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1  Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Binnen het huidige kustbeleid wordt jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand gesuppleerd om 
de kustlijn en het kustfundament op peil te houden. Hoeveel zand er precies nodig is en op 
welke plaatsen en tijdstippen het zand het best kan worden neergelegd, wordt gebaseerd op 
jaarlijkse toetsing van de kust. Bij deze toetsing worden onderzoeksresultaten meegenomen. 
Het gaat hierbij om inzicht in de werking van het kustsysteem waarop mogelijk ingegrepen 
gaat worden en de verwachte effecten van de ingreep (suppletie). In de loop der jaren zijn 
hiervoor vele studies uitgevoerd en is er veel kennis over het kustsysteem ontwikkeld. Toch 
komen er voortdurend nieuwe vragen naar voren, bijvoorbeeld of zandsuppleties nog 
efficiënter en duurzaam  kunnen worden uitgevoerd. Het project ‘KPP Beheer en onderhoud 
van de Nederlandse kust (B&O Kust)’ heeft tot doel om vragen over suppletieontwikkeling en 
-uitvoering te beantwoorden en de kennis over het kustsysteem uit te breiden en te 
verspreiden. In dit project werken Deltares en Rijkswaterstaat samen. Nieuwe inzichten die 
uit het onderzoek voortkomen, kunnen leiden tot aanpassingen aan uit te voeren suppleties. 
 
Zandsuppleties worden aangebracht om zandtekorten aan te vullen en vinden doorgaans 
plaats in de kustnabije zone: op het strand, op de vooroever of op een geulwand. 
Aangenomen wordt dat door de natuurlijke dynamiek, het zand over het gehele kustsysteem 
wordt verdeeld, zodat ook de diepere zone en de duinen meegroeien en alle kustfuncties 
optimaal profiteren van het suppletiezand. Voor suppleties die afwijken van reguliere 
suppleties (bijvoorbeeld een afwijkend volume, een locatie waar nog weinig over bekend is of 
een afwijkend type suppletie), wordt door de Waterdienst een monitoringsprogramma 
opgesteld en uitgevoerd. Meestal gaat het hierbij om extra opnamen van de bodemligging. 
Op basis van deze (extra) opnamen worden evaluaties uitgevoerd om beter inzicht in het 
gedrag en de effectiviteit van een suppletie te verkrijgen. Deze kennis wordt vervolgens 
gebruikt bij het opstellen van nieuwe suppletieprogramma’s en het informeren van de regio. 
De opgedane morfologische kennis dient ook als input voor de validatie van conceptuele en 
numerieke modellen.  
 
In deze studie wordt het gedrag en de effectiviteit in beeld gebracht van de suppletie die in 
2007 voor de kust van Den Helder (tussen Julianadorp en de Helderse Zeewering) is 
gerealiseerd. 
 
In het volgende tekstkader staan studies die eveneens in het kader van het project KPP-
B&OKust worden uitgevoerd en die een bijdrage leveren aan deze evaluatie of waaraan deze 
evaluatie juist een bijdrage levert.  
 
Herverdeling (suppletie)zand 
Het afgevoerde zand van een suppletie komt ten goede aan andere delen van het 
kustsysteem; we hebben te maken met een zogenaamd zanddelend systeem (nat en droog). 
Een structurele analyse van de herverdeling van het in de afgelopen decennia gesuppleerde 
zand wordt, aanvullend op bovengenoemde evaluatie van individuele suppleties, eveneens 
uitgevoerd in het kader van KPP-B&OKust. Deze analyse kan ons veel leren over de werking 
van het kustsysteem en de effecten van (cumulatief) suppleren hierop. Dit inzicht ondersteunt 
niet alleen het vaststellen van regionale effecten van suppleren, maar is ook nodig voor het 
optimaliseren van de suppletie uitvoering (keuze van locatie, volume en uitvoeringswijze) en 
het ontwikkelen van alternatieve suppletiestrategieën.  
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Morfodynamiek eilandkoppen 
De morfologische ontwikkeling van de geulen en ondiepten in zeegaten bepaalt in sterke 
mate de morfologische ontwikkeling van de aangrenzende (eiland)kusten. Er is een 
wezenlijke behoefte aan inzicht in de natuurlijke variatie in de morfologie van de eilanden 
over een periode van decennia. De relatie met ontwikkelingen in de zeegaten en op de 
buitendelta’s moet daarbij meegenomen worden. Deze cycli hebben per eiland verschillende 
perioden. Een beter onderscheid tussen (langjarige) cyclische ontwikkelingen en structurele 
veranderingen, kan leiden tot een verdere optimalisatie van het beheer van de 
eilandkusten.Een analyse van de ontwikkeling van Nederlandse zeegaten en de relatie met 
de kustontwikkeling wordt eveneens in het project KPP-B&OKust uitgevoerd.  
 
Beheerbibliotheek 
Bij het opstellen van een suppletieprogramma en -strategie voor een specifiek kustvak is een 
goed overzicht nodig van de beschikbare kennis over het zanddelende systeem in dat 
kustvak. Voor dat doel wordt per kustvak een zogenaamde “Rijkswaterstaat 
beheerbibliotheek” opgesteld. Deze bibliotheek beschrijft de toestand van het kustvak en 
omvat een samenvatting van morfologische, ecologische en socio-economische kennis die 
relevant is bij het vaststellen van de suppletiestrategie. Deze kennis komt onder meer voort 
uit het project KPP-B&O Kust. Verder bevat een beheerbibliotheek een beschrijving van het 
uitgevoerde kust- en duinbeheer, met nadruk op de uitgevoerde suppleties, alsmede van de 
waargenomen effecten van dat beheer. Dit resulteert (op termijn) in een handreiking voor 
suppleren in het betreffende kustvak. 

1.2 Aanleiding voor de evaluatie 
Tussen Den Helder en Julianadorp is in 2007 een combinatie van een geulwandsuppletie, 
vooroeversuppletie en strandsuppletie uitgevoerd. De uitvoering van een geulwandsuppletie 
in Nederland is niet nieuw, de eerste (grote) uitvoering vond in 2005 plaats in het Oostgat in 
Zeeland. De suppletie in het Oostgat is zeer stabiel gebleken. Toch was de vraag hoe een 
suppletie zich in de dynamische omgeving ter plaatse van het Zeegat van Texel zou 
handhaven. Verwacht werd dat vooral de grote transportgradiënt naar de geul Marsdiep 
invloed zou hebben op de ontwikkelingen van de suppletie. Dit was aanleiding voor het 
onderzoek in deze rapportage, waarin wordt beschreven hoe de gecombineerde suppletie 
zich in de tijd heeft gedragen en welke aanbevelingen gedaan kunnen worden voor 
toekomstige uitvoeringswijzen. De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van een lijst van door 
de Waterdienst opgestelde vragen (zie Tabel 1.1). Deze vragen hebben enerzijds betrekking 
op de algemene gebiedsbeschrijving (deel 1) of volgen anderzijds direct uit de aanleiding en 
het ontwerp van de betreffende suppletie (deel 2). 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde suppletie. In dit hoofdstuk 
worden de aanleiding tot suppleren, de beoogde doelstelling van de suppletie en het ontwerp 
toegelicht. In het daaropvolgende hoofdstuk 3 wordt een beschrijving van het suppletiegebied 
gegeven. Daarbij wordt ingegaan op de morfologische karakteristieken, de langetermijn 
ontwikkeling en de mechanismen hierachter (systeemwerking). Dit wordt aangevuld met een 
beschrijving van de uitgevoerde kustverdedigingswerken, zowel van de aangelegde harde 
constructies als van de uitgevoerde zandsuppleties (zachte maatregel). In het vierde 
hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de suppletie en de omgeving van de suppletie in beeld 
gebracht. In het laatste hoofdstuk, de synthese, wordt ingegaan op de werking van de 
suppletie en de evaluatie. 
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Tabel 1.1 De door Rijkswaterstaat Waterdienst gestelde vragen met bijbehorende hoofdstukken ter 
beantwoording. Met uitzondering van vraag 2 e worden alle vragen met de tekst in de genoemde 
hoofdstukken en paragrafen beantwoord. 

1 Algemene gebiedsbeschrijving 
 

a Beschrijving van de karakteristieken van de grootschalige morfologie (geulen, banken etc.).  
 
Hoofdstuk 3.1.1 en Hoofdstuk 3.12  

b Beschrijving van de (langetermijn) morfologische ontwikkeling 
 
Hoofdstuk 3.1.3 

c Beschrijving van de (langetermijn) ontwikkeling van de zeereep en kustlijn (met behulp 
van ijkpunten duinvoet, gemiddeld laagwaterlijn en gemiddeld hoogwaterlijn). 
 
Hoofdstuk 3.3 

d Beschrijving van de effecten van voorgaande suppleties.  
 
Hoofdstuk 3.4.2 

e Beschrijving van de harde kustverdedigingswerken.  
 
Hoofdstuk 3.4.1 

2 Ontwikkeling van de suppleties 
 

a Hoe is het zand in de geul gelegd; zijn ontwerp en uitvoering van de geulwandsuppletie 
vergelijkbaar? 
 
Hoofdstuk 2 

b Was de levensduur van de strandsuppletie anders dan die van de voorgaande? 
Zo ja, kan dit toegewezen worden aan de gecombineerde geulwand-/vooroeversuppletie? 
 
Hoofdstuk 4.3 

c Hoeveel volume van de gecombineerde geulwand-/vooroeversuppletie verdwijnt uit het 
suppletiegebied? 
 
Hoofdstuk 4.3 

d Verplaatst het zand van de gecombineerde geulwand-/vooroeversuppletie zich door de 
geul naar de Waddenzee of in dwarsrichting waardoor het bijdraagt aan de BKL-
handhaving? 
 
Hoofdstuk 4.3.2 en Hoofdstuk 5 

e Is er een kop-/staarteffect van de suppletie zichtbaar aan het strand aan de zuidrand van 
de vooroeversuppletie? 
 
Nee, in 2009 is hier een aanvullende suppletie uitgevoerd. Hierdoor kan geen 
representatief beeld verkregen worden van de ontwikkeling van het strand. 

f Welke invloed heeft de geulwandsuppletie voor de Helderse Zeewering? 
 
Hoofdstuk 5 
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2 Beschrijving van de suppletie 

2.1 Aanleiding voor de suppleties 
 
De uitgevoerde suppletie aan de kop van Noord-Holland is een gecombineerde geulwand- 
vooroever- en strandsuppletie (zie Hoofdstuk 2.2. voor details). Er is een aantal redenen voor 
deze unieke uitvoeringsvorm. Directe aanleiding voor de strandsuppletie waren de 
overschrijdingen van de basiskustlijn (BKL) tussen raai 1.50 en 5.88 (de trend en ligging van 
de kustlijn staat in Figuur ). In 2006 (linker figuur) waren er 6 raaien waarin de TKL (de te 
Toetsen KustLijn) landwaarts van de BKL lag en ook de trend landwaarts gericht was. In 17 
raaien lag de TKL wel zeewaarts van de BKL, maar met een landwaartse trend. In 2007 
(rechterfiguur) waren er 7 raaien waarin de TKL landwaarts van de BKL ligt en de trend 
landwaarts gericht was. Er waren tevens 16 raaien met een TKL zeewaarts van de BKL, 
maar wel met landwaartse trend. In het gedeelte tussen raai 5.88 t/m raai 7.89 was het aantal 
BKL overschrijdingen gering, maar in 2006 vertoonden 20 raaien een landwaarts gerichte 
trend en in 2007 17.  
 
