
Excursiepunten



Champignon 1928 en 1980

Presentator
Presentatienotities
1928nagenoeg gesloten zeereep; stuifkuil in Nveel bouwlandjestoekomstig voetspoor ingetekend ter oriëntatie1980 noordelijke stuifkuil is er nogstuifkuil 10m diam met paadje naar strandkust ca 40m teruggeweken; stuifschermenveel paadjes naar en over zeereep



Champignon 1980 en 1987

Presentator
Presentatienotities
andere kwaliteit lufo !kustlijn ondanks stuifschermen ongewijzigdkleine embryonale duintjesstuifkuil weer dicht, wel nog kerfje naar stand



Champignon 1987 en 2003

Presentator
Presentatienotities
1993 beheer PWNzandsuppleties: 1998, …?2000 Nieuwe Land gerealiseerd: 11 ha; 75.000m3 afgegraven, wv 2/3 naar strand3 stuifkuilen, de noordelijkste maakt verbinding met het strand; gevolg van zeereepbeheer?zanddepot gestabiliseerd met schermen?ontwikkeling embyonaalduintjesgeen stuifschermen meerzeereep nog op dezelfde plaatsnoordelijke stuifkuil verdwenen



Champion 2003 en 2009

Presentator
Presentatienotities
sterke (recente) kustafslag (ondanks suppletie 2005?)daardoor 1 stuifkuil weg, andere 2 vergroeid, noordelijke ontwikkelt zich tot kerfstuifkuilen oostwaartse groei 10mkleine strooizone  NO van stuifkuilzanddepot is begroeid geraaktgeen stuifschermen ondanks afslag



Champion 2009 en 2012

Presentator
Presentatienotities
(arcering van 2003)zeereep gegroeid (suppletie?)enkele embryonale duintjeskerven niet vergrootmassale overstuiving vlak achter zeereep



Champignon 2012 en 2016

Presentator
Presentatienotities
uitbreiding embryonale duintjesvoet zeereep stabieluitbreiding verstuiving achter zeereep 2e verstuivingsfront richting Nieuwe Land, zandtong heeft westelijk deel reeds opgevuld (zuidelijke stuifkuil nu ontwikkeld tot kerf?)zandsuppletie 2015verstuiving zonder kerf over zeereep?



Champion 2016-2018 (winterfoto)

Presentator
Presentatienotities
(arcering van 2012)ligging zeereep onveranderdkerf verbreed; verdiept tot grondwater?overstuivingsfront naar N, O en Z uitgebreidverdere overstuiving Nieuwe Landzuidelijke stuifkuil contact met strand



Zwanenvlak 1987 en 2003

Presentator
Presentatienotities
2 stuifkuilen Nstuifkuil die contact maakt met stranduitbreiding strandrecreatie



Zwanenvlak 2003 en 2009

Presentator
Presentatienotities
stuifkuilen zeereep gegroeidzuidelijke stuifkuil is kerf geworden; overstuiving achterlandbuiten zeereep niet gegroeid



Zwanenvlak 2009 en 2012

Presentator
Presentatienotities
stuifkuilen nauwelijks gegroeidenorme overstuiving achter kerf; enkele landjes dreigen onder te stuivenstuifschermen vóór en in de kerf op verzoek PWN (heeft dat effect…?)embryonale duintjes gaan kerf afsluiten



Zwanenvlak 2012 en 2016

Presentator
Presentatienotities
stuifkuilen iets gegroeidkerf en overstuivingszone stabiel; landje ondergestovenverdere afsluiting kerfmonduitbreiding strandrecreatie



Zwanenvlak 2016 en 2018

Presentator
Presentatienotities
stuifkuilen stabielnieuwe doorbraak naar strandoverstuiving lijkt iets kleiner te wordenToekomst? 2019: Egmond-Bergen 2.500.000 vooroeversuppletie
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