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Samenvatting
Binnenhet huidige kustbeleidwordt jaarlijks gemiddeld 12 miljoenm3 zand gesuppleerd om
de kustlijnen het kustfundamentop peil te houden. In het project 'KPP Beheeren onderhoud
van de Nederlandse kust (B&O Kust)' worden suppletieontwikkeling en -uitvoering
bestudeerdom de kennis over het kustsysteemuit te breiden en te verspreiden. In dit kader
is de suppletiedie voor de kust van Amelandvan 2010 tot 2011 is aangelegdonderzocht.
In 2010en 2011 zijn voor de kust van Amelandzowel een vooroever-als een strandsuppletie
aangelegd. Beiden zijn gefaseerd aangelegd: de vooroeversuppietie is in 3 stappen
aangelegd, de strandsuppletie in 2 stappen. De suppletie was ook veel groter dan
voorgaande suppleties: 6.53 miljoen m3. Doel van dit onderzoek is de morfologische
ontwikkeling van de suppletie te analyseren. Hierbij zijn met name het effect van het
gefaseerdaanleggenen de ontwikkelingvan het grote volumevan belang.
Op het strand is de ontwikkelingvan de suppletievoor een groot deel bepaalddoor een storm
in de winter 2011/2012.Hierdoor is een groot volume geërodeerd,met name in het oostelijke
deel, wat na het westelijke deel is aangelegd. De oorzaak hiervan lijkt niet direct aan de
gefaseerdeaanleg te liggen, maar mogelijk heeft de kortere tijd tussen aanleg en storm er
wel aan bijgedragen.Ondanks de erosie is de MKL ter plaatse van de suppletie zeewaarts
verplaatst,deels doordat de toppenvan bankenzich in de BKL-zonebevinden.
De vooroever toont op de meeste punten een ontwikkeling vergelijkbaar met eerdere
vooroeversuppietiesdie op deze locatie zijn uitgevoerd. Het toegevoegde sediment zorgt
voor de vorming van een nieuwe bank in het hele suppletievak en het stabiliseren van de
buitenstebank. Ondanks de stormachtigewinter van 2011/2012 toont de vooroever over de
gehele periode geen grote erosie per jaar, maar is de erosie vergelijkbaarmet die voor de
aanleg.Het grotere suppletievolumezorgt daardoor dus voor een langere levensduurvan de
suppletie.
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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 kennis en eerdere onderzoeken uit
de regio 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.
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In het volgende tekstkader staan studies die eveneens in het kader van het project KPP-
B&OKust worden uitgevoerd en 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. Deze
analyse kan ons veel leren over de werking van het kustsysteem en de effecten van
suppleren (cumulatief) hierop. Dit inzicht ondersteunt niet alleen het vaststellen van regionale
effecten van suppleren, maar is ook nodig voor het optimaliseren van de suppletieuitvoering
(keuze van locatie, volume en uitvoeringswijze) en het ontwikkelen van alternatieve
suppletiestrategieën.

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. Het huidige gebrek aan onderscheid tussen
(langjarige) cyclische ontwikkelingen en structurele veranderingen leidt mogelijk tot inefficiënt
beheer van de eilandkusten.

Beheerbibliotheek
Om een suppletieprogramma en strategie op te stellen voor een specifiek kustvak is een
goed overzicht van de beschikbare kennis over het zanddelende systeem in dat specifieke
kustvak en het omringende kustsysteem nodig. Voor dat doel wordt per kustvak een
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 voor 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 suppleren voor het betreffende kustvak.
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1.2 Aanleiding voor de evaluatie
In 2010-2011 is een vooroeversuppletie in combinatie met een strandsuppletie uitgevoerd
langs de Noordzeekust van Ameland, tussen raai 1100 en 2000. De aanleiding om deze
suppletie te evalueren is drieledig:

(1) Het totale volume aan gesuppleerd zand is erg groot, in totaal 6.53 miljoen m3. De
voorgaande suppletie in 2006 had een volume van 2.5 miljoen m3. Deze suppletie
erodeerde echter snel. Door een groter volume aan te brengen is de verwachting dat
de suppletie een langere levensduur heeft.

(2) Zowel de strand- als de vooroeversuppletie zijn gefaseerd uitgevoerd. De
vooroeversuppletie is in 3 stappen aangelegd, de strandsuppletie in 2 stappen.
Aangezien, vanwege meerjarige aanbestedingen, een dergelijke gefaseerde aanleg
steeds vaker zal plaatsvinden, is de vraag wat het morfologische effect van de
gefaseerd aanleg is geweest.

(3) Rond deze suppletie is ook een grootschalig, ecologisch onderzoek opgezet. De
aanwezige morfologie en de door de suppleties geïnitieerde veranderingen dienen als
basis voor de ecologische analyses.

Voor aanvang van de evaluatie, is door Rijkswaterstaat WVL een aantal deelvragen
opgesteld. Deze deelvragen hebben enerzijds betrekking op de algemene
gebiedsbeschrijving en volgen anderzijds uit de aanleiding tot suppleren en het ontwerp van
de betreffende suppletie. De gestelde vragen staat in onderstaande Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Evaluatievragen
1     Algemene gebiedsbeschrijving Uitgewerkt in:
Beschrijving van de karakteristieken van de grootschalige morfologie
(zeegaten, zandplaten, strandhaak, banken).

3.1

Beschrijving van de (langetermijn) morfologische ontwikkeling (o.a.
meerjarige cycliciteit, structurele erosie a.g.v. aardgaswinning, verlegging
van geulen)

3.1

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

3.2.1
3.3

Beschrijving van de effecten van voorgaande suppleties. 3.2.2
3.4

Beschrijving van het bankgedrag (oriëntatie, dynamiek) 3.2.1
3.4.2

Zijn er delen van het profiel aan te wijzen die meer of minder dynamisch
zijn (horizontale en verticale verandering)?

3.4.2

2     Ontwikkeling van de suppleties Uitgewerkt in:
Is de levensduur van de vooroeversuppletie langer dan die van 2006 en zo
ja, is dit te wijten aan het grote volume?

6

Is er een effect van het gefaseerd uitvoeren van de suppletie en zo ja, wat
dan?

6

Wat is het beïnvloedingsgebied van de suppletie, zowel kustdwars als
kustlangs?

6
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Is de suppletie aangelegd in het invloedsgebied van de Strandhaak Bornrif
en zo ja, vindt er interactie plaats of ontwikkelen beide zich autonoom?

6

De suppletie is gedeeltelijk aangelegd op de aanwezige zaagtandbanken,
welke interactie vindt er plaats of ontwikkelen beide zich autonoom?

6

Is het bankgedrag beïnvloedt door de suppleties; is bv. de
verplaatsingssnelheid van de banken veranderd na de aanleg van de
suppletie?

6

Hoe zijn de indicatoren MKL en natte strandbreedte veranderd door de
suppletie?

6

Hebben de beantwoording van alle bovenstaande vragen gevolgen voor
“richtlijnen suppleren”?

6

1.3 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt allereerste een beschrijving gegeven van de suppletie zelf.
De aanleiding en ontwerp – locatie van suppletie en uitvoering van de verschillende
aanlegfases – van de suppletie staan hierin, evenals een overzicht van de gebruikte
metingen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de grootschalige
morfologie en de systeemwerking, om de suppletie in het grotere systeem te kunnen
plaatsen. Ook worden eerdere suppleties hier beschreven. De resultaten van de huidige
suppletie zijn te vinden in hoofdstuk 4, waar aan de hand van sedimentatie/erosiekaarten,
dwarsprofielen en volumeveranderingen de ontwikkeling is beschreven. Een uiteindelijke
analyse is te vinden in hoofdstuk 5, en tot slot worden bovenstaande vragen beantwoord in
hoofdstuk 6.
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2 Beschrijving van de suppletie

2.1 Aanleiding voor de suppleties
Directe aanleiding om te suppleren waren de BKL overschrijdingen tussen raai 1100 en 2000
(zie ook onderstaand kader). Van raai 1700 tot 2300 hoeft de basiskustlijn om
veiligheidsredenen niet strikt te worden gehandhaafd. Pas als de kustlijn van raai 1700 tot
raai 2000 en raai 2000 tot raai 2300 gemiddeld landwaarts ligt ten opzichte van de
basiskustlijn, wordt er toch gesuppleerd. Dit was in de jaren voorafgaand aan de suppletie het
geval. Een strikte handhaving van de kustlijn is wel gewenst van raai 1100 t/m raai 1700 in
verband met de functies drinkwatervoorziening, recreatie en natuur1. Tot slot, wordt er
gesuppleerd om te compenseren voor de sedimentvraag van de Waddenzee. Van het volume
van de vooroeversuppletie is 175.000 m3 zand geoormerkt als compensatiezanden. Dit deel
wordt door de NAM betaald, ter compensatie van de extra zandvraag door de meest recent
vergunde gaswinningsvelden.

1 Op enkele honderden meters landwaarts van de kustlijn ligt een grondwaterbeschermingsgebied en het gebied valt
onder SBZ , wat inhoudt dat het gebied opgenomen is in Flora en Fauna wetgeving zowel als de
Natuurbeschermingswet (Vogel en Habitatrichtlijnen).

In het kustlijnkaartenboek van 2008 (Figuur 2.1):
zijn in het westelijke deel van het kustvak 3 (Ameland), vanaf raai 1100 t/m raai
2000

> 19 raaien waarin de TKL landwaarts van de BKL ligt en de trend
landwaarts gericht is

> 27 raaien waarin de TKL zeewaarts van de BKL ligt, maar de trend
landwaarts gericht is.

> geen raaien waarin de TKL zeewaarts van de BKL ligt en de trend
zeewaarts gericht is

> gemiddelde ligt de TKL 0,1 meter zeewaarts (raai 1140 tot 1700) en 0,5
meter landwaarts (raai 1700 tot 2000) van de BKL.

In het kustlijnkaartenboek van 2009 (Figuur 2.2):
zijn in het noordelijke deel van het kustvak 3 (Ameland), vanaf raai 1100 t/m raai
2000

> 28 raaien waarin de TKL landwaarts van de BKL ligt en de trend
landwaarts gericht is

> 15 raaien waarin de TKL zeewaarts van de BKL ligt, maar de trend
landwaarts gericht is.

> 3 raaien waarin de TKL zeewaarts van de BKL ligt en de trend zeewaarts
gericht is.