Door eerder uitgevoerde strandsuppleties en omdat de BKL ver zeewaarts gedefinieerd is 
heeft het gebied een strand dat breed genoeg is voor de recreatieve functie. Een overzicht 
van de uitgevoerde suppleties staat in Figuur 3.10 en Tabel 3.1. Om een overschrijding van 
de BKL tegen te gaan is daarom besloten in 2007 opnieuw een strandsuppletie uit te voeren. 
Door de aanwezigheid van grote getijgeulen langs de kust was er twijfel of een 
strandsuppletie alleen voldoende effectief zou zijn. Een vooroeversuppletie zou de 
effectiviteit/levensduur van de strandsuppletie kunnen verlengen.  
 
De aanleiding voor de vooroever- en geulwandsuppletie is een “Service-level Agreement” 
(SLA) welke Rijkswaterstaat (RWS) verplicht jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand te 
suppleren. Voor de reguliere onderhoudssuppleties ten behoeve van het handhaven van de 
BKL was in 2007 een volume van 7.12 miljoen m3 gereserveerd. Besloten werd om het 
resterende volume te besteden aan het onderhoud van het kustfundament, en dan in het 
bijzonder aan het deelsysteem Marsdiep. Er werd gekozen voor de aanleg van een 
vooroeversuppletie ten behoeve van de eerder genoemde positieve effecten op de 
strandsuppletie. Ten tijde van de planning van de vooroeversuppletie had de Helderse 
Zeewering te maken met instabiliteit en ontgrondingen aan de teen van de kering. Door het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is daarom via Directie Noord-Holland (DNH) 
aan RWS een verzoek ingediend om zand aan de teen van de kering aan te brengen, 
teneinde een duurdere steenstorting te voorkomen. In overleg is besloten om een deel van 
het zandvolume van de vooroeversuppletie te gebruiken voor een geulwandsuppletie ten 
noorden van het beoogde suppletiegebied.  
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2006 2007 

 
 
 
 
Figuur 2.1 Overzicht van de Kustlijn trend en ligging TKL in 2006 (links) en 2007 (rechts) voor kustvak 7 uit 

Kustlijnkaartenboek 2006 en 2007. Voor meer toelichting over de agenda: 
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/veiligheid/bescherming_tegen_het_water/veiligheidsmaatregelen/kustlijnz
org/kustlijnkaarten/  
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2.2 Ontwerp van de suppletie 
Het totale volume dat bij de Den Helder - Julianadorp suppletie is aangebracht bedraagt 7.3 
miljoen m3 zand. Figuur 2.2 geeft een beeld van de bodemverandering ten gevolge van de 
suppletie. In deze figuur zijn de verschillende onderdelen waaruit de suppletie bestaat 
duidelijk zichtbaar. De vooroeversuppletie vormt een langgerekt blok, met een ontwerphoogte 
van -5 m NAP, tussen de kop van de Helderse Zeewering (raai 2.00) en raai 7.1. De aanleg is 
gestart op 3 augustus 2007 en voltooid op 24 december 2007. Het aan te brengen volume, 
volgens het ontwerp, bedroeg 3.4 miljoen m3 (wat neerkomt op 667 m3/m1). De aangebrachte 
hoeveelheid beunvolume is 3.92 miljoen m3 (aan boord gemeten met het MARS systeem)  
Landwaarts van de vooroeversuppletie (tussen raai 1.50 en 5.88) is de strandsuppletie 
zichtbaar. Uitvoering werd gestart op 13 augustus 2007 en voltooid op 17 november. Het aan 
te brengen volume bedroeg 1.35 miljoen m3  (308 m3/m1). De volgens MARS aangebrachte 
hoeveelheid is 1.56 miljoen m3. De ontwerphoogte bedroeg +4 m NAP. Deze hoeveelheid 
was van dezelfde orde als de eerdere strandsuppleties van 2001 en 2003 (zie  Tabel 3.1).  
 
Het bovenste figuur in Figuur 2.3 geeft een representatieve dwarsdoorsnede vlak voor en 
vlak na de aanleg van de strand- en vooroeversuppletie, ter plaatse van raai 4.09 (voor de 
locatie van deze raai wordt verwezen naar Figuur 2.2). De strandsuppletie is zichtbaar als 
een ongeveer 1 m dikke deken van zand liggend over het oorspronkelijke profiel. Aan de 
landzijde sluit de strandsuppletie op ongeveer +4 m NAP aan op het oorspronkelijke profiel. 
Rond de -4m NAP gaat de strandsuppletie over in de vooroeversuppletie. De 
vooroeversuppletie ligt daarmee iets hoger dan het suppletieontwerp waarin uitgegaan werd 
van een aanleghoogte van -5 m NAP. De vooroeversuppletie bestaat uit een bijna 100 m 
horizontaal platform met een maximale dikte van het aangebrachte zandpakket van rond de 3 
m. Verder zeewaarts neemt de dikte af om op 250m zeewaarts aan te sluiten op het 
oorspronkelijke profiel.  
 
De geulwandsuppletie is uitgevoerd van raai 0 t/m raai 2.0. De aanleg is gestart op 2 
augustus 2007 en voltooid op 22 december 2007. Het aan te brengen volume volgens het 
ontwerp bedroeg 1.6 miljoen m3 ofwel 800 m3/m1. Volgens MARS is de gestorte hoeveelheid 
1.83 miljoen m3. De suppletie is als driehoek van onderaf opgebouwd met een ontwerphoogte 
tussen de -6 m NAP (ter plaatse van de aansluiting op de vooroeversuppletie) oplopend tot -
19m NAP verder noordwaarts. Het bovenste figuur van Figuur 2.3 geeft een doorsnede van 
de geulwandsuppletie ter plaatse van raai 1.1. De suppletie is duidelijk zichtbaar als een wig 
aan de teen van het steile talud. De voorgaande geulwandsuppleties in het Oostgat hadden 
een duidelijk andere vorm (zie voorbeeld in Figuur 2.4); deze suppleties waren hoger in het 
profiel, tegen de wand van de geul aangelegd en hadden een grotere helling. De suppletie bij 
Julianadorp heeft meer de vorm van een (zandige) teenbestorting. Vandaar dat in het vervolg 
van dit rapport voor deze suppletie de term geulsuppletie wordt gebruikt.  
 
On onderstaand kader staat een overzicht van de kenmerken van de uitgevoerde suppleties: 
 
• Strandsuppletie uitgevoerd van raai 1.5 t/m raai 5.88 

– 13 augustus 2007 aanleg gestart 
– 17 november 2007 gerealiseerd 
– aan te brengen volume van 1.350.000 m3 of 308 m3/m1 (in situ) 
– volgens MARS aangebrachte hoeveelheid is 1.552.500 m3 of 354 m3/m1 (beun kuubs) 
– ontwerphoogte: +4.00m NAP 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Ontwikkeling suppletie tussen Den Helder en Julianadorp 2007 

 

4 februari 2013, definitief 
 

8 van 56 
 

• Geulwandsuppletie uitgevoerd van raai 0 t/m raai 2.0 
– 2 augustus 2007 aanleg gestart 
– 22 december 2007 gerealiseerd 
– aan te brengen volume van 1.600.000 m3 of 800 m3/m1 (in situ) 
– volgens MARS aangebrachte hoeveelheid is 1.830.000 m3 of 769 tot 1.500 m3/m1 (beun kuubs) 
– ontwerphoogte: -6.00m NAP tot -19m NAP 
– ontwerpvorm: een driehoek, van onderaf opgebouwd. 

• Vooroeversuppletie uitgevoerd van raai 2.0 t/m 7.1 
– 3 augustus 2007 aanleg gestart 
– 24 december 2007 gerealiseerd 
– aan te brengen volume van 3.400.000 m3 of 667 m3/m1 (in situ) 
– volgens MARS aangebrachte hoeveelheid is 3.920.000 m3 of 769 m3/m1 (beun kuubs) 
– ontwerphoogte: -5.00m NAP 

 
 

2.3 Beschikbare meetgegevens 
Ten behoeve van de evaluatie van de suppletie zijn de jaarlijkse kustmetingen (JARKUS) en 
aanvullende bodemmetingen beschikbaar. De JARKUS metingen zijn hoogtemetingen die 
sinds 1965 jaarlijks langs de kust worden uitgevoerd op vaste dwarsprofielen (de zwarte 
lijntjes in Figuur 2.2 geven een voorbeeld van de dekking). De onderlinge afstand tussen de 
raaien bedraagt 125 tot 250m. Daarnaast zijn voor dit onderzoek vijf jaar lang extra 
hoogtemetingen gedaan (zie Figuur 2.2 en het overzicht in Tabel 2.1). Deze “verdichte 
JARKUS” metingen zijn gedurende de eerste drie jaar twee keer per jaar uitgevoerd, en 
gedurende de laatste twee jaar één keer per jaar. De verdichte JARKUS bestaat uit de 
reguliere JARKUS raaien met 1 extra raai daartussen. De onderwateroever wordt daarmee 
om de 100 m gemeten. Het droge strand wordt in het najaar niet gemeten, in het voorjaar 
wordt gebruik gemaakt van de reguliere metingen. De uitgevoerde metingen worden door 
Rijkswaterstaat (RWS) geïnterpoleerd naar 5*5, 10*10 en 20*20 m roosters; voor dit 
onderzoek is gebruikt gemaakt van de 5*5 m roosters. Alle metingen bestaan uit hoogte-
opnamen van het strand (met behulp van laseraltimetrie of dGPS) en bathymetrische 
opnamen van de onderwateroever (door middel van single- of multibeam echolood vanaf een 
boot).  
 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de extra metingen zoals die in de tijd zijn uitgevoerd. De 
hoogte- en bathymetrische opname worden niet tegelijkertijd uitgevoerd, bij de JARKUS 
metingen is er soms zelfs sprake van een verschil in opname periode van drie maanden.  
 
Tot slot is gebruikt gemaakt van de hoogtemetingen die twee keer per jaar worden uitgevoerd 
door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor deze studie zijn deze 
metingen als puntbestanden (onderlinge afstand 2 m) door het Hoogheemraadschap 
beschikbaar gesteld, van het voorjaar 1999 t/m het voorjaar van 2011. Deze puntbestanden 
zijn ten behoeve van de analyses geïnterpoleerd naar 5*5m roosters (Figuur 4.16), zodat ze 
vergelijkbaar zijn met de JARKUS roosters 
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Figuur 2.2 Weergave van de gecombineerde strand-, vooroever en  geulsuppletie d.m.v. het verschil in 

bodemligging tussen de inpeiling (T0 – jun/sept. 2007) en uitpeiling ( T1 – jan. 2008). 
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Figuur 2.3 Dwarsdoorsnede van de geul-, strand- en vooroeversuppletie vlak voor en na de aanleg; 

Respectievelijk profiel 1.10, 4.09 en 6.08.. 
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Figuur 2.4 Dwarsprofiel in het jaar na aanleg van de 2005 geulwandsuppletie in het Oostgat. 
 
 
 
Tabel 2.1 Overzicht van alle extra hoogtemetingen in het suppletiegebied. 

 

jaar 

naam 
opname 
voorjaar 

datum opname 
[start - eind] 

naam 
opname 
najaar 

datum opname 
 [start - eind] 

2007 T0 18-Jun-2007 13-Sep-2007 T1 2-Jan-2008 9-Jan-2008 

2008 T2 21-Apr-2008 3-May-2008 T3 6-Nov-2008 16-Dec-2008 

2009 T4 30-Mar-2009 16-Apr-2009 T5 15-Sep-2009 18-Sep-2009 

2010 T6 5-Feb-2010 11-Feb-2010 - - - 

2011 T7 16-Feb-2011 18-Feb-2011 - - - 
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3 Gebiedsbeschrijving en systeemwerking  

De Nederlandse kust bestaat uit drie regio’s: Wadden, Holland en Delta. Deze regio’s worden 
onderverdeeld in een aantal kustvakken (zie Figuur 3.1). De kust van Noord-Holland (kustvak 
7), strekt zich uit tussen de havendammen van IJmuiden in het zuiden tot de Helderse 
Zeewering in het noorden. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering nabij Petten vormt 
hierin een soort scheiding. Ten noorden van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering wordt 
het gedrag van de kust in toenemende mate bepaald door de uitwisseling met het Zeegat van 
Texel. Door de afsluiting van de Zuiderzee, maar ook de ondiepte Pettemer Polder en de vele 
strekdammen die sinds 1838 zijn aangelegd, is het kustgedrag verre van natuurlijk.  

