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lnleiding

Deltaíes is van menlng is dat er een kwalilatieÍ goed rapport is geleverd, dat zowel intern als
extern ( )isgereviewd.
BWS en dë BAN,I menen dat erÍouten in de interpretatie zllten.
Deltares heeÍt nog geen scherp beeld wal dit voor fouten zljn.

AÍgesproken ;s lussen
(Deltares):
1. BAN4 en BWS maken in een korle notitle scherp welke fouten, die de eindconclusies

kunnen beinvloeden, in het Deltares rapport zitten.
2. Dekares za' h eÍop sc"ritlelik Íeageren.
3. Aanvullend op de gemaakle aÍspraken: Alle belrokkenen zijn bereid om in een

consiructÍeve sfeer een mondelinge toelichting te geven op de standpunten
4. Er wordt een sessie georganiseerd waarin alle beÍokkenen een gezamenlljk

communiqué/presentatie opstellen over hel Ecobeach project en de resultaten ervan
(ongeacht het resuliaat). Van BAM, BWS en Deltares iedertwee deelnemers, één
inhoudelijk goed op de hoogte, één mëer op alstand betrokken. Aan het eind van de
sessie sluiten wij gedÍieén aan en wordt het communiqué aan ons gepresenteerd.

Deze notitie gaai in op de fouten in hel Dellares Íapport, die de eindconclusies mogelijk
beïnvloeden. Deze notitie bevat een uítvoerige onderbouwing en toellchting van de vragen en
is daardoor omvangrijker dan oorspronkelijk beoogd. Dit draagl bij tot de juiste inlerpretatie
van de vragen.
De ter beschikking gestelde Vonhogen data zijn door BAI\y' en BWS gebruikt in de
totslandkoming van deze notitie.

(RWS), (BAIM) en

Onderwerp Vragen naar aanleiding van concept eindrapport Ecobeach
Deltares d.d. 25-08-2011
BAM
RWS
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Íase riid Omschriiving

1 april aug 2010
Wederzijdse uitwisseling van commentaar op de
Íaopo-tàge rol con_epr rappo'tage 2009 Í JanuàÍ
20T0).Bappo.t niet qeaccepteerd, DeÍiniéren nleuwe start

2 aug 2010 - jan 2011

Overeensiemming over dala en daia representalle
(Vonhogen)
Dë Vonhogendata is overhandigd aan BAM en BWS
Nieuwe siallstische analyse

lan - aprjl2011 sed ment budgel analyse, geen overeenstemrning

4 aug 2011 concept elndrapporl

Proces van de totstandkoming van de integrale eindrapportage

GeduÍende hei project is de analysemethode een aanialmalen bijgesteld. De
tussenrapportages perjaar ziln daardoor nlet goed le vergelijken.
ln 2010 is besloien de gehele datasel over alle jaren opnieuw dezelfde -gedragen
analysemethode te veíwerken en vasl te leggen in het integrale eindrappoÍ1.

Bij het opste len van de vragen woídt verwezen naar ondëístaand overzlcht.
De volgende íasen zijn te onderscheiden (Íase 1 Vm tase 4)

Fase 0 heeÍt belrekking op de eerdere tussenrapportages (2007, 2008 en 2009).
Deltares veÍwijst in hel eindrapport nadrukkelijk naar de tussenrapportages.
Bij het stelen van de vragen door BAM en RWS wordt dit ook belrokken.

Vragen

Verschillen tussen vefiicale en hoÍ zonta e box CSI's

ln hoofdstuk 5 van het concepi Deltaresrapporl 2011 worden conclusies getrokken
aan de hand van de verticale box benadering. Op basis van een ondeÍgrens van -8 m
NAP zal een horizontale boxbenadering (lase 2, Vonhogen) en verti.ale
boxbenadering(Íase 4) van de CSI "totaalvolume" rnoeten leiden tot een gelijk
resultaat.

Yr"aag: klopt dil?

Vraoen blide data

ln de rappoíage zijn naar aanleiding van de represeniatle de volgende vragen:
. ls de DGPS dala reÍerenced?
. Op pagina 21 en bílage staal onderstaande leksl en íiguur weergegeven.

Wat is betekenis van de genoemde bandwith? ls dat een stochaslische
uitspraak? Wordtde hiergenoemde bandwidth nlei bepaald dooronder
andere de krommlng van de kLrst?
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. O2a:Ho, doés the lonSshore averagnq aÍiect ihe varlability ln ihÉ reslll?

