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Het pilotproject De zachte zandmotor bevindt zich in een 

volgende fase. Projectmanager Wiebe Bouma van Arcadis licht 

de drie experimenten toe: ‘Afgelopen zomer is voor de kust 

van de Workumerwaard dertigduizend kuub zand gestort. 

Binnenkort verwachten we de eerste meetgegevens. Voor het 

experiment in Oudemirdumerklif is het ontwerp klaar. De pilot 

in Hindeloopen is van de baan, maar we bekijken of er een 

andere invulling aan kan worden gegeven.’ 

Begin oktober ging bij de Workumerwaard de zandkraan 

dicht. Het doel van het storten van dertigduizend kuub 

zand was bereikt. “Parallel aan de kustlijn ligt er nu onder 

water een bult van vijfhonderd meter lang en honderd meter 

breed”, vertelt Bouma. Het zand op de juiste plek krijgen was 

een hele toer. “Het IJsselmeer is daar dermate ondiep, dat 

grote schepen er niet kunnen komen. De aannemers moesten 

het zand overbrengen naar een kleiner schip, en met een 

persleiding naar de bestemming pompen. 
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Sproeien over een grotere afstand mocht niet. Dat zou 

het water teveel vertroebelen.” Nu het zand er ligt, is het 

wachten op de meetgegevens. “Met de glasvezelkabel, die 

op de bodem ligt, bekijken we hoe het zand zich gedraagt. 

Midden in het IJsselmeer staat een meterkast. Onderzoekers 

van Deltares lezen de gegevens geregeld uit. Eind 2012 

presenteren we de resultaten. We zijn benieuwd.”

Oudemirdumerklif

Voor het experiment bij de Oudemirdumerklif is bedacht 

om een landtong aan te leggen, die aan de kust vastligt. 

Verderop in deze nieuwsbrief legt Tom Wilms, projectingenieur 

bij Witteveen+Bos, de constructie uit. Projectmanager Bouma 

vraagt momenteel de benodigde vergunningen aan. In het 

voorjaar hoopt hij het werk te gunnen. “We verwachten dat 

het zand zich naar het oosten zal verplaatsen”, aldus Bouma. 

De landtong lijkt enigszins op De grote zandmotor, die voor 

de kust van Kijkduin is aangelegd. Al is onze zandmotor 

vele malen kleiner. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur 

en Milieu) sprak recent lovende woorden over het concept. 

“Deze techniek biedt volop kansen. Nederland heeft er een 

exportartikel bij”, zei hij bij de oplevering in Kijkduin.

Hindeloopen

Voor het beoogde experiment bij Hindeloopen dokterde 

het ontwerpteam afgelopen voorjaar diverse ontwerpen 

uit. Geen van de plannen haalde de eindstreep. Bouma: 

“Het is niet gelukt om een ontwerp te maken, dat aan 

alle randvoorwaarden voldoet. De ontwerpen waren te 

beperkt, te risicovol, onvoldoende innovatief of maakten te 

weinig gebruik van natuurlijke processen. In plaats van bij 

Hindeloopen een werk aan te leggen, zijn we momenteel 

met de financiers in overleg of we de morfologische 

processen voor de kust mogen onderzoeken. Half december 

hebben we deze uitkomst in Hindeloopen besproken met 

de ondernemers. Zij steunen het besluit om geen werk aan 

te leggen, maar de processen te onderzoeken. Ze willen 

graag dat daarbij de effecten van de vroeger aanwezige 

strekdammen onderzocht worden. Toen deze nog aanwezig 

waren was het strand veel breder en slibde de haven minder 

dicht. Het projectteam hoopt begin volgend jaar een nieuw 

voorstel klaar te hebben en daarvoor toestemming van de 

financiers te krijgen. Voor de gemeente zou dit een stap in 

een al jaren lopend proces kunnen betekenen.”
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Werkzaamheden bij de Workummerwaard



Nieuwsbrief De zachte zandmotor | Vooroevers van de Friese IJsselmeerkust

Het zand bij de Workumerwaard ligt er. Kraanschepen, pompen 

en transportleidingen kwamen er aan te pas, om het zand op 

de juiste plek te krijgen. Een gesprek met de twee aannemers.

Afgelopen juli startte het werk. De eerste weken werkten 

de weergoden bepaald niet mee. “Het waaide en regende 

zo hard, dat we nauwelijks aan de slag konden. Volgens 

het bestek had het werk voor de bouwvak gereed moeten 

zijn. Door de vertraging konden we het werk pas begin 

oktober opleveren. Maar naar volle tevredenheid, heb ik 

begrepen. Alles is naar wens verlopen.” Aan het woord is 

Bennie van den Berg, directeur van de Waard Grondverzet, 

hoofdaannemer van het werk. Als onderaannemer schakelde 

hij Van der Meulen Woudsend BV in. “Van der Meulen was in 

de buurt bezig met baggeren, waardoor we ‘werk met werk’ 

konden maken”, aldus Van den Berg.

