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1  Versterking Duinwaterkering Noorderstrand 

1.1 Veiligheidsopgave Noorderstrand 
 
Tijdens de tweede toetsronde zijn de duinen bij het Noorderstrand afgekeurd. Het betreft 
hierbij de smalle zeereep tussen RSP 148 en 172. Het gebied is daarna opgenomen in het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In samenspraak met Rijkswaterstaat heeft 
Waterschap Zeeuwse Eilanden aan Deltares opdracht gegeven om een geavanceerde toets 
uit te voeren om een definitief oordeel te kunnen vellen over de veiligheid van de 
duinwaterkering. Deze geavanceerde toets (Deltares, 2009) heeft de noodzaak van een 
maatregel bij het Noorderstrand herbevestigd. 
 
Het Waterschap Scheldestromen heeft vervolgens een aantal varianten laten ontwikkelen 
voor de versterking van het Noorderstrand [Oranjewoud, (2011b)]. Vervolgens is een Milieu 
Effect Rapport (MER) opgesteld waarin de gevolgen van de versterking voor het milieu zijn 
beschreven [Oranjewoud (2011a)]. Als voorkeursalternatief heeft het Waterschap gekozen 
voor een landwaartse versterking aan de achterzijde van de zeereep. Op deze plaats komt 
vrijwel geen zandverlies voor, waardoor met een geringe hoeveelheid zand een robuuste 
versterking wordt gerealiseerd. De geraamde aanlegkosten voor deze variant worden in het 
MER geschat op € 4.200.000,- [Variant 2A]. Voor een versterking aan de zeewaartse zijde 
van het duin is veel meer zand nodig, omdat het zand hier in beweging is door getij, golven 
en wind. De geraamde aanlegkosten voor een variant met een duinversterking, stranduitbouw 
en zeewaartse verplaatsing van de geulwand worden geschat op € 15.200.000,- [Variant 1C].  
 
Het Rijk heeft in een brief aan het Waterschap aangegeven de voorkeur voor een 
landwaartse variant te delen. Op basis van een eigen inschatting verwachten zij dat de 
onderhoudskosten voor een zeewaartse versterking een factor 2 hoger is dan begroot door 
het Waterschap. 
 
Een nadeel van het landwaartse alternatief is echter dat de versterking plaats vindt op een 
locatie met een hoge natuurwaarde. Op grond hiervan heeft MER-commissie in een voorlopig 
oordeel op het MER gevraagd om de kosten voor de zeewaartse varianten 1B en 1C beter te 
onderbouwen. Er wordt aanbevolen te anticiperen op het autonome morfologische gedrag 
van de kust, en om een alternatief voor een versterkingsmaatregel uit te werken in de vorm 
van kustonderhoud [Variant 0+]. Op grond hiervan heeft Waterschap Scheldestromen aan 
Deltares opdracht gegeven voor een morfologisch onderzoek naar het autonome gedrag en 
de mogelijkheden voor zeewaartse alternatieven. 
 

1.2 Doelstelling morfologisch onderzoek versterking Noorderstrand 
 
De doelstelling van dit rapport betreft een naderde uitwerking van een aantal zeewaartse 
alternatieven ten behoeve van het vervolg van de MER - procedure, waarbij wordt 
geanticipeerd op het autonome morfologische gedrag van het Noorderstrand. De 
alternatieven die dienen te worden uitgewerkt betreffen de volgende alternatieven: 
• Variant 0+: Een maatregel in de vorm van verscherpt onderhoud waarmee gewaarborgd 

wordt dat er voldoende zand op het strand en het duin aanwezig is om dezelfde mate 
van veiligheid te verkrijgen als een versterking. 
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• Variant 1B: Een zeewaartse versterking van het duin, in combinatie met een 
zandbanket op het strand. 

• Variant 1C: Een zeewaartse versterking van het duin, in combinatie met een 
zandbanket en een geulwandverplaatsing. 

 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het (autonome) morfologisch gedrag van 
het Noorderstrand. Hierbij wordt ingegaan op de ontwikkeling van het duin, het droge en natte 
strand, de geulwand en het Brouwershavense Gat. 
 
In hoofdstuk 3 wordt een aantal duinafslagberekeningen uitgevoerd, met onder andere de 
varianten 1B en 1C zoals deze in het MER zijn beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van afslagberekeningen met het afslagmodel XBeach. Deze berekeningen geven inzicht in 
het zandverlies tijdens een normale storm en tijdens extreme omstandigheden. 
 
In hoofdstuk 4 worden op basis van de resultaten uit hoofdstuk 2 en 3 een advies gegeven 
over de drie zeewaartse alternatieven voor een duinversterking bij het Noorderstrand. 
Vervolgens bevat hoofdstuk 5 de conclusies uit de studie.  
 
In de bijlagen bevindt zich kaartmateriaal betreffende de hoogteligging van het Noorderstrand 
tussen 1997 en 2011, de ontwikkeling van het Brouwershavense Gat, en een beschrijving 
van de duinafslagberekeningen met XBeach. 
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2 Morfologisch gedrag Noorderstrand 

2.1 Beschrijving morfologische systemen 
 
In Deltares (2009) is een eerste beschrijving gegeven van de morfologische ontwikkeling van 
het gebied rond het Noorderstrand. Hierin komt ondermeer naar voren dat sinds eeuwen lang 
het menselijk handelen van grote invloed is geweest. Voor de bestaande situatie is de 
afsluiting van de Grevelingen door middel van de Brouwersdam in 1971 van zeer grote 
invloed. Een tweede factor betreft het kustonderhoud met strandsuppleties dat als doel heeft 
om kustachteruitgang te voorkomen. 
 

 
Figuur 2.1 Morfologische systemen gebied Noorderstrand 
 

 
Figuur 2.2 Overzicht studiegebied Noorderstrand. Boven: topografische kaart, onder: luchtfoto 
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In de huidige studie wordt dieper ingegaan op het morfologisch gedrag van het 
Noorderstrand. We richten ons op het gebied tussen RSP 84 en RSP 454 [Figuur 2.2]. Dit is 
iets westelijker dan het Noorderstrand zelf. Hierbij willen we het gebied beschrijven aan de 
hand van de volgende morfologische systemen [Figuur 2.1]. Van hoog naar laag betreft het: 
• Het duin van het Noorderstrand. Het betreft hierbij de zeereep boven de duinvoet [+3 m 

+ NAP]. 
• Het strand. Hierbij maken we onderscheid tussen het droge strand dat normaal niet 

onder loopt bij vloed [hoger dan +1,5 m + NAP], en het natte strand dat tijdens eb 
droogvalt [hoger dan -1,2 m + NAP]. 

• De geulwand. Het gaat hierbij om een steil talud tussen het natte strand en de bodem 
van het Brouwershavense Gat. Er is niet een duidelijke dieptecontour die kan worden 
gehanteerd als verticale grens, maar in deze studie richten we ons op de geulwand 
tussen -3 m + NAP en -5 m + NAP. 

• Het Brouwershavense Gat. Hierbij kijken we naar het voormalige mondingsgebied van 
de Grevelingen. 

 
Deze morfologische systemen ontwikkelen zich niet autonoom, maar beïnvloeden elkaar 
wederzijds [Figuur 2.1]. Dit betekent dat er in dit hoofdstuk soms vooruit wordt gegrepen naar 
een volgende paragraaf. Aan het einde van het hoofdstuk willen we een samenvattende 
beschrijving geven van het morfologische gedrag van het gebied rond het Noorderstrand. 
 
 

2.2 Ontwikkeling zeereep Noorderstrand 
 
De ontwikkeling van de zeereep langs het Noorderstrand verschilt per locatie, en wordt 
behalve door het natuurlijk gedrag beïnvloed door kustonderhoud. De afzonderlijke suppleties 
zijn weergegeven in Figuur 2.3. Er wordt hierbij opgemerkt dat voor de suppletie uit 1990, 
1994 en 1995 alleen de suppletiehoeveelheid en het suppletietraject bekend is. De 
gemiddelde hoeveelheid suppletievolume per meter kust per jaar voor de periode 1990 – 
2011 is weergegeven in Figuur 2.4. In 2012 is een suppletie gepland tussen RSP 106 en 
RSP 222 met een gemiddelde omvang van 50 m3/m. In deze paragaaf beginnen we met de 
beschrijving van de dwarsprofielen voor de JARKUS – raaien 106, 148, 172, 236, 319 en 437 
[Figuur 2.5]. We doen dit voor de periode vanaf 1990 tot en met 2011. 
 
Duinontwikkeling RSP 106 
Het duinprofiel bij RSP 106 is in 1990 aanzienlijk verzwaard, zowel op het duin als voor het 
duin. Deze versterking is sindsdien onaangetast gebleven. Aan de zeezijde vindt een uitbouw 
van het duinfront plaats tot een hoogte van +8 m + NAP [Figuur 2.7]. 
 
Duinontwikkeling RSP 148 
De huidige veiligheidsproblemen bevinden zich tussen RSP 148 en RSP 172. Ook in 1989 
was de veiligheid een probleem, op grond waarvan tussen RSP 84 en RSP 319 een 
duinverzwaring heeft plaatsgevonden. Voor RSP 148 betekende dit een zeewaartse uitbouw 
van ongeveer 20 meter. In de jaren daarna gaat deze duinverzwaring weer grotendeels 
verloren, totdat in 1999 de duinvoet op de zelfde plek ligt als in 1989. Vervolgens lijkt het 
duinfront zich te stabiliseren. In 2007 wordt een hoge strandsuppletie uitgevoerd. Uit het 
profiel van 2011 blijkt dat hier bovenop extra zand is terechtgekomen. Opvallend is dat deze 
raai het meest wordt gesuppleerd van het hele Noorderstrand [gemiddeld 44 m3/m/jaar, zie 
Figuur 2.4] . Dit heeft zich echter niet vertaald in een significante uitbouw van het duin.  
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Figuur 2.3 Overzicht afzonderlijke suppleties sinds 1990 voor het gebied RSP 84 – RSP 454 
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Figuur 2.4 Gemiddeld suppletievolume per meter kust per jaar voor de periode 1990 – 2011 
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Figuur 2.5 Ontwikkeling duinprofielen 
 

 
Figuur 2.6 Luchtfoto van het Noorderstrand in 1994. In het midden de suppletie bij raai RSP 172 [Foto RWS] 
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Figuur 2.7 Luchtfoto van het Noorderstrand in 2011 [Foto Waterschap Scheldestromen] 
 
Uit de geschetste profielen komt ook een grote variatie in hoogte voor, op en achter het duin. 
Een waarschijnlijke verklaring is dat deze variatie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid 
van vegetatie. Na de duinversterking in 1990 bestaat de vegetatie voornamelijk uit helmgras 
[Figuur 2.6]. In de jaren erna treedt er verruiging van de vegetatie op [Figuur 2.7]. Hierdoor 
kunnen er fouten ontstaan bij de hoogtemetingen vanuit een vliegtuig. 
 

 
Figuur 2.8 Duinontwikkeling voor de zeereep tussen RSP 197 en RSP 251 in 2011 [Foto Waterschap 

Scheldestromen] 
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Duinontwikkeling RSP 172 
Ook in RSP 172 is in 1990 een zeewaartse duinversterking uitgevoerd, met een uitbouw van 
ongeveer 20 meter. Net als RSP 148 wordt deze versterking in de jaren erna aangetast. In 
tegenstelling tot RSP 148 wordt er in 1994 een hoge strandsuppletie uitgevoerd tot een 
hoogte van +5 m + NAP en een breedte van 20 meter [Figuur 2.6]. In 1999 blijkt hier de helft 
van te zijn verdwenen. Na 2000 stabiliseert zich het duinfront voor het lagere deel, het hogere 
deel bouwt lijkt uit te bouwen, hoewel hier ook sprake kan zijn van meetfouten door 
vegetatiegroei. De strandsuppletie uit 2007 blijkt in 2011 nog volledig intact. 
 