The lonsshore vaiabitily É closely Íeiated io lhe tempoÍal variaiion oíihe CSlin the diÍrereni
aansects. Sc€tteÍ plots of the Referenced Beach vo umes in lhe Íesi area are showo in
FguÍe 41 Íor seveÍal lransecls To gaii Irsiqhl in the bandwidih oÍlhe agqregated valueslhe
envelopes oÍ the maximum and minimum vales aÍe plotted as wel The bandwidth of lhe
Reíerenced Beach volume and of the RefeÍenced lv,lol volume (see Appendix B) is about
200 m3/m an.l about 400 nr3/m, Íespective y.

Hoe is voor zowel de Vonhogen data a s de veiricale boxbënadering
omgegaan met hel ontbíeken van data bij de duinen in hel jaar 2002? En
wellicht blj andere jaren?
ln fase 2 is de Vonhogen data vaslgeste d. ln Íase 2 zijn dooí dlverse partijen
opmerkingen gemaakt en verwèíkt. ls voor de veíicale box benadeíing
dezelíde kennis verwerkt in de datarepresentatie?

Op pagina
Íiguur 3.2.

15 staat dat restaurants niet zichtbaar zijn in het dwarsprofiel van
Fiquur 3.2.linker fiquur kent een qrote schaal.

Figué 3 2 : Ltatión ol beach t*tautahts dhd caresponding Jatkus ttÉhsecls

RWS en BAI\,4 zijn van mening dal het plaleau van de strandtenten zichtbaar
zijn in de ingevlogen data. Deelt Deliares dit? Welke mogeljke gevolgen
heeÍl d t voor de analyse?

3 lnvloed van wiizio;noen in boxaÍmetinoen tussen 2007 en 2011

Het veÍmoeden is gerezen dat in Íase 4 de indeling van de boxen is gewijzigd t.o-v.
Íase 0 t/m 3. Anderziids ziln resultaten van fase 2 teruq te vinden in de rapportaqe:

I'
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Vak í lenqte in km) Eqmond Testvak Heemskeík
2,75 2,75

Fase 2 Vonhoqen 5 275 2. /5 5
Fase 2 stat analvse 5 2,75 5

Fase 4 hooÍdstuk 4 275 2,75
Fase 4 stai analvse 5 2,75 2,75 5
Fase 4 hoofdstuk 5 3 3 3 3

L,ilkomsten van de statische analyse door in íase 2 en 4 zijn gelijk.

ln Íiguren B1 en 87 van de bijlagen van hel Deltares rappoit van 20'11 is de
vak indeling van Íase 2 nog terugte vinden.

Vraag: klopl dil?

lnvloed van de keuze van hel aantal íaaien in tesi en reíerenuevak

ln Íase 0 Ís in de rapportages van december2006 tot ianuari20l0 steeds Íijflzinniger
omgegaan met de vakindeling. Deze indeling is doorgezet tot Íase 3. De vakindeLing
is van belang omdal mogelijke verschillen moeten worden verklaard op basis van
verschi len tussen vakken (vooraltestvak en reÍeÍenlievak). Al deze keuzes bepalen
de grootie van verschillen tussen de vakken.

Het onderstaande overzicht is een weergave van de raaien die ziin meegenomen in
de vakindeling.

VGgen:

K opt dh?
Als dil klopti
ln íase 0 Vm fase 2 is de keuze gemaakl om de builenste raaien van het
Ecobeach tesivak niel mee ie nemen in de beschouwing. Wat is het "Beach
Volume" van hel testvak in 2009 en 2010 voor hel testvak mei en zonder de
builensie raaien? [4-a.w. wat is de inv]oed van dezë kéuze?
Als dit klopti
Waarom is bí íase 4, hooidstuk 5 juist deze keuze gemaakt voor de inde ing
van de raaien als onderdeel van de gevolgde analyse?
Als dit klopt:
Leldt de bijÍase 4, hooÍdstuk 5 gekozen vakindeling na 2007 tot een meer
geiijkvormig gedrag van het test en reÍeíentievak oÍ juist tol een groter
verschil? Zo ja wat is de gÍooite van dit verschil voor de beschreven
gevallen?