Tussenstap

In totaal legden de aannemers meer dan dertigduizend kuub 

zand voor de kust van de Workumerwaard. Het merendeel 

kwam van een zandhandelaar uit Neboha uit Apeldoorn, 

de rest haalde Van der Meulen uit It Soal, een nabijgelegen 

vaargeul. “De toegangsgeul vanaf het IJsselmeer naar 

Workum wordt geregeld uitgegraven. Dat gebeurt al sinds 

mensenheugenis”, vertelt Klaas van der Meulen, eigenaar 

van Van der Meulen Woudsend BV. Het transport van het 

zand vergde een tussenstap. Omdat het voor de kust van 

de Workumerwaard zo ondiep is, kon het kraanschip er 

niet komen. Een ponton, een pomp en een transportleiding 

brachten uitkomst. Van den Berg: “Eerst laadden we het zand 

met een kraan over naar een groot schip, dat daar klaar lag. 

In dat schip vermengden we het zand met water, waarna we 

het mengsel via pompen en een persleiding transporteerden 

naar een klein ponton. Vanaf dat ponton spoten we het zand 

op de juiste plek het IJsselmeer in. De constructie werkte 

prima. Op topdagen brachten we meer dan tweeduizend kuub 

zand aan.”

Zeehond

Door het spuiten ontstond een zandplaat, waarop geregeld 

een zeehond lag te zonnen. “Hij kwam zo nu en dan buurten”, 

vertelt Van der Meulen. Al tijdens de aanleg zag hij dat het 

zand zich door de wind en de stroming in beweging zette. 

“Kwam ik een week later, dan lag het zand niet meer exact op 

de plek waar we het hadden aangebracht. De stroming lijkt 

haar werk te doen”, zegt hij. Inmiddels is de zandplaat onder 

water verdwenen. Bij de oplevering liepen de aannemers met 

een gezelschap naar de gestorte zandbult. Een wandeling van 

vijfhonderd meter loodrecht het IJsselmeer in. Van der Meulen: 

“Het is er zo ondiep, dat je er met lieslaarzen kan komen. 

Gelukkig werkte het weer die dag mee.”
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Aannemers: ‘Geen alledaags werk’
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Het ontwerp voor de pilot bij Oudemirdumerklif is afgerond. 

Het idee is om een landtong aan te leggen, die vanaf de 

kust zo’n vijfhonderd meter het IJsselmeer insteekt. Volgend 

voorjaar kan de aanleg starten, zo is de verwachting. 

Ontwerper Tom Wilms, projectingenieur bij Witteveen+Bos in 

Rotterdam, legt de constructie uit. 

Nu nog voldoet de dijk bij Oudemirdumerklif aan de veilig-

heidseisen. Maar als het waterpeil in het IJsselmeer stijgt, 

wat door de klimaatverandering een denkbaar scenario is, 

dan komt de veiligheid in het geding. “Stijgt de waterstand, 

dan is de dijk op sommige plaatsen te laag en overstroomt 

mogelijk het achterland”, vertelt Wilms. Afgelopen jaar 

bedacht hij met het ontwerpteam van De zachte zandmotor 

verscheidene innovatieve oplossingen. Hij zat met experts 

van Arcadis en Deltares om tafel. De landtong kwam als 

beste uit de bus. “Vanaf de kust leggen we een landtong 

van zand aan”, legt Wilms uit. Hij schetst de constructie als 

een omgekeerde feestmuts, die afbuigt naar het zuidoosten. 

“Bij de kust is de landtong zo’n vijftig meter breed. Hij wordt 

circa vijfhonderd meter lang. Hij loopt tot de steilrand, waar 

het IJsselmeer een stuk dieper wordt. Het laatste stuk van de 

landtong komt onder water te liggen.”

Golven dempen

De landtong moet de golven dempen. Of de dijk hoog 

genoeg is, hangt immers niet alleen af van het waterpeil, 

maar ook van de golfslag. Met harde zuidwestenwind kan 

het bij de Oudemirdumerklif behoorlijk spoken. De golven 

bereiken dan grote hoogtes. “We onderzoeken of we met 

de landtong de golfhoogte kunnen verlagen. Als het goed 

is, komt de vooroever in de luwte van de landtong te 

liggen”, vertelt Wilms. Bij de Workumerwaard is al zo’n 25 

duizend kuub zand gestort. In 2012 wordt hier eenzelfde 

hoeveelheid voor deze kust aangebracht. Dat zand blijft er 

niet liggen, verwacht Wilms. Het komt in beweging door de 

stroming, die het zand naar het oosten zal transporteren. 