Duinontwikkeling RSP 236 
Bij RSP 236 zien we een gestage uitbouw van het duin. Deze uitbouw komt tot stand 
vanwege natuurlijke processen, de hoeveelheid kustonderhoud is hier minimaal [Figuur 2.4]. 
Tussen 1999 en 2005 ontwikkelt zich een nieuw duin voor de zeereep. Dit vindt plaats tussen 
RSP 197 en RSP 251 [Figuur 2.8]. 
 
 
Duinontwikkeling RSP 319 
RSP 319 is de westelijke grens van de duinsuppletie uit 1990 [Figuur 2.3]. Deze blijkt 
overigens in 1995 weer verdwenen. De suppletie uit 1999 bevindt zich grotendeels onder de 
duinvoet. In de jaren erna bouwt het duin zich over een afstand van ongeveer 15 meter uit 
totdat in 2006 de meest zeewaartse positie wordt bereikt. Vanaf dat jaar treedt er weer 
duinerosie op. Dit blijkt het geval te zijn voor het gebied RSP 284 – RSP 337 [Figuur 2.9]. 
 
Duinontwikkeling RSP 437 
Voor de zeereep bij RSP 437 is sinds 1999 sprake van jonge duinvorming [Figuur 2.10]. De 
geleidelijke ontwikkeling door de jaren heen maakt duidelijk dat hier sprake is van een 
natuurlijk proces. De zeereep zelf toont zelf weinig veranderingen in de tijd. 
 

 
Figuur 2.9 Duinerosie en een smal droog strand tussen RSP 197 en RSP 251 in 2011 [Foto Waterschap 

Scheldestromen] 
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Figuur 2.10 Kust ten westen van het Noorderstrand in 2011 [Foto Waterschap Scheldestromen] 
 
Ontwikkeling van het duinfront en het duin boven rekenpeil 
In Figuur 2.11 en Figuur 2.12 is de ontwikkeling van het duin op een andere manier 
weergegeven dan de profielen in Figuur 2.5. Het duinfront betreft de ontwikkeling van de 
gemiddelde horizontale positie van het duintalud tussen +4 m + NAP en +3 m + NAP. Dit deel 
van het duin wordt tijdens suppleties met zand aangevuld. Daarnaast wordt het duin boven 
rekenpeil weergegeven, het betreft hierbij de gemiddelde horizontale positie van het duintalud 
tussen +5.5 m + NAP en +8 m + NAP. Met uitzondering van 1990 wordt op deze hoogte niet 
gesuppleerd. Deze posities wordt op een vergelijkbare wijze berekend als de Momentane 
Kustlijn (MKL). 
 
In de figuren worden de lineaire trends bepaald uit de jaarlijkse posities voor de perioden van 
ongeveer vijf jaar. Hierbij zijn de jaren waarin een suppletie is uitgevoerd gebruikt als 
begrenzing van een periode [Figuur 2.3]. De suppleties worden op deze wijze niet 
meegenomen in de trendberekening. De uitbouw van het duin door de aangebrachte 
suppleties is hier niet in meegenomen. Dit betekent dat de berekende trends enkel het gevolg 
zijn van aanpassing van het duinfront door natuurlijke processen. Hieruit leiden we het 
volgende af: 
• A: In de periode 1971 – 1989 is in het westelijk deel tussen RSP 284 en RSP 454 

afwisselend sprake van voor- en achteruitgang van het duinfront met een snelheid van 
maximaal 2 m/jaar.  

• B: Het duinfront van het Noorderstrand tussen RSP 126 en RSP 267 is veel minder 
dynamisch. Hierbij varieert de snelheid in beide richtingen met een maximum snelheid 
van 0,5 m/jaar. Bij RSP 84 en RSP 106 neemt de snelheid weer toe tot 1 m/jaar. 

• C: De eerste suppletie in dit gebied betreft de duinverzwaring in 1990. Deze suppletie is 
uitgevoerd over relatief een lang traject. Na de suppletie neemt de dynamiek van het 
duinfront toe tot maximaal 4 m/jaar. Opvallend is dat er afwisselend sprake is van 
vooruitgang en achteruitgang. Het lijkt erop dat de duinversterking hier weinig invloed 
op heeft. 

• D: In 1994 en 1995 zijn twee suppleties uitgevoerd over een relatief kort traject. Vooral 
de suppletie tussen RSP 357 en RSP 454 verdwijnt in snel tempo met een snelheid van 
15 m/jaar. Aan de uiteinden van de suppletie bouwt het duinfront uit. De dynamiek van 
het duinfront tussen RSP 148 en RSP 197 wijkt na de suppletie niet opvallend af ten 
opzichte van de periode ervoor. 
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Figuur 2.11 Ontwikkeling van het duinfront in de tijd in m/jaar en de positie voor een aantal jaren. Ook is 

aangegeven of in het jaar voor de trendperiode een strandsuppletie is uitgevoerd. Dit is weergegeven als 
een cirkel met dezelfde kleur als de trendperiode erna. 
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Figuur 2.12 Ontwikkeling van het duin boven rekenpeil in de tijd in m/jaar en de positie voor een aantal jaren. Ook is 

aangegeven of in het jaar voor de trendperiode een strandsuppletie is uitgevoerd. Dit is weergegeven als 
een cirkel met dezelfde kleur als de trendperiode erna. 
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• E: Het wisselend patroon in de duindynamiek dat vanaf 1971 zichtbaar is, is ook 
zichtbaar voor de periode 2000 - 2011. Hierin is een golfpatroon zichtbaar dat zich naar 
het oosten verplaatst. 

• F: Uit de lijnen met de positie van het duinfront blijkt dat sinds 1990 het duinfront (door 
het kustonderhoud) naar voren is verschoven voor het gebied tussen RSP 337 en RSP 
454 en tussen RSP 172 en RSP 267. Voor het gebied tussen RSP 284 en RSP 319 en 
tussen RSP 106 en RSP 148 is er geen vooruitgang te zien.  

• G: Het duin boven rekenpeil laat tot 1990 geen verandering van betekenis zien. 
• H: Na de duinverzwaring in 1990 zien we een achteruitgang van het duin boven 

rekenpeil voor de locaties RSP 148 en RSP 172, en ten westen van RSP 284. Tussen 
RSP 197 en RSP 267 is sprake van duingroei. 

• I: Na 2000 groeit het duin voor het hele traject aan. Alleen de posities RSP 148 en RSP 
172, en RSP 319 blijven achter. 

• J: Uit de posities van het duin boven rekenpeil blijkt dat deze sinds voor grote delen 
zeewaarts verplaatst, met uitzondering van de trajecten RSP 126 – RSP 172 en RSP 
284 – RSP 319. 

 

2.3 Ontwikkeling van het strand 
 
In de vorige paragraaf is een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van het duin van het 
Noorderstrand. Hieruit bleek dat er langs het kusttraject een afwisselend patroon bestaat van 
vooruitgang en achteruitgang van het duinfront. Dit patroon blijkt zich in de tijd te verplaatsen 
in oostelijke richting. Deze ontwikkeling wordt naar alle waarschijnlijkheid sterk beïnvloed 
door de morfologische ontwikkeling van het strand. Dit is het onderwerp van deze paragraaf. 
 
Net als in Figuur 2.11 presenteren we de ontwikkeling van de posities van het droge strand 
[Figuur 2.13] en het natte strand [Figuur 2.14]. De positie van het droge strand wordt 
berekend uit de horizontale laag tussen +3 m + NAP en 1,5 m + NAP. Het natte strand wordt 
berekend uit de horizontale laag tussen +1,5 m + NAP en -1,2 m + NAP. Uit de analyse van 
de figuren leiden we het volgende af: 
• A: Het golfpatroon in vooruitgang en achteruitgang, zoals we dit bij het duinfront zagen, 

blijkt ook voor het droge en het natte strand vanaf 1971 zichtbaar te zijn. Tot 1995 
varieert de snelheid waarmee de positie van het droge strand in dwarsrichting verplaatst 
tussen de -5 m/jaar en + 4 m/jaar. De positie van het natte strand varieert tussen de -5 
m/jaar en de +10 m/jaar 

• B: Na de suppletie van 1994 en 1995 neemt de dynamiek sterk toe. Ten oosten van 
RSP 357 neemt het droge en het natte strand met tientallen meters toe. Met name het 
droge strand laat een sterk golvend patroon zien. 

• C: In de jaren na 2000 is de verandering van het natte en het droge strand niet meer zo 
extreem als na de suppletie van 1994 en 1995. Toch is de dynamiek groter dan in de 
tijd toen er nog geen kustsuppleties werden uitgevoerd. 

 
In Figuur 2.15 is de breedte van het droge, natte en totale strand weergegeven voor een 
zestal profielen. Hierin valt het volgende op: 
• RSP 106: De totale breedte van het strand is stabiel en varieert tussen de 100 en de 

140 meter. Het droge strand ontwikkelt zich ten koste van het natte strand. 
• RSP 148 en RSP 172: De totale breedte van het strand is sinds 1971 toegenomen van 

80 - 100 meter tot ongeveer 130 - 150 meter in 1985. Sindsdien is deze breedte stabiel. 
Het droge strand heeft een minimumbreedte van ongeveer 10 meter, met enkele 
uitschieters boven de 50 meter. 
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Figuur 2.13 Ontwikkeling van het droge strand in de tijd 
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Figuur 2.14 Ontwikkeling van het natte strand in de tijd 
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Figuur 2.15 Ontwikkeling strandbreedte 
 
• RSP 236: De totale breedte van het strand is toegenomen van ongeveer 100 meter in 

1971 tot ongeveer 220 meter in 2000. Sindsdien is deze breedte stabiel. Het droge 
strand laat eveneens een toename zien, hoewel hier veel fluctuaties aanwezig zijn. Het 
natte strand is gemiddeld stabiel. 

• RSP 319: De totale breedte van het strand fluctueert tot 1990 rond de 150 meter en 
maakt daarna een sprong naar rond de 200 meter. Het droge strand laat in 1998 een 
toename zien tot ongeveer 100 m. Dit is in 2005 weer afgenomen tot 30 meter. 

• RSP 437: De totale breedte van het strand varieert tot 2000 tussen de 150 en 220 
meter, maar neemt sindsdien af tot ongeveer 100 meter. Dit hangt voor een groot deel 
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samen met de vorming van jong duin voor de zeereep [Figuur 2.5]. Het droge strand 
varieert tussen de 20 en 50 meter. 

 

 
Figuur 2.16 Luchtfoto van het Noorderstrand in 1999 [Foto RWS] 

 
Figuur 2.17 Luchtfoto van het Noorderstrand in 2005 [Foto RWS] 
 
De patronen in de positie van het duinfront, het droge strand en het natte strand wijzen op de 
aanwezigheid van een zandgolf die zich langs de kust verplaatst. Dit is ook zichtbaar op de 
luchtfoto’s die met regelmaat van het Noorderstrand worden genomen. Figuur 2.16 laat het 
strand zien in 1999. In dat jaar is een breed strand aanwezig tussen RSP 172 en RSP 222. 
Bij RSP 267 is sprake van een smal droog strand. Op het natte strand is een aantal slenken 
zichtbaar die het strand ontwateren tijdens eb. Door de aanwezigheid van een strandhaak die 
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zich van west naar oost ontwikkelt is de stroomrichting in de slenk eveneens van west naar 
oost. 
 
Figuur 2.17 laat het Noorderstrand in 2005 zien. In dit jaar is een breed strand aanwezig bij 
RSP 267. Het dal dat zich hier in 1999 bevond is in oostelijke richting verplaatst tot voorbij 
RSP 172. Duidelijk zichtbaar zijn de twee strandhaken met bijbehorende slenken. 

 
Figuur 2.18 Hoogtekaart 1988 met een vergelijking van de hoogtelijnen uit 1998 (gestippeld) en 2011 

(doorgetrokken) 
 
In bijlage A zijn gedetailleerde hoogtekaarten weergegeven voor elk jaar vanaf 1997 tot en 
met 2011. De gegevens zijn afkomstig uit de jaarlijkse kustmetingen. In deze kaarten is de 
zandgolf duidelijk zichtbaar. Gedurende deze periode heeft de zandgolf juist een volledige 
cyclus doorlopen. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 2.18, waarin de hoogtekaart uit 1998 is 
weergegeven met de hoogtelijnen uit 1998 en 2011. Voor de legenda wordt verwezen naar 
bijlage A. 
 