> gemiddelde ligt de TKL 3 meter (raai 1140 tot 1700) en 6,7 meter (raai
1700 tot 2000) landwaarts van de BKL.
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Figuur 2.1 Kustlijnkaartenboek 2008
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Figuur 2.2 Kustlijnkaartenboek 2009, Oost-Ameland (boven) en midden-Ameland (onder)
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2.2 Ontwerp van de suppletie
Zowel de strand- als de vooroeversuppletie zijn gefaseerd aangelegd (Tabel 2.1 en Figuur
2.4). Het verschil tussen de MARS- en ontwerpvolumes (Tabel 2.1) komt door een marge van
15% die wordt aangehouden ter compensatie van initiële verliezen. Het MARS volume is het
beunvolume dat door de aannemer is gestort. De uitvoering van de vooroeversuppletie heeft
10 maanden in beslag genomen, waarbij perceel 3 later is uitgevoerd dan de andere
percelen. Bij dit perceel zit bovendien de langste tijd tussen start van de aanleg en de
realisatie; 6 maanden. De uitvoering van de strandsuppletie heeft een doorlooptijd gehad van
circa één jaar, waarbij tussen beide percelen het werk 6 maanden heeft stilgelegen. De
aanleg van de strandsuppletie is telkens gestart na voltooiing van het aansluitende perceel op
de vooroever. De drie percelen van de vooroeversuppletie zijn aan landwaartse zijde tegen
de -5m NAP dieptelijn aangelegd en aan zeewaartse zijde op één lijn gelegd. Het gevolg is
dat de breedte van de suppletie varieert; in het westen is de vooroeversuppletie het smalste,
in het oosten het breedst (Figuur 2.3).

Figuur 2.3 Ligging van de suppleties, met JARKUS-raaien en nummers en ontwerpvolumes per perceel.
Perceel Periode aanleg Begrenzing

(raai)
Ontwerpvolume
(miljoen m3)

Volume MARS
(miljoen m3)

1 strand 09/09/’10 - 10/01/’11 1140 – 1600 1.1 1.255
3 strand 18/07/’11 – 20/09/’11 1620 – 2000 0.9 1.046
Totaal strand 2.0 2.301
1 vooroever 24/05/’10 – 04/10/’10 1100 – 1460 1.9 2.232
2 vooroever 11/05/’10 – 10/08/’10 1480 – 1680 1.1 1.292
3 vooroever 05/01/’11 – 17/07/’11 1700 – 2000 1.6 1.88
Totaal vooroever 4.6 5.405
TOTAAL 6.6 7.706
Tabel 2.1 Overzicht van de aanleg van de verschillende percelen. NB: de gerealiseerde grenzen kunnen afwijken

van de grenzen in deze tabel.

In Figuur 2.5 zijn twee dwarsdoorsneden te zien, van de bodemligging vlak voor en na de
aanleg van de vooroeversuppletie. De vooroeversuppletie is soms tegen een bank aan (a) en
soms over de buitenste bank heen aangelegd (b), afhankelijk van waar de -5m dieptelijn zich
bevond. Ten westen van raai 1200 is de buitenste bank niet meer aanwezig. Voor de raaien
1140 t/m 1480 is de suppletie tegen de bank aan gelegd, ten oosten van raai 1480 ligt de
suppletie over de (lagere) buitenste bank heen.

0.9 Mm
3

1.6 Mm
3

1.1 Mm
3

1.1 Mm
3

1.9 Mm
3
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Figuur 2.4 Tijdlijn van de aanleg en metingen
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Figuur 2.5 Dwarsdoorsneden van de vooroeversuppletie vlak voor (blauw) en na (rood) de aanleg in a) raai 1200
en b) raai 1800

De strandsuppletie is in de westelijke helft, raai 1160 t/m raai 1580, goed terug te zien in
erosie-/sedimentatiefiguur en de dwarsdoorsneden (Figuur 2.6). Voor het oostelijke perceel 3
is dit een stuk lastiger, omdat niet voor het hele gebied data beschikbaar is (zie ook paragraaf
2.4.2). Ook is er een zware storm opgetreden in het najaar van 2011, waardoor de suppletie
al grotendeels geërodeerd was vóór de eerste meting na aanleg.

Figuur 2.6 Dwarsdoorsneden van de strandsuppletie vlak voor en vlak na de aanleg in raai 1200

2.3 Gebruikt zand
Winkavels M8 en M9 welke vlak bij Ameland liggen (Figuur 2.7) zijn gebruikt voor beide
suppleties. Voorafgaand aan de suppletie is door Arcadis een onderzoek uitgevoerd om vast
te stellen of het beoogde sediment voldeed aan de fysische eisen van een vooroever- en
strandsuppletie. Voor dit onderzoek werden op ieder kavel 12 boringen uitgevoerd en werd
voor iedere meter een korrelgrootteanalyse uitgevoerd. In totaal zijn 96 analyses uitgevoerd.
In alle monsters bevinden D50’s van de korrelgrootteverdeling zich tussen 100 en 320 m en
zijn de gemiddelde slibpercentages lager dan 10%. (Arcadis, 2009). Dit komt goed overeen
met het sediment dat hier natuurlijk aanwezig is: op het strand is de gemiddelde korrelgrootte
250-300 m, en op de vooroever 125-250 m (Stolk, 1989). Het is daarom geschikt sediment
voor een suppletie op dit deel van de kust.

a) b)
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Figuur 2.7 Locatie onderzochte winlocaties, inclusief de gebruikte kavels M8 en M9. Bron: Arcadis (2009).
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2.4 Beschikbare meetgegevens
Ten behoeve van de evaluatie van de suppletie zijn de jaarlijkse kustmetingen (JARKUS),
aanvullende bodemmetingen en de in- en uitpeilingen van de baggeraars beschikbaar (zie
het overzicht in Tabel 2.2 en Tabel 2.3). Aanbevelingen met betrekking tot deze gegevens
zijn opgenomen in Bijlage B.

2.4.1 JARKUS
De JARKUS metingen zijn hoogte- en dieptemetingen die sinds 1965 jaarlijks langs de kust
worden uitgevoerd op vaste dwarsprofielen. De onderlinge afstand tussen de raaien bedraagt
200m. De JARKUS metingen van de periode 2005 t/m 2013 zijn opgenomen in bijlage 8A.

2.4.2 Aanvullende bodemmetingen
Naast de reguliere JARKUS worden voor dit onderzoek vijf jaar lang extra hoogte- en
dieptemetingen gedaan (Tabel 2.2). Deze “verdichte JARKUS” metingen worden normaal
gedurende de eerste drie jaar twee keer per jaar uitgevoerd, en gedurende de laatste twee
jaar één keer per jaar. De meting van najaar 2010 is in de database van RWS niet terug te
vinden en daarom is aangenomen dat deze meting niet is uitgevoerd. De meting van het
najaar 2011 is niet volledig, slechts de raaien oostelijk van raai 1600 zijn beschikbaar.
Mogelijk heeft dit iets te maken met de aanleg van de strandsuppletie, die in dezelfde periode
werd uitgevoerd. De meest recente meting die in dit onderzoek is meegenomen is de
voorjaarsmeting van 2013.

De verdichte JARKUS bestaat uit de reguliere JARKUS raaien met 1 extra raai daartussen.
De onderwateroever wordt daarmee om de 100 meter 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 10*10 en
20*20 meter roosters, de uitgevoerde hoogtemetingen zijn ook beschikbaar als 5*5 meter
roosters; voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de 10*10m roosters. Alle metingen
bestaan uit hoogte-opnamen van het strand (alleen voorjaar, gemeten met behulp van
laseraltimetrie of dGPS) en bathymetrische opnamen van de onderwateroever (door middel
van single- of multibeam echolood vanaf een boot).

jaar
naam

opname uitgevoerd
naam

opname uitgevoerd opmerking

2010 voorjaar 6/7-april-2010 najaar Nee
hoogtemetingen zijn nergens

terug te vinden

2011 voorjaar 5-9 mei 2011 najaar 15-17 okt. 2011
opname niet compleet: alleen

oost van raai 16.00

2012 voorjaar 19-22 apr. 2012 najaar 17-22 aug. 2012

2013 voorjaar 16-19 feb. 2013
Natte deel als 10x10m

ontvangen, droge als 20x20m

2014 voorjaar Gepland

Tabel 2.2 Overzicht van alle extra hoogte- en dieptemetingen in het suppletiegebied
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2.4.3 In- en uitpeilingen baggeraars
De in- en uitpeilingen van de vooroeversuppletie (zie Tabel 2.3), aangeleverd door Directie
Noordzee en uitgevoerd door de baggeraars, zijn een goed startpunt voor een evaluatie,
omdat de suppletie vlak voor aanleg en direct na aanleg wordt ingemeten.

Waar Start meting Einde meting nauwkeurigheid In-/uitpeiling

Perceel 1 (rood) 9 mei 2010 10 mei 2010 1*1m/5*5m in
oktober 2010 28 oktober 2010 1*1m uit

Perceel 2 (groen) 12 april 2010 13 april 2010 raaien in
11 augustus 2010 12 augustus 2010 raaien uit

Perceel 3 (blauw) 26 april 2010 27 april 2010 1*1m/4*4m in
16 augustus 2011 17 augustus 2011 4*4m uit

Tabel 2.3 Overzicht van de in- en uitpeilingen in het suppletiegebied

De in- en uitpeilingen van perceel 2 zijn door een andere baggeraar uitgevoerd. Dit perceel is
minder ver landwaarts ingemeten (Figuur 2.8) en beide peilingen zijn als raaibestanden
aangeleverd. De raaien zijn geïnterpoleerd naar een 5x5 m grid. Het effect hiervan voor de
nauwkeurigheid is niet onderzocht. De percelen 1 en 3 zijn als roosters aangeleverd. Van de
strandsuppleties zijn geen in- of uitpeilingen beschikbaar.

Figuur 2.8 Ingemeten gebied tijdens in- en uitpeilingen

2.4.4 Overige meetgegevens
Binnen “KPP BenO kust – Ecologie programma” worden verschillende extra gegevens
ingewonnen die samenhangen met de morfologische ontwikkeling van het gebied. Deze
informatie had weinig tot geen aanvullende waarde voor deze evaluatie en is daarom niet
meegenomen.

2.4.4.1 Strandmeting ecologie
Binnen “KPP BenO kust – Ecologie” zijn er op het strand iedere 4 maanden dwarsprofielen
ingemeten. Dit is waardevolle informatie, omdat het strand geen onderdeel uitmaakt van de
najaarsmetingen.
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3 Gebiedsbeschrijving en systeemwerking

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de rapportage: Morfologie van Ameland, onderdeel van
Beheerbibliotheek Ameland (Elias en Bruens, 2013).

3.1 Grootschalige morfologische ontwikkeling

Figuur 3.1 : Locatie Ameland en indeling in 3 morfologische eenheden: (A) westelijke eilandkop, (B) de eilandkust
en (C) oostelijke eilandkop. De bodem is representatief voor 2011/2012.

Het Amelander eiland is ingesloten door 2 zeegaten. Het zeegat van Ameland, met de geul
Borndiep, bevindt zich aan de westkant en het Friesche Zeegat (met het Pinkegat) ligt ten
oosten (Figuur 3.1). De morfologische ontwikkelingen van deze zeegaten bepalen in grote
mate de ontwikkeling van het eiland Ameland en met name de veranderingen bij de
eilandkoppen (Cleveringa et al., 2005, Oost, 1995). De eilandkop en -staart zijn anders
ontwikkeld, mede door menselijke ingrepen. Aan de oostzijde (Pinkegat) kan de natuurlijke
dynamiek vrijwel ongestoord plaatsvinden. Aan de westzijde van Ameland zijn er diverse
harde kustverdedigingswerken uitgevoerd en vinden er met regelmaat suppleties plaats om
erosie van de eilandkop door het opdringende Borndiep tegen te gaan. In paragraaf 3.2 wordt
ingegaan op de morfologische ontwikkeling van Ameland midden.