Vak ( lenqte in km)

Fase 0 Alle Ecobeach raaien
Alle geen Ecobeach
raaien in de 3 km

Fase 0lussen
rappoÍt 2009

Buitenste Ecobeach Alle geen Ecobeach
Íaaien in de 3 km

Fase 2 statistische Buitenste Ecobeach
raaien niel

Aile geen Ecobeach
raaien in de 3 km

Fase 4 hooÍdsluk 4
(Fiq. 2.3, rapport)

BLritenste Ecobeach
raaien niel

Alle geen Ecobeach
raaien in de 3 km

Fase 4 statistische Buitensie Ecobeach
raaien niet

Alle geen Ecobeach
raaien in de 3 km

Fase 4 hoofdstuk 5
(pag. C'4, bijlage)

Buitenste Ecobeach
Alle geen Ecobeach
raaien in de 3 krn
+Eerste PEM raai van
Ecobeach tesl oebied



5 lnvloed van keuze vakoroolte oo analvse van suoDleties

Op pagjna 3 van het Deltaresrapporl 20'11 wordt een subdoel gesteld; het beoordelen
van hel eÍÍect van de supplelies op de morfologle in het Egmond gebied. Dit doel ís in
Íase 0 Vm íase 4 ongewljzigd gebleven. ln de statistische analyse is dit ook allljd
meegenomen.

De MCL en referenced beach volume (RBV) varieert over de Deltares rappoa(ages:
. In Íase 2 (mail 11-11-2010) is het beeld van de MCL en RBV

vertrouwd; vanaÍ 1965 een constante achteruilgang bij Egrnond, die na 1990
door suppleties stabiliseert, conloÍm de systëmatiek van het suppleren dooí
Rijkswaterstaat. Ook bij Heemskerk is een achteruilgang le constateren. ln
fase hrr'ee is er een duidelijk onderscheid tussen tesíref vak en suppletie-
vakken.

. Geconstateerd wordt dat in íase 4 het beeld (pag- 26 van Deltaresrapport
2011) sierk verschilt van bovenstaande. Het Egmond vak verloont vanaÍ een
1965 -oen permanente natuurlijke groei. De suppleties leiden tot een extra
groei. ln Íase 4 is er een geen/minder duidelijk onderscheid lussen test/ref
vak en de suppletie-vakken.

Deltares heeÍt in Íase 4 gekozen om hei Egmond vak te evalueren met 'gedeeltelijke
supplelies' die volgens de N4CL Íiguren - in Íase 4 - niet leiden toi grote onderllnge
verschillen (zie figuÍen in bijlage A).

Vraag'.
. Hangl hel verloop van de CSI'S in de tljd voor bijvooóeeld het Egmond

vak aí van de gekozen vakgrootte?
. Zo ja: Wal is de onderbouwing om in Íase 4 te kiezen voor een

vakgrootte van 3 km bij Egmond, in het lichl van door Deltares
gedeÍinieerde ondeÍzoeksvraag?

. Hoe ondersteunt -in hel lchl van de onderzoëksvraag- de analyse van
een'gedeehelijke suppletie', hël doen van ultspraken over de gehele
suppletie?

6 Conclusles in fase 4, Deltaresraoport 2011 en natuurliike variatie

,n de conclusies van Íase 4 wordt de volqende redenerifq qevolqd:

. ln 2005-2006 zijn er aanpassingen in de hoeveelheid zand door suppleties

. Na 2008 zijn suppLer.es bliive,1 liggen

. Zand blijÍt liggen in de vakken

. Er is een qeliik qedraq bii tesl en referenlievak

. Dit kan worden verklaard uit hel bankengedrag

. Omdat het gedrag van testvak en reÍerentievak gelijk zijn, is er geen
significante invloed van hei PEM systeem

. Er is weleen signiÍicanie verandering bij test en reÍerentiegebied tijdens de
proeÍ t.o.v- het natuurlijke gedrag van de kust yoorinstallatie van de PÉlvlS
(incl. banken, suppleties en autonome ontwikkeling)

. Omdat er geen duidelilk verschil is in groei van het sÍandvolume tussen test
en referentievak tildens de proef vallen de verschillen voornijdens de proef
binnen de natuurliike variabiliteit

Bovenstaande conclusies zljn volgens BAM en RWS ÍrieÍierug te voeren op de data
oí de analyse cq te o:

. Andere ordening van de Íiguren en data kan we lichl leiden lot andere
conclusies

. Er is geen check hoe de -gestelde- conclusies zich verhouden tot, en terug
kunnen komen in, de data van de andere delen van het rappori.



ln fase 0 is significantie en natuurlijke varialie aan de orde gekomen. Het
Deltaresrapport 2007 door geeít aan dat mogelijke invloeden van Ecobeach zijn te
bepalen door:

. Voorspe ling op basls van statistische analyse van de periode van 1965 iot
2AO7

. In de analyse worden suppleties en bankgedrag belrokken

. Evenlueel een vergeljking mel een reÍeíentievak

. Gekozen methode is neutraal en staai os van de werking van het sysieem
Ecobeach

. Uitgangspunt is dat hel tesivak het reÍerentievak niet beïnvloedl vanwege het
netto lransport naar het roorden