De lengte van de zandgolf bedraagt ongeveer 2300 meter, wat goed kan worden bepaald uit 
de hoogtekaart uit 2006. Uitgaande van een periode van 13 jaar volgt een 
voortplantingssnelheid in oostelijke richting tussen 150 en 200 m/jaar bedraagt. De breedte 
van het droge strand over een zandgolf varieert tussen 15 en 150 meter [Figuur 2.15]. De 
breedte van het natte en droge strand gezamenlijk laat echter weinig fluctuaties zien. 
 
In Figuur 2.19 volgen we de verplaatsing van de zandgolf voor de periode tussen 2000 en 
2003. We willen aandacht besteden aan de volgende aspecten: 
• A: Tussen 2000 en 2001 ontwikkelt zich bij RSP 222 een strandhaak op het natte 

strand. De uitbouw van deze strandhaak wordt veroorzaakt door het zandtransport dat 
ontstaat de golfgedreven langsstroming in de brandingszone. Doordat de golven vanuit 
het westen komen, is deze stroming naar het oosten gericht. Aan het einde van de 
strandhaak neemt deze stroming af en wordt het zand afgezet. Daarnaast is er sprake 
van windgedreven zandtransport dat door de dominante windrichting uit het westen 
eveneens oostwaarts is gericht. Dit windgedreven transport kan alleen optreden op een 
strand met een droog oppervlak. Omdat voorbij een strandhaak het strand lager ligt, en 
daardoor vaker nat is, wordt bij deze overgang veel van het door de wind aangevoerde 
zand afgezet [Oost et al. (2000)]. 
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Figuur 2.19  Ontwikkeling zandgolf voor de periode 2000 – 2003. Hierbij worden de hoogtelijnen van twee 

opeenvolgende jaren met elkaar vergeleken. De gestippelde lijn betreft het jaar van de hoogtekaart, de 
doorgetrokken lijn betreft het jaar ervoor. 

 
• B: Door de vorming van de standhaken ontstaan op het natte strand zogenaamde 

kombergingsgebieden die tijdens vloed volstromen. Het oppervlak van deze 
kombergingsgebieden wordt bepaald door de lengte van de strandhaak en de afstand 
tussen de strandhaak en het droge strand. Hoe groter het kombergingsgebied is, hoe 
meer water er via een slenk zal moeten worden afgevoerd. 

• C: Slenken die aan de voorkant van een zandgolf uitmonden kunnen erosie van het 
droge strand veroorzaken. Omdat het droge strand hier toch al smal is, kan aantasting 
van het duin ontstaan. Dit verklaart de erosie van het duinfront in de periode 2000 – 
2003 op RSP 172 en RSP 397. Dit zijn exact de locaties waar de voorkant van een 
zandgolf zich bevindt. 

• D: Opvallend is te zien hoe zich in 2001 een nieuwe strandhaak vormt bij RSP 377. 
Voor die tijd was er sprake van een rechte strandlijn. Op andere kaarten komen we het 
ontstaan van strandhaken vaker tegen. 

• E: Als de afvoer door een slenk afneemt, bijvoorbeeld omdat een kombergingsgebied 
zich vult met zand dat door de wind wordt aangedreven, kan een strandhaak in staat 
zijn om een slenk af te sluiten. Dit is vergelijkbaar met de theorie van Escoffier (1940) 
voor getijdebekkens.  
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2.4 Zeewaartse verplaatsing geulwand 
 
Door de aanwezigheid van het Brouwershavense Gat is er sprake van een smalle 
onderwateroever, die wordt begrensd door een vaak steile geulwand. Sinds de aanleg van de 
Brouwersdam is de invloed van het Brouwershavense Gat op het Noorderstrand afgenomen. 
Hierdoor werd het mogelijk dat de geulwand zich in zeewaartse richting verplaatste. 
 
In Figuur 2.20 is de ontwikkeling van de positie van de geulwand in de tijd weergegeven. 
Deze positie wordt bepaald door de horizontale laag tussen -3 m + NAP en -5 m + NAP. In de 
figuur is de trendontwikkeling in m/jaar weergegeven voor een viertal perioden. Hierbij nemen 
we het volgende waar: 
• A: Tussen RSP 397 en RSP 454 zien we alleen een uitbouw van de geulwand tussen 

1971 en 1990. Vanaf 2000 treedt er zelfs een achteruitgang van de geulwand op. De 
oorzaak van deze teruggang hangt waarschijnlijk samen met morfologische 
ontwikkelingen ten westen van ons studiegebied. 

• B: Tussen RSP 301 en RSP 377 verplaatst de geulwand zeewaarts in de periode 
tussen 1980 en 2000. Na 2000 verandert de positie van de geulwand nauwelijks. 

• C: Tussen RSP 197 en RSP 284 treedt voor alle periode een sterke uitbouw van de 
geulwand op. Opvallend is dat het knikpunt in de geulwand zich steeds meer oostwaarts 
verplaatst. Hierbij definiëren we het knikpunt als de positie waar de geulwand een 
maximale kromming in kustlangse richting heeft. Tussen 1970 en 1980 bevindt het 
knikpunt zich bij RSP 284, in 1990 bij RSP 251, 2000 bij RSP 236 en in 2011 tussen 
RSP 222 en RSP 197. Dit betekent een verplaatsing met een gemiddelde snelheid van 
ongeveer 25 m/jaar. 

• D: De geulwand tussen RSP 106 en RSP 172 laat een geleidelijke uitbouw zien. 
• E: Bij RSP 84 neemt de snelheid waarmee de geulwand uitbreidt weer toe. Dit is 

blijkbaar het gevolg van blokkade van het zandtransport door de Brouwersdam. 
 

 
Figuur 2.20 Ontwikkeling geulwand in de tijd 
 
Als we meer gedetailleerd naar de uitbouw van de geulwand kijken, dan zien we dat de 
maximale uitbouw van de geulwand zich bij de top van de zandgolf bevindt [Figuur 2.21]. Net 
als bij de vorming van de strandhaak speelt waarschijnlijk zowel het golfgedreven 
langstransport als het windtransport een rol. Daarnaast kan er ook zand naar buiten worden 
getransporteerd door middel van afvoer via de slenk. 
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Figuur 2.21  Relatie tussen de top van een zandgolf en de uitbouw van de geulwand. Situatie 2003 en 2010 
 

2.5 Ontwikkeling Brouwershavense Gat 
 
De morfologische ontwikkelingen in het Brouwershavense Gat in de afgelopen decennia 
worden sterk bepaald door de aanleg van de Brouwersdam. Hierdoor is de invloed van het 
getij in het Brouwershavense Gat aanzienlijk afgenomen. Dit heeft als gevolg gehad dat de 
getijgeulen veel ondieper zijn geworden, terwijl er erosie optrad bij een aantal zandplaten. In 
paragraaf 2.4 is reeds beschreven hoe de geulwand zich zeewaarts verplaatste. Als 
voorbeeld geeft Figuur 2.22 dwarsprofielen voor verschillende jaren voor RSP 197. 
 
De aanzanding van het Brouwershavense Gat is geïllustreerd in Figuur 2.23. Hieruit blijkt dat 
de aanzandingssnelheid van de geulbodem geleidelijk is afgenomen van meer dan 40 
centimeter per jaar in de periode 1971 – 1984 naar een stabiele situatie westelijk van RSP 
197 en een licht aanzandende trend van ongeveer 10 centimeter per jaar in het oostelijk deel.  
 
Vlak bij de geulwand komen ook negatieve trends voor. Het betreft hierbij vaak een enkele 
rastercel. Vermoedelijk is dit het gevolg van een combinatie van geulwandontwikkeling en 
meetonnauwkeurigheid. 
 
Deze grote veranderingen hebben zich niet alleen voorgedaan ter plaatse van het 
Noorderstrand, maar zien we voor het hele mondingsgebied van de Grevelingen. Dit wordt 
geïllustreerd met de kaarten uit Bijlage B. Sinds 1971 zien we de ontwikkeling van de 
Voordelta, een sterke erosie van de zandplaten ten noorden van het Brouwershavense Gat 
en aanzanding van de getijgeulen. Na veertig jaar is een nieuwe evenwichtssituatie bereikt.  
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Figuur 2.22 Ontwikkeling doorsnede Brouwershavense Gat in de tijd (RSP 197) 
 

 
Figuur 2.23 Bodemontwikkeling Brouwershavense Gat na sluiting van de Brouwersdam. Boven: periode 1971 – 

1980, Onder: periode 2000 - 2009 
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2.6 Vooruitblik morfologische ontwikkelingen Noorderstrand 
 
Uit de analyse van het morfologisch gedrag van het Noorderstrand blijkt dat dit gebied sterk 
wordt beïnvloed door de volgende twee fenomenen: 
• Door de afsluiting van de Brouwersdam is het Brouwershavense Gat sterk aangezand. 

Hierdoor werd het mogelijk dat de geulwand voor het Noorderstrand zich sterk 
zeewaarts verplaatste. Als gevolg hiervan nam de strandbreedte sterk toe. 

• Op het strand blijkt sprake van een zandgolf die zich van west naar oost verplaatst, met 
een lengte van 2300 meter, een periode van 13 jaar en een voortplatingssnelheid van 
150 – 200 m/jaar. Als gevolg hiervan komen in het gebied strandhaken en slenken voor. 
Deze fenomenen dragen bij aan het zandverlies van het strand over de geulwand bij de 
top van de zandgolf, en aan aantasting van het duin in de trog van de zandgolf. 

 
Op basis van deze nieuwe inzichten willen we in deze paragraaf voorspellen hoe het duin, 
strand, geulwand en het Brouwershavense Gat zich de komende jaren zullen gedragen. 
Hierbij is geen rekening gehouden met een versterking vanwege de veiligheid. 
 
Ontwikkeling duin 
De veranderingen van het duin vinden slechts langzaam plaats. Voor de trajecten RSP 84 – 
RSP 106, RSP 197 – RSP 267 en RSP 337 – RSP 454 verwachten we dat er verdere 
duinontwikkeling plaatsvindt. De trajecten RSP 126 – RSP 173 en RSP 284 – RSP 319 zullen 
naar verwachting nog teveel worden aangetast om duinontwikkeling mogelijk te maken. Door 
het dynamisch gedrag van de zandgolf zal met regelmaat het duinfront worden aangetast. Na 
de versterking in 1990 bleek het duin bij bij RSP 148 over een afstand van 20 meter te 
eroderen. In de periode 2003 bleek er opnieuw erosie op te treden. Uitgaande van een 
periode van de zandgolf van 13 jaar kan er in 2016 opnieuw aantasting van het duin bij RSP 
148 – RSP 172 worden verwacht. Omdat er nauwelijks sprake is van natuurlijk herstel, de 
dominante windrichting is namelijk parallel aan het duin, zal doormiddel van kustonderhoud 
herstel moeten worden uitgevoerd. 
 

 
Figuur 2.24 Slenk op Ameland met een aantasting van het duinfront [Oost et al. (2000)] 
 
Ontwikkeling strand 
In 2011 bevindt de top van de zandgolf zich bij RSP 197, terwijl een nieuwe zandgolf 
aankomt bij RSP 337. De trog van de zandgolf die nu tussen RSP 251 en RSP 319 ligt, zal 
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zich de komende jaren naar het oosten verplaatsen. Naar verwachting zal rond 2016 opnieuw 
een minimaal profiel aanwezig zijn bij het onveilig duin tussen RSP 148 en RSP 172. 
 
Door deze strandvlakte zal het kombergingsgebied op het natte strand toenemen. Hierdoor 
zal tijdens eb meer water door de slenken moeten worden afgevoerd, waardoor deze dieper 
en breder worden. Als deze slenken in de buurt van de duinwaterkering liggen, kan hierdoor 
een ernstige aantasting van het duinfront optreden. Als voorbeeld van een dergelijke situatie 
geeft Figuur 2.24 een luchtfoto weer van aantasting van het duinfront bij Ameland door een 
slenk [Oost et al. (2000)]. 
 