 
Figuur 3.1 Onderverdeling van de Nederlandse kust in regio’s (Wadden, Holland en Delta) en kustvakken (Roelse, 

2002). 

3.1 Grootschalige morfologische ontwikkeling van het  Zeegat van Texel 

3.1.1 Inleiding 
Al sinds de vorming van de Waddenzee, ruwweg 7000 jaar geleden, zijn de zeegaten van 
grote invloed geweest op de morfologische ontwikkelingen van de aangrenzende kust. Het 
ontstaan van het Zeegat van Texel rond de 12de eeuw B.C. (Schoorl, 1973; Hallewas, 1984, 
zie het overzicht in Oost et al., 2004, p. VII-6]) vormde de kop van Noord-Holland zoals we 
die nu kennen. De aanleg van de Helderse Zeewering (vanaf 1750) zorgde ervoor dat het 
zeegat in de huidige positie stabiliseerde, terwijl de ligging van de huidige geulen en platen 
op de buitendelta is ontstaan na afsluiting van de Zuiderzee in 1932 (zie Elias et al. (2012) en 
Elias en van der Spek (2006) voor een gedetailleerde beschrijving). Uit Figuur 3.2 is het al 
duidelijk dat kust- en zeegatontwikkeling aan elkaar gerelateerd zijn. In de volgende 
paragrafen geven we daarom een beknopt overzicht van de ontwikkelingen op de buitendelta 
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met een focus op het stukje Noord-Hollandse kust dat zich uitstrekt tussen de Helderse 
Zeewering en Julianadorp. Deze kennis is essentieel voor het begrijpen en verklaren van de 
geobserveerde veranderingen opgetreden ter plaatse van de suppletie. 

3.1.2 Huidige configuratie van geulen en platen op de buitendelta  
Figuur 3.2 geeft een beeld van de buitendelta en de keel van het Zeegat van Texel. De keel 
van het zeegat, ingesloten door het eiland Texel en de kop van Noord-Holland, heeft een 
minimale breedte van 2.5 km. In de keel ligt de geul Marsdiep (Figuur 3.2 [1]). Het 
gemiddelde getijprisma is van de orde grootte 1•109 m3 met een maximale eb- en 
vloedsnelheid tussen de 1 en 2 m/s. Debietmetingen in het Zeegat van Texel (Ridderinkhof et 
al., 2002) geven aan dat er een zeewaarts gericht restdebiet optreedt. Dit wordt veroorzaakt 
door uitwisseling tussen het bekken van het Vlie en het bekken van het Marsdiep. De omvang 
van het restdebiet is ongeveer 10% van het getijprisma. Een belangrijk element in de keel is 
de Helderse Zeewering (Figuur 3.2 [HS]). Deze zeewering stabiliseert de zuidelijke oever van 
het zeegat; de kop van Noord-Holland. Versnelling van de stroming om de noordwestelijke 
punt van deze Zeewering heeft de geul lokaal uitgeschuurd tot dieptes van meer dan 50 m ter 
plaatse van de Helsdeur [5]. Het Marsdiep verbindt de hoofdgeulen in het bekken (de 
Texelstroom [2] en het Malzwin [3]) via het Breewijd [6] met de hoofdgeulen op de 
buitendelta: Molengat [12], Schulpengat [9] en Nieuwe Schulpengat [7].  

De buitendelta strekt zich ongeveer 10 km zeewaarts uit en 25 km kustlangs. De zandplaat 
Noorderhaaks [15] vormt het middelpunt van de buitendelta. De oostzijde van de 
Noorderhaaks (ongeveer 4 km2) bevindt zich tijdens normale omstandigheden boven water 
en wordt de Razende Bol [13] genoemd. Aan de noordkant bevindt zich een langgerekte spit: 
de Noorderlijke Uitlopers van de Noorderhaaks [14]. Door het landwaarts verplaatsen van 
deze spit (Figuur 3.3 en Figuur 3.4) is de geul het Molengat [12] na afsluiting van de 
Zuiderzee dieper geworden en ook richting de kust verplaatst. Het opdringen van het 
Molengat is een belangrijke reden waarom er grote zandverliezen in dit kustvak plaatsvinden 
(Cleveringa, 2001). 

Op de zuidelijke helft van de buitendelta bevinden zich de 2 grote geulen, Schulpengat en 
Nieuwe Schulpengat, die worden gescheiden door de kleine plaat Bollen van Kijkduin [17]. 
Deze geulen strekken zich zuidwaarts uit bijna evenwijdig langs de Noord-Hollandse kust. 
Het Franse Bankje [18] vormt onderdeel van het eb-schild van het Nieuwe Schulpengat. 
Tussen het Franse bankje en de kust ligt de ondiepe geul Nieuwe Lands Diep [8]. De vorming 
en aanwezigheid van het Nieuwe Schulpengat dicht langs de kust, veroorzaakt lokaal veel 
zandverliezen in dit kustvak (Elias and Cleveringa, 2003). Het zeegat is niet alleen lokaal van 
belang voor de zandhuishouding, maar lijkt ook een grote invloed uit te oefenen op de grotere 
zandbalans van de Nederlandse Kust (Stive en Eysink, 1989, Elias et al., 2012). 
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Figuur 3.2 Overzicht van de dominante platen en geulen in het Zeegat van Texel (de onderliggende bodem is 

gebaseerd op de 2009 Rijkswaterstaat vaklodingen). 
 

3.1.3 Morfologische ontwikkeling van het huidige zeegat systeem 
De afsluiting van de Zuiderzee (1925 - 1932) is van grote invloed geweest op de ligging van 
geulen en platen op de buitendelta. Voor de afsluiting bestond het bekken uit de westelijke 
Waddenzee en de Zuiderzee. Het bekken had een totaal oppervlak van rond de 4000 km2 en 
een lengte van 130 km. Na afsluiting reduceerde dit oppervlak tot ongeveer 712 km2 en een 
lengte van slechts 30 km. Deze significante inkrimping in bekkenomvang had tot gevolg dat 
de getijkarakteristieken sterk veranderden. De getijgolf transformeerde van een lopende 
getijgolf naar een golf met een meer staand karakter. Door resonantie en reflectie tegen de 
Afsluitdijk nam de getijslag in Den Helder toe van 1.2 tot 1.4 m en de getijprisma's in het 
Marsdiep vergrootten met ongeveer 26% (Rietveld, 1962; Thijsse, 1972). De veranderde 
getijkarakteristieken en getijvoortplanting, de aangepaste bekkengeometrie en het afsluiten 
van de hoofdgeulen hadden grote aanzanding in het bekken tot het gevolg.  

De dominante veranderingen vonden plaats langs de Afsluitdijk, waar in de afgesloten geulen 
(zoals de Vlieter, de Vliestroom en de Texelstroom) de stroomsnelheid tot bijna nul 
reduceerde en sterke aanzanding optrad (Berger et al., 1987). De positie van de Texelstroom 
(Figuur 3.2 [2]) bij Texel is relatief stabiel gebleven. Na afsluiting van de Zuiderzee bleef de 
noordoost-zuidwest oriëntatie van de geul behouden. De aanwezigheid van erosie-resistente 
lagen aan de Waddenkant en de kustverdediging aan de zuid-oost zijde van Texel heeft de 
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positie van de geul waarschijnlijk vastgelegd. Analyse van literatuur en boorkernen (TNO-
NITG, ongepubliceerd) geeft aan dat de zeewaartse zijde van Texelstroom geflankeerd wordt 
door een glaciale afzetting wat de stabiliteit en positie bepaald. Daarnaast hebben ook de 
vele oeverbeschermings-constructies langs de zuidoostkust van Texel aan de stabiliteit 
bijgedragen (Schoorl, 1973). 

Na afsluiting van de Zuiderzee, tot ongeveer 1975, was de ontwikkeling van Nieuwe 
Schulpengat en Schulpengat langs de kust maatgevend voor de buitendelta ontwikkeling. De 
heroriëntatie van de geulen werd waarschijnlijk geïnitieerd door de grotere, meer zuidelijke 
uitstroom vanuit het bekken (Elias en van der Spek, 2006). Het Schulpengat ontwikkelde zich 
hierdoor als de hoofdgeul op de buitendelta (zie Figuur 3.3), terwijl de voormalige hoofdgeul 
Westgat (Figuur 3.2 [11]) verzande. Rond 1956 splitste het Schulpengat zich in het huidige 
twee-geulen systeem Schulpengat - Nieuwe Schulpengat. Sinds 1975 is deze configuratie 
vrijwel stabiel gebleven. De geulen, met name het Nieuwe Schulpengat, blijven zich wel 
verlengen en zeewaarts roteren (zie Figuur 3.3 en Figuur 3.4). Dit geeft lokaal gebieden van 
(sterke) erosie en sedimentatie (vooral in het luwte gebied van het Franse Bankje). Recente 
opnames (Figuur 3.4, 2009) geven aan dat de rotatie, de uitbochting van Nieuwe 
Schulpengat ter plaatse van Bollen van Kijkduin, nog steeds een doorgaand proces is.  

Gelijktijdig met het zuidwaarts ontwikkelen van de geulen zien we dat het platengebied van 
de Noorderhaaks zich langzaam naar de kust toe beweegt. Voor afsluiting van de Zuiderzee 
was Noorderhaaks een gebied waarin het zeewaartse zandtoevoer door het Westgat in 
evenwicht was met het landwaarts sedimenttransport door golven. Met het verzanden van het 
Westgat reduceerde ook de zandtoevoer naar de Noorderhaaks. Het landwaarts gedreven 
transport (door golven) werd dominant en het plaatoppervlak migreerde landwaarts en 
vervormde. Aan de noordzijde van de Noorderhaaks ontstaat een spitvormige zandbank (de 
Noorderlijke Uitloper van de Noorderhaaks). De uitwisseling tussen deze spit en de geul Het 
Molengat bepaalt in grote mate de ontwikkeling van de achterliggende kustlijn. Door 
landwaartse verplaatsing van de spit verkleint de geul, waardoor deze lokaal dieper wordt en 
gelijktijdig naar de kust verplaatst. Deze verdieping en verplaatsing is één van de oorzaken 
van de structurele erosie van de achterliggende kust. 

3.2 Recentere morfologische veranderingen 
Bovenstaande paragrafen geven een beeld van de vorming van het stelsel van geulen en 
platen zoals we dat nu kennen op de buitendelta. Belangrijk hierin is het besef dat de 
grootschalige veranderingen in het plaat-geul systeem een respons waren op de afsluiting 
van de Zuiderzee. De geassocieerde morfologische veranderingen zijn daardoor niet 
representatief voor de huidige situatie. Over de laatste decennia blijft de configuratie van 
geulen en platen op hoofdlijnen immers goed behouden (Figuur 3.3 en Figuur 3.4), Het is dan 
ook niet de verwachting dat op middellange termijn (5-10 jaar) drastische veranderingen 
langs de kust van Noord-Holland zullen optreden. 