“Doel van het project is om te bestuderen wat er met het 

zand gebeurt, en waar het terechtkomt. Mogelijk komt op 

de landtong riet tot ontwikkeling, dat met de wortels het 

zand beter zal vasthouden. Met modellen hebben we allerlei 

scenario’s doorgerekend. Maar wat natuur precies gaat doen, 

weten we natuurlijk niet voor honderd procent. Dat vind ik 

het mooie van dit onderzoek. Het blijft spannend.” Voor de 

kust bij Oudemirdum liggen al enkele eilanden, zoals het 

vogeleiland bij Hege Gerzen. “Die eilanden nemen we mee 

in de monitoring van het gebied. We zijn benieuwd hoe de 

bestaande eilanden zich ontwikkelen”, aldus Wilms.
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Binnen de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bundelen 

zeven natuurorganisaties* de krachten. Met negentien 

concrete natuurprojecten - waaronder De zachte zandmotor 

- willen de organisaties laten zien dat de natuur kan 

helpen om de gevolgen van klimaatverandering op te 

vangen. “Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke 

processen de ruimte krijgen”, vertelt Marjolein Sterk van Ark 

Natuurontwikkeling.

Het klimaat verandert, met wellicht droogtes, hevige 

regenbuien en overstromingen. Als remedie gelooft Sterk 

in de helende kracht van de natuur. “Klimaatbuffers zijn 

multifunctionele natuurgebieden die met klimaatverandering 

meegroeien. De buffers maken Nederland veiliger, mooier 

en economisch aantrekkelijker”, aldus Sterk. De zeven 

organisaties vonden elkaar zes jaar geleden. Met een 

krachtenbundeling en een ambitieus programma als resultaat. 

“We vullen elkaar aan. De ene organisatie heeft natuur in 

eigendom, de ander beschikt over een enorme achterban. Mét 

elkaar kunnen we Nederland veiliger maken.”

Natuurlijke processen 

Negentien klimaatbuffers wees de coalitie begin 2011 aan, 

verdeeld over heel Nederland. Het verbinden van een oude 

zijarm bij Ooijen met de Maas, het realiseren van een 

Schoonwatervallei bij Castricum, het weer laten kronkelen 

van de Hunze in Drenthe: wat de projecten gemeen hebben, 

is dat natuurlijke processen er vrij spel krijgen. Sommige 

klimaatbuffers houden het water langer vast, bijvoorbeeld 

door moerassen te creëren die fungeren als spons, andere 

groeien mee met de zeespiegelstijging. Bij die laatste 

categorie hoort De zachte zandmotor, dat volgens Sterk “een 

prachtig voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer is.” De 

zachte zandmotor heeft er baat bij dat het door de coalitie 

is aangewezen als één van de voorbeeldprojecten. Daardoor 

komt het bijvoorbeeld in aanmerking voor financiering door 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Werken met zand

Zand is volgens Sterk bij uitstek een natuurlijk bouwmateriaal 

om gebieden mee op te hogen. Ook andere klimaatbuffers 

werken er mee. “In de Waddenzee legt de Waddenvereniging 

als proef zeegrasvelden aan. Omdat slib in zeegrasvelden 

bezinkt, groeien de wadplaten mee met de stijgende zee. Ook 

twee klimaatbuffers langs de Noordzee maken gebruik van 

natuurlijk zandtransport. De duinen op de Punt van Voorne 

stuiven weer, en voor de Oesterdam wordt – net als bij de 

Workumerwaard – de vooroever opgehoogd met zand.”
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Tussen de oren

De coalitie richt zich primair op professionals. Sterk wil 

beleidsmakers, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars 

en andere betrokkenen laten zien wat er mogelijk is. 

“Belangrijk is dat zij het concept van klimaatbuffers tussen 

de oren krijgen, zodat ze het kunnen gebruiken in hun eigen 

praktijk. Ze zijn vaak zeer geïnteresseerd, maar kennen geen 

concrete voorbeelden in het veld. Die reiken wij aan.”

