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1  Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Bij de Onrustpolder, Noord-Beveland, Zeeland ondervinden de JARKUS raaien 220, 240 en 
260 structurele erosie als gevolg van de oprukkende getijdegeul Schaar van Onrust. Ten 
einde de structurele erosie te stoppen is op deze locatie enkele malen morfologisch 
gebaggerd in combinatie met strandsuppleties. Dit betekent dat er geen zand van buiten in 
het kustfundament wordt gebracht, maar dat er zand binnen het kustfundament herverdeeld 
wordt. In dit specifieke geval gaat het om zand afkomstig van een drempel in de meer 
noordwaarts gelegen geul Roompot-Hompels dat middels strandsuppleties in de betreffende 
en omringende raaien wordt gelegd. Naast het op peil houden van de momentane kustlijn 
(MKL), beoogt dit morfologische baggeren het landwaarts oprukken van de Schaar van 
Onrust tot halt te brengen door een verschuiving van de getijvolumes, met name bij vloed, 
van de Schaar van Onrust naar de Roompot-Hompels.  
 
In 2002 is er tussen de Rijkswaterstaat (RWS) Zeeland en het Adviesorgaan Zeeuwse 
Waterkeringen (AZW) afgesproken dit morfologische baggeren 10 jaar voort te zetten 
(waarbij een basis kustlijn, BKL, overschrijding van 15 m wordt toegestaan) en deze strategie 
na deze periode te evalueren. In het suppletieprogramma dat dit jaar (2010) door 
Rijkswaterstaat wordt opgesteld, moeten besluiten worden genomen over suppleties die in 
periode 2012-2015 worden uitgevoerd. Dit betreft ook keuzes ten aanzien van een 
suppletiestrategie ter plekke van de Onrustpolder. RWS zal het AZW informeren over de 
ideeën met betrekking tot de landelijke strategie voor het beheren van dit kustvak. 
 
De impact van het morfologische baggeren in 2004 en 2008 is goed gemonitord. 
Voorafgaand en na afloop van deze ingrepen zijn er debietmetingen verricht in de Schaar van 
Onrust, Roompot-Hompels en de westwaarts gelegen geul Roompot. Verder zijn er 
fijnmazige multibeam opnames gemaakt in het betreffende gebied. 

1.2 Doel 
Voor het programma Kustlijnzorg als geheel is het uiteindelijke doel van RWS het verkrijgen 
van een goed onderbouwde strategie voor het beheren van dit kustvak vanuit een 
morfologisch perspectief. De hier gerapporteerde studie verkent de hydrodynamische en 
morfodynamische effecten van verschillende strategieën voor het kustonderhoud. 

1.3 Onderzoeksmethode 
De volgende onderzoeksactiviteiten zijn uitgevoerd: 1) literatuuronderzoek, 2) data-analyse 
en 3) modelsimulaties. Deze worden hieronder kort besproken. 
 
Het literatuuronderzoek betrof met name de studie van De Groot (2002) en Cleveringa 
(2008). De Groot heeft het morfologische baggeren gecombineerd met strandsuppleties in 
het kustvak Onrustpolder zoals uitgevoerd in 1993, 1996 en 2000 geëvalueerd. Cleveringa 
beschrijft in kwalitatieve en kwantitatieve zin de morfologische ontwikkeling van de gehele 
Zuidwestelijke Delta van 1964 tot en met 2004. De vaklodingen, JARKUS data en de 
metingen die specifiek zijn uitgevoerd in het kader van het morfologische baggeren zijn 
geanalyseerd om de lokale morfologische ontwikkelingen in beeld te brengen en het 
morfologische baggeren gecombineerd met strandsuppleties te evalueren. Vervolgens is een 
dieptegemiddeld Delft3D gebiedsmodel gebruikt om de invloed van verschillende 
suppletiestrategieën op de waterbeweging en zandtransporten te bepalen.  
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1.4 Leeswijzer 
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de morfologische ontwikkeling van 
het kustvak ter plekke van Onrustpolder. In het bijzonder wordt ingegaan op de ontwikkeling 
van de MKL en MOLK (indicator ligging geulwand) positie en de invloed van de uitgevoerde 
suppleties hierop. Hoofdstuk 3 evalueert het morfologisch baggeren in 2004 en 2008 op basis 
van de ontwikkelingen in de MKL en MOLK posities en eb- en vloedvolumes door de 
verschillende getijdegeulen en door een beschouwing van de morfologische ontwikkeling 
nabij het gebaggerde gebied. Met behulp van een Delft3D model dat de waterbeweging en de 
zandtransporten simuleert, bestuderen we in Hoofdstuk 4 een viertal verschillende 
strategieën voor kustonderhoud in het kustvak Noord-Beveland. Het laatste hoofdstuk 
bespreekt de conclusies van deze studie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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2 Morfologische ontwikkeling kustvak Noord-Beveland 

2.1 Inleiding 
De buitendelta van de Oosterschelde heeft duidelijk herkenbare morfologische elementen. De 
belangrijkste zijn geulen, ondiep gelegen delen (platen) en eb- en vloedscharen. Vanuit de 
buitendelta stromen drie getijdegeulen de Oosterschelde in en uit: de Hammen, de Schaar 
van Roggenplaat en de Oude Roompot (van noord naar zuid). Nabij de kust van Noord-
Beveland liggen de geulen Roompot (1), de Oude Roompot (2) en Schaar van Onrust (3), de 
ebschaar Roompot-Hompels (4) en de ondiepte Hompels (5), zie Figuur 2.1. 
 

 
Figuur 2.1 Morfologische elementen van de ebdelta van de Oosterschelde nabij Noord-Beveland: 1 ) de 

Roompot, 2) de Oude Roompot, 3) de Schaar van Onrust, 4) de Roompot-Hompels en 5) de 
Hompels. 

 
De Roompot en Schaar van Onrust zijn vloedgedomineerd, de Oude Roompot is 
ebgedomineerd. Onder vloedgedomineerd verstaan we hier dat er tijdens vloed meer water 
door de geul stroomt dan tijdens eb, waardoor het netto zandtransport in de richting van de 
Oosterschelde (naar het oosten) is; ebgedomineerd betekent het tegenovergestelde. Deze 
geulen worden aan weerzijden door ondiepe gelegen delen (platen) omsloten welke bekend 
staan als de Hompels. De bodemligging van deze ondiepe delen wordt zowel door de golven 
als het getij beïnvloed. De ondiepe delen worden doorsneden door vloed- en ebscharen. De 
vloedscharen ontstaan vanuit de Roompot en de ebscharen ontstaan vanuit de Oude 
Roompot. De Schaar van Onrust is een bocht in de Oude Roompot en vormt de belangrijkste 
verbinding tussen de Oude Roompot en de Roompot. Deze is ontstaan tussen 1976 en 1984 
door de zuidelijke migratie van de vloedgedomineerde Roompot en het dichtdrukken door de 
ebschilden in de Roompot (zie Bijlage A). Ebschilden ontstaan doordat een ebschaar zijn 
energie verliest als het water dieper wordt waardoor er sediment wordt afgezet.  

1 3 
4 

2 
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2.2 Grootschalige morfologische ontwikkeling 
De morfologische ontwikkeling van de buitendelta van de Oosterschelde wordt de laatste 50 
jaren gedomineerd door aanpassingen aan veranderingen in het getij. Deze veranderingen 
zijn het gevolg van de aanleg van de Deltawerken. In het onderzoeksgebied betreft het de 
volgende ingrepen: afsluiting van het Veerse Gat door de aanleg van de Zandkreekdam 
(1960) en de Veerse Gatdam (1961) en de aanleg van de Oosterscheldekering (1986), 
Oesterdam (1987) en de Philipsdam (1987).  
 
Hierdoor werd de getijamplitude in het bekken kleiner alsmede de grootte van het bekken, 
waardoor het getijdeprisma kleiner werd. Ook verhindert de Oosterscheldekering de 
uitwisseling van sediment tussen de buitendelta en het bekken. Als gevolg hiervan 
sedimenteren de getijdegeulen in de buitendelta en zijn er grote erosiekuilen aan weerszijde 
van de Oosterscheldekering ontstaan. De sedimentatie van de geulen zal zich doorzetten tot 
een nieuw morfologisch evenwicht bereikt is. Voor de aanleg van de Oosterscheldekering 
werd verwacht dat dit evenwicht zich na 25 jaar zou instellen. Bijna 25 na dato is dit echter 
nog niet het geval (Marian Lazar, persoonlijke communicatie). 
 
Cleveringa (2008) stelt dat de buitendelta in zijn geheel met de klok mee naar het noorden is 
geroteerd, waarschijnlijk als gevolg van de gedeeltelijke afsluiting door de 
Oosterscheldekering. Cleveringa schat dat de verandering van het totale sedimentvolume in 
de buitendelta van de Oosterschelde voor de periode van 1984 tot 2004 ligt tussen de -1.2 
(erosie) en +0.4 (sedimentatie) miljoen m3/jaar. 
 
Hiernaast vinden de “natuurlijke”, cyclische morfologische ontwikkelingen plaats: het 
ontstaan, de groei, de migratie en het verdwijnen van getijdegeulen, eb- en vloedscharen en 
zandbanken. Volgens Cleveringa is het lastig om de natuurlijke veranderingen en de 
veranderingen als gevolg van menselijk ingrijpen van elkaar te scheiden voor de buitendelta 
van de Oosterschelde, omdat ze dezelfde orde van grootte hebben. Dit in tegenstelling tot de 
(voormalige) buitendelta van het Haringvliet en de Grevelingen. 
 
Als gevolg van de afname in sedimenttransport zijn de ebscharen “bevroren” en is de 
beweging van de geulen vertraagd (De Groot, 2001). Cleveringa (2008) concludeert dat de 
positie van de Roompot vrij stabiel is; de overige geulen roteren naar het noorden tot 
noordoosten als gevolg van een heroriëntatie van de getijdestroming door de 
Oosterscheldekering. 
 
Figuur 2.2 toont de ligging van profiel 15 en de morfologische ontwikkeling ervan. Hieruit blijkt 
duidelijk het dichtdrukken van de Schaar van Onrust en het opschuiven van de bocht richting 
de kust. Sinds 1986 is de schaar van Onrust meer vloedgedomineerd. (Het ebdebiet is 
verminderd en het vloeddebiet is gelijk gebleven.) De kustwaartse beweging van de geul was 
tussen 1964 en 1968 en 1976 en 1989 het sterkste (~ 10-20 m/jaar). 
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Figuur 2.2 Morfologische ontwikkeling raai 15 tussen 1964 en 2004. (N) staat voor Noord en (S) voor Zuid. 

(figuur afkomstig uit Cleveringa, 2008) 
 
In de oude loop van de Schaar van Onrust is in 1984 de geul Roompot-Hompels ontstaan. De 
ontwikkeling van de Roompot-Hompels was mede mogelijk doordat er een ebschaar en 
vloedschaar in elkaars verlengde lagen. Bovengeschetste grootschalige morfologische 
ontwikkelingen worden bevestigd door de vaklodingen (zie Bijlage A).  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
6 
 

Verkenning van strategieën voor het kustonderhoud bij de Onrustpolder, Zeeland 
 

oktober 2010, definitief 
 

2.3 Lokale morfologische ontwikkeling 

2.3.1 Dwarsprofiel, MKL positie en MOLK positie 
De morfologische ontwikkeling van de JARKUS raaien 120 t/m 360 – die gezamenlijk het 
kustvak Noord-Beveland vormen – wordt getoond in Bijlage B. Figuur 2.3 toont de ligging van 
de JARKUS raaien. Hierbij wordt alleen met name de periode na aanleg van de 
Oosterscheldekering, dus na 1987, beschouwd. Verder is de data uit 1997 niet meegenomen, 
aangezien deze kustprofielen sterk en onverklaarbaar afwijken in vergelijking met 
voorafgaande en navolgende jaren. 
 

 
Figuur 2.3 Ligging JARKUS raaien Noord-Beveland. 
 