Deltaresrappod 2009 slell dal de veranderingen in het testvak en hel reÍerentievak
niel signiÍicant zijn. In vergelijking met hel Deltaresrapport 2007 is de natuurlljke
variatie met een factor van meeÍ dan twee verhoogd (amplitude sinus en confidence
limits). ln concept Deltaresrapport 2009 geeÍt Dellares aan dal bij haar analyse van
de onderzoeksvraag men de voorspell:ngen heeft aangepast aan de behaalde
resu taten.(zie b jlage B)

Deze uitkomsi is reden qeweest om fase T te starten.

ln fase 2 en 4 is de uitkomsi van de analyse van Deltares dat, rekening houdend Íret
alle aspecten van natuurlijke invloed en menselijk ingrijpen, hei tesl en reÍerentie vak
signiíicant afwijkend gedrag vertonen t.o.v. de verwachtingswaarde. ln Bljage E is
het strandvolume op basls van de Vonhogen dala voortesi en reíeÍentie vak over
een langere periode weeÍgegeven. Het beeld van de strandvoiumes bevesiigt het
beeld van de slatische analyse.

ln íase 4 wordl ondanks dal test- en reÍerentievak signiÍicant afwijkend gedrag
vea(onen, het gedrag van tesl en reÍerenlie vak ioch verklaard uit naiuurlljke
variabililelt. Dlt is slrijdig rnel het uilgangspunt dat alle natuurliike invloeden en
menselijk ingrijpen in de slalistlsche analyse zijn meegenomen.

. ls in de Jarkus dalaset alle natuuÍliike variaties en menseliike beïnvloedinq
meegenomen?

. Waarom wordt, gelel op de aanpak van hel Dellaresrapport 2007, niet
geconcludeerd dat beide (test en relerentie) vakken signiíicant aÍwijken van
de natuurlijke variatie, zonder dal de verkaring in naluuÍlijke variatie wordt
gezochl? De weergaven van Íiguur E kan hieÍin worden belrokken.

7 Bankqedrao

Hel gelijke gedrag van test en reÍerenl evak woÍdt door Dellares in relatre gebracht
met het banken gedrag. Het banken gëdíag is aí le leiden aan de hand van de
gemiddelde proÍielen (FiguuÍ 5.5, Delïaresrapport 2011). Het bankgedÍag wordt voor
het test en referentievak natuurlijk verondersleld (bron?). De banken laten los aan de
kust, bewegen in een bepaalde fase naar buiten en worden tegelljkertijd lageÍ.

tn Íase 2 zijn íiguren van gemiddelde profielen gemaakt van 2004 tol2010-
In fase 4 (Figuur 5.5, Deltaresrapport 2011) zijn de proÍielen weeÍgegeven van 2006
tol20T0. (zie bijlage C)

De iiguren ziln kLein aígedrukt maar indien ze groleÍ worden aÍgedÍukl dan kan in de
'ase a rapporlage het volgende worden afge ezen:

. Van 2007 2010 in het tesivak neemt de gemiddelde bankhoogte aÍ



. Van 2007-2010 in het reÍereat evak neemt de gemiddelde bankhoogte
toe

Worden de figuren van fase 2 betrokken dan kan hel volgende worden aigelezen:
. 2004-2010 testvak: banken worden i.h.a. lageren bewegen gelijkmatig

11aar dieper waler
. 2004-2010 reíerentÍevak: rond 2005 en 2006 is een aÍwljking in het

bankgedrag te conslateren, daarna blijft de bank op zijn plek en woídt
hoger.

Het lestvak vertoonl in vergelijk met andere vakken hei meesl eelr als natuurlijk
veronderctelde bankgedrag.

Vragen:

. Kloppen de gehanteerde Íiguren?

. Wat is de onderbouwing om in Íase 4 de gemiddelde proÍielen weer te geven
van 2007 tot 2010 in aÍwijking van eerdere presentaUes in Íase 3 waar
andere periodes zijn geanalyseerd?

. Op pagina 53 stell Dellares dat het bankgedrag het gedrag van tesl en
rèÍerentievak beïnvloedt. Op pagina c-45 wordl gesteld dal deze invloed
moeilijk is te bepalen. In de statistsche analyse op basis van Jarkus data zit
40 jaar bankgedrag. Natuurlijke varialie wordt beïnvloed door bankgedrag.
Hoe kan, gezien de s gniÍicanle uitkomslen van test en reÍerentievak, hel
bankengedrag toch een verklaring zijn voor de sÍgnlÍicanle aÍwijking op de
natuurlijke variatie?