Uitbouw geulwand 
Het knikpunt van de geulwand zal zich verder in oostelijke richting verplaatsen. Uiteindelijk 
zal dit leiden tot een strandvlakte tussen RSP 267 en de Brouwersdam. Op dit moment 
verschuift het knikpunt zich ongeveer met een snelheid van ongeveer 25 meter per jaar naar 
het oosten. Op basis hiervan schatten we in dat over ongeveer 100 jaar het knikpunt de 
Brouwershavense Dam zal hebben bereikt. 

 
Brouwershavense Gat 
Het Brouwershavense Gat is nu bijna op evenwicht. Naar verwachting zal de stijging van de 
geulbodem in het oostelijk deel binnen enkele jaren zijn beëindigd. 
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3  Duinafslag en strandontwikkeling tijdens storm  

3.1 Veiligheid Noorderstrand tussen RSP 148 en RSP 172 
 
In Deltares (2009) is op basis van het wettelijk toetinstrumentarium1, een beoordeling 
uitgevoerd van de veiligheid van het Noorderstrand. Hierbij zijn duinafslagberekeningen 
uitgevoerd met het model DUROS+ dat in het TRDA2006 wordt voorgeschreven. Omdat het 
model DUROS+ geen rekening houdt met zandverlies uit het profiel in langsrichting van de 
kust is hiervoor een inschatting gemaakt. Het betreft een verlies van 30 m3/m vanwege 
zandverlies uit het profiel tijdens storm, en 40 m3/m vanwege mogelijk achterstallig 
kustonderhoud. Figuur 3.1 laat zien dat voor een groot aantal jaren de berekende duinerosie 
de landwaartse grens van de duinwaterkering overschrijdt, waardoor er sprake is van een 
onveilige situatie. 
 

 
Figuur 3.1 Resultaat veiligheidsberekening Deltares (2009). De oranje lijn geeft de landwaartse grens van de 

waterkering weer. Bij methode 1 is gerekend met DUROS+, bij methode 2 is bovendien rekening gehouden 
met een zandverlies van 30 m3/m per storm en in methode 3 is daarbij nog rekening gehouden met 
achterstallig kustonderhoud van 40 m3/m aan het begin van de storm. 

 
Vanaf 2008 tot op heden ligt het afslagpunt zeewaarts van de waterkeringgrens, hetgeen 
gunstig is. Naar verwachting is dit tijdelijk van aard omdat in 2016 het zwakke duintraject 
tussen RSP 148 en RSP 172 door de zandgolf opnieuw zal worden bedreigd. Volgens de 

                                                   
1. Het wettelijk toetsinstrumentarium bestaat uit het Voorschrift Toetsen op veiligheid (VTV2006) en Hydraulische 

Randvoorwaarden (HR2006), die in 2007 door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zijn vastgesteld. 
Voor duinwaterkeringen verwijst het VTV2006 naar het Technisch Rapport Duinafslag (TRDA2006) 
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wettelijke toetssystematiek betekent dit dat de waterkering als onveilig dient te worden 
beoordeeld. 
 

3.2 Morfologische berekeningen met XBeach 
 
In dit hoofdstuk worden duinafslagberekeningen uitgevoerd met XBeach. Het doel hierbij is 
inzicht te krijgen in het autonome morfologisch gedrag van het Noorderstrand tijdens storm, 
en om inzicht te krijgen in het gedrag van de Varianten 1B en 1C. Voor een 
veiligheidsbeoordeling met XBeach is een veel uitvoeriger studie nodig. Hiervoor is nu geen 
aanleiding voor aanwezig [paragraaf 3.1]. 
 
In paragraaf 3.3 worden berekeningen uitgevoerd voor een “normale” zware storm met een 
tijdsvariërende waterstand en golfcondities. Het doel van deze berekeningen betreft de 
hoeveelheid duinafslag, de ontwikkeling van de strandhaak op het strand en het gedrag van 
de geulwand. 
 
In paragraaf 3.4 worden berekeningen uitgevoerd naar het gedrag van het Noorderstrand 
onder extreme omstandigheden. Hierbij worden de volgende varianten doorgerekend: 
• Er zijn berekeningen uitgevoerd met een vaste waterstand (zoals bij de detailtoets uit 

het TRDA2006) en met een in de tijd variërende waterstand. 
• Er is gevarieerd met de bodemligging uit 2003 en 2009. 
• Er is gevarieerd met golfaanval vanuit het noordwesten en noorden. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met bodemschematisaties uit 2003 en 2009 die 
verschillende fasen van de zandgolf weergeven. Daarnaast worden berekeningen uitgevoerd 
voor de Varianten 1B en 1C. Deze varianten zijn opgesteld op basis van de Variantennotie 
[Oranjewoud (2011b)] en zijn weergegeven in Figuur 3.2. Een uitgebreide beschrijving van 
het rekenproces, de gebruikte bodemschematisaties en hydraulische randvoorwaarden vindt 
plaats in Appendix C.  
 

 
Figuur 3.2 Ontwerp Alternatieven 1B en 1C in de XBeach berekeningen 
 
Variant 1B: Duinversterking met zandbanket 

Het ontwerp voor Variant 1B betreft een zeewaartse versterking van het duinfront. In het 
globaal ontwerp zoals weergegeven in Figuur 3.2 wordt tussen RSP 284 en 84 het duinfront 
versterkt met een banket van 30 meter lang en een kruinhoogte van +8 m + NAP. Tevens 
wordt er een zandbanket aangebracht, zodat tijdens hoogwater een breed droog strand 
aanwezig is. Figuur 3.3 toont dwarsdoorsneden ter plaatse van RSP 106 en 148. 
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Variant 1C: Duinversterking met zandbanket en geulwandverplaatsing 

Variant 1C is een uitbreiding van Variant 1B met een geulwandverplaatsing in het oostelijk 
deel van het gebied waar het strand relatief nog smal is [Figuur 3.2]. Deze uitbouw dient als 
buffer voor zand verlies onder niet-maatgevende omstandigheden. De steile geulwand (die 
begint op NAP-2m) wordt in deze variant tussen RSP 84 en 197 naar voren geschoven. Bij 
RSP 148 is de zeewaartse verschuiving circa 50 meter, bij RSP 106 circa 100 meter [Figuur 
3.4]. Hierbij krijgt de geulwand een flauwer profiel dan de bestaande geulwand. 

 
Figuur 3.3 Zeewaartse versterking duinfront volgens Variant 1B 

 
Figuur 3.4 Zeewaartse versterking duinfront met geulwandsuppletie volgens Variant 1C 
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3.3 Het Noorderstrand tijdens normale stormomstandigheden 

3.3.1 Bestaande situatie 
 
Hoofdstuk 2 bevat een uitgebreide analyse van het morfologische gedrag van het 
Noorderstrand vanaf 1971. Om een schatting te kunnen maken van de morfologische 
ontwikkeling onder “normale” stormomstandigheden voor verschillende varianten aan de 
hand van een rekenmodel zijn berekeningen uitgevoerd met XBeach voor een storm waarvan 
het stormvloedpeil een overschrijdingskans heeft van 1/10 per jaar [Figuur 3.5].  

 
Figuur 3.5 Verloop van de waterstand tijdens XBeach berekeningen met een normale storm (kans van voorkomen 

eens in de 10 jaar). De rode stippellijnen geven de momenten van 9 en 16 uur aan. 
 

 
Figuur 3.6 Sediment transport tijdens verschillende stadia van een normale storm bij de bodemligging van 2009.  
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De maximale waterstand tijdens deze storm is 3.32 m + NAP, de maximale golfhoogte (Hm0) 
is 2 m en de maximale golfperiode (Tp) 9.46 s. Deze berekeningen geven inzicht in de 
zandtransporten die bijdragen aan de uitbouw van de geulwand, de ontwikkeling van 
strandhaken en de zeereep. 
 
Uitbouw geulwand  
Bij een lage waterstand tijdens de storm [bovenste kaart Figuur 3.6] vindt het 
sedimenttransport vlak langs de geulwand plaats, en verdwijnt dit voor een deel over de 
geulwand. Dit is voornamelijk het geval bij het knikpunt in de geulwand [paragraaf 2.4]. 
Hierdoor wordt tijdens deze fase van de storm de geulwand zeewaarts uitgebouwd. 
 
Ontwikkeling strand 
Op het hoogtepunt van de storm vindt het transport van sediment veel hoger op het strand 
plaats en komt er relatief minder sediment in de geul terecht [onderste kaart Figuur 3.6]. Bij 
deze waterstand wordt bij RSP 222 veel zand vanaf het strand naar het uiteinde van de 
strandhaak getransporteerd. Dit sluit aan op de analyse uit paragraaf 2.3. 
 
Ontwikkeling zeereep 
In 2009 ligt relatief veel zand voor het bedreigde duintraject. Hierdoor vindt in deze 
berekening vooral strandafslag plaats, en is er nauwelijks sprake van duinafslag [Figuur 3.7]. 
 

3.3.2 Gedrag Varianten 1B en 1C tijdens een normale storm 
 
In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat de berekeningen met XBeach aansluiten bij de 
analyse in Hoofdstuk 2. In deze paragraaf worden berekeningen uitgevoerd met de Varianten 
1B en 1C. Figuur 3.7 toont profielen van de initiële bodem en de berekende bodemligging na 
de storm bij RSP 148. Hierin valt te zien dat net als bij de bodem uit 2009 ook Variant 1B een 
zeewaartse verplaatsing van de geulwand laat zien na deze storm. In de eindbodem van 
Variant 1C valt nauwelijks een verplaatsing van de geulwand te herkennen. Deze uitkomst 
geld voor alle raaien waar bij Variant 1C de geulwand is uitgebreid. 
 
De verplaatsing van de geulwand per raai is weergegeven in Figuur 3.8. Hierbij is de 
geulwand positie bepaald als de gemiddelde ligging van het deel tussen -5 en -3 m NAP [zie 
paragraaf 2.4]. Voor de huidige situatie en voor Variant 1B verplaatst de geulwand zich 
gedurende één storm met een afstand tussen de 3 en 9 meter. Voor Variant 1C is dit slechts 
1 tot 2 meter. De verklaring voor dit verschil kan worden gevonden in Figuur 3.9. Deze figuur 
laat het sediment transport zien tijdens de lage waterstand (na 9 uur, het moment waarop het 
meeste sediment naar de geul wordt getransporteerd). Net als bij de bodem uit 2009 (zie ook 
paragraaf 3.3.1 vindt het meeste sedimenttransport in Variant 1B plaats vlak op (en over) de 
geulrand. In Variant 1C loopt het strand nog een stuk door en ligt de overgang naar de geul 
op een grotere diepte. Dit is een diepte waar ook met een lagere waterstand weinig golven 
breken. Hierdoor nemen de snelheden en de hoeveelheid opgewoeld sediment af. Als gevolg 
daarvan blijft het sediment transport in Variant 1C beperkt tot op het strand en wordt er 
minder sediment over de rand van de geul getransporteerd. Overigens vindt er ter plaatse 
van de knik in de geulwand ook bij Variant 1C transport over de geulrand plaats. Naar 
verwachting zal het oostelijk verplaatsen van deze knik dus ook na aanleggen van Variant 1C 
doorgaan. 
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Figuur 3.7 Erosie en sedimentatie patroon ter plaatse van RSP 148 tijdens een normale storm voor de drie 

alternatieven. De blauwe stippellijnen geven de minimale en maximale waterstanden tijdens de storm weer.  
 

 
Figuur 3.8 Verplaatsing van de geulwand (tussen -3 m + NAP en -5 m + NAP) voor een normale zware storm. 
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Figuur 3.9 Sediment transport bij een lage waterstand (9 uur) tijdens een normale storm voor Varianten 1B en 1C. 
 