Historisch gezien vertoont het zeegat van Ameland een cyclisch gedrag waarin enkele en
dubbele geulconfiguraties elkaar afwisselen (Israël en Dunsbergen, 1999; Cheung et al.
2007). De 2011 bodem (Figuur 3.1 en Figuur 3.2) vertoont een duidelijke hoofdgeul langs de

Amelander Zeegat
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oostzijde van Ameland (het Borndiep-Akkepollegat [2,3]) en een nevengeul langs de kust van
Terschelling (Boschgat [1]).
Het grootste plaatoppervlakte op de buitendelta ligt ten noorden van de hoofdgeul. Periodiek
is er door het aanlanden van zandbanken sprake van (veel) zandaanvoer met de kust van
Ameland. Een voorbeeld hiervan is de vorming en aanlanding van het Bornrif [Figuur 3.1, 5
en 6]. In deze studie zullen we de buitendelta aanmerken als Bornrif [5]. Het aangelande
gedeelte van Bornrif wordt beschreven als strandhaak Bornrif [6]. De ontwikkeling van de
strandhaak Bornrif heeft de achterliggende kustontwikkeling van Ameland over de laatste
decennia in grote mate gestuurd.

Het Friesche zeegat bestaat uit 2 deelsystemen, Pinkegat en Zoutkamperlaag, gescheiden
door de Engelmansplaat (Figuur 3.1) De huidige configuratie van platen en geulen is sterk
beïnvloed door de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 (Biegel, 1993; Oost, 1995). Vóór de
afsluiting was er zowel in het Pinkegat en het Zoutkamperlaag deelsysteem een cyclische
ontwikkeling tussen 1- en 2-geulsystemen te zien. Na afsluiting, vonden er grote
veranderingen in zowel het bekken als het zeegat plaats. De afsluiting verkleinde de
bekkenoppervlakte met ongeveer 30%, waardoor het getijprisma reduceerde van 306 miljoen
m3 naar 200 miljoen m3

. Deze grote afname in getijprisma was mede verantwoordelijk voor de
morfologische veranderingen; het zeegat tracht een nieuw morfologisch evenwicht te vormen
met het verkleinde prisma. Door de gereduceerde getijstromingen kon de omvang en de vorm
van de oorspronkelijke buitendelta niet worden behouden. Golfgedreven transporten duwen
de buitendelta landwaarts en een grote strandhaak werd gevormd aan de noordwestpunt van
Schiermonnikoog.

Strandhaak
Direct van belang voor de ontwikkeling van de kust van Ameland is de aanlanding en
vervolgens de verspreiding van de strandhaak Bornrif (Figuur 3.2 en Figuur 3.3). Initieel geeft
de aanlanding een grote, bijna instantane, zeewaartse sprong van de kustlijn. Het
aangelande volume wordt daarna in de loop van jaren als een strandhaak langs de kust
verspreidt. Na aanlanding bouwt de oostelijke punt van de strandhaak snel uit naar het
zuidoosten, in de richting van de kust. Deze uitbouw wordt gevoed door een herverdeling van
het aangelande volume. De noordwestelijke rand van de strandhaak erodeert en verplaatst in
de richting van de kust. Initieel bouwt het noordwestelijke kustgedeelte dan ook sterk uit (tot
1989). Deze uitbouw erodeert vervolgens weer snel weg (duidelijk te zien in de periode 1989-
1995). De strandhaak zelf ontwikkelt zich als een halve cirkel (1989 – 1998). Rond 1998
bereikt de punt van de standhaak de kust en vervolgens ontstaat er een langgerekte uitbouw
van de kust (ongeveer 8 km). Op een tijdschaal van decennia zorgt de aanlanding van platen
voor een netto uitbouw van dit strandgedeelte.

De detailontwikkeling van de Bornrif strandhaak laat duidelijk zien dat verschillende tijd- en
ruimteschalen van belang zijn in de morfologische karakterisering van de kust. Over de
gehele periode is het gebied van de Bornrif strandhaak sedimenterend. Lokaal en tijdelijk
heeft er echter erosie van de kustlijn (duinvoet) van het gebied van de Bornrif strandhaak
plaatsgevonden. In het geval van de strandhaak komt dit bijvoorbeeld door de insluiting van
een meanderende getijgeul. Op basis van een visualisatie van de kustlidaropnamen is dit
proces duidelijk te volgen (Figuur 3.4). In de eerste Lidar opname (1997) is de strandhaak,
zichtbaar als een grote halfronde zandrug, de kust dicht genaderd. Hierbij is een kleine
getijdekom ingesloten tussen de zandhaak en de duinen. De in- en uitstroom vanuit deze
getijdekom verloopt door een kleine geul. Door de landwaartse verplaatsing van de punt van
de strandhaak wordt het geultje het kustprofiel in gedrukt en vindt er duinvoeterosie plaats
(1997). Het geultje zorgt er ook voor dat de strandhaak niet aanlandt, maar oostwaarts langs



1207724-002-ZKS-0010, 5 december 2013, definitief

Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland 2010-2011 17

de kust uitspreidt (1997-1999). Met de toegenomen lengte van de geul krijgt deze een
meanderend karakter. In 1999 en 2000 is duidelijk een tweede, meer oostwaarts gelegen,
duinvoetinsnijding te zien. Het geultje verliest zijn functie in 2000 als er een kortsluitgeul
dwars door de strandhaak ontstaat, die een directere verbinding met de Noordzee vormt
(goed te zien in de kustlidaropname van 2000, Figuur 3.4). De oorspronkelijke geul langs de
kust verzandt en de strandhaak kan nu vrij met de kust verhelen. Na het sterk uitbouwen van
dit kustvlak is het de verwachting dat de komende jaren tot decennia dit kustvlak sterk zal
eroderen.

Figuur 3.2 : Grootschalige morfologische ontwikkeling van het Amelander zeegat aan de hand van de bodems
gecompileerd vanuit de Vaklodingen dataset. De eilanden zijn ingevuld met het AH-1N (Algemeen
Hoogtebestand Nederland met data uit de periode 1996-2003).
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Figuur 3.3 : Aanlanding van het Bornrif in detail, gevisualiseerd d.m.v. de JARKUS metingen (natte gedeelte).
Foto’s zijn afkomstig https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
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Figuur 3.4 Aanlanding van de Bornrif strandhaak in detail weergegeven door de kustlidardata.
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3.2 Kleinschalige morfologische veranderingen

3.2.1 Bankenpatroon
Het gedrag van de centrale Noordzee-kust van Ameland wordt weergegeven in Figuur 3.5,
aan de hand van de vergridde JARKUS data. In alle figuren zien we een coherent gedrag
langs de eilandkust. Het westelijke gedeelte wordt gekenmerkt door grootschalige
morfologische veranderingen welke samenhangen met het aanlanden en verhelen van de
strandhaak Bornrif (zie Hoofdstuk 3.1). Vóór aanlanding van Bornrif, zien we een
bankenpatroon dat zich vrijwel uniform van zeegat tot zeegat uitstrekt. Afhankelijk van het
moment van opname zijn er 2 tot 3 dominante banken aanwezig. Deze banken vertonen een
cyclisch gedrag met een cycluslengte tussen de 10 en 15 jaar. Het geobserveerde patroon
wijkt af van die zoals aanwezig langs de Hollandse Kust. Hier migreren alle banken gelijktijdig
zeewaarts.

De aanlanding van Bornrif verstoort lokaal het bankenpatroon. In 1965 is er een bijna
continue kustlangse bank aanwezig van zeegat naar zeegat. Met de aanlanding van Bornrif
wordt in het aanlandingsgebied van de strandhaak Bornrif de bank onderbroken (zie bijv.
1995). Na aanlanding en verheling van de strandhaak ontstaat er vrij snel een nieuwe
continue bank langs de eilandkust en om het Bornrif heen. Zo is in bijvoorbeeld 2000 al weer
een doorgaande brekerbank te onderscheiden. Aan de oostkant van het eiland lijkt de
buitendelta van het Pinkegat een ophangpunt te vormen voor de buitenste bank. Deze
bevindt zich hier veel verder uit de kust, terwijl de binnenbank de eilandkust volgt. Vanaf het
midden van het eiland oostwaarts zijn er 3 tot 4 dominante banken aanwezig. Er liggen hier
een duidelijke buiten-, midden- en binnenbank. Westelijk hiervan zijn er 2 banken aanwezig.
In sommige opnamen (zoals 2012) zijn er 2 middenbanken aanwezig in het oostelijke deel.
Deze lijken samen te hangen met het aanleggen van de vooroeversuppleties in 1998, 2003,
2006 en 2010. Sinds 1998 is hier bijna 10 miljoen m3 zand op de vooroever aangebracht (zie
verder Hoofdstuk 3.5). De grote vooroeversuppleties lijken het bankgedrag sterk te
beïnvloeden. Vóór 1998 is het banksysteem over het algemeen uniform en geordend. Buiten
het invloedsgebied van Bornrif en de strandhaak migreren de banken zeewaarts met een
snelheid van 20 – 50 m/jaar. De buitenste bank dempt hierbij uit, de binnenbank wordt dan de
buitenbank en een nieuwe binnenbank wordt gevormd. Een duidelijk verschil in de periode na
1998 ten opzichte van de eerdere periode is het ontstaan van bifurcatiepunten en het splitsen
van de banken. Een bifurcatiepunt is het punt waar een bank op een andere bank aanhaakt.
Dit zien we bijvoorbeeld in de periode 1998-1999. Bifurcatie van de binnenbank in het midden
van het eiland vormt tijdelijk een 3-banken systeem oostelijk van het bifurcatie punt en een 2
banken systeem richting Bornrif (zie de bodem van 2000). Een dergelijk splitsingspunt blijft in
vrijwel alle opnamen sinds 1995 zichtbaar. De locatie varieert wel sterk langs het eiland. Na
aanleg van de 2011 vooroeversuppletie zien we de vorming van een splitsing aan de
oostzijde van het suppletiegebied. Zie Hoofdstuk 4 voor meer details.