Over de periode 1986-20091 verliest de buitendelta wel een significante hoeveelheid zand 
(Figuur 3.5). Bepalen we de volumeverandering in het gebied begrensd tussen de Y 
coördinaten 540 - 564 km en ruwweg de NAP-15 meter contourlijn zeewaarts (de diepere 
vooroever, zeewaarts van de buitendelta, is niet meegenomen), dan is het totaal verlies 87 
miljoen m3 zand van de buitendelta (3.8 miljoen m3 per jaar) , inclusief suppleties (28,20 
miljoen m3 zand). Deze waarden zijn iets lager dan de eerdere studies door Elias (2006) en 
Elias et al. (2012). Dit verschil komt door het grillige verloop van de volumeveranderingen. 
Jaren van significante erosie worden gevolgd door jaren van stabilisatie. De aanvullende 

                                                   
1 De laatste meting heeft plaats gevonden in 2012, deze meting is nog niet in deze analyse verwerkt.  
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bodems opgenomen in 2006 en ook 2009 vertonen een dergelijke periode van stabilisatie. Dit 
drukt de snelheid van het volumeverlies.  

De dominante volumeveranderingen vinden plaats op de Noorderhaaks, de Noordelijke 
Uitlopers van de Noorderhaaks en het oude westelijke buitendeltafront. Het droogvallende 
gedeelte van Noorderhaaks verandert van een ellipsvorm met een zuidelijke oriëntatie naar 
een meer noordwaarts gerichte vorm (Figuur 3.3 en Figuur 3.4). Het diepere gedeelte 
(ruwweg de NAP -5m contourlijn) migreert landwaarts en verlengt iets in zuidelijke en 
noordelijke richting. Hier vindt een grote erosie plaats van bijna 80 miljoen m3 (Figuur 3.5, 
Erosion [1]). Een gedeelte van het landwaarts verplaatste zand is direct terug te vinden in het 
verhogen van de Noorderhaaks (39 miljoen m3; Figuur 3.5, Sedimentation [5,7,8]). Ook de 
Noorderlijke uitlopers van de Noorderhaaks zijn flink in volume toegenomen (14 miljoen m3). 
Met name de landwaartse verplaatsing van de Noordelijke Uitlopers van de Noorderhaaks 
veroorzaakt de grote erosieproblemen aan de Texelse kust (Cleveringa, 2001); de 
geobserveerde erosie (ongecorrigeerd voor suppleties) is hier 14 miljoen m3. Gedurende 
deze periode is er 11.5 miljoen m3 zand gesuppleerd. De vele complexe bodemstructuren, de 
zaagtanden langs de noordelijke zijde van Noorderhaaks en de spitvorming zijn een indicatie 
van de dominantie van golfgedreven transporten in dit gebied.  

De grote veranderingen op de Noorderhaaks zijn wel verklaarbaar. Het merendeel van de 
Noorderhaaks sedimenten is een relict van de 'oude' buitendeltaconfiguratie waarin de 
hoofdgeul Westgat een westelijke oriëntatie had. De Noorderhaaks vormde een eb-schild 
waarin de zeewaartse toevoer van sediment door het Westgat en de landwaartse 
herverdeling van dit sediment (voornamelijk door golven) in evenwicht waren. Door afsluiting 
van de Zuiderzee is dit evenwicht verstoord. De initiële respons was een zuidwaartse 
heroriëntatie van de geulen, gedreven door het veranderende getij. Het herverdelen van zand 
van het diep gelegen 'oude' buitendeltafront gaat langzaam en is nu nog steeds gaande en 
resulteert in de geobserveerde veranderingen.  

Voor de kust van Noord-Holland zijn het vooral de veranderingen ten zuiden van de 
Noorderhaaks die direct van belang zijn. Ook hier overheerst een afwisselend beeld van 
sedimentatie en erosie. Het ontwikkelen van de geulen vond vooral plaats gedurende een 
periode van ongeveer 40 jaar na afsluiting van de Zuiderzee. Maar ook in de recente data is 
een verdere verdieping van de geulen te zien en een accumulatie van sediment op de 
geassocieerde eb-schilden. De totale sedimentatie op de platen van 26 miljoen m3 (Figuur 
3.5, Sedimentation [1,2,3,4]) is klein ten opzichte van de erosie in de geulen (58 miljoen m3; 
Figuur 3.5, Erosion [7-12]). Zowel het Nieuwe Schulpengat (-16.3 miljoen m3; Figuur 3.5, 
Erosion [10,11]) en Schulpengat (-34 miljoen m3; Figuur 3.5, Erosion [7,8,9]) eroderen sterk. 
De Zuiderhaaks bouwt zich langzaam zeewaarts uit (11 miljoen m3; Figuur 3.5, 
Sedimentation [1]). De aanliggende kust zandt aan (15 miljoen m3; Figuur 3.5, Sedimentation 
[13,14,15]), maar dit komt vooral door de uitgevoerde zandsuppleties (17 miljoen m3 in dit 
kustvak gedurende deze periode).  

De grote netto zandverliezen van de buitendelta zijn een indicatie van de significante 
sedimentverliezen naar het bekken. 
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Figuur 3.3 Ontwikkeling van het Zeegat van Texel over de periode 1926 – 1994. 
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Figuur 3.4 Ontwikkeling van het Zeegat van Texel over de periode 1997 – 2009. 
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Figuur 3.5 Geobserveerde bodemverandering over de periode 1986-2009 (links). Volume veranderingen voor 

sedimentatie (rechts boven) en erosie (rechts onder) in geselecteerde polygonen.NB: Binnen de 
‘sedimentatie’polygonen wordt slechts de sedimentatie in rekening gebracht, binnen de ‘erosie’ polygonen 
slechts de erosie, de polygonen mogen elkaar hierdoor overlappen.  
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3.3 Kustlijnontwikkeling   

3.3.1 Kustvak – Den Helder – Hondsbossche en Pettemer Zeewering 
 

De ontwikkeling van de kustlijn tussen de Helderse Zeewering en Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering wordt weergegeven in Figuur 3.6 door middel van de vergridde JARKUS data. Het 
kustvak kunnen we onderverdelen in 3 deelgebieden met verschillende karakteristieke 
morfologische kenmerken. In het noordelijke gedeelte, ruwweg tot JARKUS raai 7.08 
(Julianadorp) wordt de kustlijnontwikkeling gestuurd door de voorliggende geul Nieuwe 
Schulpengat. Tussen raai 7.08 en 18.08 zien we een kust met ondiepe vooroever met een 
enkele bank. Deze vertoont dynamisch bankgedrag. Over het algemeen is de bank 
evenwijdig langs de kust gelegen. Soms wordt de bank doorgebroken, waarbij de afgesplitste 
banken meer zuidwest-noordoost gericht zijn. Ten zuiden van profiel 18.08 tot de Pettemer 
Zeewering is de vooroever weer iets dieper en is er een stabiele bank aanwezig over de 
gehele periode. 

Raai 2.10 is representatief voor de kust grenzend aan het Breewijd (Figuur 3.7, boven). Deze 
diepe geul grenst direct aan de kustlijn, waarbij het steile talud van de vooroever aansluit op 
de Helderse Zeewering. De MKL trend geeft aan dat door frequent suppleren de kustlijn hier 
wel gehandhaafd kan worden. Na suppletie is er een initieel sterke zeewaartse verplaatsing 
van de MKL. Deze wordt gevolgd door een versnelde erosie. Door frequent terugkerende 
suppleties keert de MKL echter niet terug naar de oorspronkelijke positie maar verschuift 
langzaam zeewaarts. Vooral de grote strandsuppleties in 2003-2004 en 2007-2008 hebben 
een sterke verplaatsing van de MKL veroorzaakt.  

Ten zuiden van Breewijd (Raai 4.09) zien we dat de trend van een landwaarts verplaatsend 
Nieuwe Schulpengat door lijkt te zetten (Figuur 3.7, midden de lange termijn ontwikkeling van 
de waterlijnen staat in Figuur 3.11 evenals de ontwikkeling van de strandbreedte). Het 
voormalige platform op NAP -12m, dat een duidelijke scheiding tussen Nieuwe Schulpengat 
en de kust vormde, is vrijwel geheel opgeruimd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor 
het toekomstige beheer. Vergelijken we de steilheid van het huidige talud met het talud van 
de iets noordelijk gelegen raai 2.10, dan zien we dat het laatste profiel veel steiler is. Dit 
impliceert dat in de nabije toekomst, met doorgaande migratie van Nieuwe Schulpengat, 
grote zandverliezen in dit gedeelte te verwachten zijn. Deze ontwikkeling bevindt zich nog 
buiten het rekenbereik van de MKL. Binnen de MKL zone dragen de frequent terugkerende 
zandsuppleties bij tot een vergroting van het zandvolume. 

In de luwte van het Franse Bankje blijft de kust stabiel of uitbreidend. Profiel 7.08 laat wel een 
landwaarts migrerend Franse Bankje zien (Figuur 3.7, onder). De effecten van deze migratie 
lijken beperkt te blijven; het Bankje blijft op vrijwel gelijke hoogte (maximaal tot NAP -5m) 
terwijl de geuldiepte van het Nieuwe Lands Diep zich slechts gering heeft verdiept: 2.5m 
sinds 1970. Ook hier vertoont de MKL een trend van toenemend volume. Suppleties zijn op 
deze locatie slechts beperkt aangebracht. De sterke toename van het zandvolume sinds 
1995 kan wel veroorzaakt zijn door het extra zandaanbod uit de vele suppleties in de nabije 
kustvakken. Een mogelijke reden voor de stabiele kust hier is de afschermende werking van 
het Franse Bankje. 
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Figuur 3.6  Ontwikkeling van de kustlijn tussen de Helderse Zeewering en Pettemer Zeewering over de periode 

1965-2010 in 5 jaarlijks interval op basis van JARKUS roosters. 
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Figuur 3.7 Ontwikkelingen van representatieve kustprofielen en bijbehorende MKL voor kustvak 7. 
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3.4 Kustverdedigingswerken en eerdere suppleties 

3.4.1 Harde kustverdediging 
 
Het uitganspunt van het Nederlandse kustbeleid is in principe het consolideren van de 
bestaande zeewering. Tot de Eerste Kustnota (1990) lag het accent daarbij op het toepassen 
van harde verdedigingsmiddelen, daarnaast werd met enige regelmaat ook zachte 
maatregelen toegepast voor het versterken van de kust (zie Tabel 3.1). Sinds 1990 is het 
beleid om kusterosie vooral met ‘zachte’ maatregelen (zandsuppleties) tegen te gaan. Aan de 
Noord-Hollandse kust zijn voor 1990 veel ‘harde’ verdedigingswerken aangelegd: Figuur 3.8 
illustreert de verdedigingswerken in het gebied. Dominant hierin is de Helderse zeewering die 
de hele kop van Noord-Holland in steen inpakt. Ten zuiden hiervan gaat de stenen 
waterkering over in een zandige duinenkust beschermt door een serie strekdammen (Figuur 
3.8a en b). Deze strekdammen strekken zich tussen km 0,4 en km 31 uit (tot de 
Hondsbossche en Pettemer Zeewering) en zijn tussen 1939 en 1925 aangelegd.  
 

 
Figuur 3.8 Overzicht van ‘harde’ constructies aan de kop van Noord-Holland. De Helderse Zeewering (a) gaat hier 

over in een serie strekdammen (b) die zich uitstrekken tot de Pettemer naar Hondsbossche Zeewering. Alle 
afbeelding afkomstig van: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat. 