3.4 Gedrag onder extreme omstandigheden 

3.4.1 Gedrag huidige bodem onder extreme omstandigheden 
 
Het gedrag van het Noorderstrand tijdens een extreme storm is onderzocht met behulp van 
verschillende XBeach berekeningen. Hierbij is uitgegaan van een berekening met vaste 
hydrodynamische condities (gelijk aan de maximale condities tijdens een extreme storm) 
gedurende 5 uur. Dit komt overeen met de aanname die achter de afleiding van het Duros+ 
model ligt. Er zijn verschillende berekeningen uitgevoerd met een verschillende golfrichting 
en beginbodem. Ook is er een vergelijking gemaakt tussen een berekening met een vaste 
waterstand en een berekening van een volledig stormverloop. 
 
Referentieberekening extreme storm 
De referentie berekening voor een extreme storm betreft de volgende condities, waarbij de 
hydraulische randvoorwaarden afkomstig zijn uit de HR2006: 
• bodemligging: 2009 
• stormvloedpeil: 5.45 m + NAP (vaste waterstand) 
• golfpiekperiode: 12.34 s 
• significante golfhoogte: 3.5 m 
• golfrichting: noordwest 
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De afslaglijn die is berekend met XBeach is weergegeven in Figuur 3.10. Uit een 
dwarsdoorsnede bij RSP 148 (Figuur 3.11) valt op te maken dat XBeach op deze plek 
aanzienlijk minder afslag voorspelt dan Duros+. Deels kan dit verklaard worden door de 
aanname bij het Duros+ model dat golven altijd loodrecht invallen. Het XBeach model 
berekent de golftransformatie van de scheef invallende golven naar de kust en houdt dus 
rekening met extra energieverliezen als gevolg hiervan. Figuur 3.12 (een dwarsdoorsnede bij 
RSP 301) laat zien dat (tegen de verwachting in) XBeach op andere locaties een 
vergelijkbare afslaglengte berekent als het Duros+ model.  

 
Figuur 3.10 Berekende afslaglijn met een bodem uit 2009 en constante waterstand, golfhoogte en golfperiode 
 

 
Figuur 3.11 Duinerosie volgens Duros+ en XBeach ter plaatse van RSP 148.  

 
Figuur 3.12 Duinerosie volgens Duros+ en XBeach ter plaatse van RSP 301. 
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Ruimtelijke variatie van erosie en aanzanding tijdens een extreme storm 
Bij bestudering van het erosiepatroon ter plaatse van RSP 148 zoals voorspeld door XBeach 
(Figuur 3.11) valt op dat er aanzienlijk meer aanzanding dan erosie is. Deze raai heeft dus 
een positieve zandbalans. Verder naar het westen (bijvoorbeeld RSP 301, Figuur 3.12) is dit 
juist omgekeerd. Dit duidt op een herverdeling van het afgeslagen zand in de langsrichting 
van de kust. 
 
Deze ruimtelijke variatie van de verhouding tussen erosie en sedimentatie (de herverdeling 
van het sediment) is weergegeven in Figuur 3.13. Hierin is het verschil tussen aanzanding en 
erosie uitgezet tegen de raaipositie. Uit deze figuur valt af te lezen dat aan de westelijke kant 
van het studiegebied (ter hoogte van RSP 301 en verder) hoofdzakelijk meer erosie is dan 
depositie tijdens een extreme storm uit het noordwesten. Verder naar het oosten is dit 
patroon over het algemeen omgedraaid te zijn. Het verschil (zowel positief als negatief) loopt 
in deze berekening plaatselijk op tot boven 100 m3/m. 

 
Figuur 3.13 Variatie van het verschil tussen aanzanding en erosie langs de kust voor de referentieberekening. Een 

positieve waarde betekent netto aanzandig, een negatieve waarde netto erosie 
 

 
Figuur 3.14 Vergelijking tussen de ruimtelijke variatie van het erosie – sedimentatie patroon voor twee verschillende 

beginbodems (2003 en 2009). 
 
Gevoeligheid voor de beginbodems 
Een vergelijking tussen de berekeningen met de bodem uit 2009 en de bodem uit 2003 toont 
de gevoeligheid van de ruimtelijke variatie voor veranderingen in de bodem geometrie (Figuur 
3.14). Hoewel de pieken overeenkomen wat betreft de grootte is de ruimtelijke verdeling 
verschillend. Dit heeft te maken met het gedrag van de zandgolf die in 2003 in tegenfase is 
met 2009 [paragraaf 2.2]. 
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Gevoeligheid voor golfrichting 
De herverdeling van zand tijdens een storm is zeer gevoelig voor de golfrichting [Figuur 3.15]. 
Hieruit valt op te maken dat de verschillen tussen erosie en aanzanding bij golven uit het 
noorden kleiner zijn. Dit kan worden verklaard door het langstransport door scheef invallende 
golven uit het noordwesten, waarbij transportgradiënten zorgen voor afwisselend aanzanding 
en erosie van de kust [Figuur 3.16]. Dit is de oorzaak van de extra sedimentatie op het strand 
ter plaatse van bijvoorbeeld RSP 148 [Figuur 3.11]. Tijdens een storm met golven uit het 
noorden is er veel minder langstransport, maar doordat de golven loodrecht invallen treedt er 
meer dwarstransport op. Uiteindelijk is de hoeveelheid duinafslag voor golven uit het noorden 
voor RSP 148 volgens XBeach vergelijkbaar met DUROS+ [[Figuur 3.17]. 

 
Figuur 3.15 Invloed van golfrichting op de netto aanzanding en erosie. N: nood, nw: noordwest  

 
Figuur 3.16 Sedimenttransport met golven uit het noordwesten (bovenste kaart) en uit het noorden (onderste kaart).  
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Figuur 3.17 Duinerosieberekeneningen Duros+ en XBeach noordwest en noord. RSP 148, bodem 2009. 
 
Vaste waterstand en golfcondities of een stormverloop 
Paragraaf 3.3 toont aan dat het sedimenttransport tijdens een storm sterk kan variëren. 
Daarom is er een vergelijking gemaakt tussen een XBeach berekening met een vaste 
waterstand en een tijdsvariërende waterstand [zie ook Appendix C]. 
 

 
Figuur 3.18 Duinerosie volgens Duros+ en XBeach ter plaatse van RSP 148 tijdens een berekening met vaste 

waterstand (maximale condities) en met een tijdsvariërende waterstand (stormverloop). 
 
Bij een vergelijking van de berekende afslagprofielen ter plaatse van RSP 148 [Figuur 3.18] 
valt direct op dat de berekening met vaste waterstand geen verplaatsing van de geulrand tot 
gevolg heeft, waar de berekening met stormverloop daar aanzanding laat zien. De afslagrand 
en de hoeveelheid afgeslagen sediment boven het maximale stormvloedpeil zijn echter wel 
vergelijkbaar. Tijdens een berekening met vaste (maximale) waterstand is het punt waar het 
strand over gaat in de geul te laag om golfbreking te initiëren. Een minimale hoeveelheid 
sediment transport over de geulrand is dan het gevolg. Aan het begin en eind van een storm 
is de waterstand echter lager. Als dat wordt meegenomen ontstaat het afslagprofiel zoals te 
zien in de figuur. Bij de beoordeling van de alternatieven is met een constante waterstand 
gerekend. Bij de beoordeling van het resultaat dient derhalve het verschil met een 
stormverloop in het achterhoofd gehouden te worden. 
 
De meeste duinafslag treedt hoofdzakelijk op in de periode dat de waterstand boven de 
duinvoet uitkomt (ongeveer 5 uur rond de piek van de storm). Als gevolg daarvan heeft het 
rekenen met een stormverloop minder effect op de achteruitgang van het duinfront. 
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Ook de herverdeling van sediment in langsrichting is anders aan het eind van een berekening 
met stormverloop. Figuur 3.19 laat zien dat de grootte van de netto aanzanding of erosie 
vergelijkbaar is, maar dat de ruimtelijke verdeling hiervan verschilt voor een berekening met 
vaste waterstand en een variërende waterstand.  
 
 

 
Figuur 3.19 ruimtelijke verdeling van netto aanzanding en erosie voor een vaste waterstand en een tijdsvariërend 

stormverloop. 
 
Effect van zeespiegelstijging 
Bij het beoordelen van een versterking die voor de komende 50 jaar wordt ontworpen moet 
ook rekening worden gehouden met zeespiegelstijging. Om een indruk te krijgen van de 
gevoeligheid van de hier gepresenteerde resultaten voor veranderingen van de gemiddelde 
waterstand zijn berekeningen uitgevoerd met een waterstand die 30 cm hoger is dan de 
referentie berekeningen. Figuur 3.20 toont de berekende afslaglijnen in de berekeningen met 
en zonder zeespiegelstijging. Uit de figuur valt op te maken dat wanneer zeespiegelstijging in 
ogenschouw wordt genomen de afslagrand in het gehele gebied meer landinwaarts ligt. Het 
verschil is echter gering in vergelijking met de variatie die kan optreden als gevolg van 
bijvoorbeeld een andere maatgevende windrichting. Dit wordt bevestigd door Figuur 3.21, 
waarin ter plaatse van RSP 148 de hoeveelheid duinafslag met en zonder zeespiegelstijging 
wordt vergeleken. 
 

 
Figuur 3.20 Bovenaanzicht met afslaglijnen zoals berekent met XBeach met een vaste waterstand voor een 

berekening met 30 cm zeespiegelstijging en de referentie berekening zonder zeespiegelstijging. 
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Figuur 3.21 Duinerosie volgens XBeach (rood) en Duros+ (blauw) ter plaatse van RSP 148. De gestippelde lijnen 

geeft de berekende duinerosie weer als er rekening wordt gehouden met 30 cm zeespiegelstijging. 
 

3.4.2 Gedrag alternatieven onder extreme omstandigheden 
 
Om een inschatting te maken van het gedrag van de voorgestelde alternatieven relatief ten 
opzichte van de huidige situatie, zijn XBeach berekeningen met een vaste maximale 
waterstand en golfcondities gemaakt. De berekende afslaglijnen aan het eind van een storm 
zijn weergegeven in Figuur 3.22. Ter plaatse van de versterking is duidelijk te zien dat de 
afslaglijnen van de Varianten 1B en 1C meer zeewaarts liggen dan bij de bodem uit 2009. 
Het verschil tussen de afslaglijn van 1B en die van 1C is klein, waardoor deze twee in de 
figuur over elkaar komen te liggen. 

 
Figuur 3.22 Afslaglijnen berekent voor de verschillende alternatieven met een vaste waterstand en golfcondities. 
 
Dit wordt ook geïllustreerd in Figuur 3.23, waarin dwarsdoorsneden van de drie alternatieven 
worden getoond ter plaatse van RSP 148. In de figuur is ter vergelijking ook de reactie op een 
extreme storm volgens Duros+ op genomen. 
 
Tijdens een extreme storm voorspellen Duros+ en XBeach nauwelijks verschil in duinafslag 
voor de Varianten 1B en 1C. Dit komt doordat met een vaste waterstand de significante 
golfhoogte van 3.5 meter tijdens deze storm onvoldoende hoog is om de 
geulwandverplaatsing in Variant 1C te voelen. Deze heeft daardoor weinig invloed op de 
berekende duinafslag. Als gevolg daarvan zijn de erosie patronen van 1B en 1C 
vergelijkbaar. In werkelijkheid treedt er een stormverloop op en mag worden verwacht dat er 
in beide gevallen ook een verandering van de bodem optreed ter plaatse van de overgang 
naar de geul.  
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Figuur 3.23 Duinerosie volgens Duros+ en XBeach (raaiuitsnede uit een 2D berekening) voor de drie alternatieven 

ter plaatse van RSP 148 
 

 
Figuur 3.24 Variatie van het verschil tussen erosie en aanzanding tijdens berekeningen met vaste waterstand, 

golfhoogte en golfperiode voor de drie alternatieven. 
 