Zeewaarts van de aangelande strandhaak bevind zich een veld zaagtandbanken (Figuur 3.2
en Figuur 3.5). Deze opvallende bodemvormen staan ruwweg loodrecht op de kust en lijken
in oostelijke richting te migreren. Hoewel het niet geheel duidelijk is wat de effecten zijn, lijken
ze een overgang te vormen van de buitendelta naar de ongestoorde eilandkust. Het belang of
effect van de zaagtandbanken op het zandtransport naar de kust is niet aangetoond
(Gordeau, 1999).
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Figuur 3.5 : Bovenaanzicht van de morfologie van de eilandkust van Ameland op basis van vergridde JARKUS
data representatief voor de periode 1965-2012.
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3.3 Volumeontwikkelingen kustzone Ameland
De volumeontwikkeling van de kustzone van het eiland Ameland is beschouwd aan de hand
van de vergridde JARKUS data (Figuur 3.6). In deze dataset zitten niet de volledige
buitendelta’s van de aanliggende zeegaten, waardoor er geen sluitende zandbalans ontstaat.
In een vervolgstudie zou deze balans uitgebreid moeten worden met een volumeanalyse van
de vaklodingen om een volledig beeld te krijgen. De (vergridde) JARKUS data zijn
beschikbaar sinds 1965, voor een gebied tot ongeveer 1 km uit de kust. Sinds 1985 zijn ook
verlengde profielen (JARKUS doorlodingen) beschikbaar wat het mogelijk maakt ook de
diepere vooroever te bekijken. Om optimaal gebruik te maken van de verschillende dekking
van de bodemdata is de eilandkust onderverdeeld in 3 stroken (kust, midden en zee).
Daarnaast zijn er per strook 7 deelgebieden gedefinieerd (Figuur 3.6, boven). Door
verschillen in dekking van deze polygonen is er alleen over de periode 1990 – 2012 een
volumebepaling met voldoende nauwkeurigheid te maken (Figuur 3.6b). Voor de strandhaak
Bornrif en de centrale eilandkust kan vanaf 1980 een redelijke schatting worden gegeven.
Alle volumes in Figuur 3.6c-f zijn weergegeven ten opzichte van het 2012 volume. Een
stijgende lijn betekent hier dus een volume toename (sedimentatie) en een dalende lijn
volume afname (erosie).

Over de periode 1990-2012 is er een beperkt verlies van 1.9 miljoen m3 uit het totale
balansgebied (Figuur 3.6b). Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door erosie van de
eilandkop (-11.3 miljoen m3) en -staart (-3.8 miljoen m3). In het centrale gedeelte van het
eiland (polygonen 3-6) is er juist een volumetoename van 7.2 miljoen m3. Deze toename is
het grootst naast het aanlandingsgebied van de strandhaak Bornrif en neemt in oostelijke
richting sterk af. In totaal mag er dan wel een toename zijn, maar dit is inclusief suppleties.
Langs het eiland Ameland is er in deze periode in totaal 22 miljoen m3 gesuppleerd, waarvan
17 miljoen m3 binnen het zandbalansgebied van de eilandkust (zie Hoofdstuk 3.5). Corrigeren
we voor deze zandtoevoer, dan betekend dit eigenlijk dat er langs de eilandkust een
volumeverlies is opgetreden van bijna 10 miljoen m3 (-0.45 miljoen m3/jaar). Inclusief de
eilandkop en -staart is het volumeveries bijna 24 miljoen m3 (-1.12 miljoen m3/jaar).

De strandhaak Bornrif vertoont over de periode 1982-2008 een volumeafname van bijna 20
miljoen m3 (Figuur 3.6c,e). Sinds 2008 nemen de volumes hier weer toe. Dit is waarschijnlijk
gerelateerd aan het landwaarts migreren van een voorliggende bank op het Bornrif (Figuur
3.6e laat zien dat deelgebied 2, zee in volume toeneemt). Deze bank kan mogelijk in de
toekomst weer verhelen met de kust van Ameland. Uit de bodemopnamen is te zien dat deze
nieuwe zandbank zich niet hetzelfde gedraagt als de aanlanding van de strandhaak Bornrif
(Figuur 3.2 en Figuur 3.5). De strandhaak Bornrif verplaatste zich vanuit het centrale gedeelte
van de buitendelta en landde dicht tegen de eilandkop aan. De nieuwe bank verplaatst zich
langs de rand van de buitendelta en zal waarschijnlijk verder oostwaarts aanlanden. De
relatief grote geul die tussen de bank en het eiland aanwezig is en het zand kustlangs
verplaatst, zou hier verantwoordelijk voor kunnen zijn. Het verder landwaarts opschuiven van
de bank zou er ook voor kunnen zorgen dat deze geul verder verdiept en landwaarts
migreert. Deze geul kan een doorgaande (toenemende) erosie in het gebied van de
strandhaak Bornrif veroorzaken. Deze ontwikkeling moet in de toekomst nauwgezet gevolgd
worden.

In de tijdseries van volumeverandering van de strandhaak Bornrif (Figuur 3.6e) is de
oostwaartse verspreiding van de Bornrif strandhaak duidelijk te zien. Het volume in het
westelijke deel neemt sinds 1985 af. Het zeewaartse deel verliest tussen 1986 en 1993 10
miljoen m3 zand uit deelgebied 1 en in de periode 1995-2005 10 miljoen uit deelgebied 2. De
middenpolygoon van deelgebied 1 blijft initieel vrijwel constant in volume, maar erodeert in de
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periode 1990-2008 met 7 miljoen m3. Ongeveer 8,5 miljoen m3 van dit geërodeerde sediment
vinden we in 2002 direct terug in de middenpolygoon van deelgebied 2. Sinds 2002 vertoont
ook deze polygoon een continue erosie. Gezien de oostelijke vervorming van de spit is het
zeer waarschijnlijk dat het geërodeerde sediment oostwaarts is getransporteerd. De
oostwaartse transporten kunnen over deze periode worden geschat op 0,8 miljoen m3/jaar.

Ondanks de significante toevoer van sediment van de Bornrif strandhaak vertoont ook de
eilandkust een trend van continue erosie. Ongecorrigeerd voor suppleties neemt het volume
wel iets toe (Figuur 3.6d), maar gecorrigeerd voor suppleties (Figuur 3.6f) is de
volumeafname 0.45 miljoen m3/jaar. Met een afname van 0.45 miljoen m3/jaar van de
eilandkust en 0.8 miljoen m3/jaar van de strandhaak, betekent dit dat er in totaal ruwweg 1.25
miljoen m3 sediment per jaar verplaatst wordt. Het is de verwachting dat het merendeel
hiervan oostwaarts het Pinkegat in wordt getransporteerd. Misschien dat deze transporten
juist bijdragen in het opvangen van de effecten van bodemdaling door gaswinning. Een
nadere detailanalyse van de volumeontwikkeling in het Pinkegat is zeer wenselijk om hier
meer inzicht in te verkrijgen.

Een conclusie die hier getrokken kan worden is dat de sedimenttransportcapaciteit langs het
eiland zeer groot is. Indien er sediment in overvloed aanwezig is zal dit ook getransporteerd
worden tot er een evenwicht wordt bereikt. Verstoring van het natuurlijke (dynamische)
evenwicht kan veroorzaakt worden door natuurlijke processen zoals de aanlanding van de
strandhaak Bornrif, maar ook door suppleties. De zeer grote suppleties die zijn uitgevoerd op
de vooroever en het strand van Ameland hebben, als een reactie op deze verstoring, geleidt
tot de grote transporten. Om dit evenwicht te herstellen zal de suppletie initieel, direct na
aanleg, sterk vervormen waardoor zandverliezen toenemen.
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Figuur 3.6 : Zandbalans Ameland eiland. (a). Overzicht ligging polygonen. (b). Sedimentatie-erosie volumes en
patroon over de periode 1990-2012. (c - f) Volume veranderingen binnen de verschillende deel-polygonen.
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3.4 Kustlijnontwikkeling

3.4.1 Overzicht
Een overzicht van recente kustlijnkaarten, Figuur 3.7, geeft een goed inzicht in de
problematiek van de Amelander kustlijn. Met uitzondering van het Bornrif aanlandingsgebied
is er een overheersende trend van erosie; de TKL is vaak landwaarts gericht en veel van de
toetsraaien vertonen een negatieve positie t.o.v. de BKL. Op basis van deze figuur en de
analyses gepresenteerd in voorgaande hoofdstukken, is er een indeling te maken in een
viertal gebieden met een eigen dynamiek en problematiek. Deze worden hieronder kort
samengevat en uitvoerig behandeld in de volgende paragrafen:

(1) De eilandkop – Borndiep (km raai 47- 2.5).
Dit deelgebied grenst aan het Borndiep. De ontwikkeling van de kustlijn wordt direct
aangestuurd door het Zeegat van Ameland. Door het oostwaarts verplaatsen van het
Borndiep wordt een gebied van zo’n 2 km al sinds 1850 gekenmerkt door kustafslag. De
kustlijn is hier gestabiliseerd door het aanbrengen van oeverbestortingen met zinkstukken en
een stortstenen dam. De aanhoudende kusterosie wordt door middel van suppleties
ondervangen. Binnen de grootschalige trend van erosie, zijn er korte periodes van
aanzanding ten gevolge van het aanlanden van zandplaten.

(2) De noordwestelijke eilandkop – strandhaak Bornrif (km 2.5 – 10.0).
Hier wordt het gedrag gedomineerd door het periodiek aanlanden en verspreiden van grote
zandvolumes vanuit de buitendelta. In dit gebied treedt afwisselend afslag en aangroei op,
afhankelijk van het stadium in de aanlandingscyclus. Netto vindt er aangroei plaats. Er is een
onderverdeling te maken in:

km. 2.5 - 3.0;  waar er een structurele terugtrekking van de kust te zien is. Hier ligt
de kustlijn nog wel zeewaarts van de BKL.

Km 3.0 - 10; hier vond initieel uitbouw van de kust plaats door het uitsmeren van de
Bornrif strandhaak. Met verplaatsing van de strandhaak oostwaarts schuift
ook het uitbouwende gebied op. Recent begint dit gedeelte een
terugtrekkende trend te vertonen. Lokaal heeft er wel sterke erosie
plaatsgevonden en waren er negatieve kustlijnposities t.o.v. de BKL (bijv. in
1995). Dit is gerelateerd aan het ontstaan van ingesloten (meanderende)
getijgeultjes die tijdelijk erosie van de kust veroorzaken.

(3) De centrale eilandkust (km. 10 - 21).
Dit gedeelte van het eiland wordt gekenmerkt door een terugtrekkende kustlijn. Regelmatig
terugkerende suppleties zijn nodig om de kustlijn te handhaven.