. Wal geeíl in de figuren( bijiage C) aan dat test en reÍerentievak een gelijk
bankgedÍag vertonen?

o Geven de figuren weeÍ dal het verschil in verandering van de
gemiddelde bankhoogte circa 0,9 m is voor het test- en referentievak,
waarbij in het reÍereniievak de hoogte groier wordt en hel test vak
lagel?

o Geven de Íiguren weeÍ dat bij hel referenlievak in 2005 en 2006 een
aÍwijking wordl aangetroíÍen op het naluurlijke bankgedrag?

o Geven de Íiguren weeÍ dai bij hel referentievak na 2007 de banken
hoger zijn geworden en op hun plaats zijn blijven liggen? ls dat
conÍorm het natuurlljke gedrag?

o Geven de Íiguren weer dat bil het testvak na 2007 de banken lager
zijn geworden en naar zee verplaatsen? ls dat conÍorm het
natuurlijke gedrag?

. Wat betekenen deze verschillen/overeenkomsten in bankgedrag mel
betrekking tot suppleties en het strandvolume?

I Veíqeliikinqtest en reÍerentievak oo basis van Vonhoqen data

Conclusies m.b.t. volumes van de vakken woÍden bepaald door de weergave in
graÍieken. Deltares heeít gekozen voor een bepaalde dataweergave. De CSÍ van de
vjervakken worden veelalsarnengevoegd in één grafiek en'/oí er wordt peÍ CSI voor
de vier vakken gerapporteerd
ln het eerste geval domineren de eííecten van de suppleties in een totaal grafiek van
de vier vakken t-o.v. de variatie in vakken zonder suppletjes. (Fiquur 5.3 Deltares
rapport 2011).
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ln heitweede geval is hel niet eenvoudige om mogelijke verschillen per vak in
samenhang te zien ( Íig 5.4)

ln de ondeízoeksvragen (Q3) en in de algemene redenatie van Deltares wordt een
vergelijk gemaakt tussen tesl en reÍerentievak. Er worden hier ook conclusies aan
vebonden. Het is voor de analyse dan ook van groot belang beide onderling te
vergelijken. Hei lesi- en refeíentievak vertonen eÍÍecten met onderling vergelijkbare
gÍoottes. Worden de andere vakken betrokken dafl zullen de eíÍecien worden
bepaald door de efÍectgrootles van de supplelies.
Op basis van de dataset zijn in één ÍiguuÍ test en refeÍenlie vak vergeteken voor het
strand en totale volume. Opvallend in het Íiguur is dat na 2006 het testvak geen
significante toename meer kenl van het totale volume. Bij het reÍerentie vak neemt
het tolaalvolume loe tot 2010.
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Volume verschlllen testvak reÍerentlevak Verschil
(cumu alleÍ)

m3/m' rn3/m' m3/m'
natLUrliike varia|e IVCLí hfdst. 6l 6-19 11 30

Toiaal volume 2004-2006 +72 +72 0
Totaal volume 2006-2007 +2 +65 63
Tolaal vo ume 2oo7-2010 +50 150
SÍand volume 2007-20T 0 (RBV) +39 +62

Vragen-.
. ln Íase 4 is gekozen voor start van de weergave van de data vanai 2003.

ln fase 2 is dlt 2004. Wal voegt gezien de onderzoeksdoelstelllngen
m.b.t. moíologische analyse, een extra jaar naluurlilke variatie toe aan
deze analyse?

. ls er een reden om ln de rapportage niet nadeÍ n te gaan op de
verschillen tLrssen test- en ÍeÍerentievak?

Uilgaande van de aanname dat een horizonlale en verticale vakken
beschouwing rnoelen leiden tot ge ijke waarden, is de bovenstaande ÍiguuÍ
bepaald ult de Vonhogen data.
. Waaruil b ijkt in de Í guren van de Vonhogen data (lest en reíerent evak)

een gelilk gedrag van tesl en reÍerentie vak?
. Mits de Ílguren kloppen; als er sprake is van beïnvloedlng door

suppleties; is de invLoed van het Egmond vak op het ReÍerentievak groter
oí k einer dan de lnvloed van het Heemskerk vak op het referentie vak?

Vonhoqen data lotaal volume

Er wordl uitgegaan dat volume beschouwingen op basis van horizontale en veriicale
vakken moeten leiden tot gelijke waaÍden. Op bas s van de Vonhogen data zijn de



totaal volumes van de vakken (íase 2) bepaald. De íiguren voor de Vonhogen data
zijn bepaald met het startpunt 2003 en 2004.