 
De oorsprong van de Helderse Zeewering (km 0 -1.1) ligt in het begin van de 17th eeuw. 
Houten palen en wilgenmatrassen werden geplaatst aan de voet van de dijk om de erosie 
van de kust tegen te houden en de teen van de dijk te beschermen. Deze constructies 
vertraagden de erosie wel, maar een echte stabilisatie vond plaats in de 18de eeuw door de 
aanleg van een stenen zeewering welke tegenwoordig de Helderse Zeewering wordt 
genoemd. De Helderse Zeewering heeft een grote, vaak onderschatte, invloed gehad op de 
ontwikkeling van het zeegat en de buitendelta. Het natuurlijke gedrag, gekenmerkt door 
zuidelijke migratie van het gehele zeegat en periodieke relocatie (Elias en van der Spek, 
2006) werd door de aanleg gestopt. Hierdoor is de diepte van het zeegat flink toegenomen en 
er ontwikkelde zich een diepe ontgrondingskuil (Helsdeur). Het diepste deel van de geulen 
Marsdiep (Helsdeur) en Texelstroom zijn ingesneden in compacte keileem lagen waardoor 
deze stabiel in positie liggen. De diepe ontgrondingskuil en voortdurende uitschuring langs de 
voet van de Helderse Zeewering maken periodiek onderhoud noodzakelijk. Tot 2007 werd dit 
onderhoud voornamelijk door aanvullende steenbestorting uitgevoerd. De suppletie in 2007 
had mede als doel de stabiliteit van de zeewering te waarborgen. 
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3.4.2 Overzicht  eerdere suppleties 
 
Figuur 3.10 en Tabel 3.1 geven een overzicht van de uitgevoerde suppleties in kustvak 7. Tot 
1990 vinden deze voornamelijk plaats rond Callantsoog in de vorm van strandsuppleties. Na 
1990 vinden er in het gehele kustvak suppleties plaats. Wel zijn deze geconcentreerd rond 3 
locaties: (1) de aansluiting bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, (2) rond Callantsoog 
en (3) nabij het Zeegat van Texel. In de recente periode 2005 – 2011 zien we een bijna 
volledige dekking van het kustvak door een aantal grote suppleties. Vooral de in deze studie 
beschouwde grote gecombineerde geul - vooroever - strandsuppletie is hierin duidelijk 
zichtbaar. Ten zuiden van de oorspronkelijke suppletie is in 2009 een aansluitende 
vooroeversuppletie uitgevoerd.  

In voorgaande paragraaf is al geconstateerd dat ook hier de terugkerende suppleties de MKL 
kunnen handhaven en zelfs zeewaarts kunnen verplaatsen. Elias en Cleveringa (2003) laten 
zien dat er na suppletie een sterke zeewaartse verplaatsing van de kustlijn plaatsvindt. De 
kustlijn migreert vervolgens in 3 tot 4 jaar terug naar de oorspronkelijke positie. In Figuur 3.11 
(raai 4.09) is te zien dat tussen 1980 en 1990 het natte strand steeds smaller en dus steiler 
werd; de gemiddeld laagwaterlijn en de gemiddeld hoogwaterlijn kwamen steeds dichter bij 
elkaar te liggen. Sinds de uitvoering van alle strandsuppleties is deze breedte geleidelijk weer 
toegenomen. Het droge strand is redelijk constant gebleven, tussen de 40 en 60m, en 
reageert veel minder direct op de uitgevoerde suppleties dan het natte strand. Zandbalansen 
gepresenteerd door Walhout (2000) geven aan dat suppleties het zandvolume in het kustvak 
begrensd door profielen 1.50 – 8.08 kunnen behouden. Een soortgelijke conclusie wordt 
getrokken in het werk van Pot (2011) en geïllustreerd in Figuur 3.9. Gecorrigeerd voor 
suppleties vindt er een bijna continue erosie plaats tot en met 2006. De sprong in 
gecorrigeerd volume in 2007 wordt veroorzaakt door de 6 miljoen m3 aan suppletiezand. 
Deze sprong in zandvolume wil niet zeggen dat de autonome trend hier drastisch veranderd 
is. Door de suppletie is het systeem (tijdelijk) uit evenwicht gebracht. Het is te verwachten dat 
er initieel grotere verliezen zijn om het (dynamische) evenwicht te herstellen. Dit veroorzaakt 
een trendbreuk in de metingen. Het is eigenlijk niet juist de trendlijnen door te trekken over de 
periode voor en na suppletie.  

 

 
Figuur 3.9 Ontwikkeling zandvolumes kustzone -100 / 750 m RSP,km 0.20 tot km 8.10 (uit Pot, 2011). 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Ontwikkeling suppletie tussen Den Helder en Julianadorp 2007 

 

4 februari 2013, definitief 
 

26 van 56 
 

 
Figuur 3.10   Overzicht uitgevoerde suppleties  tussen de Helderse Zeewering en Hondsbossche en Pettemer 

Zeewering.  
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Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde suppleties  tussen de Helderse Zeewering en Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering. 

 jaar Locatie Begin 
km 

Eind 
km 

Volume m3 type 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

 

1976 
1979 
1986 
1986 
1987 
1987 
1991 
1991 
1992 
1993 
1995 
1995 
1996 
1996 
1998 
1999 
1999 
2000 
2001 
2001 
2002 
2003 
2004 
2003 
2003 
2003 
2003 
2004 
2006 
2007 
2007 
2007 
2009 

 

Callantsoog 
Callantsoog 
Callantsoog 
Callantsoog 
Zwanenwater 
Zwanenwater 
Callantsoog 
Petten 
Den Helder 
Den Helder 
Petten 
Zwanenwater 
Zijpe 
Den Helder 
Zijpe 
Julianadorp 
Callantsoog 
Zwanenwater 
Den Helder 
Zijpe 
Petten 
Petten 
Aansluitconstructie Petten 
Callantsoog-Zwanenwater 
Den Helder-Julianadorp 
Groote Keeten 
Callantsoog 
Callantsoog 
Callantsoog - Zwanenwater 
Den Helder 
Den Helder-Julianadorp 
Den Helder-Julianadorp 
Den Helder-Julianadorp 

12.98 
11.15 
10.83 
11.75 
14.70 
13.76 
11.00 
18.00 
1.00 
3.28 
18.8 
16.24 
10.01 
1.50 
19.25 
3.95 
13.20 
16.26 
1.50 
11.08 
18.27 
19.83 
19.83 
10.00 
1.50 
9.13 
11.10 
11.10 
10.00 
0.00 
2.00 
1.50 
7.00 

 

13.75 
12.80 
13.73 
12.05 
17.84 
18.10 
14.00 
20.18 
7.50 
5.68 
20.4 
17.60 
12.13 
7.50 
20.50 
6.28 
14.00 
16.88 
5.68 
14.01 
20.35 
20.58 
20.58 
16.00 
5.88 
9.43 
13.75 
13.74 
15.20 
2.00 
7.10 
5.90 
10.00 

342000 
470000 
1242434 
77913 
155000 
1695000 
538404 
371418 
615527 
280000 
361740 
306840 
459000 
400000 
228901 
287480 
144000 
120000 
1290240 
1499940 
500561 
230577 
133783 
2572642 
1305458 
12243 
438155 
263972 
1651965 
1782263 
3239103 
1350448 
1301565 

d 
d 
s 
d 
d 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
o 
s 
s 
o 
s 
o 
s 
s 
o 
g 
o 
s 
o 
o 
 

Totale suppletiehoeveelheid 25668572  
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Figuur 3.11   Indicatoren gemiddeld laagwater, gemiddeld hoogwater en duinvoet (boven) en de daarvan afgeleide 

strandbreedtes (beneden) ter hoogte van raai 4.09. 
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3.5 Sedimenttransport mechanismen en -patronen 
 
De boven gepresenteerde beschouwing van de geobserveerde bodem veranderingen geeft 
een goed beeld van de morfologische ontwikkelingen. Om te begrijpen waarom deze 
veranderingen plaatsvinden, is het essentieel de achterliggende processen en mechanismen 
te begrijpen. Elias (2006) heeft hiervoor uitgebreid modelonderzoek gedaan met behulp van 
Delft3D.  

De modelresultaten, samengevat in Figuur 3.12, geven een beeld van de 
sedimenttransporten op de buitendelta en in de keel van het zeegat. Vloedtransporten 
dringen het zeegat binnen vanuit het zuiden en nemen sterk toe richting het zeegat (Figuur 
3.12a). Een soortgelijk maar tegenovergesteld beeld zien we voor de eb. In beide gevallen 
worden met name bij de Helsdeur de transporten versterkt door de contractie en gerelateerde 
versnelling van de stroming om de westelijke punt van de Helderse Zeewering. Door deze 
versnelling strekken de hoge ebsnelheden zich ver over de buitendelta uit. Als we 
getijgemiddeld kijken, is het resultaat van deze 2 stroombeelden dat er nabij de Helsdeur een 
vloeddominant transport overheerst, en wat verder weg op de buitendelta ebdominante 
transporten overheersen (Figuur 3.12d). Hoewel de residuele stromingen relatief gering zijn 
(in vergelijking met de geulen), zijn de getijgedreven transporten op de platen wel 
noordwaarts en landwaarts gericht. Het toevoegen van wind en golven verandert deze 
patronen niet, maar zorgen wel voor een vergroting van de landwaartse – naar het bekken 
toe – gerichte transporten. Vooral op de Noorderlijke Uitlopers van de Noorderhaaks worden 
de noordwaartse transporten verder vergroot door golfbreking. Het merendeel van het 
sediment dat vanaf de westelijke rand van de buitendelta wordt aangeleverd verdwijnt via het 
Molengat weer terug het zeegat in. Tijdens eb wordt het dan voornamelijk afgezet op de 
Zuiderhaaks. Door deze grootschalige circulatie is er slechts weinig zand dat het zeegat 
passeert en bijdraagt aan de kustontwikkeling van Texel. Het mechanisme van 'sediment 
bypassing' lijkt meer een periodiek dan een continu proces te zijn. 

Sedimenttransport langs de Noord-Hollandse kust is vloeddominant, ofwel: naar het zeegat 
gericht. Deze transporten zijn klein op de buitendelta maar nemen significant toe richting het 
zeegat. Tijdens eb wordt het sediment voornamelijk naar het zuidelijke gedeelte van de 
buitendelta getransporteerd (Figuur 3.12b). Sedimenttransport door het Nieuwe Schulpengat 
draagt bij tot de vorming en behoud van de platen Bollen van Kijkduin en Franse Bankje. 
Transporten door het Nieuwe Westgat en Schulpengat vormen de Zuiderhaaks en forceren 
de zuidelijke uitbouw. De transporten in het Nieuwe Schulpengat zijn significant groter dan 
langs de aangrenzende kust. 

Samenvattend: Twee belangrijke kenmerken van de sedimenttransporten ter plaatse van de 
suppletie zijn: Een verschil in stroomsnelheid en transportcapaciteit in het noordelijke versus 
het zuidelijke deel van de suppletie. Ter plaatse van Helsdeur – Breewijd zijn getijstromingen 
dominant. Snelheden zijn hoog en versnellen rond de punt van de Helderse Zeewering. In het 
zuidelijke deel zijn getijstromingen en transporten kleiner en ebdominant in de geul Nieuwe 
Schulpengat. Langs de kust zijn deze juist vloeddominant. Golven spelen hier een belangrijke 
rol.  
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(a)

 

(b)

 
(c) 

 

(d) 

 
 

  
Figuur 3.12 Getijgedreven transporten voor (a) maximum vloed (17-2-1999 23:00), (b) maximum eb (17-2-1999 

4:50). (c) Getijgemiddelde transporten voor realistische forcering (incl. getij, wind, golven, setup, maar geen 
dichtheidsstroming). (d) Conceptuele weergave van de netto transportpaden met 4 circulatie cellen (1-4). 
Zie Elias (2006) voor volledige uitleg.  
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Met behulp van sedimenttracer simulaties zijn de sedimenttransporten langs de Noor-
Hollandse kust en in het zeegat verder in kaart gebracht. Voor een nadere uitleg en een 
voorbeeld van toepassing van de Delft3d sediment tracer module wordt verwezen naar Elias 
et al. (2011). Het Delft3D model zoals gepresenteerd in Elias (2006) is gebruikt als basis; 
Figuur 3.13 geeft een overzicht van het modeldomein. Binnen dit domein zijn op 10 locaties 
sediment tracers aangebracht (Figuur 3.14). Het model wordt vervolgens met 1 maand en 
realistisch getij gerund  en vervolgens wordt de verspreiding van het tracermateriaal 
geanalyseerd. Een volledige rapportage van deze simulaties is gaande, in de huidige 
rapportage worden de resultaten die beschikbaar zijn en relevant zijn voor de evaluatie van 
de suppletie weergegeven/ vermeld. 