(4) De oostelijke eilandstaart – Pinkegat (km. 21 >).
Voor de oostelijke eilandstaart is geen BKL vastgelegd. De ontwikkelingen hier hangen in
grote mate samen met de dynamiek van het Pinkegat.
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Figuur 3.7 : Overzicht ontwikkeling TKL op Ameland in de periode 1992-2012 (van boven naar onder). Het eiland
kan worden onderverdeeld in 4 deelgebieden (1) westelijke eilandkop - Borndiep, (2) strandhaak Bornrif
aanlandingsgebied, (3) eilandkust en (4) oostelijke eilandkop – Pinkegat. Zie Figuur 3.8 voor km en
raainummering.
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3.4.2 Samenvatting overgenomen uit de kustlijnkaartenboeken
2000
Aan de zuidwest zijde van Ameland tussen raai 4800 en 140 is de trend positief met
uitzondering van de raaien 4800, 4840, 4953 en 4966. Overschrijding van de BKL wordt voor
deze raaien niet voor het jaar 2008 verwacht. De basiskustlijn wordt overschreden tussen raai
204 en 304. In 1997 is een gebiedsgerichte studie uitgevoerd naar het toestaan van meer
dynamiek in de zeereep tussen raai 100 en 700. Overschrijding van de basiskustlijn wordt
tussen raai 100 en 700 acceptabel geacht als de belangen en waarden in het achterliggende
duingebied niet worden geschaad. Een van de belangen is een voldoende breed strand bij de
strandovergang Hollum. Tussen raai 100 en 400 wordt het strand op voldoende breedte
gehouden door middel van een strandsuppletie welke in 2000 uitgevoerd wordt. Met de
overige beheerders en belanghebbenden worden de veranderingen in het gebied
nauwlettend gevolgd. Voor het verkrijgen van draagvlak voor meer dynamiek in de zeereep
(en kustlijn) wordt er minimaal eens per twee jaar voorlichting gegeven aan de bevolking van
Ameland. Het kustvak tussen raai 540 en raai 1820 laat een zeewaarts gerichte trend zien
met uitzondering van het deel tussen raai 1200 en 1420 hier is een lichte landwaarts gerichte
trend en wordt de kustlijn overschreden bij raai 1260. De trend en de overschrijding zijn
gering en als gevolg van zandaanvoer afkomstig uit het Bornrif mag worden verwacht dat de
gunstige invloed hiervan de komende jaren merkbaar is op de kustlijn tot ca. raai 1400.
Verder zal de invloed van de vooroeversuppletie, aangelegd in 1998, merkbaar worden op de
kustlijn van raai 1400 tot raai 2300. Medio 1999 zijn de eerste gegevens beschikbaar
gekomen voor evaluatiedoeleinden. Het kustvak tussen de raaien 1840 en 2280 is aan erosie
onderhevig, bij 12 raaien wordt de basiskustlijn overschreden en wel bij de raaien 1900 t/m
1920, 1960, 2020 t/m 2080 en 2120 t/m 2200. Belangen en waarden in het achterliggende
gebied worden nog niet geschaad en verwacht mag worden dat verdere achteruitgang van de
kustlijn door zandtoevoer uit de vooroeversuppletie wordt gestopt.

2005
Van raai 4941 t/m 680 verplaatst de kustlijn in landwaartse richting. Het kustgedeelte van raai
200 t/m 320 is dit jaar niet getoetst omdat er in 2004 op het strand gesuppleerd is. Van raai
680 t/m 1060 is de trend positief. Van raai 1080 t/m 1400 is de basiskustlijn overschreden. In
dat kustvak heeft in 2003 een onderwatersuppletie plaatsgevonden. Vanaf raai 1700 is meer
ruimte voor natuurlijke fluctuaties in de kustlijn. Van raai 1880 t/m 2060 is de basiskustlijn
overschreden. In de kustvakken van raai 1700 t/m 1980 en raai 2000 t/m 2280 ligt de kustlijn
gemiddeld zeewaarts t.o.v. de basiskustlijn; Hierdoor zijn, gelet op de afspraken in de
gebiedsgerichte studie, geen ingrepen nodig.

2010
Van raai 4941 t/m 700 verplaatst de kustlijn zich in landwaartse richting. In 2004 is van raai
140 t/m 300 op het strand gesuppleerd. Van raai 720 t/m 1040 is de trend positief. Van raai
1080 t/m 1440 wordt de Basiskustlijn overschreden. Met name van raai 1380 t/m raai 1660
vindt de afgelopen jaren een sterke achteruitgang plaats. In 2006 wordt van ongeveer raai
1100 t/m 1700 een gecombineerde strand- en onderwatersuppletie uitgevoerd. Vanaf raai
1700 is meer ruimte voor natuurlijke fluctuaties in de kustlijn. Van raai 1880 t/m 2060 is de
basiskustlijn overschreden. In de kustvakken van raai 1700 t/m 1980 en raai 2000 t/m 2280
ligt de kustlijn gemiddeld zeewaarts t.o.v. de basiskustlijn.

2012
Het vroegere Bornrif verplaatst zich langzaam van het westen naar het oosten van het eiland.
Het Bornrif is een zandplaat die vanuit de buitendelta nu een geheel vormt met het strand.
Van raai 4800 t/m raai 4966 en van raai 100 t/m 800 leidt dit gemiddeld tot een landwaartse
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verplaatsing van de kustlijn. Naar verwachting zet de oostwaartse verplaatsing van het Bornrif
en daarmee de negatieve trend in dit stuk voorlopig door. In het suppletieprogramma 2010
staat van raai 200-400 een strandsuppletie gepland. Tijdens de monitoring van Ameland, ten
behoeve van de huidige toetsing (1-1-2012), was een deel van deze suppletie al aangelegd.
Hierdoor is de BKL overschrijding van raai 200 t/m 380 al afgenomen van gemiddeld 148
(toetsing 1-1-2011) naar 94 m ten tijde van de kustmeting. De suppletie is in het najaar van
2011 afgerond en zal ervoor zorgen dat het volume zand, zoals dat in 2005 aanwezig was, bij
de huidige erosietrend meerdere jaren gewaarborgd is. Deze hoeveelheid zand is niet
voldoende om de BKL in alle raaien te herstellen, wel worden de aanwezige belangen door
deze suppletie voldoende beschermd. Overschrijding van de BKL is hier, onder bescherming
van de aanwezige belangen, in bepaalde mate acceptabel. Van raai 820 t/m 1260 verplaatst
de kustlijn zich zeewaarts als gevolg van de oostwaartse beweging van de zandplaat. Op het
midden en oosten van Ameland (raai 1280 t/m 2280) vindt de afgelopen jaren een sterke
kustachteruitgang plaats. In het suppletieprogramma voor 2010 is een strandsuppletie (2.0
mln. m³) gepland van raai 1140 - 2000 en een vooroeversuppletie van raai 1100 - 2000 (4.7
mln. m³). De uitvoering van deze gecombineerde suppletie is gestart in het voorjaar van 2010
en afgerond in het najaar van 2011. Tijdens de monitoring van Ameland, ten behoeve van de
huidige toetsing (1-1-2012), was een deel van deze suppletie al aangelegd. In de metingen is
te zien dat hierdoor het aantal BKL overschrijdingen is afgenomen of de overschrijding is
verminderd. Van raai 2000 t/m 2280 is de BKL gemiddeld 3.5 m overschreden, de
verwachting is echter dat deze raaien mee zullen gaan profiteren van de aangrenzende
strand- en onderwatersuppletie in de raaien 1100 - 2000.

Figuur 3.8 : Ligging van de RSP lijn en tevens km nummering. (raai 2380 correspondeert met km 23.80).



1207724-002-ZKS-0010, 5 december 2013, definitief

Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland 2010-2011 29

3.5 Kustverdedigingswerken en eerdere suppleties

3.5.1 Overzicht
De kustverdediging van west en noordwest Ameland bestaat uit een combinatie van harde
kustverdedigingsmaatregelen en het herhaald uitvoeren van zandsuppleties op het strand
(Figuur 3.9). De eerste harde verdedigingsmaatregelen zijn uitgevoerd in 1947, in de vorm
van zinkwerk. In 1979 is dit gevolgd door de aanleg van een stortstenen onderwaterdam en
door de aanleg van stortstenen dammen dwars op de kust. In 1994 is er voor de laatste keer
grootschalig onderhoud uitgevoerd en is de bestaande bestorting aangevuld.

Figuur 3.9 : Kustverdediging Ameland (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat). Links: Strandhoofden
beschermen de eilandkop ter plaatse van het Borndiep in 1954. Rechtsboven: kustverdediging Borndiep in
2007 en uitvoering van een suppletie op de eilandkust.

Als aanvulling op de harde maatregelen zijn al vanaf 1979 strandsuppleties uitgevoerd (Tabel
3.1). In totaal is er 23 miljoen m3 zand op Ameland gesuppleerd sinds 1980 (Figuur 3.10 en
Tabel 3.1). Suppleties vinden voornamelijk plaats op de Noordwestelijke eilandkop (ter
plaatse van het Bornrif) en in het midden van het eiland (km. 10 - 20). Initieel werden de
suppleties vooral uitgevoerd op het strand of duin. In 1998 is de eerste vooroeversuppletie
uitgevoerd waarbij 1.5 miljoen m3 zand werd aangebracht. Sindsdien zijn ook in 2003, 2006
en 2010-2011 vooroeversuppleties aangebracht. De recente 2010-2011 vooroeversuppletie
bij Ameland (midden) is erg groot, in totaal 4.7 miljoen m3. Deze grote hoeveelheid is
aangebracht omdat de 2006 suppletie op dezelfde locatie met een volume van 1.5 miljoen m3

snel verdwenen was. De 2010/11 suppletie bestaat uit zowel strand- als vooroeversuppleties
die gefaseerd uitgevoerd zijn. De vooroeversuppletie is in 3 stappen aangelegd, de
strandsuppletie in 2 stappen. Rond deze suppletie is ook een grootschalig, ecologisch
monitoringsonderzoek opgezet
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Jaar (maand) Raai (km) Type suppletie Volume (106 m3)
Eilandkust Ameland
1 1980 (10) 10.0-16.0 zw duinverzwaring 2,20
2 1990 (8) 13.8-15.2 lw duinverzwaring 0,04
3 1990 (8) 12.4-17.00 zw duinverzwaring 0,93
4 1992 (7) 11.50-12.8 duinverzwaring 0,23
5 1992 (7) 11.5-19.6 strand 1,44
6 1996 (7) 7.2-11.2 strand 1,55

7 1998 (4) 13.0-21.00 onderwater 2,03

8 2003 (7) 9.4-13.6 onderwater 1,43
9 2006 (5) 12.0-17.00 onderwater 1,50
10 2006 (5) 11.0-16.0 strand 1,00
11* 2010 (5-10) 11.40-16.00 strand 0.93
12* 2010(5-9) 11.00-14.60 onderwater 1,94
13* 2010(5-8) 14.80-16.80 onderwater 1.12
14* 2011(1-7) 17.00-20.00 onderwater 1,63
15* 2011(7-9) 16.20-20.00 strand 0,91

totaal 18,9
NW kop van Ameland (Borndiep)
1 1979 (6-9) 1.6-2.2 Strand 0,30
2 1994 (7) binnenkant Strand 0,19
3 1997 (5) 1.2-3.0 Strand 0,51

4 2000 (4-6) 1.00-2.60 Strand 0,40
5 2004 (5) 2.00-3.20 Strand 0,40
6 2007 (7-8) 2.0-3.20 Strand 0,30
7 2007 (7-12) 1.95-3.02 onderwater 1,20

8 2010/11 2.00-4.00 Strand 1,89
totaal 5,2

Tabel 3.1 Overzicht suppleties uitgevoerd op Ameland gebaseerd op de suppletiedatabase 2013.
(http://opendap.deltares.nl/thredds/dodsC/opendap/rijkswaterstaat/suppleties/suppleties.nc). *:
suppleties onderdeel van deze evaluatie
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Figuur 3.10 : Overzicht ontwikkeling cumulatieve (boven) en jaarlijkse (onder) suppletievolumes op Ameland.
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3.5.2 Invloed van onderwatersuppleties op het bankgedrag
Langs de centrale eilandkust worden al sinds 1998 grote onderwatersuppleties toegepast. In
totaal is hier bijna 19 miljoen m3 zand aangebracht in een gebied met een lengte van slechts
10 km, waarvan ruim 9 miljoen m3 onderwater. In de periode vóór 1998 is er dynamisch
bankgedrag aanwezig. Afhankelijk van het moment van opname zijn er 2 of 3 duidelijke
banken te onderscheiden (Figuur 3.11). Deze banken migreren langzaam zeewaarts om
vervolgens op een positie ca. 800 m uit de RSP uit te dempen. In Figuur 3.11 geven de jaren
1993 tot 1998 nog een beeld van zo’n natuurlijke cyclus. In 1993 zien we een restant van een
uitdempende buitenbank, de middenbank migreert hierbij zeewaarts. Landwaarts hiervan
heeft zich een nieuwe middenbank gevormd op een positie van ca. 250 m uit de RSP en een
binnenbank rond de RSP lijn.