De figuren tonen dat de oostelijke raaien (120-180) geleidelijk uitbouwen in zeewaartse 
richting. Dit betreft zowel de ondiepere (< 5 m) als de diepere zone (> 5 m). Opvallend is de 
sterke zeewaartse migratie van de geulwand tussen 1988 en 1998 voor JARKUS raaien 140 
en 160. De geul ligt aan de landzijde volledig stabiel voor raai 180. Dit is het gevolg van een 
oeverwerk dat onder water de geulwand op zijn plaats houdt (zie ook De Groot, 2002). In de 
middenraaien (200-280) is het oprukken van de Schaar van Onrust richting kust duidelijk 
zichtbaar, met name voor raaien 240 en 260. Het strand lijkt wel hoger te worden in de tijd. 
De geul ligt vrij stabiel voor de westelijke raaien (300-360), terwijl hier de kustnabije zone 
sedimenteert. Deze ontwikkelingen zijn mede het gevolg van suppleties. Hier wordt in 
paragraaf 2.3.2 verder op ingegaan. 
 
De morfologische ontwikkeling van de kustnabije zone kan worden uitgedrukt in de ligging 
van de MKL. De MKL is gebaseerd op het zandvolume in de zogenaamde “BKL rekenschijf”. 
De BKL rekenschijf beslaat het strand en het bovenste gedeelte van de onderwateroever. De 
schijf wordt landwaarts begrensd door de duinvoetpositie (+3 m NAP) en zeewaarts door een 
verticaal niveau dat volgt uit de duinvoetpositie en de gemiddelde laagwaterlijn (GLW): zzw = 
(zGLW -  z)  met  z  =  (zdv -  zGLW). Dit correspondeert met ongeveer zzw =  -5  m  NAP.  De  
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relatieve MKL positie volgt dan door het zandvolume in de BKL rekenschijf te delen door 2 z. 
Vervolgens wordt de MKL positie ten opzichte van de rijksstrandpalenlijn (RSP) bepaald. 
 
De BKL is de norm voor het te handhaven beleid en de kustlijn wordt jaarlijks aan deze norm 
getoetst. De BKL positie is afgeleid uit de MKL ligging tussen 1980 en 1989. Voor de raaien 
260 t/m 360 is de BKL positie in 2001 enkele tientallen meters zeewaarts verlegd (de figuren 
tonen de BKL positie zoals vastgesteld in 2001). Als bij de toetsing blijkt dat de norm is 
overschreden of dreigt te worden overschreden, volgt indien nodig een ingreep. Dit houdt 
doorgaans een zandsuppletie in.  
 
Bijlage C toont de jaarlijkse MKL positie en de BKL positie voor JARKUS raaien 120 t/m 360. 
De rode lijnen duiden trends in de MKL positie aan en de grijze verticale balken de 
uitgevoerde suppleties; hier wordt later op ingegaan. Deze figuren bevestigen de 
bovengeschetste morfologische ontwikkeling (voor de periode van 1988 tot 2009; de aanleg 
van de Oosterscheldewerken is duidelijk zichtbaar als trendbreuk). 
 
De MKL ligt voor de oostelijke raaien (120-180) zeewaarts van de BKL en de trend is positief; 
i.e. de kustlijn beweegt zeewaarts. De overvloed aan zand alhier is het resultaat van 
suppleties en oostwaarts langstransport van zand. Met name raaien 220, 240 en 260 hebben 
last van structurele erosie. Ondanks de vele suppleties wordt de BKL veelvuldig 
overschreden (wat is toegestaan in het kader van het morfologisch baggeren), en de 
langjarige trend blijft negatief. De morfologische situatie is rooskleurig voor de westelijke 
raaien waar mede door de suppleties de algehele MKL trend positief is. Het zaagtand patroon 
in de MKL is het gevolg van de uitgevoerde suppleties (zie verder paragraaf 2.3.2). 
 
De ontwikkeling van de getijdegeul kan worden uitgedrukt in de ligging van de MOLK 
(momentane oeverlijn kust). Voor het berekenen van de MOLK positie wordt een 
vergelijkbare methode gehanteerd als die voor de MKL positie. Als bovengrens wordt NAP -5 
m gehanteerd en als ondergrens NAP -15 m of hoger als de geul ondieper is. Bijlage D toont 
de resultaten. We richten ons op de periode na aanleg van de Oosterscheldewerken. De 
invloed van suppleties is ook in de MOLK posities soms licht zichtbaar. De MOLK is meer 
zeewaarts komen te liggen voor de raaien 120-160, en is tamelijk stabiel voor raai 180 en 
200. Voor raaien 220-260 is te zien hoe de geul richting kust oprukt. Ook is er een sterke 
trendbreuk zichtbaar voor en na aanleg van de Oosterscheldekering. Na aanleg is het 
oprukken duidelijk vertraagd. Voor de overige raaien is de MOLK positie redelijk stabiel in de 
tijd, terwijl die voor 1988 vrij snel richting kust oprukte. 

2.3.2 Invloed suppleties 
In Noord-Beveland zijn tot en met 2009 zes suppleties uitgevoerd: in 1973, 1993, 1996, 2000, 
2004 en 2008. Onderstaande tabel toont de kenmerken van deze suppleties.  
 
Tabel 2.1 Kenmerken van de in Noord-Beveland uitgevoerde suppleties. 

Datum Raaien 
(decam) 

Volume 
(x 103 m3) 

Volume per strek 
(m2) 

Type 

jan – dec 1973 180-220 210 525 strand 
mei 1993 220-365 411 283 strand 

jan – dec 1996 210-380 435 256 strand 
jan – feb 2000 200-360 524 328 strand 
apr – nov 2004 135-405 502 136 strand 
mei – dec 2008 140-420 460 164 strand 
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De invloed van de laatste 5 suppleties (met uitzondering van de suppletie uit 1996, aangezien 
er geen betrouwbare data voor 1997 is) op de ligging van het dwarsprofiel en de MKL en 
MOLK positie wordt in onderstaande per suppletie kort besproken.  
 
1993 suppletie 
Deze strandsuppletie is goed zichtbaar voor de raaien 240-340 (zie Figuur 2.4) en in mindere 
mate aan de rand van het gesuppleerde gebied (JARKUS raaien 220 en 360). In raaien 180 
en 200 (oostwaarts van het gesuppleerde gebied) is ook een lichte toename van zand 
zichtbaar tussen 1993 en 1994 (zie Figuur 2.5). Dit kan zand zijn dat getransporteerd is in 
deze richting, of er is ook zand gesuppleerd in deze raaien. Het eerste is tamelijk realistisch 
gegeven de vloeddominantie van de voorliggende getijdegeul Schaar van Onrust. Dit blijkt 
ook uit de zeewaartse sprong in de MKL positie van 1993 naar 1994 (zie Bijlage C). De 
MOLK positie lijkt niet cq. nauwelijks beïnvloed te worden door deze suppletie (zie Bijlage D). 
 

 
Figuur 2.4 Bodemligging JARKUS raai 280 voor en na de 1993 suppletie. 
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Figuur 2.5 Bodemligging JARKUS raai 200 voor en na de 1993 suppletie. 
 
2000 suppletie 
De 2000 strandsuppletie is duidelijk zichtbaar voor de gesuppleerde raaien. Blijkbaar is het 
grootste gedeelte gesuppleerd tussen raaien 200 en 320 (Figuur 2.6), want raaien 340 en 
360 (Figuur 2.7) ondergaan nauwelijks een bodemverandering tussen 1999 en 2000. Het lijkt 
of er een deel van de geulwand is afgegleden onder invloed van het gesuppleerde zand en 
wel voor raaien 240 en 260 (Figuur 2.8), zoals ook opgemerkt door De Groot (2002). De MKL 
positie lijkt tussen 2000 en 2001 enigszins zeewaarts verplaatst te zijn (meer dan de lange 
termijn ontwikkeling) voor raaien 120-160 (Bijlage C). Veel sterker is de toename van de MKL 
positie voor de raaien waar het zwaartepunt van de suppletie lag: raaien 200-320. De MKL 
positie van de raaien 340 en 360 neemt nauwelijks toe, in lijn met de bovengenoemde 
ontwikkeling van het dwarsprofiel. De MOLK positie wordt nauwelijks beïnvloed door deze 
suppletie (Bijlage D), met uitzondering van raai 240 waar mogelijkerwijs zand in de geul is 
gegleden. Het zand dat in de geul is gevallen voor raai 260 uit zich niet in een verandering 
van de MOLK positie, omdat als ondergrens voor de berekening van de MOLK positie -15 m 
NAP is genomen, terwijl het zand naar dieper water is verdwenen. 
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Figuur 2.6 Bodemligging JARKUS raai 220 voor en na de 2000 suppletie. 
 

 
Figuur 2.7 Bodemligging JARKUS raai 340 voor en na de 2000 suppletie. 
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Figuur 2.8 Bodemligging JARKUS raai 240 voor en na de 2000 suppletie. 
 
2004 suppletie 
De 2004 strandsuppletie besloeg alle JARKUS raaien (140-360), maar is vooral zichtbaar 
voor raaien 240 t/m 360 (Figuur 2.9). Hier is blijkbaar relatief meer gesuppleerd. Alleen voor 
raai 300 is er een indicatie dat een deel van het op het strand gesuppleerde zand in de geul 
is gegleden (Figuur 2.10). De ontwikkeling van de MKL en MOLK positie is hiermee in lijn 
(Bijlagen C en D). Raai 300 ondergaat geen significante verandering van de MOLK, vanwege 
het feit dat het zand dieper dan -15 m is komen te liggen. 
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Figuur 2.9 Bodemligging JARKUS raai 280 voor en na de 2004 suppletie. 
 

 
Figuur 2.10 Bodemligging JARKUS raai 300 voor en na de 2004 suppletie. 
 



 

 
oktober 2010, definitief 
 

 
Verkenning van strategieën voor het kustonderhoud bij de Onrustpolder, Zeeland 
 

13  

2008 suppletie 
De 2008 strandsuppletie is goed zichtbaar voor raaien 160-360 (Figuur 2.11) en wat minder 
voor de oostelijke raaien 120-140 (Figuur 2.12). Er zijn geen serieuze indicaties voor afglijden 
van gesuppleerd zand. Deze morfologische ontwikkeling wordt bevestigd door de trends in de 
MKL en MOLK positie (zie Bijlagen C en D). 
 

 
Figuur 2.11 Bodemligging JARKUS raai 260 voor en na de 2008 suppletie. 
 

 
Figuur 2.12 Bodemligging JARKUS raai 140 voor en na de 2008 suppletie. 
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2.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is de morfologische ontwikkeling van het kustvak Onrustpolder beschreven. 
Voor de kust liggen drie getijdegeulen: de Roompot, de Schaar van Onrust en de Oude 
Roompot. De laatste stroomt het Oosterscheldebekken in. De Roompot en Schaar van 
Onrust zijn vloedgedomineerd, de Oude Roompot is ebgedomineerd. Deze geulen worden 
aan weerszijden door ondiepe gelegen delen (platen) omsloten welke bekend staan als de 
Hompels. De Schaar van Onrust, ontstaan tussen 1976 en 1984, is een bocht in de Oude 
Roompot en vormt de belangrijkste verbinding tussen de Oude Roompot en de Roompot. In 
de oude loop van de Schaar van Onrust is in 1984 de geul de Roompot-Hompels ontstaan.  
 
De morfologische ontwikkeling wordt de laatste 50 jaren gedomineerd door aanpassingen 
aan veranderingen in het getij als het gevolg van de aanleg van de Deltawerken. Hierdoor 
sedimenteren de getijdegeulen in de buitendelta en zijn er grote erosiekuilen aan weerszijde 
van de Oosterscheldekering ontstaan. De sedimentatie van de geulen zal zich doorzetten tot 
een nieuw morfologisch evenwicht bereikt is, wat momenteel nog niet het geval lijkt te zijn.  
 
De oostelijke raaien (120-180) van het kustvak bouwen geleidelijk uit in zeewaartse richting 
gedurende de periode na aanleg van de Oosterscheldewerken (1988-2009). In de 
middenraaien (200-280) is het oprukken van de Schaar van Onrust richting kust duidelijk 
zichtbaar, met name voor raaien 240 en 260. Het strand lijkt wel hoger te worden in de tijd. 
De geul ligt vrij stabiel voor de westelijke raaien (300-360), terwijl hier de kustnabije zone 
sedimenteert. De MKL ligt voor de oostelijke raaien (120-180) dan ook zeewaarts van de BKL 
en de trend is positief; i.e. de kustlijn beweegt landwaarts. De overvloed aan zand alhier is 
het resultaat van suppleties en oostwaarts langstransport van zand. Met name raaien 220, 
240 en 260 hebben last van structurele erosie. Ondanks de vele suppleties wordt de BKL 
veelvuldig overschreden en blijft de langjarige trend negatief. De morfologische situatie is 
rooskleurig voor de westelijke raaien waar mede door de suppleties de algehele MKL trend 
positief is. De MOLK, een indicatie voor de ligging van de geulwand, is meer zeewaarts 
komen te liggen voor de raaien 120-160, en is tamelijk stabiel voor raai 180 en 200. Voor 
raaien 220-260 is te zien hoe de geul richting kust oprukt. Ook is er een sterke trendbreuk 
zichtbaar voor en na aanleg van de Oosterscheldekering. Na aanleg is het oprukken duidelijk 
vertraagd. Voor de overige raaien is de MOLK positie redelijk stabiel in de tijd, terwijl die voor 
1988 vrij snel richting kust oprukte. 
 