 
Figuur 3.13   Overzicht van het gebruikte Delft3D domein.  
 
De resultaten van deze tracersimulaties geven een beter inzicht in de sedimenttransporten 
langs de kop van Noord-Holland (Figuur 3.15 t/m Figuur 3.17). De belangrijkste kenmerken 
van de sedimenttransporten langs de kop van Noord-Holland zijn:  
 

(1) Er is een duidelijke tweedeling in transportpaden; Dit geldt zowel voor de transporten 
op de buitendelta (tracers 1-2 en tracers 3-4) als de transporten in de keel van het 
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zeegat. De sedimenttracers geplaatst dicht langs de kust (1, 3, 7, 9) worden 
voornamelijk het bekken in getransporteerd en belanden op het Balgzand. Zeewaarts 
geplaatste sedimenttracers (2, 4, 5, 8) worden zowel richting bekken als naar de 
buitendelta (eb-schild van Nieuwe Schulpengat) verplaatst. Tracers 5 en 8 volgen de 
Texelstroom. 
 

(2) De sedimenttransporten in Breewijd en Nieuwe Schulpengat (tracers 2 en 4) zijn 
significant groter dan de transporten langs de kust (tracers 1 en 3). Getijgedreven 
simulaties geven slechts een geringe verplaatsing van het tracermateriaal in locatie 1 
en 3. Dit betekend dat de getijgedreven transporten hier significant kleiner zijn dan de 
transporten in de geul. Aanvullende simulaties met golven laten zien dat voor de 
verplaatsing van tracermateriaal op deze locaties golven dominant zijn. 

 

 
Figuur 3.14   Overzicht van de locaties van de initiële tracersedimenten binnen het Delft3D model.  
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Figuur 3.15   Overzicht van de tracer sediment massa (links) en residuele tracer-sedimenttransporten (rechts) na 1 

maand van simulatie (getijforcering) voor tracerlocaties 1 en 2. De initiële tracerlocatie wordt met de groene 
cirkel aangegeven.  
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Figuur 3.16   Overzicht van de tracer sediment massa (links) en residuele tracer-sedimenttransporten (rechts) na 1 

maand van simulatie (getijforcering) voor tracerlocaties 3 en 4. De initiële tracerlocatie wordt met de groene 
cirkel aangegeven.  
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Figuur 3.17   Overzicht van de tracer sediment massa (links) en residuele tracer-sedimenttransporten (rechts) na 1 

maand van simulatie (getijforcering) voor tracerlocaties 10 en 9. De initiële tracerlocatie wordt met de 
groene cirkel aangegeven.  
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4 Ontwikkeling van de suppletie 

4.1 Verschilkaarten 
In de verschilkaarten (Figuur 4.1) is de suppletie duidelijk zichtbaar. De bodemverandering 
direct na aanleg wordt weergegeven door de T1-T0 meting, waarin de suppletie zich als een 
kustlangs blok (> 1 m hoogteverschil) tussen Julianadorp en het begin van de Helderse 
Zeewering uitstrekt. Een vergelijkbaar beeld zien we in de bodemverandering van T7-T0. De 
verschillenkaarten geven het volgende beeld (de onderstaande nummers staan weergegeven 
in de kaart rechtsonder van Figuur 4.1):: 

1. De suppletie is duidelijk zichtbaar in zowel de T1 als de T7 bodem (zie bovenste 
kaarten T1-T0 en T7-T0). 

2. Direct langs de kust vindt erosie plaats (zie kaart T7-T1). Deze is waarschijnlijk 
gerelateerd aan golfgedreven transporten en herverdeling van sediment. Dit resulteert 
in een landwaartse verplaatsing van de momentane kustlijn (zie ook Figuur 4.12). 

3. Significante lokale verschillen: Afwisselende patronen van sedimentatie en erosie zijn 
aanwezig. Deze zijn waarschijnlijk gerelateerd aan migrerende zandgolven. Deze 
zandgolven zijn zowel voor als na suppletie aanwezig. 

4. Erosie aan de noordzijde van de Bollen van Kijkduin en sedimentatie aan de 
zuidoostelijke zijde (en erosie van Nieuwe Schulpengat). Dit geeft aan dat de Bollen 
zich nog langzaam zuidwaarts en landwaarts verplaatsen.  

5. Verdieping van het zuidelijke gedeelte van het Nieuwe Schulpengat. 

6. Landwaarts opschuiven van het Franse Bankje. Waarschijnlijk is dit gerelateerd aan 
de verplaatsing van de Bollen van Kijkduin.  Ter hoogte van de Bollen van Kijkduin 
verdiept het Nieuwe Schulpengat met gemiddeld 0.15 – 0.70 m/j.  

7. Ten zuiden van de oorspronkelijke suppletie is in 2009 een aansluitende 
vooroeversuppletie uitgevoerd. Dit is in de verschilkaarten T7-T0 en T7-T1 duidelijk te 
zien als sedimentatie gebied. 

8. Ter plaatse van het Breewijd is er een doorgaande trend van verdieping. Direct na 
aanleg is er een sterke verdieping aan de teen van de suppletie. 

9. Sedimentatie in de Helsdeur lijkt erop te duiden dat een gedeelte van de suppletie het 
bekken in wordt getransporteerd, langs de teen van de Helderse Zeewering. Ook 
langs het zeewaartse talud vindt sedimentatie plaats. Het is niet geheel duidelijk of dit 
werkelijkheid optreedt of dat het een meetonnauwkeurigheid is (gezien het grote geel 
/ oranje vlak verder zeewaarts). 

 

Bovenstaand beeld van de ontwikkeling van het gebied in de 3 jaar na aanleg van de 
suppletie komt overeen met de beschreven ontwikkeling in Hoofdstuk 3 Systeemwerking, 
deze ontwikkeling wordt dus niet veroorzaakt door de aanleg van de suppletie.  

 

In de volgende paragraaf wordt de ontwikkeling van de suppletie in meer detail beschreven 
door middel van 3 representatieve profielen; profiel 1.10 door het Breewijd, profiel 4.09 ter 
plaatse van de Bollen van Kijkduin en profiel 6.08 aan de zuidkant van de Bollen van Kijkduin 
(zie Figuur 4.1, rechts onder voor locaties). 
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Figuur 4.1 Verschilkaart in 
bodemhoogte tussen 
T1 – T0 meting 
(linksboven),T0  enT7 
meting (rechtsboven), 
T7 – T1 (linksonder)  
en samenvatting van 
de morfologische 
verschillen 
(rechtsonder). 

 
T0-T1 : voor en na aanleg 

(zomer 2007 – januari 
2008) 

 
T0-T7 : totale bodemhoogte- 

verandering tussen 
zomer 2007 (voor 
aanleg) en februari 
2011 (verandering 
inclusief aanleg van 
de suppletie) 

 
T1-T7 : morfologische 

verandering van de 
suppletie in de eerste 
3 jaar na aanleg 
(januari 2008 – 
februari 2011 
verandering excusief 
aanleg).  

 
Voor overzicht van de datum 
van de opnamen zie ook Tabel 
2.1 
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4.2 Profielen 

4.2.1 Raai 1.10 (ter plaatse van Breewijd) 
 
Details van de ontwikkeling van de geulsuppletie worden aan de hand van raai 1.10 
weergegeven in Figuur 4.2 tot en met Figuur 4.4. De langetermijn ontwikkeling van deze raai 
wordt beschreven in paragraaf 3.3.1 en Figuur 3.7, en word gekenmerkt door een kleine maar 
persistente verdieping van de geul. Over de laatste 10 jaar lijkt de diepte enigszins te zijn 
gestabiliseerd rond de NAP -30m (Figuur 4.2) . Wat direct opvalt in het profiel is het steile 
talud tussen het strand en de diepe geul. In Figuur 4.3 wordt de ontwikkeling na suppletie in 
detail weergegeven door middel van de T0-T7 metingen. De suppletie is duidelijk zichtbaar 
als een wig aan de teen van het steile talud [T1], de suppletie heeft meer de vorm van een 
(zandige) teenbestorting. De diepte reduceert daarbij lokaal van -27m tot -19m. De wig 
vertoont na aanleg een vrijwel constante trend van erosie (in raaiafstand 300-500, Figuur 
4.3). De T7 meting is weer vrijwel identiek aan de T0. Zeewaarts (raaiafstand 500-700) zien 
we dat de bodem initieel verdiept (T1-T4) en zich vervolgens herstelt naar de positie van de 
oorspronkelijke (T0) bodem. Zeewaarts van 700m vertoont de bodem fluctuaties rond de T0 
positie, welke waarschijnlijk gerelateerd zijn aan zandgolven die zich in de richting van de 
geulas verplaatsen.  

Met uitzondering van de directe erosie van de suppletie, lijken de effecten van de suppletie 
op de diepteontwikkeling beperkt. Wat wel opvalt in de tijdreeks van de raaien gepresenteerd 
in Figuur 4.4 is de recent verkleinde dynamiek in de geul. Tot 2005 zijn grote migrerende 
zandgolven zichtbaar. Sinds 2005 is zijn deze significant kleiner. Het is echter niet met 
zekerheid te zeggen of dit een effect is van de suppletie. Ook vóór suppletie zijn perioden met 
tijdelijke reductie van de dynamiek te observeren. Maar de geringe dynamiek sinds 2005 
duurt nu wel langer dan bij de eerdere observaties. Het is mogelijk dat een zandpuls 
afkomstig van de suppletie het zandgolfpatroon (tijdelijk) heeft verstoord. In de sedimentatie-
erosie patronen zien we wel een duidelijk gebied van sedimentatie in Helsdeur (Figuur 4.1).  

4.2.2 Raai 4.09 (Bollen van Kijkduin, midden over de suppletie) 
Raai 4.09 (Figuur 3.7 midden en Figuur 4.5 tot en met Figuur 4.8) geeft een representatief 
beeld van de profielontwikkelingen ter hoogte van de Bollen van Kijkduin. Het dwarsprofiel 
wordt hier gekenmerkt door een ondiepe vooroever overgaand in een platform op circa NAP 
–15m (Figuur 4.5, raaiafstand 0-900m). Dit platform wordt zuidwaarts breder. Zeewaarts 
hiervan liggen respectievelijk de diepe geul Nieuwe Schulpengat (raaiafstand 750 – 1250) en 
de bank Bollen van Kijkduin. Het autonome gedrag vertoont een landwaartse migratie van de 
Bollen van Kijkduin en het Nieuwe Schulpengat (sinds 1970 is de geulwand bijna 250m 
landwaarts verplaatst en is de geul verdiept van ruim -25 m tot bijna -30 m) waarbij het 
platform in breedte afneemt. Het profiel tussen het platform en strand verdiept in de periode 
1970-2000 (Figuur 3.7 midden), maar in de periode voorafgaand aan de suppletie (2001 – 
2007) is het profiel relatief stabiel (Figuur 4.5 en Figuur 4.7). De verschuiving van het Nieuwe 
Schulpengat heeft betrekking op een diepte onder de – 10 m NAP, oftewel zeewaarts van de 
MKL zone. Deze verschuiving heeft geen direct effect op de ontwikkeling van de MKL. 
Mogelijk hangt de erosie hoger in het profiel, in de MKL zone, wel samen met de verschuiving 
van het Nieuwe Schulpengat. De verschuiving van het Nieuwe Schulpengat heeft dan wel 
een indirect effect op de ontwikkeling van de MKL.  