Tot en met Íase 3 is het stadpunt voor de volume analyse 2004. Opvallend is dat in
Íase 4 gekozen is voor het jaar 2003. Er woÍdt dan '1 jaar naluurlijke varialie
meegenomen.

ln Bijlage D worden de Íiguren van de totale volumes van Íase 2 (Vonhogen data)
met stafi puni 2003 en 2004, en de Volunres op basis van verlicale boxen van fase 3
en Íase 4 met elkaar veÍgeleken,

In Íase 4 is bij Egmond een deel van de suppletles geanalyseerd

Vragen'.

ln fase 4 is gekozen voor start van de weergave van de data vanaf 2003.
ln Íase 2 en 3 is hei 2004. Wat voegl gezien de onderzoeksdoèlsleliingen
rn.b.l. rnoíologie, een extrajaaÍ natuuíijke variat:e toe aan de analyse
van de totaal volumes
De Vonhogen data m-b.t. de loiale volumes is io Íase 4 niet
meegenomen ef gerapporteerd. Biilaqe D worden deze wel
weergegeven. Waaruit blijkt in de figuren van bijlage D, dat de tolale
volumes volgens de Vonhogen data mel start 2003 en 2004, en de
verticale boxen van Íase 3 en Íase 4 een gelijk gedrag vertonen?
Geven de figuren geen aanlelding om le verondeÍstellen dat er een
invloed is van de gekozen vakgrootle op de inlerpretatie van de
resultaien?
ln íase 4 stelt Deltares dal de vakken een gelík gedÍag vertonen, mede
door de onbekendheid van de netto transpori richt ng van hel strand_ Als
al de Íiguren van bijlage D worden betrokken in de analyse, is deze
conclusie dan niet rnede aÍhankeljk van de weergave van de tijd|jn en de
keuze van de qrooite van de vakken?

10 Selectie qeqevens (transport, supDíet es, qÍover zand)

Deltares verwijsl in Íapponages van zowelíase 0 als fase 4 naar uilgangspunten,
onderzoek en eigen rappofien. Over de selectie en consistentie Ín de gebÍulkte
lieÍatuLrí leven enkele vragen bli BA[,4 en RWS.

Aanleid ng is de rapporlage Íase 0. heell in rapport Ecobeach (fase o) een
overzicht gegeven van de supplelieè. lte suppletie bij Heemskerk in mei/juni2005,
naast het reÍereniievak, is loen niet genoemd. Tijdens de discussie van RWS, BAIVI
en Deltares in Íase 1 bleek dat Deltares onbekend was met de aanwezlgheid van
deze suppleiie (noiulen vergadeÍing mei2010). De lijsl met suppleties is door BWS
overhandigd.

heeÍt in het rapporl "E/íecten van suppleÍies op duinontwikkeling"van aptll
2010 echler een compleei overzicht gehanteerd waarln ook de suppletie bij
Heemskerk is opgenomen. Dii rapport is reeds vooríase 1 aÍgerond. ln 2009 is in hel
kader van een kustlijnzorgprojeci een publicatie verschenen "Statislical modelling oÍ
the impact of nourishments on thebeachanddune systems" waarin ook de Heemskerk
supp eties is vermeld.

ln het Dellaresrapport 2011 is op basis van literatuur gesle d dat de netto transport
richting zowel naar het noorden als zuiden kan ziin gericht. ln eerdere Ecobeach
rappoflen van januari 2008 en december 2008 en de memo Ecobeach Data Analysis
dd 1 I aug 201 1 is ook genoend dat het netto transport in noordehjke richting is.

Recente Jiteratuur van Deltares (Van der Weí, 2011) en van Van Btjn (Longshore
sediment iransport, 2002) geven een netto transportrichting naar het noorden aan bij
het testvak. De in hel DeltaÍes rapport gehanteerde onzekerheid m.b.t. de
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tÍansportrichting in zuideliike richling wordl daar echter niet genoemd. De genoemde
recenle literatuur ls door Deltares in de rapportage niet weergegeven,

ln Íase 4, hooÍdstuk 2, wordt een beschíiiving van hei natuurlijke zand gegeven. De
beschriivino bevat resultalen voordat grootschalige suppleiies ziin toegepast. Er
woÍden volgens hel rapport grovere aízeitingen aangelroÍÍen bí bepaalde km. De
Iteíaiuur geefi aan dat de grovere aízettingen bij de hoogwalerlijn zijn aangetroffen.
Hët is uil die literatuur niet bekend oÍ dit schelpenbanken zouden kunner ziin. Deze
nuancering is door Deltares nlet gemaakl.