In Noord-Beveland zijn tot en met 2009 zes strandsuppleties uitgevoerd: in 1973, 1993, 1996, 
2000, 2004 en 2008. Het effect van deze suppleties is duidelijk zichtbaar als 
“zaagtandpatroon” in de MKL posities. De raaien oostwaarts van het gesuppleerde gebied 
profiteren over het algemeen mee van het gesuppleerde zand als gevolg van langstransport 
dat (mede door de vloeddominantie) oostwaarts gericht is. De invloed van suppleties is ook in 
de MOLK posities zichtbaar (met name die uit 2000). Dit suggereert dat een deel van de 
geulwand is afgegleden onder invloed van de suppletie. 
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3 Evaluatie morfologisch baggeren 

3.1 Inleiding 
Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, ondervinden de JARKUS raaien 220, 240 en 260 
structurele erosie als gevolg van de oprukkende getijdegeul Schaar van Onrust. Ten einde de 
structurele erosie te stoppen is het zand benodigd voor de strandsuppleties in 1993, 1996, 
2000, 2004 en 2008 verkregen middels “morfologisch baggeren”. Dit betekent dat er geen 
zand van buiten in het kustfundament wordt gebracht, maar dat er zand binnen het 
kustfundament herverdeeld wordt. In dit specifieke geval gaat het om zand afkomstig van een 
drempel in het meer noordwaarts gelegen geultje Roompot-Hompels.  
 
Het zand voor de suppleties van 1993, 1996 en 2000 is gewonnen in het zandwinvak dat 
gevormd wordt door de boeien R9 en OR-R (noord), R11 en R13 (zuid) en de 15 m NAP 
dieptelijn volgens de metingen van 1993 (west en oost). Het winvak ligt in de richting van de 
geulas van Roompot-Hompels en heeft een oppervlakte van 1 km2. In 2000 is er gewonnen in 
een kleiner vak met als doel het baggeren meer te sturen en te beperken tot het uit 
morfologisch oogpunt gewenste deel. Dit hield in dat het 2000 winvak gelijk is aan het oudere 
winvak zonder de zuidwestelijke punt (zie De Groot, 2002 voor de exacte locatie van deze 
winvakken). De baggerlocaties van 2004 en 2008 (zie paragraaf 3.7) zijn vergelijkbaar met 
die van 2000.  
 
De Groot (2002) heeft het morfologische baggeren en suppleren in 1993, 1996 en 2000 
geëvalueerd. De resultaten van deze studie worden samengevat in paragraaf 3.2. Paragraaf 
3.3 beschrijft de metingen die in het kader van het morfologisch baggeren en suppleren van 
2004 en 2008 uitgevoerd zijn. Deze ingrepen worden geëvalueerd in paragraaf 3.4 tot en met 
3.7. Een synthese van de evaluatie wordt beschreven in de laatste paragraaf. 

3.2 Resultaten studie van de Groot (2002) 
De Groot (2002) concludeert dat er geen vermindering waarneembaar is van de kusterosie 
door de Schaar van Onrust na 1993, het begin van het morfologische baggeren en suppleren. 
Volgens De Groot groeit het oostelijke deel van het kustvak aan (raaien 120 t/m 180). Het 
middendeel (raaien 200 t/m 260) erodeert sterk, zowel het strand als de geulwand, zodat de 
BKL niet te handhaven is. Volgens haar is het strand in het westelijke deel (raaien 280 t/m 
400) voorlopige met suppleties te behouden, hoewel hier bij voortgaande erosie van de 
geulwand op den duur ook problemen zullen ontstaan. Een deel van het suppletiezand wordt 
via kustlangs transport in het oostelijke gedeelte van het kustvak opgeslagen, de rest 
verdwijnt grotendeels van het strand waar het als slijtlaag heeft gediend. De strandsuppleties 
komen niet (meetbaar) ten goede aan de eroderende stukken geulwand. 
 
Het doorstroom oppervlak van de Schaar van Onrust is gemiddeld 8% kleiner geworden na 
1986, wat veel minder is dan de 29% debietafname als gevolg van de aanleg van de 
Oosterschelde. Deze afname is volgens De Groot waarschijnlijk alleen veroorzaakt door een 
morfologische aanpassing aan het afgenomen getijdeprisma dat de Oosterschelde instroomt 
en niet door het morfologisch baggeren. Het ebdebiet in de Schaar van Onrust is afgenomen, 
waardoor deze geul meer vloeddominant is geworden. 
 
Het morfologisch baggeren heeft de Roompot-Hompels dieper en meer ebgedomineerd 
gemaakt, met een uitbouwend ebschild. Dit is mede veroorzaakt door het baggeren vanuit de 
ebkant (kant van de Oude Roompot). De verwachte doorbraak tussen de Roompot en de 
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Oude Roompot is uitgebleven. Verder concludeert De Groot (2002) dat de effectiviteit 
toeneemt met de grootte van het baggeren en naarmate meer “de gewenste morfologie 
gemaakt wordt”. Volgens haar is de totale hoeveelheid (ongeveer 3 miljoen m3) niet 
voldoende geweest om een kortsluitgeul te maken. Het resultaat is een sterker gescheiden 
eb- en vloedsysteem met meer water door de Schaar van Onrust tijdens vloed en meer water 
door de Roompot-Hompels gedurende de ebfase van het getij.  

3.3 Metingen in het kader van het morfologische baggeren in 2004 en 2008 
Het morfologisch baggeren in 2004 en 2008 ging gepaard met een aanzienlijke 
meetinspanning (zie Dekker 2006, 2009, 2010). Het betreft multibeamopnames van de 
bodem en stroommetingen langs een drietal raaien met behulp van ADCP’s (Acoustic 
Doppler Current Profilers). 
 
De multibeamopnames zijn verwerkt tot roosterdata met een resolutie van 1 x 1 m. De 
meetonnauwkeurigheid is ongeveer +/- 0.1 m (Leen Dekker, persoonlijke communicatie). Er 
zijn multibeamopnames gedaan op de volgende momenten: 

 19 februari 2004 (voorafgaand aan het morfologisch baggeren) 
 23 november 2004 (na afloop van het morfologisch baggeren) 
 16 november 2005  
 november 2006 
 28 maart t/m 15 april 2007 
 3 t/m 11 juni 2008 (voorafgaand aan het morfologisch baggeren) 
 1 t/m 5 december 2008 (na afloop van het morfologisch baggeren) 
 22 t/m 29 juni 2009 
 22 t/m 25 februari 2010 

 
Vanaf 2006 is het meetgebied van de multibeam aanzienlijk uitgebreid, zodat de metingen de 
baggerlocatie volledig beslaan (zie paragraaf 3.7). Voor het najaar 2010, voorjaar 2011 en 
najaar 2011 staan multibeam metingen gepland. 
 
In drie raaien zijn stroommetingen uitgevoerd om zo de getijvolumes te bepalen, zie Figuur 
3.1. De locatie van de raaien zijn dwars op de Roompot-Hompels (raai 1), de Schaar van 
Onrust (raai 2) en de Roompot (raai 3). De metingen zijn gedaan op: 

 10 maart 2004 (voor het morfologisch baggeren) 
 13 december 2004 (na het morfologisch baggeren) 
 26 april 2006 
 26 en 27 oktober 2007 (voor het morfologisch baggeren) 
 25 en 26 april 2009 (na het morfologisch baggeren) 

 
De bepaalde getijvolumes zijn genormaliseerd, zodat de verschillende metingen met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Dit gebeurt op basis van de verhouding tussen het getijverschil 
bij het meetstation Roompotsluis Buiten tijdens de stroommetingen en het gemiddelde 
getijverschil over 2004. De mogelijke fout in de bepaalde volumes wordt geschat op 10% 
(Leen Dekker, persoonlijke communicatie). 
 
De aanname bij het schalen van de debieten aan de hand van het getijverschil is dat de 
debietverdeling over de geulen onafhankelijk is van het getijverschil. Het is maar de vraag of 
dit werkelijk het geval is voor het beschouwde gebied.  
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Figuur 3.1 Ligging raaien waarlangs stroommetingen zijn gedaan in het kader van het morfologische baggeren 

in 2004 en 2008. (figuur afkomstig uit Dekker, 2010) 

3.4 Evaluatiemethode 
Naast het op peil houden van de momentane kustlijn, beoogt het morfologisch baggeren in 
combinatie met strandsuppleties het landwaarts oprukken van de Schaar van Onrust tot halt 
te brengen door een verschuiving van de getijvolumes, met name bij vloed, van de Schaar 
van de Onrust naar de Roompot-Hompels. De suppleties hebben een beoogde levensduur 
van 4 jaar en gedurende deze levensduur is een BKL overschrijding van 15 m toegestaan 
(afgesproken in 2002).  
 
In de volgende paragraaf zullen we evalueren of dit doel gehaald is, bestuderen we of er 
nadelige neveneffecten zijn opgetreden en proberen we lessen te trekken voor mogelijk 
toekomstig morfologisch baggeren. Dit doen we door antwoord te geven op de volgende 
vragen: 

1. Is met suppleties om de 4 jaar voldaan aan de randvoorwaarde van een maximaal 
toelaatbare BKL overschrijding van 15 m, zowel ter plekke als naast de 
suppletielocatie? 

2. Is het de verwachting dat dit ook geldt voor de 2008 suppletie? 
3. Heeft het morfologisch baggeren in combinatie met suppleren geleid tot een 

afvlakking van de negatieve trend in de MKL en MOLK positie, zowel ter plekke als 
naast de suppletielocatie? 

4. Wat is de invloed van het morfologisch baggeren in 2004 en 2008 op de eb- en 
vloedvolumes in de Roompot, de Oude Roompot en de Schaar van Onrust? Zit er 
een relatie tussen het baggervolume en de verandering in getijdevolumes? 

5. Hoe ontwikkelt het in 2004 en 2008 gebaggerde gedeelte van de Roompot-Hompels 
zich morfologisch? Verzandt het snel of lijkt zich een kortsluitgeul tussen de Roompot 
en Oude Roompot te ontwikkelen? 
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3.5 Ontwikkeling MKL en MOLK positie 
De ontwikkeling van de MKL en MOLK positie in de tijd wordt getoond in Bijlagen C en D. De 
zwarte getrokken lijn geeft de BKL ligging weer, de zwarte doorbroken lijn de BKL ligging – 15 
m en de grijze verticale balken de momenten wanneer gesuppleerd is. De rode lijnen zijn 
lineaire trends voor verschillende periodes na de aanleg van de Oosterscheldewerken: 1988-
1993 (voor de suppleties), 2000-2004 (tussen de 2000 en 2004 suppleties) en 2005-2008 
(tussen de 2004 en 2008 suppleties). De periodes tussen de 1993 en 1996 en 1996 en 2000 
suppleties en na de 2008 suppletie worden als te kort beschouwd om een lineaire trend te 
bepalen; er is een criterium van minimaal 3 datapunten aangehouden. De trends in de MKL 
en MOLK positie gedurende deze periodes zijn gevisualiseerd in Figuur 3.2, Figuur 3.3 en 
Figuur 3.4. De trendwaardes zijn terug te vinden in Tabel 3.1 en Tabel 3.2. 
 