Als we kijken naar de herverdeling van het sediment in langsrichting [Figuur 3.24] kan worden 
opgemerkt dat de deze ter plaatse van de versterking bij alternatieven 1B en 1C minder is. Dit 
komt doordat de berekeningen zijn uitgevoerd met de ontworpen (gladde) bodems zonder 
strandhaken en slenken. Als gevolg daarvan wordt de herverdeling van sediment in deze 
twee berekeningen kleiner dan bij een berekening met de bodem van 2009. Als er voor de 
nieuwe situatie opnieuw slenken en strandhaken ontstaan zullen de verschillen in netto 
aanzanding en erosie toenemen [paragraaf 3.3]. 
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4 Advies zeewaartse varianten Noorderstrand 

4.1 Inleiding advies versterkingen 
 
In dit hoofdstuk wordt een advies gegeven voor de verdere uitwerking van de zeewaartse 
varianten in het MER Noorderstrand. Hierbij worden de inzichten uit de studie naar het 
morfologisch gedrag van het Noorderstrand gecombineerd met de bestaande ontwerpen voor 
de Varianten 1B en 1C [Figuur 3.2]. In paragraaf 4.2 beschrijven we aan welke eisen de 
(aangepaste) ontwerpen dienen te voldoen, in paragraaf 4.3 werken we deze verder uit. Een 
overzicht van de uitgewerkte varianten wordt gepresenteerd in paragraaf 4.4, waarbij een 
vergelijking wordt gemaakt met de bestaande ontwerpen uit het MER. 

4.2 Eisen zeewaartse varianten 

4.2.1 Ontwerpkader versterkingen 
 
Voor de beoordeling van de zeewaartse alternatieven geldt als belangrijkste voorwaarde dat 
wordt aangetoond dat na uitvoering van de maatregelen geen falen van de waterkering wordt 
verwacht onder normomstandigheden. Daarnaast dient er een buffer aanwezig te zijn voor 
toekomstige ontwikkelingen. Voor een versterking van een zandige kering geldt hierbij een 
tijdshorizon van 50 jaar. Bij een normale versterking van een duinwaterkering met een 
suppletie wordt het benodigde zandvolume bepaald door de volgende drie delen: 
• Een deel van het zand is nodig om de duinwaterkering op sterkte te brengen, zodat er 

weer voldoende veiligheid aanwezig is. 
• Een deel van het zand wordt als een zandbanket aangebracht. Na een versterking 

vinden er allerlei morfologische veranderingen plaats. Met het zandbanket is een buffer 
aanwezig om een teruggang van de kust te kunnen opvangen, zonder dat direct de 
duinwaterkering wordt aangetast. Dit zandbanket dient wel te worden onderhouden met 
kustlijnzorg. 

• Een deel wordt gebruikt om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen met een 
negatieve invloed op de veiligheid. Hierbij gaat het om zeespiegelstijging, een toename 
van de golfbelasting of structurele erosie. 

 
Duinwaterkering op sterkte 
Bij het ontwerp van de versterking dient te worden aangetoond dat hiermee de waterkering 
op sterkte wordt gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het duintoetsinstrumentarium 
zoals dat is beschreven in het TRDA2006, waarbij gebruik wordt gemaakt van de detailtoets 
DUROS+. Dit model houdt geen rekening met zandverlies uit het profiel als gevolg van 
scheef invallende golven en variaties in het kustprofiel. In de studie van Deltares (2009) is op 
basis van indicatieve berekeningen een mogelijk zandverlies van 30 m3/m per storm afgeleid. 
Daarnaast is rekening gehouden met extra verlies van 40 m3/m vanwege mogelijk 
achterstallig onderhoud. In de huidige studie is op basis van een nauwkeuriger onderzoek 
met het model XBeach komen vast te staan dat het zandverlies 100 m3/m per storm kan 
bedragen. Dit zandverlies dient bij het ontwerp van de waterkering te worden meegenomen. 
De locatie waar dit optreedt, bevindt zich ten oosten van de top van de zandgolf. Als gevolg 
van natuurlijke processen zal op deze locatie aangroei van het kustvolume worden verwacht. 
Er hoeft in dat geval geen rekening te worden gehouden met een extra verlies door 
kustachteruitgang. 
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Als de versterking wordt uitgevoerd in de vorm van een duinverzwaring is het belangrijk om 
na aanleg het zand vast te leggen met stropotten en/of helmbeplanting [Figuur 2.6]. Hiermee 
wordt voorkomen dat door winderosie zand uit het duin wordt afgevoerd. 
 
Zandbanket en kustlijnzorg 
Het zandbanket vormt een veiligheidsbuffer waarmee wordt voorkomen dat het duin wordt 
aangetast onder normale omstandigheden, zoals dat bijvoorbeeld na de duinversterking in 
1990 is gebeurd. Dit zandbanket dient permanent aanwezig te zijn. Dit betekent dat bij de 
versterking extra zand wordt toegevoegd als onderhoudsmaatregel om het zandverlies voor 
een bepaalde periode op te kunnen vangen. 
 
Nadat het aangebrachte zand voor onderhoud is verdwenen, wordt door middel van regulier 
onderhoud opnieuw een suppletie uitgevoerd. Hiervoor is het verstandig om de positie van de 
BasisKustlijn (BKL) te herzien, waardoor de hoeveelheid zand in het zandbanket op orde 
blijft.  
 
Het zand dat voor onderhoud wordt aangebracht zal veel dichter bij de geulwand komen te 
liggen. Naar verwachting zal een groot deel hiervan in korte tijd naar het Brouwershavense 
Gat worden afgevoerd. Hierdoor neemt de benodigde hoeveelheid suppletiezand toe. Hierbij 
is sprake van een zichzelf versterkend effect. Door de verplaatsing van de bestaande 
geulwand kan de onderhoudsinspanning beter worden beheerst [paragraaf 3.3.2].  
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Bij toekomstige ontwikkelingen voor een periode van 50 jaar betreft het vooral verzwaring van 
de hydraulische randvoorwaarden als gevolg van zeespiegelstijging. Met het huidige 
kustonderhoud worden negatieve morfologische veranderingen gecompenseerd. 
 

4.2.2 Ontwerpkader versterkt onderhoud 
 
Als alternatief voor een versterking van het Noorderstrand is een voorstel gedaan voor een 
variant met versterkt onderhoud (Variant 0+). Hierbij wordt gedacht aan intensiever 
kustonderhoud door een toename van de suppletiefrequentie en / of toename van het 
suppletievolume. Voor zover bekend is er geen precedent voor een dergelijke aanpak om de 
veiligheid langs de kust te herstellen. Er bestaat daarmee geen voorbeeld van een 
ontwerpkader waaraan een dergelijke variant dient te voldoen. Voor een goede afweging in 
de MER – procedure gaan we ervan uit dat het ontwerp van deze variant aan dezelfde 
voorwaarden dient te voldoen als de varianten met een versterking. Dit houdt in dat er een 
onderhoudsplan dient te worden opgesteld waarmee de veiligheid van het Noorderstrand 
voor een periode van 50 jaar op orde blijft. In dit plan komen de volgende onderwerpen aan 
de orde: 
• In het plan wordt beschreven wanneer het noodzakelijk is om tot kustonderhoud over te 

gaan. Dit kan bijvoorbeeld door een zeewaartse verplaatsing van de BKL waarvan 
vaststaat dat bij handhaving hiervan geen veiligheidsprobleem ontstaat. Hiervoor zal 
eenmalig een suppletie worden uitgevoerd om het strand aan het nieuwe BKL – 
criterium te laten voldoen. Net als bij de versterkingen spreken we hierbij van een 
zandbanket. 

• Er wordt een schatting gemaakt van de onderhoudskosten over een periode van 50 
jaar. 

• Er worden afspraken gemaakt tussen het Waterschap dat verantwoordelijkheid draagt 
over herstel van de waterkering bij gevaar [Artikel 5.29 van de Waterwet] en het Rijk dat 
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verantwoordelijkheid draagt voor het kustonderhoud [Artikel 2.7 van de Waterwet]. Deze 
afspraken hebben betrekking op monitoring van de veiligheid van de waterkering, en op 
de snelheid waarmee een onderhoudsmaatregel bij een (dreigend) tekort wordt 
uitgevoerd. Gezien de dynamiek van het systeem is de huidige veiligheidstoets voor 
elke zes jaar te lang. Er wordt aanbevolen om de toets jaarlijks uit te voeren. Als er een 
zware storm is opgetreden kan het nodig zijn om de bodemligging opnieuw in te meten 
en de veiligheid met deze profielliging te beoordelen. 

 

4.3 Uitwerking zeewaartse alternatieven 

4.3.1 Varianten versterking 1B en 1C 
 
In de duinafslagberekeningen met XBeach zijn de Varianten 1B en 1C uitgevoerd volgens het 
ontwerp zoals deze door het Waterschap is opgesteld [paragraaf 3.2]. Op grond van de 
studie naar het morfologisch gedrag van het Noorderstrand wordt een aanpassing op dit 
ontwerp voorgesteld [Figuur 4.1]. 

 
Figuur 4.1 Aangepast ontwerp varianten 1B en 1C 
 
Duinversterking [bruine polygoon Figuur 4.1] 
In het aangepaste ontwerp wordt uitgegaan van een zeewaartse duinversterking bij RSP 148 
en RSP 172 van 35 meter. Dit is 5 meter breder dan de zeewaartse duinversterking volgens 
de variantennota, als compensatie voor het zandverlies uit het profiel van 100 m3/m per storm 
in plaats van de 30 + 40 m3/m, zoals beschreven in Deltares (2009). Om deze duinversterking 
in de toekomst te beschermen bevat het ontwerp ook een zeewaartse verplaatsing van het 
duin tussen RSP 172 en RSP 267. In dit traject wordt het duin maximaal 60 m zeewaarts 
verschoven waardoor het knippunt van de duinvoet in oostelijke richting verplaatst van RSP 
267 naar RSP 222 [in Figuur 4.1 zijn deze afstanden weergegeven]. Dit heeft de volgende 
twee voordelen: 
• De slenk wordt door deze duinversterking zeewaarts verlegd, en vormt daarmee geen 

bedreiging meet voor de zwakke plek. 
• Door de uitbouw van het duinfront wordt de zwakke plek tijdens storm afgeschermd 

tegen golfaanval. 
 
Het oppervlak van de duinversterking bedraagt ongeveer 70.000 m2. Als we uitgaan van een 
ophoging van gemiddeld 6 meter, bedraagt de benodigde hoeveelheid zand ongeveer 
420.000 m3. 
 
Zandbanket [groene polygoon Figuur 4.1] 
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Het ontwerp voor het zandbanket betreft een ophoging van het droge strand tussen RSP 84 
en RSP 337. Dit zandbanket begint ongeveer 600 meter ten westen van de duinversterking. 
Dit wordt gedaan om de duinversterking te beschermen tegen golfaanval vanuit het 
noordwesten. Het oppervlakte van het zandbanket bedraagt 150.000 m2. Uitgaande van een 
gemiddelde ophoging met 1 meter bedraagt het volume zand voor het zandbanket 150.000 
m3. 
 
Geulwand (Variant 1C) [oranje polygoon Figuur 4.1] 
Bij Variant 1C wordt een geulwandverplaatsing uitgevoerd om de kosten van onderhoud te 
beperken. Deze geulwandverplaatsing begint in het westen bij RSP 197 en sluit aan op de 
Brouwershavense dam. Uitgaande van een oppervlakte van 100.000 m2, bedraagt het 
benodigd volume 600.000 m3. Hierbij is rekening gehouden met zandverlies vanwege een 
flauwer talud. 
 
Kustonderhoud Variant 1B 
Naar verwachting zal een groot deel van het gesuppleerde zand door de dynamiek van het 
systeem snel worden afgevoerd naar de geulwand of richting de Brouwersdam. Om dit te 
compenseren zal veel extra suppletiezand noodzakelijk zijn. Het is heel moeilijk om dit 
zandverlies vooraf in te schatten. Daarom wordt in dit rapport schattingen gemaakt voor het 
meest waarschijnlijke onderhoudsvolume per jaar, en schattingen voor het minimale en 
maximale onderhoudsvolume per jaar. Deze schattingen worden vergeleken met de 
verwachte inspanning van het kustonderhoud volgens de huidige manier van kustlijnzorg. 
Voor deze T0 inspanning hanteren we een meest waarschijnlijk onderhoudsvolume van 
50.000 m3/jaar voor het traject tussen RSP 84 – RSP 337. Het minimumvolume schatten we 
op 50.000 m3/jaar, en het maximumvolume op 60.000 m3/jaar. 
 
