duincompensatieproject Delflandse kust 2009-2029  

 

Mogelijke knelpunten en gevolgen fase 1 (ontwikkeling abiotiek) 

 

code knelpunt Oorzaak (mogelijke) gevolg(en) 

K1.1 onvoldoende 

(o)verstuiving 

a. te smal/laag strand door erosie - geen goede bodemsamenstelling duin- 

   habitats 

- natte duinvallei te laag 

- geen goede ontwikkeling witte duinen 

- sterke ontwikkeling duindoorns 

b. te grof/slib-/schelprijk zand 

c. afscherming door basisduin 

K1.2a afslag basisduin extreme stormvloed geen ontwikkeling duinvallei en grijze 

duinvegetaties (fase 2) 

K1.2b gedeeltelijke afslag/ 

erosie basisduin 

- stormvloed 

- wind (kerving) 

- te hoog opstuiven vallei via kerf; vallei te 

  droog 

- ontwikkeling schorvegetaties in vallei 

  ( fase 2) 

K1.3a te diep uitstuiven vallei te veel verstuiving in de lengte van de vallei geen goede ontwikkeling natte duinvallei-

vegetaties K1.3b te hoog opstuiven vallei te veel verstuiving vanuit strand en basisduin 

K1.3c verdwijnen hoogte-

gradiënten vallei 

overstuiving initiële holle profiel 

K1.4a grondwaterstand vallei 

te laag 

zoetwaterbel ontwikkelt minder dan verwacht geen goede ontwikkeling natte duinvallei-

vegetaties 

K1.4b grondwaterstand vallei 

te hoog 

zoetwaterbel ontwikkelt sterker dan verwacht 

 

 

Mogelijke knelpunten en gevolgen fase 2 (ontwikkeling biotiek) 

 

code knelpunt Oorzaak (mogelijk) gevolg(en) 

K2.1 eventuele nadelige 

gevolgen kustlijn-

ontwikkeling 

onvoldoende afstemming op 

compensatieproject 

- te sterke overstuiving 

- te sterke stijging grondwaterstanden 

- overbetreding 

K2.2 te hoge grondwater-stand 

in laat stadium 

- ontwikkeling zoetwaterbel niet goed  

  ingeschat 

- toename gemiddelde neerslag 

'verdrinken' zich ontwikkelende 

duinvalleivegetatie: natte duinvallei wordt 

duinmeer of duinmoeras 

K2.3a overbetreding (te veel) recreatie matige ontwikkeling vegetatie door 

stuklopen; natte vallei te droog door 

instuiving 

K2.3b verstoring  (te veel) recreatie matige ontwikkeling (broed)vogels 

K2.4a verruiging natte vallei - bodemsamenstelling suboptimaal 

- grond te sterk geroerd 

- atmosferische depositie 

- onbekend 

niet voldoen aan compensatie-eis habitats 

K2.4b verruiging grijze duinen 

K2.5a struweel/bosontwikkeling 

natte vallei 

- bodemsamenstelling suboptimaal 

- grond te sterk geroerd 

- onvoldoende begrazing 

- uitbreiding van bestaande struwelen 

niet voldoen aan compensatie-eis habitats 

K2.5b struweel/bosontwikkeling 

grijze duinen 

K2.6a ontbreken kritische soorten 

doelvegetaties 

- abiotische randvoorwaarden  

  niet voldoende (zie hierboven) 

- dispersieproblemen 

niet (geheel) voldoen aan compensatie-eis 

habitats 

K2.6b uitblijven vestiging 

groenknolorchis 

niet voldoen aan compensatie-eis 

groenknolorchis 
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Mogelijke knelpunten en beheermaatregelen fase 1 

 

code knelpunt code beheermaatregelen 

K1.1a onvoldoende (o)verstuiving door te 

laag/smal strand 

BK1.1a extra suppleties 

K1.1b idem, door te grof/slib-/schelprijk zand BK1.1b versterken verstuiving strandzand door losmaken/roeren of 

verwijderen bovenlaag 

K1.1c idem, door afscherming basisduin BK1.1c verlagen basisduin door zand naar strand af te schuiven 

K1.2a afslag basisduin BK1.2a basisduin opnieuw aanbrengen met robuuster profiel; na 

afronding overstuiving vallei en grijs duin 

K1.2b gedeeltelijke afslag/erosie basisduin BK1.2b dicht laten stuiven of dichtschuiven laagtes 

K1.3a te diep uitstuiven vallei BK1.3a/ 

BK1.4b 

ophogen maaiveld duinvallei 

K1.3b te hoog opstuiven vallei BK1.3bc/ 

BK1.4a 

verlagen maaiveld duinvallei door afgraven bovenlaag 

K1.3c verdwijnen hoogtegradiënten vallei 

K1.4a grondwaterstand vallei te laag 

K1.4b grondwaterstand vallei te hoog BK1.3a/ 

BK1.4b 

ophogen maaiveld duinvallei door opnieuw op gang brengen 

overstuiving vanuit zeereep/basisduin 

 

 

Mogelijke knelpunten en beheermaatregelen fase 2 

 

code knelpunt code beheermaatregelen 

K2.1 diverse nadelige gevolgen kustlijn-

ontwikkeling 

BK2.1 afstemmen kustlijnontwikkeling op duincompensatie 

K2.2 te hoge grondwaterstand in laat 

stadium 

BK2.2 reguleren waterstand duinvallei 

K2.3a overbetreding BK2.3 intensiveren publieksbegeleiding 

K2.3b verstoring  

K2.4a verruiging natte vallei BK2.4/5 vegetatiebeheer natte duinvallei en droge 

duingraslanden K2.4b verruiging grijze duinen 

K2.5a struweel/bosontwikkeling natte vallei 

K2.5b struweel/bosontwikkeling grijze 

duinen 

K2.6a ontbreken kritische soorten 

doelvegetaties 

BK2.6a1 aanleg/ontwikkeling stapstenen natte duinvalleien 

BK2.6a2 uitleggen maaisel 

K2.6b uitblijven vestiging groenknolorchis 

(ook na maatregelen BK2.6a1/2) 

BK2.6b aanplant groenknolorchis 

of doelstelling i.o.m. bevoegd gezag verlaten 

 

 

 

 

 

 