Dellares geeft ierecht aan in het elndrapport, paglna I dat zij zich niet bezig houdt
met het mechanisme van Ecobeach. Wel zijn door in 2009
melingen uitgevoeÍd waarbii is geconstaleerd dal er op een bepaatde localie grover
zand is aangetrofÍen over het gehele proliel en op de diepte die overeenkomt mel de
etfectieve zone. Eén van de schrijvers van het Íase 4 Ecobeach rapporl (augustus
2011), is de begeleideÍ geweesl van dit onderzoek door Deltares heefi
de keuze gemaakt om dit ondeízoek niel te vermelden.

Door Deltates ls in de rapponage van fase 4 een selectie gemaakl van de
beschikbare gegevens.

Vragen-,
. Wat is de onderbouwing van de door DeLtares geselecteerde ltelatuur van

Íase 0 tol íase 4.
. Zijn er naast genoernde onderwerpen nog meer seleclies gemaakt?
. Waarom worden recente mëeÍesultaten m.b.t. de korrelgroolte in hei

hooÍdsluk physical seltings niet vermeld?
. Kan worden geconstateerd dat het netlo Íanspoft toch in noordelljke richting

is?

'11 Test en reÍetenlie vakken vertonen oeliik qedíao

Dellares stelt dat de verklaring voor signlficantie van test en reÍerentievak t.o.v.
naluurlijke variatie verklaard kan worden uil de natuurlijke vaÍiatie.
De beschouwing in de rapportages van Íase 0lm 4 gaan uit van de niet genoemde
aanname dal test en reÍeÍentievak los van elkaar staan.
ln de analyse zljn niel over een langere periode ln deiail de beach volumes betrokken
(Bljlage E)
Echler, in fase 4 wordl ook gesproken over een domlnantie in diÍÍusie dooí de hoge
bruto iranspoden en de lage netto transporien.
Hel zou door de brulo transporten goed mogelijk kunnen zijn dal er een koppeling
aanwezig is tussen het referentie- en tesivak.

Vtaag.
. Waarorn is de invloed van het testvak op het referentÍevak niet als

werkhypothese meegenomen oí uitgesloten in de data analyse?

12 GÍover zand

heeít metingen uitgevoerd en daaruit volgt dat in heÍ testvak aanzienlik
grover zand is aangeiroÍÍen. Bij metinoen uit het verleden volgt een uniforme
verdeling over het gehele kuslvak._ heeít ook de aanwezigheid van
schelpen/schelpenaízettingen onderzcchl- Gemeten is dat vooÍbij km 39.25 richt ng
het noorden bijna geen schelpaízëltingen zijn aangetroÍÍen. Ter plaatse van
Heemske* worden wel schelpaÍzettingen aangetroííen.
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Opna mekcrreigrodie5 l6ngs dek u* 2009
Weel€?,Egro.'el(oÍElrcnder s.helpefl { bovenl èn met ÍheÍpeí ( on der)

Eii Egmond ridting EeÍgEn omg'ekm ÍneF aizEttingen evenal§hetgroveÍe
deeltjsin hd 2ènd { km 39.25tot31J)
aij naruuÍliÍkI.nd koí]]efl §cherpènd!_nge'l !Dcí, bii 5u ppletie zand .ri*
DÉ O50 is gelijk o,ieÍ de CEIIEIe lenEte lnie{ weergegeveo) m-a-w s,.4rpletië
rand h eÉt n ee Eelljk eigEn§chappen als h et natlrurl'jkezand
OÉltaÍEsÍappcÍt reiereen àan m drngen và n deia ren Sg rE n voor d e
grootsrha jlcEslpdRie!

Op het sÈÍan d !5 in ll oc.delijkeriÍhtingvÈ n Egmond supplrtie zànd

laËdting aangÉ{rBiien aikcm*g ,rèn nranó^ooroever su ppletie5
blnnÉí en bulren .,e §u$lldie zones zeli

. Conclusie2:
\rtsn her rand'ran dÉsuppldiëbij ca§Íicum i§in de korrelEroor!Éen
sftet enànÀÉi$irE gE€fi sEoor me€r terugte vindEn

Vragen:

ÈleemskeÍUCastricum Egmond

Wat belekenl de aanwezigheid van grof zand voor de iransportcapacileit
langs de kust naar de rnening van Deltares?
Wai zou het ontbreken van schelpaízelting in noordelijke íichting
betekenen voor de netto transportrichling langs het stÍand?

Zone drand5upËldie§

Zon e l'EoÍoa.'rer supplÉies
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RëÍ.rrnc.d McL volun€

!