Om de aangebrachte duinversterking te beveiligen tegen erosie, dient het aangebrachte 
zandbanket regelmatig te worden hersteld. Hiervoor wordt een BKL verlegging geadviseerd 
voor het traject tussen RSP 84 – RSP 337, waarmee wordt geanticipeerd op de ontwikkeling 
van de zandgolf tijdens de gemiddelde levensduur van kustsuppleties. Om deze BKL te 
handhaven schatten we de meest waarschijnlijke waarde voor het kustonderhoud op 30 
m3/m/jaar, dit is twee keer de huidige inspanning voor de kustvakken waar nu minimaal wordt 
gesuppleerd. Het minimum wordt geschat op 25 m3/m/jaar en het maximum op 50 m3/m/jaar. 
Als we dit vermenigvuldigen met een afstand van 2.530 m (RSP 84 – RSP 337), betekent dit 
een meest waarschijnlijk suppletievolume voor het hele traject van 75.000 m3/jaar, met een 
minimum van 62.500 m3/jaar en een maximum van 100.000 m3/jaar.  
 
Kustonderhoud Variant 1C 
Door de aanwezigheid van de geulwandverplaatsing neemt naar verwachting de benodigde 
suppletie-inspanning af. Voor het oostelijk deel tussen RSP 84 en RSP 172 wordt de meest 
waarschijnlijke inspanning geschat op 15 m3/m/jaar, dit is ongeveer het huidig jaarvolume van 
de kustvakken die minimaal worden gesuppleerd. De minimumwaarden voor dit traject 
bedragen 7 m3/m/jaar, de maximumwaarden 18 m3/m/jaar. Ten westen van RSP 197 zal 
meer zand nodig zijn om het zandbanket te kunnen onderhouden. Hier wordt de suppletie – 
inspanning geschat op 25 m3/m/jaar. De minimumwaarden voor dit traject bedragen 15 
m3/m/jaar, de maximumwaarden 40 m3/m/jaar. Totaal levert dit een meest waarschijnlijke 
waarde van het suppletievolume van 55.000 m3/jaar op. De minimumwaarde voor het jaarlijks 
kustonderhoud wordt geschat op 30.000 m3/jaar, en de maximumwaarde op 80.000 m3/jaar.  
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4.3.2 Variant Versterkt Onderhoud 0+ 
 
Bij Variant 0+ wordt door versterkt onderhoud de veiligheid van het Noorderstrand duurzaam 
op orde gehouden. Als voor deze variant wordt gekozen, vindt er een uitwerking plaats in de 
vorm van een onderhoudsplan [paragraaf 4.2.2].  
 
De bijstelling van de BKL heeft een tweeledig doel: 
• Ten westen van het bedreigde duin heeft aanpassing van de BKL tot doel om de 

zandaanvoer naar het oosten toe op orde te houden. Het betreft hierbij het traject 
tussen RSP 197 en RSP 337. 

• Voor het duingebied tussen RSP 106 en RSP 197 wordt de BKL verlegd om een 
voldoende hoog strand voor het duin te waarborgen. Hiermee wordt duinerosie onder 
normale omstandigheden voorkomen, en het reduceert de hoeveelheid duinafslag 
tijdens extreme omstandigheden. 

 
In de huidige situatie bedraagt de maximale onderhoudsinspanning (bijna) 50 m3/m/jaar voor 
RSP 148. Deze waarde wordt gebruikt als schatting voor de meest waarschijnlijke 
onderhoudsinspanning voor het hele traject tussen RSP 84 en RSP 337 na verlegging van de 
BKL. De schatting voor de minimale inspanning bedraagt 40 m3/m/jaar, en de 
maximumwaarde bedraagt 100 m3/m/jaar. Ervan uitgaande dat de BKL wordt verlegd tussen 
RSP 106 en RSP 337 betekent dit een meest waarschijnlijke suppletievolume van ongeveer 
125.000 m3/jaar, met een minimum van 100.000 m3/jaar en een maximum van 250.000 
m3/jaar. 
 
Als de BKL wordt aangepast zal eenmalig het strand moeten worden opgehoogd om te 
zorgen dat de Momentane Kustlijn (MKL) minimaal aan de nieuwe BKL voldoet. Dit betekent 
dat ook voor Variant 0+ een zandbanket dient te worden aangebracht, die doormiddel van 
kustlijnzorg op peil blijft. Als eerste schatting gaan we hierbij uit van een volume van 300.000 
m3. dit volume is gebaseerd op een zeewaartse verplaatsing van de huidige MKL positie over 
een afstand van ongeveer 30 meter in het gebied tussen de duinvoet en de laagwaterlijn. 
Hierbij komt een zandbuffer ten behoeve van een aantal jaar kustonderhoud [paragraaf 
4.2.1]. 
 

4.4 Overzicht Varianten 
 
In paragraaf 4.3 zijn indicatieve schattingen gemaakt voor de versterking van de 
duinwaterkering en voor het jaarlijks onderhoud. Een overzicht van deze getallen is 
weergegeven in Tabel 4.1, waarbij de posten duinverzwaring, zandbanket en geulwand 
eenmalige aanleghoeveelheden betreffen. Over het algemeen zijn deze getallen iets lager 
dan de getallen die zijn gebruikt voor het MER, hoewel de verschillen niet groot zijn [Tabel 
4.2]. Het traject waarover het onderhoud plaatsvindt is echter tussen RSP 84 – RSP 337 in 
plaats van RSP 84 – RSP 222. Als gevolg hiervan wijken de getallen voor het huidig 
kustonderhoud af van de getallen in het MER. 
 
Variant Duinverzwaring [m3] Zandbanket [m3] Geulwand [m3] Onderhoud [m3/jaar]  (bandbreedte) 
T0    50.000 (40.000 – 60.000) 
0+ 0 300.000 0 125.000 (100.000 – 250.000) 
1B 420.000 150.000 0 75.000 (62.500 – 125.000) 
1C 420.000 150.000 600.000 55.000 (30.000 – 80.000) 
Tabel 4.1 Overzicht benodigde volumes versterking en jaarlijks onderhoud. T0 is de huidige situatie 
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Variant Aanleg [m3] Onderhoud [m3/jaar]  
1B 900.000 96.000 
1C 1.700.000 64.000 
2A 220.000 32.000 
Tabel 4.2 Getallen voor aanleg en onderhoud die zijn gehanteerd in het MER 
 
Variant Versterking 2012 [m3] Onderhoud 2012 – 2016 [m3]  Bandbreedte levensduur [jaar] 
0+ 300.000 500.000 2.4 – 6.0 
1B 570.000 300.000 2.4 – 4.8 
1C 1.170.000 220.000 2.9 – 6.6 
2A 220.000 200.000 3.3 – 5.0 
Tabel 4.3 Benodigde hoeveelheid zand voor de versterking en vier jaar onderhoud in 2012 
 
Tabel 4.3 toont de indicatieve inspanning voor de drie zeewaartse varianten en de 
landwaartse variant 2A als wordt uitgegaan van vier jaar onderhoud. In de bandbreedte 
levensduur is aangegeven wat de effecten zijn als het zandverlies anders is dan de meest 
waarschijnlijke waarde.  
 
In 2012 is voor Variant 1B 70.000 m3 meer zand nodig dan voor Variant 0+. Uitgaande van 
een onderhoudsverschil van 50.000 m3 per jaar, zal naar verwachting in 2018 meer zand zijn 
aangebracht voor Variant 0+ dan voor Variant 1B. 
 
Het verschil tussen Variant 1B en 1C betreft de geulwandverplaatsing waarvoor 600.000 m3 
nodig is. Het verschil in onderhoud bedraagt naar schatting 20.000 m3 per jaar. Dit betekent 
dat in 2046 jaar evenveel zand is aangebracht voor Variant 1B als voor Variant 1C. Voor de 
landwaartse Variant 2A is het minste zand nodig. Dit geldt reeds voor de inspanning voor 
2012. In de loop van de tijd neemt het verschil met de zeewaartse varianten verder toe. 
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5 Conclusies en aanbevelingen  

5.1 Conclusies autonoom gedrag 
 
In deze studie is onderzoek uitgevoerd naar het autonome gedrag van het Brouwershavense 
Gat en het Noorderstrand ten behoeve van een versterking van de duinwaterkering. Hieruit 
zijn de volgende conclusies geformuleerd. 
• Er bevindt zich op het Noorderstrand een zandgolf die zich in oostelijke richting 

verplaatst. De lengte van de golf is ongeveer 2300 meter lang, de periode van de golf is 
ongeveer 13 jaar. Hieruit volgt een voortplantingssnelheid van ongeveer 150 – 200 
meter per jaar. 

• De aanwezigheid van de zandgolf zorgt ervoor dat het droge strand regelmatig zeer 
smal is waardoor het duin kan worden aangetast. Naar verwachting zal het zwakke deel 
van de kust tussen RSP 148 en RSP 172 hier in 2016 mee te maken krijgen. 

• De aanwezigheid van de zandgolf zorgt voor de vorming van strandhaken en slenken. 
De aanwezigheid van de strandhaken zorgt ervoor dat veel zand naar de geulwand 
wordt afgevoerd. De aanwezigheid van slenken kan ervoor zorgen dat het duin met een 
smal droog strand sterker wordt aangetast. 

• Op een aantal locaties van het Noorderstrand is sprake van duinontwikkeling voor de 
zeereep. Het zwakke deel van de kust tussen RSP 148 en RSP 172 maakt hier geen 
onderdeel vanuit. 

• Door de aanvoer van zand vanuit het westen breidt de geulwand zich tussen RSP 197 
en RSP 284 sterk zeewaarts uit. Het knikpunt van de geulwand verplaatst zich 
oostwaarts met een geschatte snelheid van ongeveer 25 meter per jaar. Met deze 
snelheid bereikt het knikpunt in 100 jaar de Brouwersdam. 

• De snelheid waarmee de geulbodem van het Brouwershavense Gat opvult, is in de tijd 
sterk afgenomen van meer dan 40 cm per jaar voor het gehele Brouwershavense Gat 
tot 10 centimeter per jaar in het gebied voor de Brouwersdam. Dit proces zal naar 
verwachting over tien jaar zijn gestopt. 

• Afslagberekeningen met XBeach laten zien dat bij hoge golven en laag water veel 
transport over de geulwand plaatsvindt. Als het water stijgt, wordt het zandtransport 
meer naar het duin verplaatst, en blijft het zand op het strand en de vooroever. 

• Bij een storm met golven uit het noordwesten kan door gradiënten in het langstransport 
lokaal veel aanzanding of erosie optreden. De erosie kan 100 m3/m bedragen en vindt 
plaats ten oosten van de top van de zandgolf waar op dat moment toch al weinig zand 
aanwezig is. 

• Bij golfaanval uit het noorden is er minder sprake van lokaal zandverlies. Omdat de 
golven beter in staat zijn om het duin te belasten, treedt er wel meer duinafslag op. 

 

5.2 Conclusies zeewaartse varianten 
 
De aanleiding voor deze studie betreft een nadere onderbouwing van de zeewaartse 
varianten in de MER – procedure voor de versterking van het Noorderstrand. Hiervoor is 
onderzoek verricht naar het morfologisch gedrag van dit gebied met behulp van historische 
gegevens en modelberekeningen met XBeach. Op basis hiervan zijn de varianten voor een 
duinverzwaring met een zandbanket [Variant 1B], een duinverzwaring met een zandbanket 
en geulwandverplaatsing [Variant 1C] en een nieuwe variant met verscherpt onderhoud 
[Variant 0+] uitgewerkt. De conclusies luiden: 
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• De hoeveelheden zand voor aanleg en onderhoud van de uitgewerkte zeewaartse 

varianten [Tabel 4.1] is van vergelijkbare orde als de hoeveelheden die in het MER zijn 
beschreven [Tabel 4.2]. Dit betekent dat de hoeveelheid zand die bij de zeewaartse 
varianten wordt aangebracht veel groter is dan voor de landwaartse versterking van het 
duin [Variant 2A]. 