De suppleties hebben vooral een zichtbaar effect op ligging van de banken (Figuur 3.11).
Toch is het lastig de invloed van de suppleties te onderscheiden van het natuurlijke gedrag.
Dit komt doordat de aanlanding van het Bornrif grote sediment transporten veroorzaakt. De
natuurlijke sedimentatie-erosiewaarden liggen in de zelfde orde van grootte als de
verstoringen door suppleties. Tot de aanlanding van het Bornrif waren er in het
aanlandingsgebied geen duidelijke banken aanwezig. Na aanlanding ontwikkelt zich een
doorlopende brekerbank van oost naar west langs het gehele eiland (zie Figuur 3.11, 1997).
Het is niet duidelijk of dit ook het autonome bankgedrag ten oosten van het
aanlandingsgebied heeft verstoord.

De onderwatersuppletie van 1998 heeft een duidelijk effect op het bankenpatroon. In 1999
heeft de suppletie zich al vervormd tot 2 brekerbanken die rond de locatie van de
oorspronkelijke buitenbank liggen. De nieuwe zeewaartse bank ligt duidelijk iets verder
zeewaarts van de oorspronkelijke buitenbank. Oostelijk van raai 1600 is ook een tweede
middenbank gevormd. Deze verdringt de oorspronkelijke middenbank en verheelt met het
westelijke gedeelte van deze bank. In 2000 is er een nieuwe doorlopende middenbank, terwijl
de oorspronkelijke middenbank tegen de kust is gedrukt en nu de rol van binnenbank heeft
overgenomen. Tot 2003 blijft dit systeem vrij stabiel.

De suppletie uitgevoerd in 2003 (tussen raai 940 en 1360) geeft opnieuw een verstoring van
eerst het lokale en later het grootschalige bankgedrag. De suppletie veroorzaakt een
onderbreking in de buitenbank (rond raai 1350). In de volgende jaren dempt de buitenbank
snel uit. Het is niet geheel duidelijk of dit uitdempen veroorzaakt wordt door de discontinuïteit
van de bank. Het is mogelijk dat het langstransport hierdoor is veranderd en hierdoor het
dynamische evenwicht van de bank is verstoord, waardoor deze zich niet kan handhaven en
uitdempt. Het uitdempen van de buitenbank werd echter ook in het autonome bankgedrag
geobserveerd. Tijdens het uitdempen van de buitenbank migreren de midden- en binnenbank
zeewaarts. Na de onderwatersuppletie in 2006 zien we de vorming van een bijna continue
buiten- en middenbank. De buitenbank verheelt in 2008 met de bank rond Bornrif. De
binnenbank is hier vervormd naar middenbank (gele stippellijn). Langs het strand is er nog
een doorlopende binnenbank aanwezig langs vrijwel het gehele eiland (oranje gestreepte
lijn). De suppletie van 2010/2011 verstoort dit banksysteem opnieuw. Na suppletie hervormt
zich een nieuwe buitenbank (deze ligt zeewaarts van de oorspronkelijke bank). Landwaarts
hiervan ontstaan nu 2 middenbanken.
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Figuur 3.11 : Overzicht van de bankenpatronen over de periode (1993-2012). Lijnen geven bankposities aan,
oranje: binnenbank, geel: middenbank, rood: derde bank, zwart: vierde bank.
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3.5.3 Evaluatie onderwatersuppletie Ameland 1998 (uit Spanhoff et al. 2002).
Een uitvoerige evaluatie van de 1998 onderwatersuppletie wordt gegeven in Spanhoff et al.
(2002). In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies samengevat.

In 1998 is een onderwatersuppletie uitgevoerd in het centrale kustvak van Ameland tussen
km 13.0 en km 21.0. Dit was één van de eerste significante onderwatersuppleties uitgevoerd
omwille  van  kustlijnhandhaving.  Er  is  2.5  miljoen   m3 zand (gemeten in het beun) gestort,
waarvan 2.0 miljoen m3 is teruggevonden in de uitpeiling. Het stortvak is 8 km lang en
ongeveer 450 m breed, waarin het zand is aangebracht tussen NAP-5 m en -7 m, tegen de
zeewaartse flank van de buitenste brekerbank. Een belangrijke observatie in deze studie is
het effect van de suppletie op het bankengedrag. Vrijwel direct na aanleg ontstaat er op het
zeewaartse deel van het suppletieoppervlak een nieuwe bank die later naar buiten migreert
(zie ook Figuur 3.11). Opvallend is dat deze bank snel op dezelfde meest zeewaartse locatie
komt te liggen die de banken in het verleden bereikten. Door de nieuwe bank zijn de banken
landwaarts daarvan sterk gegroeid en landwaarts verschoven. De positieve ontwikkelingen
van de MKL in de oostelijke helft van de suppletie zijn daarmee toe te schrijven aan de
nieuwe bank en gewijzigde het bankgedrag.

Het bankensysteem in het westen (links van raai 1800), dat voor de suppletie niet verbonden
was met dat in het oosten, heeft een opmerkelijke verandering ondergaan. De zeewaartse
bank takte na de suppletie snel aan bij de nieuwe buitenste bank in het oosten (i.p.v. bij de
oorspronkelijke buitenste bank), en wel door versneld zeewaarts te migreren. Na de winter
1999/2000 was deze ontwikkeling voltooid en vormden beide banken een hechte eenheid.
Met de versnelde migratie werd de trog landwaarts van de buitenste bank relatief breed en
diep (Figuur 3.11).

Conclusies
• De onderwatersuppletie (km 13-21) uit 1998 bij Ameland heeft vooral een positief effect

op de oostelijke helft van het gesuppleerde kustvak. Hoe lang dit effect blijft bestaan (en
hoe groot het wordt) moet nog blijken.

• In de westelijke helft heeft de onderwatersuppletie relatief weinig effect. Dit komt
enerzijds omdat daar weinig zand is gesuppleerd. Anderzijds lijkt het onder water
aangebrachte zand vooral in stroomafwaartse (oostelijke) richting effect te sorteren, als
gevolg van de specifieke hydrodynamische omstandigheden ter plekke.

• Het meest westwaartse kwart deel van het gesuppleerde kustvak verliest (ten minste)
sinds 1998 in het landwaartse deel voortdurend zand.

• De invloedsfeer van de suppletie strekt zich ver uit buiten het monitoringgebied (km 12-
22). In toekomstige gevallen dient dit aan weerszijden van de suppletie enkele
kilometers ruimer genomen te worden.

• In het gesuppleerde gebied ontstaat een extra bank. Dit bevestigt de hypothese dat het
aantal banken bepaald wordt door de instantane (kortetermijn) hoeveelheid zand in een
kustvak/profiel in relatie tot de globalere (langetermijn) hydrodynamische condities.

• De respons van de bodem op de suppletie is snel (om niet te zeggen instantaan). De
genoemde bank is al direct na afloop van het suppleren aanwezig.

• De morfologie in het centrale deel van Ameland wordt vooral bepaald door
langstransporten. Netto zandtransport vindt vooral plaats op/langs de toppen van de
brekerbanken. Bodemstructuren (vaak driedimensionale) verschuiven oostwaarts.

• Het positieve effect van de suppletie op de kustlijn wordt vooral veroorzaakt door de
extra en/of verhoogde banken in het suppletievak.

• Het aangebrachte suppletiezand wordt oostwaarts afgevoerd. Mogelijk heeft de extra
bank vooral “tot taak” dit te realiseren.



Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland 2010-2011

1207724-002-ZKS-0010, 5 december 2013, definitief

36

• De invloedsfeer van de onderwatersuppletie strekt zich ongeveerd 3-5 km in westelijke
richting uit, waar brekerbanken versneld zeewaarts migreren om met de suppletie op te
lijnen. Ook dit proces begint direct na de aanleg van de suppletie. Kennelijk is de in het
hele gebied gewijzigde hydrodynamica sturend. Onduidelijk is (nog) in hoeverre deze
relatief grote invloedsfeer wordt veroorzaakt door de grote lengte van de suppletie.

• De nieuw gevormde buitenste brekerbank strekt zich over het hele centrale deel van het
eiland uit (km 9-23), nagenoeg langs een rechte lijn, met naar het oosten een steeds
grotere afstand tot de kust. De buitenste bank bij Terschelling laat hetzelfde zien.

• Via de opgelijnde brekerbanken verliest het westen waarschijnlijk versneld zand, wat
zich uit in een relatief sterke verbreding en verdieping van de al bestaande trog tussen
de buitenste banken. Het verlies wordt niet gecompenseerd door een voldoende
aanvoer uit het westen. Het westelijke deel (rond km 10) van het studiegebied is al
langer aan erosie onderhevig. Dit uit zich in het minder ver zeewaarts tot niet meer
vóórkomen van een (derde) buitenste bank.

• Dit zandverlies wordt vooral veroorzaakt door de strandhaak die in het gebied golven
vanuit westelijke richtingen afschermt (lijzijde erosie) en een neer in het zandtransport
veroorzaakt. Het zandverlies speelt zich deels op dieper water af, mogelijk in de neer.

• In de winter 1999/2000 treden relatief grote zandverliezen in het hele monitoringgebied
op. Een relatie met de (relatief ruwe) omstandigheden in deze periode moet nog worden
gelegd (bij voorkeur als ook de winter 2000/2001 kan worden beschouwd).

• Zonder de suppletie zou de kustlijnachteruitgang in het suppletievak waarschijnlijk
groter zijn geweest.

• Het gebied van Ameland dat direct werd gevoed (in MKL-termen) door de strandhaak
breidde zich in het verleden oostwaarts uit. Waarschijnlijk is deze uitbreiding nu gestopt,
met een oostelijke grens rond km 9-10, en zal de directe voeding door de strandhaak
gaandeweg afnemen. Wel wordt het centrale deel van Ameland nog indirect gevoed,
zoals door “lek uit de haak” via een zandtransport vanuit het westen langs de
brekerbanken.

• Transport over de buitendelta verloopt nu deels via brekerbanken langs de strandhaak,
richting kustparallelle brekerbanken.

• De zaagtandbanken die sinds circa 1993 haaks op de zandhaak voorkomen
verplaatsen zich oostwaarts, net als bij Terschelling. Of ze ook zand in die richting
transporteren is onduidelijk.
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4 Ontwikkeling van de suppletie

4.1 Hoogte- verschilkaarten
In deze paragraaf worden resultaten op basis van hoogteverschilkaarten besproken. De
hoogteverschilkaarten geven inzicht in de invloed van de suppletie op de morfologie, onder
andere in het beïnvloedingsgebied, interactie met bestaande morfologische elementen en
bankgedrag. Mogelijke effecten van het gefaseerd aanleggen zullen hierin ook naar voren
komen.