Na suppletie zien we dat de bodem duidelijk boven het T0 profiel blijft liggen (Figuur 4.6). 
Lokaal zijn er significante hoogteverschillen (> 1m) te observeren door het ontstaan en 
migreren van zandbanken of zandgolven. Er is een duidelijke tweedeling in 
profielontwikkeling te zien. Het gedeelte tussen 0 - 400m erodeerd. In het diepere gedeelte 
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(400-650m) lijkt het zandlichaam zeewaarts uit te zakken. De bovenkant consolideert hier met 
een constante dikte van 2m boven de T0. Het is mogelijk dat het uitzakken zich ook na de T7 
meting nog voortzet, aangezien dit proces duidelijk zichtbaar is in het gebied 550-650m 
(vergelijk de T6 en T7). Dit patroon wordt bevestigd in de cumulatieve profielen 
gepresenteerd in Figuur 4.8. De strandsuppletie is hierin nog duidelijk zichtbaar als een laag 
zand op het profiel. Ook in de duinen is een duidelijk signaal van groei te zien. Beneden de 
gemiddeld laagwaterlijn is de vooroeversuppletie nog zeer goed herken- en aanwijsbaar. 

Een belangrijke observatie voor dit profiel is dat de suppletie op dit moment nog niet direct 
beïnvloed wordt door het landwaarts verschuiven van het Nieuwe Schulpengat. De bulk van 
het zand ligt in het ondiepe deel, landwaarts van de geul.  

4.2.3 Raai 6.08 (ten zuiden van Bollen van Kijkduin) 
 
De morfologische ontwikkeling van raai 6.08 (Figuur 3.7 onder en Figuur 4.9 - Figuur 4.11) 
vertoont veel overeenkomsten met raai 4.09. Het opdringen van het Nieuwe Schulpengat is in 
de langetermijn-profielontwikkeling (1970-2010) duidelijk zichtbaar (Figuur 3.7 onder en 
Figuur 4.11). Sinds 1970 is de geulwand bijna 100 m landwaarts verplaatst en is de geul 
verdiept van -14m naar -20 m. Dit opdringen en verdiepen hangt samen met het al eerder 
geobserveerde bankgedrag van de Bollen van Kijkduin. Dit proces continueert ook in de 
recente metingen (Figuur 4.9 en Figuur 4.11). Sinds 2001 is er lokaal (raaiafstand 750-1500) 
tot 5 m erosie opgetreden. In de ondiepe vooroever (raaiafstand 100 – 800 m) is er initieel 
erosie (1970-1990). Sindsdien blijft dit profiel in stand. De 2001 – 2007 metingen voorafgaand 
aan de suppletie liggen op vrijwel identieke plaats (raaiafstand 100-800).  

Na de suppletie blijft het profiel vrijwel overal boven de T0 bodem in stand (Figuur 4.10). Ook 
hier is een erosieve trend van het ondiepe profiel (raaiafstand 0 – 510m) te observeren. Het 
diepere gedeelte (> 700m) vertoont fluctuaties als gevolg van zandgolven. Een duidelijke 
zeewaarts migrerende zandgolf is te zien op 750m (T0). Deze migreert zeewaarts (T6 – 
880m) en dempt daarna sterk uit (zie T7). 

4.2.4 Kustlijnen 
In voorgaande paragrafen is de ontwikkeling van dwarsprofielen ten hoogte van de suppletie 
besproken. In kustlangsrichting is ook duidelijk de respons van de kust op de suppletie te 
onderscheiden (Figuur 4.12). Voor en na suppletie ligt de MKL positie over het algemeen 
zeewaarts van de BKL (onderste grafiek). In de eerste jaren (2008 – 2010) vindt er over het 
algemeen een landwaartse verschuiving plaats. Deze is het grootst tussen raaien 100 en 
500. Tussen de jaren 2010 en 2011 is ver weinig verschil in positie te onderscheiden. Tussen 
raai 500 en 800 is de MKL relatief stabiel en fluctueert in een 25m brede band. Ten noorden 
van raai 800 is er een MKL aangroei. In dit gebied was er over het algemeen al een trend van 
kustgroei. Ook de aanvullende suppletie in 2009 heeft hier toe bijgedragen. In de gemiddelde 
laagwater lijn (grafiek links boven) en de gemiddelde hoogwaterlijn (grafiek link midden) is 
een landwaartse trend (erosie) zichtbaar.  

De strandbreedte bij gemiddeld laag water vertoont een brede range van waarden en 
fluctuaties (grafiek rechts boven en midden). In 2008 was de strandbreedte wel breder dan in 
de overige jaren. Bij Gemiddeld laagwater is er een duidelijkere respons op de suppletie te 
zien. Na suppletie is de strandbreedte sterk toegenomen (ruwweg 50 m). In de volgende 
jaren neemt de breedte vervolgens weer af. Ten zuiden van Raai 700 is de strandbreedte 
constant.  
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Figuur 4.2 Dwarsprofiel over de kop van de suppletie (raai 1.10) uit jarkus datasets 2001 – 2010.  

 
Figuur 4.3 Dwarsprofiel over de kop van de suppletie (raai 1.10) voor  de T0 – T7 meetserie.  
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Figuur 4.4 Timestack van Jarkus profielen voor raai 1.10 over de periode 1965-2012. 
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Figuur 4.5 Dwarsprofiel in het midden van de suppletie (raai 4.09) uit JARKUS datasets 2001-2010. 

 
Figuur 4.6 Dwarsprofiel in het midden van de suppletie (raai 4.09) uit  de T0 – T7 meetserie. 
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Figuur 4.7 Timestack van Jarkus profielen voor raai 4.09 over de periode 1965-2012. 
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Figuur 4.8 Cumulatief Jarkus Profiel (‘Geologische jarkus’) van raai 4.09 voor strandsuppletie (boven) en 

vooroeversuppletie (onder). Deze cumulatieve profielen laten de opbouw van de sedimentatie zien.  
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Figuur 4.9 Dwarsprofiel over de staart van de suppletie (raai 6.08) uit JARKUS datasets 2001-2010.  

 
Figuur 4.10   Dwarsprofiel over de staart van de suppletie (raai 6.08) uit T0 – T7 meetserie.  
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Figuur 4.11   Timestack van Jarkus profielen voor raai 6.08 over de periode 1965-2012. 
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Figuur 4.12   Ontwikkeling van MKL (onder), positie van de MHW en LHW (links boven en midden) en 

strandbreedte tijdens MHW en MLW (rechts boven en minder) over de periode 2007 – 2010/11.  
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4.3 Volumina 
 
De volumeveranderingen zijn berekend op basis van de reguliere en de verdichte (extra) 
JARKUS metingen. Om een heldere indruk te krijgen van de volumeontwikkelingen is het 
gebied grofstoffelijk opgedeeld 13 deelgebieden (Figuur 4.13). De oppervlakten van de 
dominante gebieden zijn weergegeven in Tabel 4.2.  
 
Tabel 4.1 oppervlaktes van de belangrijkste deelgebieden 

Deelgebied Oppervlak [m2] 
vooroeversuppletie (vak 7) 1.405.821 
strandsuppletie (vak 9) 482.392 
tussen strand- en vooroeversuppletie (vak 8) 672.814 
geulsuppletie (vak 4) 322.997 
zeewaarts gebied (vak 6) 1.655.298 

4.3.1 Volume ontwikkeling van de suppletie 
Figuur 4.13 geeft een overzicht van de volumeontwikkeling van de suppletie. De T0-T1 
meting is een benadering van de toename van het zandvolume door de suppletie. In totaal is 
er in deze periode 5.7 miljoen m3 sediment in het kustvak geaccumuleerd Figuur 4.13, linker 
kolom. De bulk van dit zand, 3.3 miljoen m3, is aangebracht in vak 7 (representatief voor de 
vooroeversuppletie). Op de kop van de suppletie (vak 1-5) is het volume met bijna 1.2 miljoen 
m3 toegenomen. Het verloop van de volumeontwikkeling in de tijd wordt weergegeven in 
Figuur 4.14 en Figuur 4.15.  

De 5.7 miljoen m3 sediment accumulatie ter plaatse van de suppletie is significant lager dan 
de 7,3 miljoen m3 die er volgens het beunvolume zou zijn neergelegd. Het kan zijn dat er een 
verschil is in de manier van volumebepaling. Een deel van deze percentages is het gevolg 
van compactie van het zand na aanbrengen (10% wordt in de meeste gevallen aangehouden 
als het gevolg van compactie van het zand na aanbrengen op het strand). Het is ook 
waarschijnlijk dat een significant verlies is opgetreden bij de aanleg van de geulsuppletie door 
de hoge stroomsnelheden ter plaatse. Opmerkelijk is wel het volumeverschil tussen MARS en 
de hoeveelheid accumulatie op strand en vooroever (1,3 miljoen m3). Een echte verklaring 
hiervoor kan op dit moment niet worden gegeven. 

Tabel 4.2 Volumes verloren tussen beun en eerste extra metingen. 

gebieden locatie volumes 
MARS T1-T0 % verloren  tussen aanleg  

en eerste meting 
4 geulwand 1.83 1.072 41% 

7 t/m 9 strand & vooroever 5.4725 4.251 22% 
4 t/m 10 suppletiegebied 7.3025 5.547 24% 

 
De erosie van de suppletie wordt bepaald door het verschil te nemen tussen de T1 en T7 
meting (Figuur 4.13, rechter kolom en Tabel 4.3). Gedurende deze periode is 1.8 miljoen m3 
(31%) geërodeerd uit dit kustvak. In dit getal zit echter wel een toename van 0.4 miljoen m3 in 
vakken 11-13 ten gevolge van de aanvullende suppletie in 2009. Kijken we alleen naar 
polygonen 1-10 dan is er in totaal 2.1 miljoen m3 geërodeerd ten opzichte van de T0-T1 
volumes (38 %). Het is wel waarschijnlijk dat zand vanuit de aanvullende suppletie zich naar 
het noorden heeft verplaatst en bijdraagt aan de geobserveerde volumeontwikkelingen (zie 
ook de noordwaartse transportrichting in Figuur 3.17).  
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Figuur 4.13   Definitie zandbalans polygonen en volumes per polygoon 

(links) direct na aanleg (T1-T0) en na 3.5 jaar (T7-T1).  
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Tabel 4.3 Percentages geërodeerde zandvolumes tussen voorjaar 2008 en 2011 

gebieden locatie T1-T0 T7-T1 na 3.5 jaar 

9 strand 519 -352 -68% 
7 vooroever 3269 -460 -14% 

7 t/m 9 strand & vooroever 4251 -1052 -25% 
4 geulwand 1072 -824 -77% 

 

Absoluut gezien vindt het merendeel van deze erosie plaats in polygoon 4, 6, 7 en 9. Het 
absolute zandverlies in polygoon 7 (0,46 miljoen m3) lijkt groot, maar dit is slechts 14% van 
het aangebrachte zand (zie Tabel 4.3). Vergelijken we het gedrag voor en na suppletie 
(Figuur 4.14) dan zien we dat voor de suppletie het volume in polygoon 7 iets toenam. Het is 
mogelijk dat dit nog een respons op eerder uitgevoerde suppleties is. Tussen de 2007-2008 
metingen nam het volume sterk toe en vertoont daarna tot 2012 een licht negatieve trend. De 
geringe volumeverandering laat zien dat het centrale gedeelte van de suppletie (de 
vooroeversuppletie) vrij stabiel is.  

Relatief gezien vallen vooral de volumeveranderingen in de polygonen 5, 8, 9, 10 en 
polygonen 4,5 op. Nabij het strand (5, 8, 9, 10) erodeert 0,77 miljoen m3 van de 1,2 miljoen 
m3 aan gesuppleerd zand (60%). Deze erosieve trend was ook voor 2007 al duidelijk 
aanwezig (Figuur 4.14). Op de kop van de suppletie zijn de verliezen nog groter. Uit 
polygonen 4 en 5 verplaatst 80% (0,83 miljoen m3) van het aangebrachte zand. Details van 
de volumeontwikkelingen van de verschillende onderdelen van de suppletie worden 
weergegeven in Figuur 4.15. 