• De geschatte onderhoudsinspanningen voor Variant 0+ zijn hoog. Dit komt omdat voor 
deze variant een grote zeewaartse verlegging van de BKL noodzakelijk is om de 
veiligheid voor de komende 50 jaar te waarborgen. Hierdoor zal relatief veel zand in de 
nabijheid van de geulwand worden gesuppleerd, wat snel naar het Brouwershavense 
Gat verdwijnt. Dit betekent dat naar verwachting in 2018 meer zand zal zijn aangebracht 
dan in Variant 1B. 

• De geulwandverplaatsing in Variant 1C heeft een gunstig effect op het onderhoud. Toch 
duurt het naar verwachting tot 2046 voordat er evenveel zand is aangebracht als voor 
Variant 1B. 

 

5.3 Aanbevelingen 
 
Op basis van deze studie formuleren we de volgende aanbevelingen: 
• Er wordt aanbevolen om bij een eventuele aanleg van de zeewaartse variant de 

versterking westwaarts uit te breiden tot RSP 337, in plaats van RSP 222. Hiermee 
wordt geanticipeerd op het gedrag van de zandgolf op het Noorderstrand. 

• Er wordt aanbevolen om ook bij het regulier onderhoud te anticiperen op het gedrag van 
de zandgolf. Dit betekent dat er niet alleen een vergelijking plaats vindt tussen de TKL 
en de BKL, maar dat er ook wordt geanticipeerd op de toekomt van de kust ten westen 
van de te beoordelen locatie. 

• In deze studie heeft het model XBeach veel inzicht opgeleverd over het gedrag van een 
duinwaterkering tijdens storm. Er wordt aanbevolen om bij vergelijkbare situaties 
opnieuw gebruik te maken van dit model. 

• In de dwarsprofielen van het duin is veel variatie zichtbaar aan de bovenkant en 
achterkant van het duin. Mogelijk is dit een gevolg van meetfouten door de 
aanwezigheid van vegetatie. Er wordt aanbevolen om de jaarlijkse hoogtemetingen 
regelmatig te controleren met metingen in het veld. 
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A Bodemkaarten Noorderstrand  

Elk jaar wordt de bodemligging van de kust ingemeten binnen het programma JARKUS 
(Jaarlijkse Kustmetingen). Uit deze metingen worden de zogenaamde JARKUS – profielen 
afgeleid. Dit zijn dwarsprofielen met een tussenliggende afstand van ongeveer 250 meter. 
Sinds 1997 wordt de hoogte van het land (duin en strand) gemeten vanuit een vliegtuig met 
laseraltimetrie. Dit levert een ruimtelijk gebied op voor de hele kuststrook, die veel meer 
informatie bevat dan enkel de JARKUS – profielen. Om die reden zijn voor de studie naar de 
autonome ontwikkeling van het Noorderstrand ruimtelijke bodemkaarten gemaakt met een 
bodemgrid afkomstig van deze metingen. De celgrootte van dit grid bedraagt 5 * 5 m2. Voor 
de bodemligging onder water wordt gebruik gemaakt van een 20 * 20 m2 dat door 
Rijkswaterstaat is samengesteld. 
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B Bodemontwikkelingen Brouwershavense Gat 

In een viertal kaarten wordt de bodemontwikkeling van het zuidelijk deel van het 
Brouwershavense Gat waargegeven. Deze kaarten zijn ontwikkeld met behulp van 
vaklodingen die sinds 1971 in het gebied worden uitgevoerd. De kaarten hebben betrekking 
tot de volgende perioden: 
• Figuur B.1: Dieptekaart 1971 
• Figuur B.2: 1971 – 1984 
• Figuur B.3: 1984 – 1991 
• Figuur B.4: 1991 – 2000 
• Figuur B.5: 2000 – 2009 
Elke kaart bestaat uit twee delen. Het bovenste deel geeft de bodemligging voor het laatste 
jaar van de periode in meter ten opzichte van NAP. Hierbij worden ook dieptecontouren 
getoond. In het onderste deel wordt de bodemontwikkeling in centimeter per jaar 
weergegeven. Een positieve waarde (bruin) geeft aanzanding aan, een negatieve waarde 
(blauw) geeft erosie aan. In deze laatste kaart zijn de dieptecontouren overgenomen om 
duidelijk te maken waar de erosie en aanzanding optreedt. 
 
De bodemontwikkeling per jaar is berekend met het programma ARCGIS op basis van vier 
vaklodingen per periode. De vaklodingen zijn beschikbaar in een bodemgrid. Voor elke 
gridcel is de trend berekend door middel van een lineaire regressie analyse. Alle gridcellen bij 
elkaar leveren het getoonde resultaat. 
 

 
Figuur B.1 Dieptekaart Brouwershavense Gat 1971 
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Figuur B.2 Bodemontwikkeling Brouwershavense Gat 1971 - 1984  
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Figuur B.3 Bodemontwikkeling Brouwershavense Gat 1984 - 1991 
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Figuur B.4 Bodemontwikkeling Brouwershavense Gat 1991 - 2000 
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Figuur B.5 Bodemontwikkeling Brouwershavense Gat 2000 – 2009 
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C XBeach berekeningen 

Ten behoeve van het bestuderen van de morfologische veranderingen tijdens een storm bij 
het Noorderstrand is een XBeach model gebruikt. Het model beslaat de kust vanaf RSP 86 
tot ongeveer RSP 377 en een deel van de brouwersdam. Met dit model is voor verschillende 
condities en met verschillende bodem configuraties onderzoek gedaan naar het gedrag van 
het Noorderstrand tijdens een storm. Deze memo beschrijft het gebruikte model en de 
schematisaties voor de bodemligging van de verschillende alternatieven, de gebruikte 
hydraulische condities en de resultaten. 
 

C.1 Schematisatie van het Noorderstrand 
 
Om op een goede manier rekening te houden met de gekromde kustlijn bij het Noorderstrand 
is gekozen om gebruik te maken van een curvilineair rekenrooster. Figuur 1 toont iedere 4e 
gridlijn van het gebruikte rekenrooster (met als ondergrond een samengestelde bodem uit 
2009). In het gebruikte grid is ter plaatse van RSP 148 en 172 de afstand tussen twee grid 
punten dwars op het duin ongeveer 1,4 meter en langs het duin ongeveer 4,5 meter. 
 

 
Figuur C.1 Gebruikte rekenrooster in alle XBeach berekeningen (de figuur toont iedere 4e gridlijn). 
 
Er zijn verschillende bodem configuraties doorgerekend. Alle bodems zijn samengesteld uit 
verschillende datasets. In alle gevallen is het diepe deel (alle locaties waar de bodem 
beneden -3 m + NAP ligt) geconstrueerd aan de hand van vaklodingen uit 2010 (met een 
resolutie van 20 meter). Er is voor gekozen om dit deel van de bodem voor alle berekeningen 
gelijk te houden om zodoende het effect van een verandert strand en duin zo goed mogelijk 
te kunnen isoleren. De hoger gelegen delen van de bodem zijn geconstrueerd aan de hand 
van lidar metingen met een resolutie van 5 meter. Om de stabiliteit van de berekening te 
vergroten zijn de eerste 4 gridcellen aan de zeewaartse rand van het model zijn verlaagd 
naar -15 meter, om vervolgens onder een talud (1/4) naar de geconstrueerde bodem te 
verlopen. 
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Bij de referentie bodem is het duin geconstrueerd aan de hand van metingen uit 2009 
(bovenste paneel in Figuur C.2). Om een indruk te krijgen van de invloed van variatie van de 
geometrie van het strand op de berekende afslag zijn er berekeningen gedaan met een 
bodem uit 2003 (onderste paneel in Figuur C.2). Tijdens het toetsen van het Noorderstrand 
leek de strandligging in 2003 nadelig voor de veiligheid van het achterliggende duin. 
 

 

 
Figuur C.2 Visualisatie van de gebruikte bodem voor 2009 (boven) en 2003 (onder).  
 
Figuur C.3 toont de gebruikte bodem geometrien voor de verschillende varianten. Allen zijn 
opgesteld op basis van de referentie bodem (2009). De roze vlekken in de figuur geven de 
locaties aan waarop het verschil tussen de referentie bodem en de bodem die gebruikt is voor 
het desbetreffende alternatief groter is dan 10 cm. 
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Figuur C.3 Visualisatie van de verschillen tussen de bodems die zijn gebruikt voor de verschillende varianten. De 

roze vlekken geven het gebied aan waar het hoogteverschil tussen de referentie bodem (2009) en de 
betreffende variant groter is dan 1 cm. De contourlijnen geven de hoogte aan van de bodem van het 
betreffende alternatief. 

 

C.2 Randvoorwaarden 
 
Als referentie is een berekening gemaakt met de bodem uit 2009 en condities afgeleid uit de 
randvoorwaarden die voor toetsing worden voorgeschreven. Deze randvoorwaarden zijn 
afgeleid voor een storm uit het Noordwesten. De referentie berekening heeft een duur van 5 
uur, waarbij voor de gehele duur de maximale storm condities zijn aangehouden. Deze 
aanname ligt ook ten grondslag aan Duros+ en leidt tot afslagvolumes vergelijkbaar met 
afslagvolumes na een storm. Naast de referentie berekening zijn ook berekeningen gedaan 
met: 
 
• Samengestelde bodems voor de verschillende alternatieven (Figuur C.3) 
• Wind uit het Noorden in plaats van uit het Noordwesten 
• Een normale storm die eens in de 10 jaar kan voorkomen (voor alle alternatieven) 
• Een stormverloop met een geconstrueerde storm voor zowel de milde (Figuur C.5) als 

extreme storm (Figuur C.4) 
• Zeespiegelstijging (30 cm voor 50 jaar) tijdens een extreme storm (voor alle 

alternatieven) 
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Tabel C.1 geeft een overzicht van de berekende combinaties van bodem geometrieën en 
hydraulische randvoorwaarden. Het verloop van de hydraulische condities tijdens een 
normale storm en extreme storm zijn weergegeven in respectievelijk Figuur C.5 en Figuur 
C.4. 
 

Bodem 
geometrie 

extreem  
(NW) 

normaal 
(NW) 

Stormverloop  

extreem  
(NW) 

zeespiegelstijging 

extreem  
(N) 

extreem  
(NW) 

Stormverloop 
2003      
2009 Referentie     
1B      
1C      
Tabel C.1 Opsomming van XBeach berekeningen gebruikt voor dit onderzoek. Met uitzondering van de twee 

kolommen waarin stormverloop is opgenomen zijn alle berekeningen met een vaste waterstand, Hs en Tp 
uitgevoerd gedurende 5 uur. Daarnaast wordt verschil gemaakt tussen een normale storm (normaal), dit is 
een storm die een kans van voorkomen heeft van eens in de 10 jaar, en een extreme storm (extreem) zoals 
beschreven in de HR2011. De aanduidingen N (Noord) en NW (Noordwest) duiden op de wind- en 
golfrichting tijdens de simulatie. 

 

  
Figuur C.4 Verloop van de waterstand (bovenste 

panel), golfhoogte (Hm0) en golf periode (Tp) in 
de tijd bij berekeningen met een extreem 
stormverloop. De waterstand ten tijde van het 
maximum van de storm bedraagt 5.45 m + NAP, 
de golfhoogte 3.5 m en de golfperiode 12.35. In 
de figuren voor Tp en Hm0 zijn de rode lijnen de 
gebruikte invoer voor XBeach. 

Figuur C.5 Verloop van de waterstand (bovenste 
paneel), golfhoogte (Hm0) en golf periode (Tp) in 
de tijd bij berekeningen met een stormverloop 
van een normale storm. De waterstand ten tijde 
van het maximum van de storm bedraagt 3.32 m 
+ NAP, de golfhoogte 2.0 m en de golfperiode 
9.46. In de figuren voor Tp en Hm0 zijn de rode 
lijnen de gebruikte invoer voor XBeach. 

 
 


