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snelstromende beekjes meanderen over 
       het strand terug naar zee

door Guido Krijge
r

De zee en het getij boetseren het strand
Wie langs het zeestrand wan-
delt herkent ze gauw, de sierlijke 
rimpelingen in het zand, met hun 
karakteristieke bergen en dalen. 
Dat is het werk van de zee, het 
getij en de wind.

Elke dag komt de vloed twee keer 
het strand opzetten en boetseert 
het strand. Bij eb trekt de zee zich 
weer terug en mooie snelstro-
mende beekjes meanderen over 
het strand terug naar zee. Ik kan 
er uren naar kijken. Op sommige 
momenten van de eb kan het wa-
ter in die ‘beekjes’ zo hard stromen 
dat het water klotsend en gol-
vend de oevers afkalft. Het is een 
prachtig schaalmodel zoals het er 
in een natuurlijke delta op grote 
schaal ook aan toe gaat. Zoals de 
Zeeuwse delta is ontstaan. Alsof je 
vanuit een vliegtuig zo’n natuurlijke 
delta aanschouwt.

Op sommige stranden ziet het 
er elke seizoen anders uit. De 
verhoogde ruggen (strandrug-
gen) verplaatsen zich langzaam 
en de lager gelegen zwinnen 
(‘geulen’ tussen strandruggen en 
de duinen) worden dieper, breder 
of verzanden. De zwinnen worden 
bij vloed gevuld en stromen bij eb 
weer leeg door de lager gelegen 
delen tussen de strandruggen. 
Deze doorgangen noemen we 
muien. Het kan er lekker hard 
stromen. 

Dagelijks boetseert de zee het 
strand ook op kleinere schaal. De 
stroom en de golven verplaatsen 
het zand waardoor er ribbels ont-
staan. Stroomribbels zijn vaak lang-
gerekt en hebben een beetje de 
vorm van dakpannen. Golfribbels 
zijn vaak veel korter en hebben een 
symmetrische puntige kam met 
aan weerszijden holle dalen.

Behalve dat het fascinerend is om 
naar te kijken is het landschap 
veelzijdig én elk uur van de dag 
anders. Als de zwinnen vollopen 
en de strandruggen nog droog 
zijn, ontstaan er fijne zandbanken. 
Eilandjes midden in de zee. Door 
de hoge strandruggen is het water 
in het zwin rustig en ondiep. Ge-
weldig voor kinderen om veilig in 
te spelen, maar ook om de eerste 
beginselen van het zeekajakvaren 
te leren, voordat we de volle zee 
op gaan.

Mijn zeekajaks liggen de hele 
maand juni bij strandhuis Aquarius 
(eventlocatie en slowcafé) te Vrou-
wenpolder. Ik verzorg daar proef-
lessen en zeekajakintroducties. 

Meer informatie vind je op 
www.outdoorinspiration.nl
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