Tabel 3.1 Lineaire trends in MKL positie gedurende drie verschillende periodes. 
Raai Trend 1988-1993 

(m/jaar) 
Trend 2000-2004 

(m/jaar) 
Trend 2005-2008 

(m/jaar) 
120 +1.0 +0.7 +3.0 
140 +2.3 +1.6 +3.1 
160 +1.2 +5.4 +2.1 
180 +0.2 +1.0 -2.5 
200 -1.3 -3.5 -4.8 
220 -2.2 -3.8 -5.9 
240 -3.4 -4.2 -4.7 
260 -4.1 -3.8 -3.5 
280 -3.9 -4.6 -5.3 
300 -3.4 -3.7 -3.9 
320 -1.9 -5.0 -4.3 
340 -4.4 +1.9 -2.4 
360 -1.6 +1.4 -1.4 

 
Tabel 3.2 Lineaire trends in MOLK positie gedurende drie verschillende periodes. 
Raai Trend 1988-1993 

(m/jaar) 
Trend 2000-2004 

(m/jaar) 
Trend 2005-2008 

(m/jaar) 
120 +1.2 +0.2 +0.8 
140 +3.9 +2.7 +0.8 
160 +2.2 +2.8 +2.6 
180 +1.2 +1.0 -0.2 
200 -0.4 +1.0 -0.3 
220 -2.1 -0.3 -0.3 
240 -2.1 -1.9 -1.6 
260 -1.8 -1.9 -1.0 
280 +0.7 -0.2 -0.3 
300 -1.3 -0.2 -0.3 
320 -0.9 +0.3 -0.7 
340 -1.5 +0.2 -0.5 
360 -0.5 -0.0 -0.7 
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Figuur 3.2 Lineaire trends in MKL positie (bovenste grafiek) en MOLK positie (onderste grafiek) voor JARKUS 

raaien 120 t/m 200 gedurende drie verschillende periodes. 
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Figuur 3.3 Lineaire trends in MKL positie (bovenste grafiek) en MOLK positie (onderste grafiek) voor JARKUS 

raaien 220 t/m 280 gedurende drie verschillende periodes. 
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Figuur 3.4 Lineaire trends in MKL positie (bovenste grafiek) en MOLK positie (onderste grafiek) voor JARKUS 

raaien 300 t/m 360 gedurende drie verschillende periodes. 
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Figuur 3.2 tot en met Figuur 3.4 tonen dat de MKL trend positief (zeewaarts) is voor JARKUS 
raaien 120-180 in de periode 1988-1993; de trend ligt hier tussen de +0.2 en +2.0 m/jaar. De 
meer westelijk gelegen raaien (200-360), daarentegen, laten een negatieve trend zien in 
dezelfde periode. De MKL verplaatste zich hier landwaarts met een snelheid tussen de 1.3 en 
4.4 m/jaar. Tussen 2000 en 2004 en 2005 en 2008 zijn de MKL trends positief voor de raaien 
120 t/m 180, met uitzondering van raai 180 gedurende de laatste periode. In vergelijking met 
de periode voor het morfologische baggeren in combinaties met suppleties zijn de trends 
soms sterker en soms zwakker, maar in ieder geval van dezelfde orde van grootte. Hetzelfde 
geldt voor de raaien 200-320. Er is hier zeker geen sprake van afvlakking van de negatieve 
MKL trend; deze lijkt eerder ietwat sterker geworden te zijn. Bij de meeste westelijk gelegen 
raaien, 340 en 360, lijkt het er wel op dat (mede door toedoen van suppleties) de negatieve 
MKL trend afgevlakt is. 
 
Uit de figuren in Bijlagen C blijkt dat bij geen enkele raai na 1990 (invoering BKL) een BKL 
overschrijding groter dan 15 m heeft plaatsgevonden, al was dit bijna het geval voor JARKUS 
raai 220 in 2008 en met name voor JARKUS raai 240 in 1999. Op basis van de MKL trend 
gedurende 2000-2004 en 2005-2008, verwachten we dat er geen BKL overschrijding zal 
optreden t/m 2012 voor raaien 120-200 en 280-360. Voor de raaien 220-260 is t/m 2012 een 
BKL overschrijding zeer waarschijnlijk. Naar schatting bedraagt deze  9 – 15 m voor raai 
220,  9 – 11 m voor raai 240 en  2 m voor raai 260. Dit ligt dus voor JARKUS raaien 220 en 
240 dichtbij de voorheen toelaatbare 15 m BKL overschrijding. 
 
Voor de trends in MOLK positie geldt in grote lijnen hetzelfde. In de periode 1988-1993 is 
over het algemeen een verplaatsing van de geulwand in zeewaartse richting voor raaien 120-
180 (trends tussen +1.2 en +3.9 m/jaar) en een oprukkende Schaar van Onrust voor de 
westelijke raaien (trends tussen -2.1 en +0.7 m/jaar) zichtbaar. Voor de laatste twee periodes 
zijn de MOLK trends over het algemeen positief voor raaien 120-180 en negatief voor het 
westelijke gedeelte, in lijn met de situatie voor 1993. Wel zijn de negatieve trends wat 
afgevlakt met waarden tussen de -1.9 en +1.0 m/jaar voor 2000-2004 en tussen de -1.6 en 
+0.2 m/jaar voor de periode 2005-2008. Dit geldt met name voor raai 220. Het is wel de vraag 
of deze afvlakking het gevolg is van het morfologisch baggeren. Als we de gehele periode 
beschouwen, 1965-2009, is duidelijk een afvlakking van de MOLK trends te zien, welke 
vooral lijkt te zijn veroorzaakt door de Oosterscheldewerken (1986/1987). Hierdoor zijn de 
getijvolumes en sedimenttransporten door de geul afgenomen, wat resulteert in minder 
dynamische en smallere geulen. Het lijkt erop dat de Schaar van Onrust voor raaien 200-360 
een stabiele ligging heeft gekregen. Dit geldt met name voor de westelijke raaien, 280-360. 
Ook lijkt de MOLK ligging voor raai 120 en 140 zich gestabiliseerd te hebben. Voor raai 160 is 
nog duidelijk een positieve trend waarneembaar, en voor raai 180 een licht negatieve trend. 

3.6 Getijvolumes 
De genormaliseerde eb- en vloedvolumes voor de meetraaien staan in Tabel 3.3. Tabel 3.4 
en Figuur 3.5 tonen de relatieve veranderingen. Tabel 3.3 toont dat de stroming door deze 
meetraaien vloedgedomineerd is. De vloeddominantie is het sterkste voor de meetraai 
waaronder de Schaar van Onrust valt (meetraai 2); hier stroomt tijdens vloed gemiddeld 1.8 
keer zoveel water doorheen als tijdens eb. Er zit geen duidelijke trend in de verhouding 
tussen de eb- en vloedvolumes. 
 
Zowel het morfologisch baggeren in 2004 als 2008 leidt tot een toename in de eb- en 
vloedvolumes voor alle meetraaien, met als uitzondering de afname in het vloedvolume door 
de Schaar van Onrust na het morfologisch baggeren in 2008. De verandering in ebvolume is 
groter dan de verandering in het vloedvolume. Het morfologisch baggeren in 2004 heeft 
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relatief een grotere invloed op de getijvolumes dan de ingreep in 2008, terwijl het 
baggervolume lager was (maar het suppletievolume ietwat groter). Dit geldt niet voor het 
ebvolume door meetraai 2 (Schaar van de Onrust). 
 
Tabel 3.3 Genormaliseerde eb- en vloedvolumes door meetraai 1 (Roompot-Hompels), meetraai 2 (Schaar 

van Onrust) en meetraai 3 (Roompot). 

Datum Roompot Roompot-Hompels Schaar van Onrust 
 ebvolume 

(106 m3) 
vloedvolume 

(106 m3) 
ebvolume 
(106 m3) 

vloedvolume 
(106 m3) 

ebvolume 
(106 m3) 

vloedvolume 
(106 m3) 

10 maart 2004 241 304 184 210 46 81 
13 december 2004 262 316 204 225 47 82 

26 april 2006 288 330 232 243 50 84 
26/27 oktober 2007 246 312 197 231 43 82 

25/26 april 2009 258 313 216 242 46 81 
 
Tabel 3.4 Genormaliseerde eb- en vloedvolumes door meetraai 1 (Roompot-Hompels), meetraai 2 (Schaar 

van Onrust) en meetraai 3 (Roompot). 

Periode 
suppletie 

Gebaggerd 
(103 m3) 

Gesuppleerd 
(103 m3) 

Roompot Roompot-Hompels Schaar van Onrust 

   eb vloed eb vloed eb vloed 
apr-nov 2004 600 502 +9% +4% +11% +7% +2% +2% 
mei-dec 2008 850 460 +5% +0% +8% +4% +5% -1% 
 

 
Figuur 3.5 Relatieve verandering in getijvolumes in de tijd voor de geulen Roompot (zwarte lijnen, meetraai 3), 

Roompot-Hompels (rode lijnen, meetraai 1) en Schaar van Onrust (blauwe lijnen, meetraai 2). 
Getrokken lijnen: eb volumes, onderbroken lijnen: vloed volumes. De verticale grijze balken geven 
het moment van morfologisch baggeren en suppleren weer. 
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De toename in volumes voor de raaien Roompot en Roompot-Hompels is in lijn met de 
simulaties met het 2D waterbewegingsmodel SCALOOST (zie Dekker 2006), alsmede de 
grotere relatieve verandering in de ebvolumes ten opzichte van de vloedvolumes. Door de 
verdieping trekt de Roompot-Hompels en ook de Roompot meer water en aangezien de 
verdieping relatief dichtbij de getijdegeul Oude Roompot plaatsvindt van waaruit het water 
tijdens eb de Roompot-Hompels en de Roompot instroomt, is het effect groter voor de 
ebvolumes. De modelsimulaties geven echter een afname van zowel de eb- als 
vloedvolumes in de Schaar van Onrust. Dit is niet terug te zien in de data, met uitzondering 
van het vloedvolume na het morfologisch baggeren in 2008. Hiervoor hebben we momenteel 
geen sluitende verklaring. Het meest aannemelijk is dat de onnauwkeurigheden door 
meetfouten en de normalisaties te groot is (orde 10%) om de relatief kleine veranderingen 
waar te nemen. Ook kan het feit dat er relatief lang voor en na het morfologische baggeren in 
2008 gemeten is, invloed hebben. Verder is het natuurlijk wel zo dat er meer water tijdens eb 
en vloed door de Roompot en Roompot-Hompels stroomt in de loop der tijd, en dat het 
aandeel hiervan dat door de Schaar van Onrust stroom wel afgenomen is. 

3.7 Morfologische ontwikkeling 
Er is in 2004 en 2008 morfologisch gebaggerd. In onderstaande analyse wordt op basis van 
de mulitbeamopnames bestudeerd hoe het gebied nabij de baggerlocatie zich ontwikkelt: 
verzandt het snel of lijkt zich een kortsluitgeul tussen de Roompot en Oude Roompot te 
ontwikkelen? 

3.7.1 Morfologisch baggeren in 2004 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data die gebruikt zijn voor de evaluatie van 
het morfologische baggeren in 2004.  
 
Tabel 3.5 Overzicht van de gebruikte bathymetrische kaarten in de studie.  
Dataset Opnamedatum  Opmerkingen 
2004_1 19 februari 2004 voorafgaand aan het 

morfologisch baggeren 
2004_3 23 november 2004 na afloop het morfologisch 

baggeren 
2005_1 16 november 2005  

 
 

2006_1 november 2006 
 

 

2007_1 28 maart t/m 15 april 2007 
 

 

2008_1 3 t/m 11 juni 2008 voorafgaand aan het 
morfologisch baggeren 

 
Er is gekozen om de bodemontwikkeling langs vier raaien te bestuderen: Noord-Zuid 1 (NZ-
1), Noord-Zuid 2 (NZ-2), Noord-Zuid 3 (NZ-3) en raai West-Oost (WO). Deze raaien zijn 
zodanig gekozen dat de bodemontwikkeling als gevolg van het morfologische baggeren in 
2004 en 2008 te volgen zijn. Figuur 3.6 toont de ligging van deze raaien. De morfologische 
ontwikkeling langs deze raaien van februari 2004 t/m juni 2008 wordt getoond in Figuur 3.7 
tot en met Figuur 3.10. 
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Figuur 3.6 Ligging van de raaien voor de analyses van de bodemontwikkeling. Het gebied waarbinnen in 2004 

gebaggerd is, wordt weegegeven met de dunne zwarte lijn (een gridcel is 1 km²). 
 

 
Figuur 3.7 Bodemontwikkeling langs raai Noord-Zuid 1 van februari 2004 t/m juni 2008. Op de horizontale as 

staat de afstand vanaf het begin van de raai (van noord naar zuid). 
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Figuur 3.8 Bodemontwikkeling langs raai Noord-Zuid 2 van februari 2004 t/m juni 2008. Op de horizontale as 

staat de afstand vanaf het begin van de raai (van noord naar zuid). 
 