 

 
Figuur 4.14   Volumeontwikkeling van geselecteerde polygonen tov de 2007 meting in m3/m2 op basis van de 

JARKUS raaien (* geen volledige dekking in alle jaren.)  
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Figuur 4.15   Samenvatting van de volumeontwikkelingen van geselecteerde polygonen; (boven) totale suppletie 

t.o.v. de T0 meting, (midden) onderwatersuppletie en (onder) strandsuppletie. 
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4.3.2 Zandvolumes langs de teen van Helderse Zeewering. 
 

 
Figuur 4.16   Volumeontwikkeling rond de Helderse Zeewering (relatief t.o.v. de 2007 volumes). Data van 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 

Op basis van de onderhoudslodingen langs de Helderse Zeewering (data HHNK) kan de 
volume ontwikkeling langs de teen van de Helderse Zeewering over langere tijd (2003-2011) 
worden bepaald. Voor 3 deelgebieden (zie Figuur 4.16) worden deze weergegeven. Een 
tegenstrijdig beeld van volumeontwikkeling wordt hieruit verkregen. Voor aanleg van de 
suppletie vertonen de deelgebieden zuid en midden een duidelijk negatieve trend in volume. 
Na aanleg van de suppletie is de volume ontwikkeling overwegend positief tot 2010. Het 
noordelijke gedeelte is vrij stabiel over de gehele periode met uitzondering van 2006 waar 
een duidelijke negatieve uitschieter te zien is. Uit deze waarneming volgt dat de suppletie een 
positief effect heeft gehad op de volumeontwikkeling.  

Kijken we naar de verplaatsing van zandgolven in een profiel aan de noordzijde van de 
Helderse Zeewering dan kunnen we geen wezenlijke verschillen voor en na suppletie 
observeren. Uit cross-correlatie van de bodemvormen volgt een migratiesnelheid rond de 45 
m/jaar over de gehele periode. Wat wel opvalt, is dat in 2008-2010 de bodemvormen minder 
sterk aanwezig zijn. Een demping van de bodemvormen is echter ook eerder (1999-2000) te 
zien. Het blijft onduidelijk of dit een respons is op de suppletie.  
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5  Synthese  

In deze synthese proberen we antwoord te geven op de vraag: Hoe heeft de suppletie 
gewerkt? De 2007 suppletie bestond eigenlijk uit 3 delen (1) een geulsuppletie in het 
noordelijke gedeelte waar de geul middels een steil talud over gaat in het strand, (2) een 
vooroeversuppletie die zich uitstrekt tussen Breewijd en het Franse Bankje en (3) landwaarts 
hiervan een strandsuppletie. De geulsuppletie is uitgevoerd in een wigvorm aan de teen van 
het steile geultalud en vormt hierdoor een zandige teenbestorting. Bij het vergelijken van de 
morfologische respons met bijvoorbeeld de geulwandsuppletie van het Oostgat moet dit 
meegenomen worden; een vergelijking is niet opportuun omdat het om twee verschillende 
type suppleties gaat  

De 3 delen waaruit de suppletie bestaat zijn niet alleen in de uitvoering, maar ook in de 
geobserveerde respons duidelijk herkenbaar. De vooroeversuppletie is duidelijk 
identificeerbaar in de T1 als wel in de T7 bodem. Drieënhalf jaar na aanleg is het netto 
volumeverlies op deze locatie slechts 14%. Zowel de geulsuppletie als strandsuppletie 
vertonen een significant hoger verlies. De geulsuppletie is nagenoeg geheel verdwenen (77% 
volumeverlies). Ook de strandsuppletie vertoont een significant verlies van 60%. De MKL 
bevindt zich 4-jaar na suppletie over het algemeen nog zeewaarts van de oorspronkelijke 
(2007) positie. De levensduur lijkt iets langer dan de duur van voorgaande suppleties, het is 
mogelijk dat dit mede komt door de afschermende werking van de vooroeversuppletie. 

Een belangrijke observatie is dat er geen aanwijzingen zijn dat de suppletie het grootschalige 
morfologische gedrag heeft beïnvloedt. De bodem gebaseerd op de vakloding van 2009 
vertoont gelijke kenmerken en trends aan de voorgaande jaren. Het geërodeerde sediment 
van de suppletie zal gedeeltelijk bijgedragen hebben aan de sedimentatie op de buitendelta 
en in het bekken, maar dit is niet aantoonbaar in de bodem(verandering). Hiervoor zijn de 
volume hoeveelheden te gering. Hoewel er 7 miljoen m3 in een beperkt gebied is gestort, lijkt 
deze hoeveelheid niet de lokale, autonome processen te hebben verstoord. De autonome 
ontwikkeling continueert na suppletie en verklaart in belangrijke mate de geobserveerde 
ontwikkelingen.  

Het geobserveerde gedrag van de suppletie is uit kennis van de sedimenttransporten te 
verklaren. Vanuit suppletieoogpunt is de aangebrachte sedimenthoeveelheid substantieel, 
maar in relatie tot de buitendelta en de volumes van de aangrenzende geulen is deze 
hoeveelheid zeer beperkt. De suppletie heeft de stromingen niet zodanig veranderd dat er 
een significante verandering van de sedimenttransporten optreedt. Met behulp van 
hydrodynamische modellen zou verkend kunnen worden of suppleties met een aanzienlijk 
groter volume de grootschalige hydrodynamica wel significant beïnvloeden. 

De suppletie reageert eigenlijk identiek aan het oorspronkelijke kustgedrag. Dit wil zeggen: 

 (1) Erosie aan de kop van het zeegat. De versnelling van de stroming lang de westelijke 
punt van de Helderse Zeewering zorgt ervoor dat er een sedimentopnamecapaciteit is en er 
grote sedimenttransporten gehandhaafd kunnen worden. Getijgedreven transporten zijn in dit 
gebied dominant. In respons heeft de geul een steil talud gevormd bij de Helderse Zeewering 
/ Breewijd. De helling van dit talud is maximaal en stabiel. De suppletie verstoort lokaal deze 
evenwichtshelling. Deze verstoring kan door de grote transportcapaciteit ter plaatse makkelijk 
afgevoerd worden. De uitgevoerde suppletie heeft hier ruwweg 3 jaar een buffer gevormd 
tegen erosie van de teen van de geulwand.  
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(2) Erosie in de ondiepe (strand) zone. Na versnelling in de keel van het zeegat en 
Helsdeur neemt de getijstroming weer in kracht af. Dit reduceert de getijgedreven 
sedimenttransportcapaciteit ten zuiden van het Breewijd. Langs het strand neemt daardoor 
de relatieve invloed van golven toe. Het golfklimaat is niet te vergelijken met de golven langs 
de ongestoorde Hollandse kust. Golfafscherming door de voorliggende platen zorgt ervoor 
dat het golfklimaat milder is. De golven breken op de voorliggende platen waardoor de 
golfhoogte langs de kust lager is. Deze hoogte is echter wel variabel in kustlangsrichting door 
verschillende mate van golfafscherming door de platen en golfdoordringing door de geulen.  

Golfgedreven transporten zijn waarschijnlijk een maatgevend proces voor de geobserveerde 
erosie van de strandsuppletie. Dit proces was al aanwezig voordat de suppletie werd 
aangelegd en continueert na aanleg. Het is mogelijk dat extra afscherming en het extra zand 
van de vooroeversuppletie de erosiesnelheden enigszins vertraagd hebben.  

(3) Stabiele vooroeversuppletie. De vooroeversuppletie vertoont (m.u.v. de kop) een zeer 
kleine erosie en vervorming. Dit is eigenlijk niet heel verwonderlijk. De aanwezige 
bodemgeometrie ten zuiden van Breewijd laat al een duidelijke ruimtelijke verdeling van de 
transportcapaciteit zien. Langs de kust bevindt zich een vrij stabiel, ondiep platform. 
Zeewaarts hiervan bevindt zich de hoofdgeul met maximale getijstroming. In de geul is het 
sedimenttransport groot, door de versnelling van de stroming om de Bollen van Kijkduin. Ter 
plaatse van de vooroeversuppletie is de transportcapaciteit gering. Voor significante 
golfgedreven transporten ligt dit gebied te diep. Voor het getij is er alleen een 
opnamecapaciteit van de stroming bij een toename van de snelheid. Een dergelijke 
versnelling is aanwezig bij Helsdeur of in de geul van het Nieuwe Schulpengat rond de Bollen 
van Kijkduin, maar niet ter plaatse van de suppletie. Bij constante stroming zal er dus netto 
geen volumeverandering plaatsvinden. Ook voor de suppletie was het stuk vooroever 
(platform) tussen Nieuwe Schulpengat en het strand altijd al vrij stabiel. Erosie vindt hier niet 
plaats door verdieping van deze zone, maar hoofdzakelijk door het lateraal opdringen van het 
Nieuwe Schulpengat. Dit is een zeer langzaam proces en op dit moment is er nog voldoende 
buffer tot de vooroeversuppletie. 

Samenvattend kunnen we de ontwikkeling van de suppletie beschrijven als: 
(1) Verstoring van het evenwicht door aanbrengen van suppletie. 
(2) Vervorming van het zandpakket zodat (dynamisch) evenwicht ontstaat: 

  In de surfzone erosie voornamelijk door golfgedreven transporten. 
In het diepere gedeelte, uitzakken van het zandpakket naar een 
evenwichtsprofiel. 

(3) Kop en staart erosie van de suppletie: 
Alleen aan de kop van de suppletie is er een mechanisme dat significante 
erosie veroorzaakt. De grote getijsnelheden langs de Helderse Zeewering 
zorgen hier voor een sedimenttansport opnamecapaciteit en erosie. 

(4) Stabiel midden gedeelte; op korte termijn stabiel immers: 
(a) Er is geen opnamecapaciteit. De bulk van de stroming zit in het Nieuwe 
Schulpengat en dit ligt zeewaarts van de suppletie. 
(b) Stroming langs kop en staart zal hier het sediment opnemen. In het 
middengedeelte is er dus geen (geringe) netto opnamecapaciteit. 
(c) Versnelling van de stroming bij de kop en staart zorgt hier voor 
sedimentopname en erosie. De volgende vertraging en consolidatie achter 
kop en staart geven sedimentatie. In wezen voeden kop en staart het midden 
van de suppletie. Dit proces zet zich voort tot kop en staart een 
evenwichtsvorm bereiken en er geen versnelling meer optreedt.  
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(5) Erosie op lange termijn: als het Nieuwe Schulpengat landwaarts migreert en direct 
insnijdt in de suppletie zal zich ook in het midden een transportcapaciteit 
ontwikkelen. Dan kan de erosie versneld optreden. 

Concluderend; Kijken we naar de werking van de suppletie dan zien we dat deze in feite niet 
anders is dan bij normale (grote) suppleties. De afzonderlijke elementen ontwikkelen zich 
zoals verwacht. De vooroeversuppletie blijft goed intact en vormt een extra bijdrage van het 
zandvolume binnen het systeem. Het zandpakket erodeert relatief langzaam, waardoor op 
grotere schaal een natuurlijke voeding van het systeem plaatsvindt. De geulsuppletie in de 
gesuppleerde vorm en hoeveelheid vormde een extra zandbuffer voor de Helderse 
Zeewering. Binnen ruwweg 3 jaar was deze buffer afgevoerd. De strandsuppletie heeft een 
identiek effect. Ook hier vindt een normale afslag van de suppletie plaats. De MKL bevindt 
zich 4-jaar na suppletie over het algemeen nog zeewaarts van de oorspronkelijke (2007) 
positie. Het is mogelijk dat dit mede komt door de afschermende werking van de 
vooroeversuppletie. 
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