In het voorgaand hoofdstuk (3.4.2) is al geconcludeerd dat, overeenkomstig met eerdere
suppleties, de gefaseerde suppletie uitgevoerd in 2010/2011 het banksysteem verstoort.
Figuur 4.1 geeft de bodemontwikkeling over de jaren 2010-2013 in meer detail weer. Na
suppletie hervormt het bankensysteem en ontstaat er een nieuwe buitenbank (deze ligt
zeewaarts van de oorspronkelijke bank). Landwaarts hiervan liggen 2 middenbanken. Een
interessante ontwikkeling vindt plaats in het westelijk deel tussen 2011 en 2012. De
vooroeversuppletie is aangelegd verder zeewaarts dan de oorspronkelijke banken en ligt nu
gedeeltelijk over het veld zaagtandbanken heen (Figuur 4.2 A, [1]). Deze zaagtandbanken
verplaatsen zich oostwaarts. De bodemhoogteveranderingen geassocieerd met de migratie
van de zaagtandbanken zijn van gelijke grootte orde als de suppletie. Dit is significant groter
dan op de diepere vooroever waar de bodemveranderingen nihil zijn (Figuur 4.2 A, [2]).
Binnen het zaagtandbankgebied wordt de suppletie (nieuw gevormde) buitenbank snel
omgevormd. Het extra zand lijkt hier te zijn omgezet in meer en verder oostwaarts strekkende
zaagtandbanken. Dit is vooral in de 2012-bodem (Figuur 4.1) te zien.

In 2013 lijkt deze extra verhoging van de zaagtandbanken weer verdwenen. In 2013 is de
grote, vrijwel rechte buitenbank nog duidelijk zichtbaar (Figuur 4.1, zwarte lijn). Er heeft zich
ook 1 dominante middenbank gevormd welke zich vanaf het Bornrif langs de gehele
eilandkust uitstrekt (rode lijn). De tweede middenbank heeft zich ten westen van raai 1600 al
tot binnenbank vervormd (blauwe lijn). Ten oosten van raai 1600 ligt de bank nog iets verder
van de kust en bevindt er zich nog een kleine binnenbank landwaarts hiervan.

De vervorming van de suppletie in vrijwel lineaire banken is duidelijk zichtbaar in de
verschilkaart 2013-2010 (Figuur 4.2 D). Ook ten oosten van het eigenlijke suppletiegebied
zijn de banken gegroeid en vervormd. Op het strand is alleen de suppletie op het eerste
perceel nog zichtbaar (Figuur 4.2A, [6]), het oostelijke perceel laat netto erosie zien (A, [7]),
die naar het oosten toe toeneemt en voorbij het perceel doorloopt.

De sedimentatie- en erosie kaarten (Figuur 4.2) geven de grote morfologische veranderingen
welke opgetreden zijn over de periode 2010-2013 in detail weer. De twee bovenste panelen
van Figuur 4.2 (2011-2010 (A) en 2011 najaar-2011 voorjaar (B)) geven de aanleg van de
suppletie weer. In het voorjaar van 2011 is de aanleg van de suppletie nog niet volledig
voltooid (Figuur 4.2 A, 2011-2010). Percelen 1 en 2 van de vooroeversuppletie en perceel 1
van de strandsuppletie zijn aangelegd en duidelijk terug te zien (A, [3,4,5 en 6]). Perceel 3
van de onderwatersuppletie [5] is gedeeltelijk aangelegd, maar met de aanleg van het tweede
strandperceel (A, [7]) is hier nog niet gestart. Op de verschilkaart van najaar 2011-voorjaar
2011 is het tweede deel van de aanleg van onderwatersuppletie perceel 3 te zien (B, [9]). Op
het strand is gestart met de aanleg van het oostelijke deel van strand perceel 3 (B, [10]). De
eerste volledige meting van dit perceel na de aanleg, tussen 18/07/’11 en 20/09/’11, is de
voorjaarsmeting van 2012 (Figuur 4.2 C). Hier is de strandsuppletie van perceel 3 al niet
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meer terug te zien. In hoofdstuk 4.2.2 wordt dit strandperceel en de oorzaak van het
missende volume nader bekeken.

Figuur 4.1 Bodemligging in het voorjaar van 2010 (boven), 2011 (midden boven), 2012 (midden onder) en 2013
(onder).

Uitbreiding
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Ontstaan nieuwe
bank
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Figuur 4.2 Sedimentatie en erosiekaarten voor de periode (boven) voorjaar 2011 – voorjaar 2010, in deze periode
is het grootste deel van de suppletie uitgevoerd, (midden boven) najaar 2011 – voorjaar 2011, in deze
periode is onderwater perceel 3 afgemaakt en is het strand perceel 3 gedeeltelijk uitgevoerd, (midden
onder) voorjaar 2012 – voorjaar 2010, dit is de eerste volledige opname van de suppletie en (onder)
voorjaar 2013 – voorjaar 2010, het strand-deel is gebaseerd op het 20x20m grid van 2013

1

3

2

4 5

6
7

8

9

10

A

D

C

B



Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland 2010-2011

1207724-002-ZKS-0010, 5 december 2013, definitief

40

Toelichting bij Figuur 4.2:
1. ‘Zaagtand’ zandgolven die ontstaan door het Bornrif en zich oostwaarts

verplaatsen;
2. De diepere vooroever van toont hier weinig bodemveranderingen;
3. Het eerste perceel van de onderwatersuppletie;
4. Het tweede perceel van de onderwatersuppletie;
5. Het derde perceel van de onderwatersuppletie, waar nog een deel niet van

is gesuppleerd in deze verschilkaart (rechter bovenhoek);
6. Het eerste perceel van de strandsuppletie;
7. De locatie van het tweede perceel van de strandsuppletie, deze is in het

najaar van 2011 aangelegd. Dit perceel toont in deze verschilkaart nog
afwisselend lichte sedimentatie en lichte erosie;

8. De oostelijke vooroever is overwegend erosief, met een groeiende
zandbank die zich langs de gehele eilandkust uitstrekt;

9. Laatste deel van onderwater perceel 3;
10. Gedeeltelijke aanleg strand perceel 3.
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4.2 Detailontwikkelingen op basis van de dwarsprofielen
Met een aantal dwarsprofielen op basis van de extra metingen en de in- en uitpeilingen wordt
er in deze paragraaf meer in detail naar de ontwikkeling van de suppletie gekeken. Hierin is
voornamelijk de ontwikkeling van de zandbanken goed te zien. Daarnaast worden
verschillende kustindicatoren (MKL, gemiddeld hoog en laag water) besproken.

4.2.1 Onderwatersuppletie
Een beter beeld van de vervorming van de suppletie kan worden verkregen door analyse van
de beschikbare dwarsprofielen (Figuur 4.3 en Figuur 4.4). De aanleg van de suppletie is
duidelijk te zien door het vergelijken van de inpeiling en uitpeiling. In alle profielen is de
suppletie als een plateau zeewaarts van de NAP -5m tegen de bank aangelegd. De
uitpeilingen vertonen een verschillende mate van vervorming afhankelijk van de tijd van
opname na suppleren. Alleen in raai 1600 heeft de uitpeiling vrijwel direct (1 dag) na aanleg
van de suppletie plaatsgevonden. In deze raai zien we dan ook een vrijwel recht plateau dat
zicht uitstrekt tussen 600m en 1200m tot RSP met een hoogte van –5 m NAP. Een
opmerkelijk verschil is ook de landwaartse verplaatsing van de bank op -600m RSP. Tussen
inpeiling en uitpeiling is deze bank al meer dan 50m landwaarts verplaatst.

In raai 1200 en 1400 (Figuur 4.3) heeft de uitpeiling 24 dagen na aanleg van de suppletie
plaatsgevonden. Het plateau is in deze uitpeilingen al aan het vervormen. Duidelijk zichtbaar
in 1400 is vorming van een bank en kleine trog tussen 1000 en 1200m tot RSP. Deze bank
heeft een hoogte van -4.25m tot NAP (ca. 1.25 m boven het plateau). Het gedrag in raai 1200
is meer complex. Aan de zeewaartse zijde is er ook hier een kleine bank aan het vormen. De
dominate veranderingen vinden echter plaats rond de 600m RSP waar een steile, hoge bank
vormt. Deze bank is in de voorjaarsmeting uit 2012 duidelijk zichtbaar.

In raai 1800 (Figuur 4.4) heeft de uitpeiling 1 maand na voltooiing van de suppletie
plaatsgevonden. Ook in dit profiel zien we de vervorming van het plateau in een golvend,
bankenpatroon. Aan de landwaartse zijde is de oorspronkelijke bank (ligging op 700m tot
RSP) landwaarts gemigreerd en in hoogte afgenomen. Aan de zeewaartse zijde is een bank
gevormd met een hoogte van ongeveer 1 m boven het plateau.

Alleen in raai 1800 is een extra meting beschikbaar voor het najaar van 2011. Tussen het
voorjaar en najaar van 2011 zijn de morfologische veranderingen in dit profiel zeer beperkt.
De grote veranderingen geobserveerd in de metingen van het voorjaar van 2012 zijn dus zeer
waarschijnlijk veroorzaakt door de periode van (zware) stormen van november 2011 tot
februari 2012 (Figuur 4.5). Gedurende twee maanden zijn er meermaals condities opgetreden
met significante golfhoogte van 5 tot meer dan 6.5m en golfperiodes van ca. 8 seconden uit
noord en noordwest richting. Na deze stormperiode is het plateau in alle raaien verdwenen en
zijn grote zandbanken in de plaats gekomen. De ligging en grootte van deze banken varieert
over de raaien.

De timestack en profielontwikkelingen over de periode 2010-2013 geven meer details van het
verdere verloop van de vervorming van de suppletie in een bankensysteem. Een duidelijk
verschil is aanwezig tussen de profielen 1200 en 1400 (Figuur 4.3) en de meer oostelijk
gelegen profielen 1600 en 1800 (Figuur 4.4). In de laatste 2 profielen vormt er zich een
duidelijk 3 tot 4 banken systeem met een buitenbank rond de 1200m tot RSP. Deze
buitenbank is in profiel 1200 en 1400 niet aanwezig.

In de meest westelijke raai (1200) vinden we in het profiel wel een verhoging van het profiel
rond de 1800m tot RSP. Deze verhoging is echter geen kustparallele bank, maar bevindt zich
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in het zaagtandbankengebied. Hier is de suppletie gedeeltelijk vervormt of opgenomen door
deze kustnormale zaagtandbanken (zie Figuur 4.1). Wel heeft zich een duidelijke (midden)
bank gevormd op 800m tot de RSP met een hoogte van -3m (zie Figuur 4.3). Landwaarts
hiervan bevindt zich een lagere (binnen)bank op 500m tot RSP. Deze 2 banken blijven tussen
het voorjaar van 2012 en het voorjaar van 2013 stabiel. Vergeleken met de banken vóór
suppletie, liggen deze banken verder zeewaarts, zijn hoger en is de tussenliggende trog
dieper.