 
Figuur 3.9 Bodemontwikkeling langs raai Noord-Zuid 3 van februari 2004 t/m juni 2008. Op de horizontale as 

staat de afstand vanaf het begin van de raai (van noord naar zuid). 
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Figuur 3.10 Bodemontwikkeling langs raai West-Oost van februari 2004 t/m juni 2008. Op de horizontale as staat 

de afstand vanaf het begin van de raai (van west naar oost). 
 
Figuur 3.7 laat zien dat in de NZ-1 raai maximaal 8 m is gebaggerd. Het meeste zand is in het 
midden van de raai weggehaald. Wat opvalt, is dat er gebaggerd is in de vorm van een geul. 
Het midden van de ‘geul’ sedimenteert met bijna 4 m, terwijl de zijkanten juist eroderen. De 
gebaggerde geul is geheel verdwenen in 2008. De sedimentatie is waarschijnlijk een afzetting 
in de vorm van een ebschild. Er lijkt zich geen kortsluitgeul te ontwikkelen.  
 
In het noordelijke deel van raai NZ-2 is in 2004 5 meter afgegraven en in het zuidelijke deel 
0.5 m. Hier is de bodemligging vrij stabiel na 4 jaar. In raai NZ-3 is te zien dat er tot 5 m is 
weggebaggerd. De voorgenomen geul is niet meer zichtbaar. Figuur 3.10 toont dat in de WO 
raai tot 5 m is gebaggerd. De bodemligging is hier stabiel tot en met juni 2008.  
 
Om inzicht te krijgen in het morfologische gedrag zijn erosie en sedimentatie plots gemaakt 
door het aftrekken van twee opeenvolgende bathymetrische kaarten. In Figuur 3.11 is te zien 
dat de bathymetrische opnamen helaas niet het totaal gebaggerde gebied bedekken. Deze 
figuur toont dat er tot wel meer dan zes meter is weggebaggerd van de Roompot naar de 
Oude Roompot. In Bijlage E zijn de bodemveranderingen te zien van 2005_1-2004_3, 
2006_1-2005_1, 2007_1-2006_1 en 2008_1-2007_1. 
 
Figuur 3.12 toont de erosie en depositie van eind 2004 tot begin 2008. Wat opvalt, is dat in 
het oostelijke deel van de baggerpolygoon erosie optreedt van +/- 0.5 m. In het midden en 
westelijke deel van de baggerpolygoon treedt depositie op van +/- 1.0 m. Uit deze 
waarnemingen, tezamen met de eerder getoonde raaiontwikkelingen, blijkt dat de 
kortsluitgeul niet doorzet. Het sediment dat in het westelijke deel neergelegd wordt, lijkt op 
afzettingen in de vorm van een ebschild.  
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Figuur 3.11 Verschil tussen de bodemligging in november 2004 en februari 2004; voor en na afloop van het 

morfologisch baggeren. Blauw duidt op verdieping, rood op verondieping. De schaal is in [cm], een 
gridcel is 1 km². De rode lijn is de polygoon van het morfologisch baggeren in 2004, de zwarte lijn de 
polygoon van het morfologisch baggeren in 2008.  

 

 
Figuur 3.12 Verschil tussen de bodemligging in november 2004 en februari 2004; voor en na afloop van het 

morfologisch baggeren. Blauw duidt op verdieping, rood op verondieping. De schaal is in [cm], een 
gridcel is 1 km². De rode lijn is de polygoon van het morfologisch baggeren in 2004.  
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Om de morfologische ontwikkeling in het gebied te kwantificeren is de volumeontwikkeling 
voor de baggerpolygoon berekend voor de periode 2004 t/m 2008. Door middel van deze 
analyse kan worden bepaald of het gebied erodeert, sedimenteert of stabiel blijft. Figuur 3.13 
laat deze volumeontwikkeling zien. De figuur toont dat er na het baggeren, dus tussen 
momentopnamen T0 en T1, ~0.6 Mm³ is weggehaald. Tussen 2008_1 (T5) en 2004_3 (T1) 
sedimenteert er ~0.01 Mm³ in de baggerpolygoon, oftewel ~2% van het gebaggerde volume.  
 

 
Figuur 3.13 Volume ontwikkeling baggerpolygoon 2004. De verticale grijze balk geeft het moment van 

morfologisch baggeren en suppleren weer.  

3.7.2 Morfologisch baggeren in 2008 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data die gebruikt zijn voor de evaluatie van 
het morfologische baggeren in 2008.  
 
Tabel 3.6 Overzicht van de gebruikte bathymetrische kaarten in de studie.  
Dataset Opnamedatum Opmerkingen 
2008_1 3 t/m 11 juni 2008 voorafgaand aan het 

morfologisch baggeren 
2008_2 1 t/m 5 december 2008 Na afloop van het 

morfologisch baggeren 
2009_1 22 t/m 29 juni 2009  
2010_1 22 t/m 25 februari 2010 

 
 

 
De morfologische ontwikkeling langs vier raaien (zie Figuur 3.6) van juni 2008 tot en met 
februari 2010 wordt getoond in Figuur 3.14 tot en met Figuur 3.17. Deze figuren tonen dat er 
maximaal 4, 2.5 en 4 m is gebaggerd in de raaien NZ-1, NZ-2 en WO, respectievelijk. Er is 
niet gebaggerd in raai NZ-3. Langs de getoonde raaien treden geen grote morfologische 
veranderingen op en het gebaggerde gebied ontwikkelt zich duidelijk niet tot een geul.  
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Figuur 3.14 Bodemontwikkeling langs raai Noord-Zuid 1 van juni 2008 t/m februari 2010. Op de horizontale as 

staat de afstand vanaf het begin van de raai (van noord naar zuid). 
 

 
Figuur 3.15 Bodemontwikkeling langs raai Noord-Zuid 2 van juni 2008 t/m februari 2010. Op de horizontale as 

staat de afstand vanaf het begin van de raai (van noord naar zuid). 
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Figuur 3.16 Bodemontwikkeling langs raai Noord-Zuid 3 van juni 2008 t/m februari 2010. Op de horizontale as 

staat de afstand vanaf het begin van de raai (van noord naar zuid). 
 

 
Figuur 3.17 Bodemontwikkeling langs raai West-Oost van juni 2008 t/m februari 2010. Op de horizontale as staat 

de afstand vanaf het begin van de raai (van west naar oost).  
 
In Figuur 3.18 is te zien dat de multibeamopnamen dit keer wel volledig het morfologisch 
gebaggerde gebied beslaan. Plaatselijk is er tot vier meter weggebaggerd van de Roompot 
naar de Oude Roompot. Figuur 3.19 toont de erosie en depositie van eind 2008 tot begin 
2010. Wat opvalt, is dat in het noordelijke deel van de baggerpolygoon depositie optreedt van 
+/- 1.0 meter. Morfologische ontwikkelingen in de geul die uit deze waarnemingen (en voor 
een deel zichtbaar in de raai ontwikkelingen) zichtbaar worden, is dat de kortsluitgeul niet 
doorzet. In Bijlage E zijn de bodemveranderingen te zien op basis van de tussenliggende 
metingen.  
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Figuur 3.18 Verschil tussen de bodemligging in december en juni 2008; voorafgaand aan en na afloop van het 

morfologisch baggeren. Blauw duidt op verdieping, rood op verondieping. De schaal is in [cm]. De 
zwarte getrokken lijn de polygoon van het morfologisch baggeren in 2008 (een gridcel is 1 km²). 

 

 
Figuur 3.19 Verschil tussen de bodemligging in februari 2010 en december 2008. Blauw duidt op verdieping, 

rood op verondieping. De schaal is in [cm]. De zwarte getrokken lijn de polygoon van het 
morfologisch baggeren in 2008 (een gridcel is 1 km²). 
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Om de morfologische ontwikkeling in het gebied te kwantificeren is de volumeontwikkeling 
voor de baggerpolygoon berekend voor de periode 2008 tot en met 2010. Door middel van 
deze analyse kan worden bepaald of het gebied erodeert, sedimenteert of stabiel blijft. Figuur 
3.20 laat de volumeontwikkeling zien. Te zien is dat er na het baggeren, dus tussen 
momentopnamen T0 en T1, ~0.85 Mm³ is weggehaald. Tussen 2010_1 (T3) en 2008_2 (T1) 
sedimenteert er ~0.12 Mm³ in de baggerpolygoon, oftewel ~14% van het gebaggerde volume.  
 

 
Figuur 3.20 Volume ontwikkeling baggerpolygoon 2008. De verticale grijze balk geeft het moment van 

morfologisch baggeren en suppleren weer.  

3.8 Samenvatting 
In 1993, 1996, 2000, 2004 en 2008 is er morfologisch gebaggerd in de ebschaar Roompot-
Hompels en is dit zand is in de vorm van strandsuppleties in het kustvak de Onrustpolder 
gelegd. In dit hoofdstuk hebben we deze ingrepen geëvalueerd. We richtten ons hierbij met 
name op de laatste twee ingrepen; de eerste drie zijn al geëvalueerd door De Groot (2002). 
Haar belangrijkste conclusie is dat er geen vermindering waarneembaar is van de kusterosie 
door de Schaar van Onrust na 1993, het begin van het morfologisch baggeren en suppleren.  
 
De 2004 ingreep is geslaagd in de zin dat aan de gestelde randvoorwaarde voldaan is: 
binnen vier jaar na aanleg is de BKL wel overschreden voor de JARKUS raaien 200 t/m 340, 
maar de overschrijding is kleiner dan de in 2002 afgesproken toegestane 15 m. Hetzelfde 
vinden we voor de ingrepen in 1993, 1996 en 2000. Op basis van de MKL trends gedurende 
de periodes 2000-2004 en 2005-2008 verwachten we dat er geen BKL overschrijding zal 
optreden t/m 2012 voor de raaien 120-200 en 280-360. Voor de raaien 220-260 is een 
toekomstige overschrijding wel zeer waarschijnlijk en deze zal naar verwachting voor de 
raaien 220 en 240 zeer dichtbij de 15 m binnen 4 jaar na aanleg van de suppletie liggen. 
 
De MKL trend is positief (zeewaarts) voor de raaien 120-180 en negatief voor raaien 200-360 
gedurende de periode 1988-1993. Tussen 2000 en 2004 en 2005 en 2008 zijn de MKL trends 
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positief voor de raaien 120 t/m 180 en van vergelijkbare grootte als voor het begin van 
morfologische baggeren. De MKL trends voor raaien 200-320 zijn voor deze laatste twee 
periodes negatief en zeker niet verminderd in vergelijking met de periode voor de ingrepen. 
Voor de raaien 340 en 360 zijn de negatieve trends wel enigszins afgevlakt in de tijd. 
 
Hetzelfde geldt in grote lijnen voor de trends in de MOLK positie. Voor de laatste twee 
periodes (2000-2004 en 2005-2008) zijn deze over het algemeen positief voor raaien 120-180 
en negatief voor het westelijke gedeelte, in lijn met de situatie voor 1993. Wel zijn de 
negatieve trends wat afgevlakt, met name voor raai 220. Het is de vraag of deze afvlakking 
het gevolg is van het morfologisch baggeren, aangezien er al over een langere periode een 
duidelijke afvlakking zichtbaar is. Deze lijkt vooral te zijn veroorzaakt door de aanleg van de 
Oosterscheldewerken. Het lijkt erop dat de Schaar van Onrust voor de raaien 200-360 (bijna) 
een stabiele ligging heeft gekregen, met name voor de raaien 280-360. Ook lijkt de MOLK 
ligging zich voor de raaien 120 en 140 gestabiliseerd te hebben. Voor de raai 160 is er nog 
duidelijk een positieve trend waarneembaar en voor de raai 180 een licht negatieve trend. 
 
Zowel het morfologisch baggeren in 2004 als 2008 leidt tot een toename in de eb- en 
vloedvolumes voor alle meetraaien, met als uitzondering de afname in het vloedvolume door 
de Schaar van Onrust na de 2008 ingreep. De verandering in ebvolume is groter dan de 
verandering in het vloedvolume. Het morfologisch baggeren in 2004 heeft een relatief grotere 
invloed op de volumes dan de ingreep in 2008, terwijl het baggervolume lager was (maar het 
suppletievolume ietwat groter). Dit geldt niet voor het ebvolume door de Schaar van de 
Onrust. Deze observaties zijn in lijn met de simulaties met het 2DH waterbewegingsmodel 
SCALOOST, zoals gerapporteerd in Dekker (2006). Door de verdieping trekt de Roompot-
Hompels en ook de Roompot meer water en aangezien de verdieping relatief dichtbij de 
getijdegeul Oude Roompot plaatsvindt van waaruit het water tijdens eb de Roompot-Hompels 
en de Roompot instroomt, is het effect groter voor de ebvolumes. De door het model 
gesimuleerde afname van zowel de eb- als vloedvolumes in de Schaar van Onrust is niet 
terug te zien in de data, met uitzondering van het vloedvolume na het morfologisch baggeren 
in 2008. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de meetfout die dezelfde orde van grootte heeft 
als de gemeten veranderingen in watervolumes. 
 