Sterk verzorgt de communicatie rond de klimaatbuffers. Begin 

november stond ze samen met Flos Fleischer van de VBIJ 

bij de stand op de Waterweek Amsterdam, waar tevens het 

tweede Deltacongres werd gehouden. Op de stand werden de 

negentien klimaatbuffers gepresenteerd, waaronder De zachte 

zandmotor. Heel waterminnend Nederland liep er rond. Ook 

minister-president Mark Rutte bezocht de stand. Hij kreeg er 

de vraag voorgelegd: “Hoe dacht u dat Limburg geen natte 

voeten kreeg toen vorige nazomer de complete Belgische 

Ardennen onder water liepen?” Rutte begreep al snel dat het 

kwam omdat de beken er weer kronkelen. “Het uitblijven van 

overstromingen in Limburg toont aan dat het concept van 

klimaatbuffers werkt”, vertelt Sterk.

*  De coalitie bestaat uit ARK Natuurontwikkeling, De 

12Landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 

Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en het 

Wereld Natuur Fonds.

Minister-president Rutte bezoekt de stand van klimaatbuffers. Foto: Jan Bos
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Het project De zachte zandmotor 

is een samenwerking van 

It Fryske Gea en EcoShape 

en wordt mede mogelijk 

gemaakt door het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, 

EcoShape, Wetterskip Fryslân 

en Provincie Fryslân. Het is een 

voorbeeldproject van de Coalitie 

Natuurlijke Klimaatbuffers.

Voor vragen kunt u contact 

opnemen met projectmanager 

Wiebe Bouma (tel.: 06-46647326) 

of Flos Fleischer (VBIJ) (tel.: 

06 20700049). Voor vragen 

over Building with Nature kunt 

u terecht bij Erik van Slobbe 

(e-mail: erik.vanslobbe@wur.nl).

Tekst: Addo van der Eijk

Vormgeving: buro Klaas Huizenga
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Gemeente omarmt pilot 
Oudemirdumerklif

Voor de pilot bij Oudermirdumerklif staat op de tekentafel 

een landtong ingetekend. Bram Bonnema, wethouder van 

de gemeente Gaasterlân-Sleat, vindt het een interessante 

gedachte om de natuur in te schakelen voor kustversterking. 

Hij ziet er wel streng op toe dat het verderop gelegen 

dagrecreatieterrein Hege Gerzen er niet onder lijdt. ‘Dat is 

voor ons een harde eis.’

Voor de kust bij Oudemirdum liggen enkele kliffen, die 

aan erosie onderhevig zijn. Om de kust te beschermen, wil 

het project De zachte zandmotor voor de kust een zandige 

landtong aanleggen. De landtong zal de golfslag afremmen, 

zo luidt de hypothese van het experiment. Voor de pilot heeft 

wethouder Bonnema een aantal wensen en eisen op tafel 

gelegd. Een harde eis vormt het dagrecreatieterrein Hege 

Gerzen, dat op steenworp afstand van de landtong ligt. “Het 

recreatieterrein mag absoluut niet in zijn functioneren worden 

belemmerd. Mocht dat gebeuren, dan moeten onmiddellijk 

maatregelen worden genomen. Die zekerheid willen wij 

hebben. Daarnaast zou het mooi zijn om het strand eenmalig 

te vergroten door ‘werk met werk’ te maken. Afgelopen winter 

is een stuk weggeslagen.” Officieel groen licht heeft de 

gemeente nog niet gegeven. Eerst wil Bonnema de harde eis 

op schrift zien. “Pas dan is de kogel door de kerk. Al ga ik er 

helemaal vanuit dat de pilot doorgaat”, zegt hij. 

Organisatie verbeterd

De organisatie en de communicatie rond het project De 

zachte zandmotor vindt Bonnema sterk verbeterd. Toen 

hij meer dan een jaar geleden voor het eerst hoorde over 

de plannen, voelde hij zich enigszins overvallen. “Er was 

nauwelijks vooroverleg geweest. De pilot werd als een 

voldongen feit gepresenteerd”, aldus Bonnema. Hij trapte op 

de rem, en wilde eerst van de hoed en de rand weten. “Als 

gemeentebestuurder moet ik de belangen van onze inwoners 

en ondernemers in het oog houden. Inmiddels verloopt de 

communicatie veel beter. Experts van De zachte zandmotor 

hebben voor het college het project uitvoerig toegelicht. 

Er is ook een project- en een stuurgroep in het leven 

geroepen. Onze ambtenaar zit in de projectgroep, ikzelf in de 

stuurgroep. Geregeld voeren we overleg over de voortgang 

van het project. De plannen voor Oudemirdumerklif zijn 

uitvoerig besproken.”

Informatieavond

Voordat de uitvoering van start gaat, wil Bonnema de 

omliggende bewoners bij het project betrekken. “Voor 

de bewoners van de dorpen in de omgeving gaan we 

gezamenlijk een informatieavond verzorgen komend jaar. Ik 

vind het belangrijk dat ook zij goed op de hoogte zijn, en 

zich niet overvallen voelen.”

Bram Bonnema


