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Onderdelen onderzoek:

1. Invloed ge j en hoge golven op de zoet-zout verdeling
- Welke veranderingen treden op in het zoet-zout verdeling in het
grondwater door de  werking van het ge j en door hoge golven?

2. Groei van zoetwaterlens in de Zandmotor
- Hoe snel groeit de zoetwaterlens in de Zandmotor?
- Welke factoren beïnvloeden de ontwikkeling van een zoetwaterlens?

3. Poten ele verandering van bestaande zoetwatervoorraden door de
aanleg van megazandsupple es
- Welke invloed hee  de morfologische ontwikkeling van de Zandmo-
tor en klimaatverandering op zoetwatervoorraden?

4. Wereldwijde toepasbaarheid van megazandsupple es
- Wat zijn geschikte loca es voor megazandsupple es?
- Welke mogelijke e ecten hebben megazandsupple es wereldwijd?

5. Interdisciplinaire onderzoeken (hydrologie, geochemie, ecologie)

Huidige ac viteiten:

Verzameling bestaande data
- Peilgegevens
- Boringen
- Sonderingen
- Monitoringgegevens

Ontwikkeling + berekenin-
gen 3D regionaal model

Uitvoeren me ngen
- Meteorologie
- Meten grondwaterstand &
zoutconcentra e

Inleiding:
Voor de kust tussen Ter Heijde en Kijk-
duin is een schiereiland (de Zandmotor)
aangelegd als een innova eve manier
van kustbescherming en kustonder-
houd.

Doelstellingen:
Verdiepen van de wetenschappelijke kennis
Ontwikkeling van (numerieke) instrumenten om de processen en

ecten in het grondwater te begrijpen en te voorspellen

Belangrijkste leemten in kennis:
Intensieve monitoring studies naar de verandering van zoet-zout
grensvlakken in veranderende omstandigheden
Bijdrage van verschillende factoren aan de dikte van het zoet-zout
grensvlak, bijvoorbeeld ge jden en heterogeniteit ondergrond

Uitgevoerde me ngen:
Geo-elektrische me ngen (bijv. CVES)

Argus mast: ieder half uur foto’s van de waterlijn

Argus mast Hoogteme ngen
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Bewerkt resultaat

Ruwe data