In 2004 is er bijna 0.6 Mm3 gebaggerd in de Hompels. Na vier jaar, in juni 2008, heeft er op 
deze locatie 2-3% (van het gebaggerde volume) sedimentatie plaatsgevonden. De 
kortsluitgeul heeft zich niet verder ontwikkeld. De dimensies van de in 2004 gebaggerde geul 
zijn zodanig afgenomen dat de geul niet meer als zodanig herkenbaar is. De geulwanden 
verflauwen en het diepere deel van de geul komt omhoog. Hierdoor zal deze geul zich 
moeilijk verder kunnen ontwikkelen aangezien de hoeveelheid water die de geul trekt 
tegelijkertijd hiermee zal afnemen. Netto is het gebaggerde gebied dus nauwelijks 
gesedimenteerd, maar is het sediment binnen het gebaggerde gebied herverdeeld. In 2008 is 
er ruim 0.85 Mm3 zand weggehaald in een vak een paar honderd meter ten zuidwesten van 
het 2004 baggervak om te ebstroom te stimuleren. Een jaar en 3 maanden later is er al 14% 
van dit volume gesedimenteerd. Wellicht komt dit door de diepte waarop gebaggerd is 
(verdieping van het in 2004 verdiepte gebied) en/of de locatie van het baggeren.  
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4 Effect strategieën kustonderhoud op waterbeweging en 
zandtransporten 

4.1 Inleiding 
Om de evaluatie van strategieën voor kustonderhoud bij de Onrustpolder te ondersteunen is 
een numeriek model (met behulp van de Deflt3D model software) opgezet dat de 
getijstroming en het getijgedreven zandtransport in de Schaar van Onrust, Roompot-Hompels 
en de Roompot geul simuleert. Deze modelexercitie richt zich op de kwalitatieve effecten van 
verschillende beheerstrategieën op de hydrodynamica en zandtransporten, met name in de 
getijdengeulen ter plekke van de Onrustpolder ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
In dit hoofdstuk worden eerst de beschouwde onderhoudsstrategieën beschreven. Daarna 
wordt het numerieke model beschreven dat toegepast is. Vervolgens wordt met behulp van 
het numerieke model een analyse gemaakt van de huidige situatie (de referentie). Hierna 
wordt een vergelijking gemaakt tussen de initiële getijstromen en zandtransporten als gevolg 
van de onderhoudsstrategieën, ten opzichte van de referentiesom. Aan het einde van dit 
hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd. 

4.2 Strategieën voor kustonderhoud 
In overleg met Rijkswaterstaat is een viertal strategieën geselecteerd om te evalueren met 
het numerieke model. Deze worden hieronder beschreven: 
 

 Referentie. De getijstromen en het zandtransport in het interessegebied worden 
gesimuleerd op basis van de gemeten bodem in juni 2008 en dus voorafgaand aan 
het morfologisch baggeren. 

 Strategie 1: morfologisch baggeren 0.85 Mm3. De initiële bodem van het model wordt 
aangepast om het effect van het huidige beleid van morfologisch baggeren te 
analyseren. Hiertoe wordt in de baggerpolygoon in de geul Roompot-Hompels 0.85 
Mm3 gebaggerd, vergelijkbaar met de situatie in december 2008.  

 Strategie 2: morfologisch baggeren 2 Mm3. De initiële bodem van het model wordt 
aangepast om het effect van grootschalig morfologisch baggeren te analyseren. 
Hiertoe wordt in de geul Roompot-Hompels 2 Mm3 in plaats van 0.85 Mm3 gebaggerd 
in hetzelfde polygoon. 

 Strategie 3: geulwandsuppletie van 2 Mm3. De initiële bodem van het model wordt 
aangepast om het effect van een geulwandsuppletie langs de kust te analyseren. 
Hiertoe wordt in de Schaar van Onrust een geulwandsuppletie van 2 Mm3 
aangebracht voor de raaien met BKL overschrijdingen tot een hoogte van NAP -5 m 
en met een zeewaartse helling van 1:13. 

 Strategie 4: geulwandsuppletie van 2 Mm3 met morfologisch baggeren. De initiële 
bodem van het model wordt aangepast om het effect van een geulwandsuppletie in 
de Schaar van de Onrust in combinatie met 2 Mm3 morfologisch baggeren in de geul 
Roompot-Hompels te analyseren. 

 
Het morfologisch baggeren vindt in al deze simulaties in hetzelfde polygoon plaats, zoals 
aangeleverd door RWS Zeeland (zie paragraaf 3.7.2). 

4.3 Modelbeschrijving 
Het model dat in deze studie gebruikt wordt is gebaseerd op het SIMONA-Delft3D KustZuid 
versie 3 model (RWS, 2009). Dit model is gekalibreerd op waterstanden binnen en buiten de 
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Oosterschelde en Westerschelde. Het model is niet gekalibreerd voor stroomsnelheden 
zandtransporten en morfologische veranderingen.  
 
De rekenrooster van het KustZuid versie 3 model beslaat de Oosterschelde, Westerschelde, 
Volkerak, Zeeschelde en een deel van de Noordzee voor de Zeelandse en Vlaamse kust, zie 
Figuur 4.1. Het gekromde rekenrooster bestaat uit 63900 (213 x 300) cellen. In de 
Oosterschelde en Westerschelde estuaria is de resolutie van het rekenrooster 100-200 m in 
dwarsrichting en 250-500 m in langsrichting. 
 
Omdat de resolutie van het rekenrooster in het interessegebied te grof is ten opzichte van de 
geulbreedte en de grootte van de mogelijke maatregelen, wordt domeindecompositie 
toegepast. Hierbij wordt in het interessegebied het rekenrooster verfijnd, zie Figuur 4.2. In het 
interessegebied is de resolutie van het hierdoor rekenrooster 40-50 m in dwarsrichting en 20-
25 m in langsrichting.  
 
Voor het KustZuid versie 3 model is gebruik gemaakt van de vaklodingen data van RWS van 
2004, aangevuld met data uit 2002-2003 waar data uit 2004 ontbrak. De vaklodingen in de 
Oosterschelde en Westerschelde (tot de Nederlandse grens) hebben een resolutie van 20 bij 
20 meter en beschrijven zowel de bathymetrie als de topografie tot aan de dijkkruinen. Voor 
de Zeeschelde tot aan Schelle is data geleverd door WL Borgerhout. Voor het continentaal 
plat is data gebruikt die afkomstig is van de Dienst der Hydrografie voor het Nederlandse deel 
en van de cel Hydrografie en Hydrometeo van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het Belgische deel. De samengestelde modelbodem wordt getoond in Figuur 4.3. 
 
De bodem in het interessegebied is opgebouwd uit multibeam sonar metingen van RWS, 
gemaakt in juni 2008 (RWS 2010) en vaklodingen data uit 2004 waar geen multibeam sonar 
metingen beschikbaar zijn (zie Figuur 4.4).  
 
Het model wordt gebruikt om de stroming en zandtransport gedurende één springtij-doodtij 
cyclus te simuleren. Hiertoe worden astronomische getijrandvoorwaarden op de drie 
zeeranden van het model opgelegd. In het hele model is een mediane korrelgrootte van 0.3 
mm gebruikt. 
 
In het model wordt geen windforcering toegepast en worden golven buiten beschouwing 
gelaten. Alle simulaties worden uitgevoerd met een stationaire bodem. Dat wil zeggen dat de 
bodem niet wordt aangepast op basis van divergenties in de zandtransporten. 
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Figuur 4.1 Rekenrooster van het numerieke model. 
 

 
Figuur 4.2 Rekenrooster van het numerieke model in het interessegebied. 
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Figuur 4.3 Rekenrooster van het numerieke model in het interessegebied. 
 

 
Figuur 4.4 Rekenrooster van het numerieke model in het interessegebied. 
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4.4 Analyse modelresultaten referentiesom 
Om inzicht te krijgen in de hydrodynamica en zandtransporten in het interessegebied is een 
referentiesimulatie uitgevoerd. Daartoe wordt de gemeten bodem vóór ingrepen toegepast in 
het numerieke model. De resultaten van de referentiesom vormen een goede indicatie van de 
werkelijke getijstromen en zandtransporten.  
 
In Tabel 4.1 worden de gesimuleerde gemiddelde vloed- en ebdebieten door de Roompot, 
Oude Roompot en Schaar van Onrust gegeven. De ligging van de debietraaien is terug te 
vinden in Figuur 4.5. Deze waarden komen qua orde van grootte overeen met gemeten 
debieten en vormen een goede indicatie van de stromingen die in werkelijkheid optreden, 
waarbij aangemerkt dient te worden dat de meet- en modelraaien niet overeenkomen. De eb- 
en vloeddebieten laten zien dat de Roompot en Schaar van Onrust vloeddominant zijn en de 
Oude Roompot ebdominant overeenkomstig de werkelijke situatie (zie Hoofdstukken 2 en 3).  
 

 
Figuur 4.5 Ligging debietraaien. 
 
Tabel 4.1 Gesimuleerde gemiddelde vloed- en ebdebieten door de geulen Roomport, Oude Roompot en 

Schaar van Onrust. 
Getijdegeul Gemiddeld vloeddebiet 

(Mm3) 
Gemiddeld ebdebiet 

(Mm3) 
Roompot 424 344 

Oude Roompot 192 276 
Schaar van Onrust 96 74 

 
In Figuur 4.6 wordt een momentopname getoond van de gesimuleerde stroomsnelheden 
tijdens springtij vloed en eb. Het figuur laat duidelijk de verdeling tussen de Roompot en de 
Oude Roompot tijdens de vloedstroom en ebstroom zien.  
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Figuur 4.6 Momentopname van gesimuleerde vloedsnelheden (boven) en ebsnelheden (onder) tijdens springtij 

in het referentiesituatie. De kleuren van de pijlen geven de lokale stroomsnelheid aan in m/s.  
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Figuur 4.7 Gesimuleerde residuele zandtransporten. De kleuren van de pijlen geven de grootte van het 

zandtransport aan. 
 

 
Figuur 4.8 Gesimuleerde geïntegreerde residuele zandtransporten. De rode pijlen geven de richting en grootte 

van het residuele zandtransport aan (x 1000 m3/jaar).  
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In Figuur 4.7 wordt de zandtransporten, gemiddeld over een springtij-doodtij cyclus, 
weergegeven. Dit residuele zandtransport patroon toont dat in de Roompot, Roompot-
Hompels en, in mindere mate, in de Schaar van Onrust het getijgedreven zandtransport 
oostwaarts gericht is (vloeddominant zandtransport). In de Oude Roompot is het transport 
ebdominant. In het residuele zandtransport patroon is een divergentiepunt in het 
getijgedreven transport te zien bij de oude buitendelta van de Veerse gat (xRD ~ 33000 m).  
 
Het residuele zandtransport is voor een aantal raaien geïntegreerd in Figuur 4.8. Door alle 
inkomende en uitgaande zandtransporten voor één polygoon te sommeren kan bepaald 
worden of het polygoon netto zand wint of verliest. Uit deze simulatie blijkt dat de twee 
polygonen in de Schaar van Onrust (polygonen 3 en 4) netto zand kwijtraken als gevolg van 
het getijgedreven transport.  

4.5 Analyse modelresultaten onderhoudsstrategieën  
Om het effect van de vier onderhoudsstrategieën te onderzoeken, is elke 
onderhoudsstrategie doorgerekend met het numerieke model. De resultaten van deze 
simulaties worden vergeleken met de resultaten van de referentiesimulatie om relatieve 
veranderingen in kaart te brengen.  
 
De vier onderhoudsstrategie simulaties worden met hetzelfde model als de 
referentiesimulatie uitgevoerd, met uitzondering van de bodem. Deze aangepaste bodems 
zijn weergegeven in Figuur 4.9. Alle onderhoudsstrategie simulaties doorlopen één springtij-
doodtij cyclus.  
 