Fi.lue 4 9 : Chanae h aaueaatèd Rele,enced LICL ,tolma sincè 1965 fot al laur arcas [n3/] l

Biilage A:

l\,4CL volumes november 2010 (onder) en augustus 2011 (boven)
Let op kleuren zijn gèwiiziqd

a
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Deltores
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Reréren..d B..ch Volumè
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FigNè 4 8 : Changè k aggegalëd Referenced Beach Vó|unè since 1965 ld ail iou areas [ngm]

AEE9àd'.6tèrcnc€d bmch voltrnà

BBV volumes november 2010 (onder) en auguslus 2011 (boven)
Lel op kleuÍen zijn gewijzigd

3 -r0

E.,

Dettores
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Billage B:

Beàci volurè predaclio. 2009 veF62003

Ë 1sE

Naluurlijk varlalle neemt toe in de iijd:

*,t

4.'1.2 Lohg-term behaviori ol lhe beach volum€

ln and (2009), the long- teÍm behav ou.s oÍ lhe beach volume
(boun&ies Íxed at NAP + 3 m and NAP + 0 m) have been obtained lor lhe test area
and Íor the referenc€ area h the rete.ence aÍea, mod,el píedictions ol2m7 and 2008
were underestimated, respeci to the observations. Such atnderestimalion was foll.d
period:cally, especia,ly the years beÍoÍe the cycl:c componeni Íeache§ it§ crest (e.9.
Làrs 1991-1995r SimrlàÍlv rnthe(estared obser /alons were h'orer l'én l1e model

cónsèoLenuv eÍÍoÍt in the modelina l'às been DerÍomed n oÍde to befleÍ ÍÉErc§ed

Èe..qE!g jg:IllglgÉ aspec ally wlÉn it reaches its cresl. Calrbrallon aciiviiies have
been p€rformed by íxing the parameter A represeailng the amplitude of the cosine

component in the oscillallon {see equation 2 2). but assutàtg lhal a maximum numbeÍ oí
observatioG is included i.lhe.ange ofd€ conÍidenG inierval fhLS procedure enables

the modding lo define lhe pÍameteas a. and ar . characteÍistlcs of the long teÍm trend.

and the penod P and tne phase, wdtlen as E, oÍ the oscillanon Í€preseniiog the
influence of lfe bardynamlcs onlhe long-term evolulon oÍthe beach volume.

Vooíspeliingen zijn aangepast aan de uitkomsten ( concept rappo,l jan 2010):
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Biilage C:

iuutue/r

Gemiddelde proíielen presentaiie apri 2011

dgutè 5 5: Langéhótè .vet.géd ptolíld fót thè pdrl-nóu.i.hhèàt pètbd lian 20A6 b 2Al A.

Gemiddelde pÍoÍielen rapporl auguslus 2011
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Test a rea:
Central bar decreases in height 2007 to 2010

,6@ ,7ó 6m 501 4@ 3!0
crcslshde .oídma!3 (m)

Reference area:

Cent.al bar :ncreases in height 2007 to 2010

-2Írl

e
a.2

-4

,910 €m -761 €I -5m -lm -3@
c@seshor€ coodinate {m)

LoiEsh6Íe AveÉg€d PÉliÈs ÍorTèsr Àèà

Lonqsh!@.4@raqed Prcfles for Reíerence Areà

Verschillend gemiddeld bankgedrag tesl en relerentiegebied
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Bijlaqe D:

Totale volumes op bases van hor;zontale boxen (Vonhogen) data 0-puni 2003:

Total volumès horizontal boxes 3/5 km

9,f4,
I

t*

?

Totale volumes op bases van horizontale boxen (Vonhogen) dalà o-punt 2004:

Total volumes horizontal boxes 3,/5 km

t..-.--.-.-.

- - -r.*-_-r _-,--.r-- - _
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Totaal volume op basis van Verticale boxen tot april/mei 201í:

Totaalvolume op basis verticale boxen eindrapport (Íase 4):

s,Ë|i6

1.8.9Ë

_ ?.8+rÉË

!
: l.Err6
f

(r,E{{o

'6,Er.{1§

+. EEÍÍgÉ
-. rE:r

- HagrEr.rt I
- ElJí'!,i.a{ft*iriEfu
r L..lrErlrt,r:{

/.

í'.'!"'

?mB :80{ 30ffi ?È!o 3{0r ?0Bl ;nEg ?!t8
99rÍr

. YéaÍ 2003 as zero polnt inslead ot 2004

. Maximum volume Egmond area Íeduced rrom 2.1 to 1.3 million m3

. Maximum oÍ vertical scale changed lrom 3.5 to 2.5 million

Time-series of volumes (m3)

All Àreas
2004: +1-8 Mm3
ShorèÍace nouÍshmènt

2005:1.0 Mm3 Beaó
nouaishments
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Biilaqe E verloop beachvolume van test en reÍerentie vak op basis van de
Vonhooen data

RéíèEned SéacnVotumè
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