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De werking van zandmotoren langs de Friese IJsselmeerkust 
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Deze presentatie 

• Waarom zandmotoren in het IJsselmeer? 

• Ontwerp en monitoring Pilot zandmotor Workum 

• Veldervaringen 

• Resultaten na één jaar meten 

• Werkt het? 
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Zandmotoren langs de Friese IJsselmeerkust 

• Building with Nature 

• Waterbouwen met oog op natuurwaarden 

• Gebruik de krachten in de natuur om waterbouwkundige 

infrastructuur tot stand te brengen en tegelijkertijd kansen te 

scheppen voor die natuur  

• Zandmotor concept: 

• Voedt het systeem zo nu en dan  

 met veel zand in plaats van  

 vaak met weinig zand 

• Dynamisch kustbeheer 

• Kennisvraag: hoe kunnen zandmotoren worden gebruikt bij het 

versterken van de Friese IJsselmeerkust 
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Zandmotoren langs de Friese IJsselmeerkust? 
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Peil strategieën IJsselmeer 

Grote zoetwaterbuffer 
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Dus: onderzoeken werking zandmotoren  

• “Laag energetisch milieu” 

• Pilot Workum: focus Natuur 

 

 

 

 Belangrijk:  

goed ontwerp 

goede monitoring 
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Zandmotor Workum 



Monitoring 
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- Terrestrische monitoring 

- Hoogtemodel 

- Aquatische monitoring 

- Dieptemodel 

- Hydrodynamiek 

Glasvezelgrid 
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Monitoren zandmotor met glasvezelkabels 

- 4 km kabel in een grid, deels op de locatie waar de suppletie wordt 

aangelegd 

- M.b.v. lasertechnologie kan voor iedere 2 uur per 1 meter kabel 

een nauwkeurige temperatuur worden gemeten 

- Sediment geleidt temperatuur trager / slechter dan water 

- Op locaties waar de kabel bedekt is met sediment zal de kabel een 

ander temperatuursignaal geven dan op locaties waar de kabel is 

omgeven door water 

- Van iedere meter kabel weten we precies waar deze ligt 

- Op die manier weten we per opnamemoment waar suppletie ligt 

en of er verplaatsing is opgetreden 



Maar: Haast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Suppletie wordt aangelegd voor het broedseizoen (15 maart 

2011)! 
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Aanleg: februari 2011 



9 juli 2012 

Plaatsen hoekpunten 
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Hoekpunten grid 
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4 km glasvezelkabel op rol 
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Uitrollen kabel 
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Glasvezels 

Glasvezelgrid 

suppletie 

Grid bedekt 



Eisen suppletie 

• Korrelgrootte 

• Tophoogte 

• Volume: 25000 kuub 
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De drijfzandmotor: oktober 2011! 
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Herstellen kapotte glasvezelkabel op suppletie 



De projectleider… 
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Meetplatform voor glasvezelmetingen 
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Eerste resultaten: 1 meting per 2 uur 

meting 

Lengte kabel 

suppletie 
zandgolven 
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Resultaat glasvezel meting: ruimtelijk 

 
Rood = kabel aan het oppervlak 

Wit = kabel nabij oppervlak 

Blauw = kabel begraven/suppletie 

 

Zwarte puntjes geven grid van  

De meetpunten weer. 

 

 

Ruimtelijk kan ook een beeld worden gemaakt aangezien  

we voor iedere meter kabel coördinaten hebben 

suppletie 
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Temperatuurmetingen door de tijd heen 
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Temperatuurmetingen door de tijd heen: 

genormaliseerd 
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Temperatuursverloop rond de suppletie 
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Temperatuursverloop rond de suppletie: 

genormaliseerd 
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Temperatuur genormaliseerd 



Onderhoud grid… 
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LiDAR hoogtemodel 

Om de morfologische veranderingen aan de kust te volgen die de suppletie 
mogelijk tot gevolg heeft, wordt ieder jaar een LiDAR hoogtemodel 
opgenomen 

• Met een helikopter wordt met  

 laserstralen een hoogtemodel  

 ingevlogen  

• Eerste opnamen: februari 2011 

• Van Wetterskip Fryslân de opnamen  

 van februari 2008 gekregen 

 



Hoogtemodel LiDAR 2008 
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Hoogtemodel LiDAR 2011 
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Hoogtemodel LiDAR 2011 - 2008 
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Hoogtemodel LiDAR 2008 
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Hoogtemodel LiDAR 2011 
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Hoogtemodel LiDAR 2011 - 2008 
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Hoogtemodel LiDAR 2011 
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Hoogtemodel LiDAR 2012 
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Hoogtemodel LiDAR 2012 - 2011 

9-7-2012 



Hoogtemodel LiDAR 2011 
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Hoogtemodel LiDAR 2012 
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Hoogtemodel LiDAR 2012 - 2011 
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Veranderingen 2011 - 2012 

9-7-2012 



IJs of hoogwater? 
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Waterstanden Kornwerderzand binnen 
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Bathymetrie: Shore monitoring 

• Om bathymetrie op te meten wordt een jet-ski met echolood 

gebruikt 

• Waar het te ondiep wordt, wordt met een loopconstructie met 

DGPS gemeten 

• Uitvoer door Shore Monitoring, gespecialiseerd in ondiep water 



Bathymetrie T0 (april 2011) 

9-7-2012 



Bathymetrie T1 (oktober 2012) 
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Bathymetrie T2 (mei 2012) 
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Verschil T1 – T0 
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Verschil T2 – T1 
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Dwarsprofielen 
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Profiel 1 (N) 
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Profiel 2 
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Profiel 3 
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Profiel 4 
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Profiel 5 (Z) 
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Sediment balans 



Sediment balans 



En, werkt het? 

• Zandmotoren mogelijk een zachte oplossing voor behoud van 

vooroevers 

• Nog wel even deze monitoring afwachten 

• Zand gaat de goede kant op 

• Wat er “gevoed” wordt is nog niet duidelijk  

• Zonder ingrijpen verdwijnt in ieder geval na iedere storm een 

stukje Workumerwaard  

 