Figuur 4.10 en Figuur 4.11 tonen momentopnames van vloedsnelheden en ebsnelheden 
tijdens springtij in de vier onderhoudsstrategie simulaties. De figuren laten zien dat de 
onderhoudsstrategieën de grootschalige stromingspatronen niet wijzigen. In alle gevallen 
blijven de Roompot, de Roompot-Hompels en Schaar van Onrust vloeddominant en de Oude 
Roompot ebdominant. Tabel 4.2 toont de relatieve veranderingen in de debieten door de 
verschillende raaien. 
 
Tabel 4.2 Relatieve verandering in de gesimuleerde gemiddelde vloed- en ebdebieten door de geulen 

Roomport, Oude Roompot en Schaar van Onrust van de verschillende strategieën voor 
kustonderhoud ten opzichte van de referentiesituatie. Een positief getal duidt op een toename van 
het debiet.  

Getijdegeul Strategie 1 Strategie 2 Strategie 3 Strategie 4 
 vloed eb vloed eb vloed eb vloed eb 

Roompot +1% +1% +2% +3% -1% -1% +1% +2% 
Oude Roompot -1% -1% -2% -2% +1% +1% -2% -1% 

Schaar van Onrust -1% -0% -2% -1% -12% -18% -13% -19% 
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Figuur 4.9 Bodem in het interessegebied voor de verschillende strategieën: Strategie 1: 0.85 Mm3 morfologisch 

baggeren (rechtsboven), Strategie 2: 2 Mm3 morfologisch baggeren  (linksboven), Strategie 3: 
geulwandsuppletie van 2 Mm3 (rechtsonder) en Strategie 4: geulwand van 2 Mm3 met morfologisch 
baggeren (linksonder). De rode cirkels geven de locaties van het baggeren en suppleren weer.  
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Figuur 4.10 Momentopname vloedsnelheden in het interessegebied voor de verschillende 

onderhoudsstrategieën: Strategie 1: 0.85 Mm3 morfologisch baggeren (rechtsboven), Strategie 2: 2 
Mm3 morfologisch baggeren  (linksboven), Strategie 3: geulwandsuppletie van 2 Mm3 (rechtsonder) 
en Strategie 4: geulwand van 2 Mm3 met morfologisch baggeren (linksonder). 
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Figuur 4.11 Momentopname ebsnelheden in het interessegebied voor de verschillende onderhoudsstrategieën: 

Strategie 1: 0.85 Mm3 morfologisch baggeren (rechtsboven), Strategie 2: 2 Mm3 morfologisch 
baggeren  (linksboven), Strategie 3: geulwandsuppletie van 2 Mm3 (rechtsonder) en Strategie 4: 
geulwand van 2 Mm3 met morfologisch baggeren (linksonder). 
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De vloedstroom voor Strategie 1 (0.85 Mm3 morfologisch baggeren) wijkt zeer weinig af van 
de vloedstroom in de referentiesimulatie, in lijn met de gemeten invloed van het 
morfologische baggeren in 2008 op de getijvolumes (zie paragraaf 3.6). De 
vloedstroomsnelheid in voor Strategie 2 (2 Mm3 morfologisch baggeren) neemt op de 
Roompot-Hompels af, en er vindt een concentratie van stroming plaats door de nieuw 
gebaggerde geul. Het vloeddebiet door de Roompot-Hompels neemt licht toe en in de Schaar 
van Onrust licht af (~2%). De aanleg van de geulwandsuppletie (Strategieën 3 en 4) leidt 
ertoe dat de vloedstroom aan de oostkant van de Schaar van Onrust naar het noorden toe 
gedrukt wordt. Het vloeddebiet door de Schaar van Onrust neemt significant af (~10-15%). 
 
De ebstroom voor de morfologisch baggeren strategieën (1 en 2) is niet grootschalig 
veranderd in vergelijking met de referentiesituatie, overeenkomstig de gemeten invloed van 
het morfologische baggeren (zie paragraaf 3.6). Alleen het ebdebiet door de Roompot-
Hompels neemt ~3% toe door het morfologisch baggeren van 2 Mm3. Door de aanleg van 
een geulwandsuppletie in Schaar van Onrust wordt de ebstroom, die in de referentiesituatie 
door de geul stroomt, over een lange afstand naar het noorden toe gedrukt. Hierin lijkt de 
ebstroom meer beïnvloed te worden door de geulwandsuppletie dan de vloedstroom. De 
ebstroom door de Schaar van Onrust neemt in deze gevallen af met ~20%.  
 
De verwachting is dat het stroombeeld nabij de stormvloedkering maar beperkt wordt 
beïnvloed door deze strategieën, aangezien deze voornamelijk bepaald wordt door de grote  
getijdegeul Oude Roompot en de ingrepen relatief klein zijn en plaatsvinden in de Roompot-
Hompels en Schaar van Onrust. 
 
De veranderingen in de eb- en vloedstromen als gevolg van de morfologische ingrepen 
leiden, in vergelijking met de referentiesituatie, tot veranderingen in de zandtransporten en de 
divergentie daarin. Dit laatste is een indicatie voor de initiële morfologische ontwikkeling die in 
gang wordt gezet. In Figuur 4.12 zijn de berekende jaarlijks netto zandtransporten 
weergegeven voor dezelfde raaien als in Figuur 4.8 (referentiesituatie). De relatieve 
verandering in de berekende, initiële sedimentatie en erosie in elk polygoon (zie Figuur 4.7) is 
terug te vinden in Tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3 Relatieve verandering in de gesimuleerde initiële sedimentatie/erosie van verschillende polygonen 

van de verschillende strategieën voor kustonderhoud ten opzichte van de referentie situatie.  

Polygoon Strategie 1 Strategie 2 Strategie 3 Strategie 4 
1 +289% 

(toename erosie) 

+1967% 
(toename erosie) 

-189% 
(afname erosie) 

+1694% 
(toename erosie) 

2 -2% 
(afname erosie) 

-10% 
(afname erosie) 

-219% 
(afname erosie) 

-152% 
(afname erosie) 

3 -7% 
(afname erosie) 

-17% 
(afname erosie) 

+298% 
(toename erosie) 

+248% 
(toename erosie) 

4 -8% 
(afname erosie) 

-16% 
(afname erosie) 

-41% 
(afname erosie) 

-29% 
(afname erosie) 

5 +65% 
(toename erosie) 

-255% 
(afname erosie) 

-63% 
(afname erosie) 

-291% 
(afname erosie) 

6 -47% 
(afname sedimentatie) 

-189% 
(afname sedimentatie) 

-155% 
(afname sedimentatie) 

-294% 
(afname sedimentatie) 

7 +20% 
(toename sedimentatie) 

+53% 
(toename sedimentatie) 

+48% 
(toename sedimentatie) 

+93% 
(toename sedimentatie) 

8 -281% 
(afname erosie) 

-213% 
(afname erosie) 

+138% 
(toename erosie) 

+65% 
(toename erosie) 
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Figuur 4.12 Gesimuleerde geïntegreerde residuele zandtransporten in het interessegebied voor de verschillende 

onderhoudsstrategieën: Strategie 1: 0.85 Mm3 morfologisch baggeren (rechtsboven), Strategie 2: 2 
Mm3 morfologisch baggeren  (linksboven), Strategie 3: geulwandsuppletie van 2 Mm3 (rechtsonder) 
en Strategie 4: geulwand van 2 Mm3 met morfologisch baggeren (linksonder). 
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In de tabel en figuren is te zien dat de erosie toeneemt en depositie afneemt in de Roompot-
Hompels (polygonen 5 en 6) ten opzichte van de referentiesimulatie als gevolg van het 
morfologisch baggeren van 0.85 Mm3 (Strategie 1). De zandbalans van de Schaar van 
Onrust (polygonen 3 en 4) blijft vrijwel gelijk aan de referentiesimulatie.  
 
Onderhoudsstrategie 2 (2 Mm3 morfologisch baggeren) verandert relatief weinig aan de 
zandbalans in Schaar van Onrust. Daarentegen verandert de zandbalans in de Roompot-
Hompels significant ten opzichte van de referentiesimulatie; in polygoon 5, waar gebaggerd 
is, slaat een erosietrend om in een depositietrend en in polygoon 6 slaat een depositietrend 
om in een erosietrend.  
 
De geulwandsuppletie zonder morfologisch baggeren leidt tot relatieve veranderingen in de 
zandbalans van de Schaar van Onrust en van de Roompot-Hompels. In de Schaar van 
Onrust neemt de erosieve trend in het westen (polygoon 3) sterk toe, en in het oosten 
(polygoon 4) licht af ten opzichte van de referentiesimulatie. In de Roompot-Hompels neemt 
de erosie in het westen (polygoon 5) relatief af, terwijl in het oosten (polygoon 6) de trend van 
depositie omslaat in een trend van erosie.  
 
Voor de geulwandsuppletie met morfologisch baggeren is de verandering in de zandbalans 
van de Schaar van Onrust vergelijkbaar met de geulwandsuppletie zonder morfologisch 
baggeren. In de Roompot-Hompels slaat net als bij de 2 Mm3 morfologisch baggeren 
strategie de erosietrend in polygoon 5 om in een depositietrend en de depositietrend in 
polygoon 6 in een erosietrend. 

4.6 Conclusies 
In dit hoofdstuk is een numeriek Delft3D model opgezet van het Roompot-Hompels-Onrust 
kustsysteem, dat als instrument gebruikt is om de effecten van vier onderhoudsstrategieën te 
onderzoeken op zowel de waterbeweging als zandtransport relatief ten opzichte van de 
referentiesituatie. Het model heeft een aantal beperkingen, waaronder het ontbreken van 
golfgedreven transport, welke effect zal hebben op met name de zandbalans langs de kust en 
op de ondieptes, en het ontbreken van de terugkoppeling op de morfologie, waardoor de 
zandbalansen alleen een initiële schatting zijn en in het algemeen een meer overdreven 
respons tonen na ingrepen dan in de werkelijkheid verwacht wordt. Om deze redenen wordt 
aangeraden om de resultaten van de modelsimulaties alleen in relatieve zin te vergelijken en 
niet te sturen op de absolute waarden van de resultaten.  
 
Ondanks de hierboven genoemde beperkingen hebben de modelexercities de volgende 
inzichten opgeleverd betreffende het effect van de vier beschouwde onderhoudsstrategieën: 
 

 Morfologisch baggeren van 0.85 Mm3. Het algemene stroombeeld verandert initieel 
weinig ten opzichte van de referentiesimulatie. De zandbalansen in de Roompot-
Hompels lijken aan te tonen dat de geul relatief minder hard sedimenteert, of meer 
erodeert dan in de referentiesimulatie. In de Schaar van Onrust vindt extra 
sedimentatie plaats.  

 Morfologisch baggeren van 2 Mm3. Ondanks deze grote ingreep verandert alleen de 
vloedstroom in de Roompot-Hompels significant ten opzichte van de 
referentiesimulatie. Initieel vindt veel sedimentatie plaats in het gebied dat gebaggerd 
is in de Roompot-Hompels. De Schaar van Onrust ondervindt geen additionele 
sedimentatie. 
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 Geulwandsuppletie van 2 Mm3. Door de geulwandsuppletie wordt de vloed- en 
ebstroom door de Schaar van Onrust naar het noorden toe gedrukt en neemt zowel 
het vloed- als het  ebdebiet in de Schaar van Onrust af. Hierbij lijkt de geul meer 
vloeddominant te worden. De getijgedreven erosie in de Schaar van Onrust neemt 
initieel relatief toe door de geulwandsuppletie. 

 Geulwandsuppletie van 2 Mm3 met morfologisch baggeren. De vloed- en ebstromen 
lijken in veel opzichten op de stromen in de twee eerdere simulaties. Het eb- en 
vloeddebiet in de Roompot-Hompels neemt licht toe en in de Schaar van Onrust 
nemen de debieten sterk af. De getijgedreven erosie in de Schaar van Onrust neemt 
initieel relatief toe, maar in mindere mate dan voor de geulwandsuppletie zonder 
morfologisch baggeren. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit rapport hebben we op basis van literatuuronderzoek, data-analyses en modelsimulaties 
de systeemwerking van het kustvak Noord-Beveland bestudeert, het morfologische baggeren 
gecombineerd met strandsuppleties geëvalueerd en het effect van mogelijke strategieën voor 
het kustonderhoud op de waterbeweging en zandtransporten in kaart gebracht. 
 
De belangrijkste beperking van de modelsimulaties is dat morfostatisch is gerekend. Dit 
betekent dat wel de waterbeweging en zandtransporten worden gesimuleerd, maar dat de 
bodem hierbij wordt vastgehouden. De consequentie is dat de modelresultaten alleen inzicht 
verschaffen in de mogelijke, initiële morfologische ontwikkelingen die in gang worden gezet 
als gevolg van de ingrepen.  
 
Deze studie heeft als doel om op basis van de systeemwerking een eerste inventarisatie te 
maken van mogelijke strategieën voor kustonderhoud van Noord-Beveland en de invloed van 
deze ingrepen op de waterbeweging en zandtransporten in kaart te brengen. Dit dient als 
onderbouwing van het doel van RWS, welke het verkrijgen van een goed onderbouwde 
strategie voor het beheren van dit kustvak vanuit een morfologisch perspectief is. 
 

5.1 Conclusies 
 
Systeemwerking 
De Roompot is vloedgedomineerd en de Oude Roompot is ebgedomineerd. De 
vloedgedomineerde Schaar van Onrust vormt de belangrijkste verbinding tussen deze twee 
getijdegeulen. De meer noordelijk gelegen ebschaar Roompot-Hompels vormt een tweede 
verbinding. 
 
De morfologische ontwikkeling wordt de laatste 50 jaren gedomineerd door aanpassingen 
aan veranderingen in het getij als het gevolg van de aanleg van de Deltawerken. De 
sedimentatie van de geulen als gevolg hiervan zal zich doorzetten tot een nieuw morfologisch 
evenwicht bereikt is, wat momenteel nog niet het geval lijkt te zijn.  
 
Het kustvak Noord-Beveland kan worden onderverdeeld in drie gedeeltes die zich 
morfologisch verschillend gedragen: de oostelijke JARKUS raaien (120-180), de midden 
raaien (200-280) en de westelijke raaien (300-360). De oostelijke raaien bouwen geleidelijk 
uit in zeewaartse richting gedurende de periode na aanleg van de Oosterscheldewerken 
(1988-2009), wat mede het resultaat is van suppleties en oostwaarts langstransport van 
zand. Ook de geulwand beweegt in zeewaartse richting. In de middenraaien is het oprukken 
van de Schaar van Onrust richting kust duidelijk zichtbaar en ondanks de vele suppleties 
wordt de BKL veelvuldig overschreden en blijft de langjarige trend negatief. De geul ligt vrij 
stabiel voor de westelijke raaien, terwijl hier de kustnabije zone sedimenteert. 
 
Over het algemeen is er een sterke trendbreuk zichtbaar voor en na aanleg van de 
Oosterscheldekering. Na aanleg is het oprukken van de Schaar van Onrust duidelijk 
vertraagd.  
 
Evaluatie morfologisch baggeren 
De 2004 ingreep is geslaagd in de zin dat gedurende vier jaar na aanleg de BKL 
overschrijding onder de afgesproken 15 m bleef. Hetzelfde geldt voor de ingrepen zoals 
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gedaan in 1993, 1996 en 2000. Voor de raaien 220-260 is een toekomstige BKL 
overschrijding voor 2012 zeer waarschijnlijk en deze zal mogelijkerwijs zeer dichtbij de 
voorheen toelaatbare 15 m binnen 4 jaar na aanleg van de suppletie (in 2008) liggen. 
 
Er is geen aanwijzing dat het morfologische baggeren heeft geleid tot een structurele 
afvlakking van de negatieve MKL trends. De kustwaartse migratie van de Schaar van Onrust 
is wel verminderd in de tijd, maar deze lijkt vooral te zijn veroorzaakt door de aanleg van de 
Oosterscheldewerken.  
 
Door het morfologische baggeren in 2004 en 2008 lijkt het gehele systeem wat meer water te 
trekken. Uit de metingen blijkt niet dat de beoogde verschuiving van getijvolumes van de 
Schaar van Onrust naar de Roompot-Hompels heeft plaatsgevonden. Dit is waarschijnlijk het 
gevolg van de meetfout die dezelfde orde van grootte heeft als de veranderingen in de 
getijvolumes. De constatering dat het morfologische baggeren niet of heel beperkt de 
waterbeweging heeft beïnvloed, wordt ondersteund door modelberekeningen.  
 
Het in 2004 en 2008 gebaggerde gebied lijkt zich niet te ontwikkelen tot een kortsluitgeul 
tussen de Roompot en Oude Roompot. Na vier jaar is 2-3% van het in 2004 gebaggerde 
volume gesedimenteerd op de baggerlocatie. Het in 2008 gebaggerde gebied sedimenteert 
veel sneller als gevolg van de baggerdiepte en –locatie, Hier is na ruim 1 jaar 14% van het 
oorspronkelijk volume gesedimenteerd.  
 
Effect strategieën voor kustonderhoud op waterbeweging en zandtransporten 
Met behulp van een dieptegemiddeld Delft3D model zonder wind- en golfforcering zijn 
morfologisch ingrepen gesimuleerd. Het morfologisch baggeren vindt plaats in een vast 
polygoon, die ook is gebruikt voor de 2008 ingreep. De modelresultaten zijn vergeleken met 
de referentiesituatie, i.e. zonder ingreep.  
 
Morfologisch baggeren van 0.85 Mm3 zand, vergelijkbaar met de 2008 ingreep, heeft initieel 
weinig invloed op het stroombeeld. De Roompot-Hompels sedimenteert langzamer/erodeert 
sneller. In de Schaar van Onrust vindt extra sedimentatie plaats.  
 
Door het morfologisch baggeren van 2 Mm3 zand verandert alleen de vloedstroom in de 
Roompot-Hompels. Initieel vindt veel sedimentatie plaats in het gebaggerde gebied. De 
Schaar van Onrust ondervindt geen additionele sedimentatie. 
 
Een geulwandsuppletie van 2 Mm3 in de Schaar van Onrust zorgt ervoor dat de vloed- en 
ebstroom door de Schaar van Onrust naar het noorden toe gedrukt worden. Ook nemen 
zowel het vloed- als het ebdebiet in de Schaar van Onrust af en lijkt deze geul meer 
vloeddominant te worden. De getijgedreven erosie in de Schaar van Onrust neemt initieel toe. 
 
De vloed- en ebstromen bij bovenstaande ingreep gecombineerd met morfologisch baggeren 
zijn vergelijkbaar met de twee eerder genoemde ingrepen: het eb- en vloeddebiet in de 
Roompot-Hompels neemt licht toe en in de Schaar van Onrust nemen de debieten sterk af. 
De getijgedreven erosie in de Schaar van Onrust neemt initieel toe, maar in mindere mate 
dan voor de geulwandsuppletie zonder morfologisch baggeren. 
 
Synthese 
Uit eerdere studies, de data-analyse en de modelsimulaties blijkt dat het morfologische 
baggeren zoals uitgevoerd in de Roompot-Hompels niet significant heeft bijgedragen aan het 
verminderen van de structurele erosie van de kustnabije zone voor de JARKUS raaien 220-
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260 in het kustvak Noord-Beveland. Wel lijkt het kustwaartse oprukken van de Schaar van 
Onrust te zijn afgenomen, waarschijnlijk door getijveranderingen als gevolg van de aanleg 
van de Oosterscheldewerken.  
 
Een mogelijke ingreep om de structurele erosie aan te pakken is een geulwandsuppletie in de 
Schaar van Onrust. Morfologisch baggeren lijkt weinig meerwaarde te hebben, en heeft 
bovendien als nadeel dat er geen zand aan het kustfundament toegevoegd wordt.   
 
De Onrustpolder is ook aangemerkt door de Waterdienst als locatie waar de huidige BKL 
ligging mogelijk niet optimaal is en eventueel verlegd zou moeten worden, op basis van het 
inzicht in de morfologische ontwikkeling. In het kader van het lopende Deltares – Waterdienst 
project Herziening BKL wordt dit nader onderzocht. De huidige studie ondersteunt deze 
overweging. 
 
Mogelijkerwijs biedt een grootschalige ingreep als de aanleg van een Zandmotor soelaas. 
RWS Zeeland heeft hiervoor al een eerste verkenning uitgevoerd. Dit wordt in het kader van 
het Building with Nature onderzoeksprogramma verder uitgewerkt. 

5.2 Aanbevelingen 
Om een effectieve en efficiënte morfologische ingreep te doen ten einde de structurele erosie 
in het kustvak Noord-Beveland te stoppen, is inzicht in de werking van het fysische systeem 
voorafgaand aan de ingreep en het effect van de ingreep hierop onontbeerlijk. Hoewel deze 
studie daaraan heeft bijgedragen, is de systeemkennis nog onvolledig. Hiertoe bevelen we de 
volgende onderzoeksactiviteiten aan: 
 
1 Modelvalidatie. Het in deze studie gehanteerde modelinstrumentarium is alleen 

gevalideerd aan de hand van waterstandsmetingen. Validatie met behulp van snelheids- 
en debietmetingen is noodzakelijk, zodat het model een betrouwbaar instrument is om 
strategieën voor kustonderhoud mee te verkennen.  

2 Morfostatische modelstimulaties met golf- en windforcering voor verschillende 
historische bodemliggingen. Hiermee kan wellicht de historische morfologische 
ontwikkeling beter worden verklaard en kunnen de drijvende processen worden 
geïdentificeerd.  

3 Morfodynamische modelsimulaties om de langjarige morfologische ontwikkelingen van 
mogelijke ingrepen te bestuderen. 

4 Monitoring. De hydrodynamische en morfodynamische metingen in het kader van het 
morfologische baggeren in 2004 en 2008 bleken van grote waarde in deze studie. Het 
lijkt zeer nuttig deze metingen voort te zetten en mogelijkerwijs uit te breiden met een 
aantal vaste punten in het interessegebied waar de stroomsnelheden worden gemeten, 
bijvoorbeeld in de geulen Roompot, Schaar van Onrust en Roompot-Hompels en op de 
ondiepte Hompels zelf. 

5 Learning-by-doing strategie. Gezien de complexiteit van het fysische systeem lijkt het 
verstandig om niet meteen een grote morfologische ingreep te doen, maar relatief klein 
(orde 1-2 Mm3) te beginnen, de morfologische ontwikkelingen goed te volgen en de 
strategie op basis van deze monitoring aan te passen in de lijn met de morfologisch 
baggeren strategie die eind jaren ’90 is ingezet. 
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B Kustprofielen 

 
Figuur B.1 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 120. 
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Figuur B.2 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 140. 
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Figuur B.3 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 160. 
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Figuur B.4 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 180. 
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Figuur B.5 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 200. 
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Figuur B.6 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 220. 
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Figuur B.7 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 240. 
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Figuur B.8 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 260. 
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Figuur B.9 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 280. 
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Figuur B.10 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 300. 
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Figuur B.11 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 320. 
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Figuur B.12 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 340. 
 



 

 
oktober 2010, definitief 
 

 
Verkenning van strategieën voor het kustonderhoud bij de Onrustpolder, Zeeland 
 

B-13  

 

 
Figuur B.13 Morfologische ontwikkeling JARKUS raai 360. 
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E Bodemveranderingen als gevolg van morfologisch baggeren 

 
Figuur E.1 Verschil tussen de bodemligging in november 2005 en november 2004. Blauw duidt op verdieping, 

rood op verondieping. De schaal is in [cm], een gridcel is 1 km². De rode lijn is de polygoon van het 
morfologisch baggeren in 2004, de zwarte lijn de polygoon van het morfologisch baggeren in 2008.  

 

 
Figuur E.2 Verschil tussen de bodemligging in april 2006 en november 2005. Blauw duidt op verdieping, rood 

op verondieping. De schaal is in [cm], een gridcel is 1 km². De dunne zwarte lijn is de polygoon van 
het morfologisch baggeren in 2004, de dikke zwarte lijn de polygoon van het morfologisch baggeren 
in 2008.  
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Figuur E.3 Verschil tussen de bodemligging in juni 2007 en april 2006. Blauw duidt op verdieping, rood op 

verondieping. De schaal is in [cm], een gridcel is 1 km². De dunne zwarte lijn is de polygoon van het 
morfologisch baggeren in 2004, de dikke zwarte lijn de polygoon van het morfologisch baggeren in 
2008.  

 

 
Figuur E.4 Verschil tussen de bodemligging in februari 2010 en juni 2009. Blauw duidt op verdieping, rood op 

verondieping. De schaal is in [cm], een gridcel is 1 km². De zwarte lijn is de polygoon van het 
morfologisch baggeren in 2008 