Raai 1400 ligt in het overgangsgebied waar op diep water zaagtandbanken overgaan in een
doorlopende kustparallele bank. Ook in deze raai heeft zich nog geen duidelijke buitenbank
gevormd. Identiek aan raai 1200 hebben zich een duidelijke midden- en binnenbank gevormd
op respectievelijk 800 en 400m tot RSP (zie Figuur 4.3). De top van de bank heeft een
hoogte van -3m. Op de zeewaartse flank van de midden bank vinden we nog een gedeelte
van het plateau terug in de vorm van een tweede lage top op ongeveer 1200m tot RSP. In
oostelijke richting groeit dit laage bankje uit tot de buitenbank. Dit is duidelijk te zien in
profielen 1600 en 1800 (Figuur 4.4).

Zowel profiel 1600 als 1800 vertonen een vergelijkbare vorming van banken. Een buitenbank
vormt rond de 1200-1300m tot RSP met een hoogte van -5.5m tot NAP. Landwaarts hiervan
vormen 2 hoge banken op 400 en 800m tot RSP. Beide banken hebben een sterke
asymmetrie met een steile landwaartse flank en een flauwer zeewaarts talud. Deze
asymmetrie is coherent aan de geobserveerde landwaartse verplaatsing van de bank tussen
de voor- en najaarsmeting van 2012 (zie Figuur 4.4). Tot het voorjaar 2013 blijven de banken
opmerkelijk stabiel in positie en hoogte.

Ook bij de grote vooroeversuppleties aangelegd in Petten en Egmond (zie Beheerbibliotheek
Noord-Holland) is de vervorming van de suppletie tot een stabiele buitenbank geobserveerd.
Deze buitenbank lijkt het natuurlijke mechanisme van zeewaartse verplaatsing van midden en
binnen bank te belemmeren. Deze banken vertonen dan een grote dynamiek, maar blijven
wel behouden.
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Figuur 4.3 Timestack en dwarsprofiel voor raai 1200 en 1400.
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Figuur 4.4 Timestack en dwarsprofiel voor raai 1600 en 1800
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Figuur 4.5 Golfcondities juli 2011 tot juli 2012 van meetstation Schiermonnikoog (bron: www.waterbase.nl). Cirkels
geven storm periode aan

4.2.2 Strandsuppletie
Er zat redelijk veel tijd tussen de aanleg van de twee percelen van de strandsuppletie.
Perceel 1 (raai 1140 tot 1600) is aangelegd tussen september 2010 tot januari 2011, terwijl
perceel 3 (raai 1620 tot 2000) pas in juli t/m september 2011 is aangelegd (Tabel 2.1). In
Figuur 4.6 is de suppletie in raaien 1200 en 1400 daarom te zien in het verschil tussen de
voorjaarsmetingen van 2010 en 2011. Raai 1600 ligt op de grens van de twee percelen en is
niet te zien in de voorjaarsmeting van 2011, doordat perceel niet helemaal tot de grens is
gelegd. Waarschijnlijk is perceel 3 aansluitend op perceel 1 aangelegd, maar dit is niet te zien
door het ontbreken van de najaarsmeting 2011. In raai 1800 is het eerste deel van de
suppletie enigszins te zien in de najaarsmeting 2011, die halverwege de aanleg heeft
plaatsgevonden.

De suppletie is op NAP +3m aangelegd en loopt door tot ongeveer NAP -1m. Het strand is
hier 0.5 tot 1 meter opgehoogd. Door de storm in de winter 2011-2012 is een groot deel van
de strandsuppletie weggeslagen. Richting het oosten is de erosie steeds groter: in raai 1200
ligt de positie van voorjaar 2012 nog boven die van 2010, in 1400 en 1600 is die weer
ongeveer gelijk en in 1800 ligt die zelfs er onder. In de raaien 1400 en 1600 zijn kleine
geultjes te zien, rond NAP 0 / -1m, die vermoedelijk rip channels zijn, gevormd door de storm.

De veranderingen in de volumes van de raaien zijn zichtbaar in Figuur 4.7. De natuurlijke
veranderingen op het strand zijn zichtbaar in de verschilvolumes tussen 2009 en 2010. Dit
varieert langs de kust tussen ca. +50 en -50 m3/m. Tussen 2010 en 2011 is de aanleg van
perceel 1 te zien, terwijl perceel 3 nog het natuurlijke patroon laat zien. In het verschil 2011-
2012 is daarna in perceel 1 sterke erosie te zien, terwijl perceel 3 ongeveer het natuurlijke
patroon laat zien, met iets grotere erosie aan de oostkant. Dit komt doordat hier het
suppletievolume niet de meting van 2011 zat, en dat dus bij de verandering moet worden
opgeteld.

< 2011 | 2012 >
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Tussen voorjaar 2012 en najaar 2012 is de kust rond NAP 0m wat gesedimenteerd.
Daarnaast is in de raaien 1200 t/m 1600 in het profiel tussen de NAP +1m en +2m een
“horizontaal platform” (bij de zwarte pijlen in Figuur 4.6) te zien in de meting van het najaar
van 2012 (t.o.v. het voorjaar van 2012). Waarschijnlijk is dit (een deel van) het zand dat voor
de duinversterking in een depot op het strand aangebracht is. Een snelle inschatting van het
volume van dit ‘platform’ kan worden gemaakt door het als een driehoek te beschouwen, met
een hoogte van 0.5 m en een breedte van 40 m. Met een lengte van 4 km langs de kust wordt
het volume dan 0.5*(0.5*40)*4000 = 40.000 m3, wat overeen komt met het gereserveerde
volume voor de duinverzwaring.
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Figuur 4.6 Vier dwarsprofielen ingezoomd op het strand op basis van de extra metingen. De getrapte vorm van de
profielen komt doordat de data uit de verdichte JARKUS-grids is verkregen.

zand voor duinversterking

zand voor duinversterking

zand voor duinversterking



Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland 2010-2011

1207724-002-ZKS-0010, 5 december 2013, definitief

48

Figuur 4.7 Aangelegde volume strandsuppletie en verandering volumes tussen NAP -2 en +6 m, zeewaarts van
RSP -270m. De verandering 2010-2009 laat de natuurlijke verandering zien, die rondom de nul schommelt.
Het jaar erna, 2011-2010, is de aanleg van perceel 1 duidelijk te zien, terwijl perceel 3 nog de natuurlijke
verandering laat zien. Na de storm van winter 2011/2012 is te zien dat van perceel 1 de raaien geërodeerd
zijn. Perceel 3 laat echter relatief normale veranderingen zien, en toenemende erosie naar het oosten toe.
Die komt doordat in deze periode hier de strandsuppletie is toegevoegd. NB: volumes zijn op basis van
reguliere JARKUS-raaien.

4.2.3 Veranderingen in kustlijn, hoog- en laagwater
Voor de suppletie werd de BKL ten oosten van raai 1200 op de meeste plekken
overschreden. De suppleties hebben, ondanks de erosie in de winter 2011/2012, de MKL
over vrijwel de gehele lengte positief beïnvloed (Figuur 4.8 boven).

Na de aanleg van perceel 1 op het strand is de MKL (2011) ten westen van raai 1600 met
circa 50 meter zeewaarts verplaatst.

De MKL 2012 toont ten opzichte van 2011 langs perceel 1 delen die licht landwaarts zijn
gegaan en delen die licht zeewaarts zijn gegaan. Ten oosten van raai 1600, ter hoogte van
perceel 3, is t/m raai 2040 een zeewaartse verplaatsing opgetreden die naar het oosten toe
steeds minder groot wordt. De verplaatsing is circa 40 m net voorbij raai 1600 en neemt af
naar 0.7 m ter hoogte van raai 2040; ten oosten van raai 2040 is een landwaartse
verplaatsing opgetreden.

De gehanteerde grenzen voor het MKL-volume voor deze raaien is gedurende deze jaren
hetzelfde geweest: bovengrens is NAP +2.2 m, ondergrens is NAP -4.4 m. Doordat er geen
expliciete zeewaartse grens is aangegeven, worden alle delen in het profiel tussen deze
dieptes meegenomen in de volumebepaling. De banken die zijn gevormd tussen voorjaar
2011 en voorjaar 2012 komen boven de ondergrens uit en worden dus (deels) meegenomen,
terwijl de oorspronkelijke banken dit niet of veel minder deden. Het volume van deze banken
is waarschijnlijk (deels) afkomstig van de vooroeversuppletie, die hiermee dus ook aan de
BKL bijdraagt. Het volume van de banken binnen de grenzen is het grootste in het oosten,
waar meer en ondiepere banken zijn, en wordt minder naar het westen toe (Figuur 4.9).

perceel 1 perceel 3
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Zonder deze banken zal de MKL-positie dus verder landwaarts liggen, voornamelijk in het
oosten van het gebied.

In de positie van hoog- en laagwater is de invloed van de strandsuppletie ook te zien (Figuur
4.8 onder). Tussen 2010 en 2011 verplaatsen beide zich zeewaarts ten westen van raai
1600. Door de erosie die in de winter 2011/2012 heeft plaatsgevonden, is voornamelijk de
hoogwaterlijn landwaarts verschoven. De laagwaterlijn is tussen raai 1600 en 2000 door de
aanleg van perceel 3 zeewaarts verschoven en ten westen van raai 1600 ongeveer gelijk
gebleven.

Figuur 4.8 Ligging van basiskustlijn (BKL) en momentane kustlijn (MKL), ten opzichte van de BKL (boven) en de
ligging van gemiddeld hoog water (GHW) en gemiddeld laag water (GLW, onder)
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Figuur 4.9 Volumes binnen MKL-zone, blauwe delen van profiel, vóór en na de vorming van banken voor raaien
1200 en 1800

raai 1200, 2010

raai 1800, 2010

raai 1200, 2012

raai 1800, 2012
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4.3 Volumina
Op basis van volumeveranderingen van gedefinieerde deelgebieden wordt in deze paragraaf
de ontwikkeling van de suppletie beschreven. De verandering van de volumes biedt inzicht in
de kwantitatieve ontwikkeling van de suppletie en geeft een indicatie van de transportrichting.

Veranderingen in volumes sinds de suppletie zijn berekend op basis van de verdichte
metingen. De jaren 2005 – 2009 zijn gebaseerd op de reguliere JARKUS-grids. Voor 2013 is
het natte deel op basis van het verdichte grid (10x10m) berekend en het strand op basis van
het reguliere JARKUS-grid (20x20m) aangezien dit deel nog niet beschikbaar was op
10x10m. Hoewel er een klein verschil is tussen volumes gebaseerd op 10x10m en 20x20m
grids, is de verandering wel van dezelfde grootte orde.

Doordat de suppletie gefaseerd over een langere periode is uitgevoerd is de voorjaarsmeting
2012 de eerste volledige meting na voltooien van de gehele suppletie. Tussen de metingen in
voorjaar 2010 en voorjaar 2011 is echter het grootste deel van de suppletie al aangelegd. In
deze periode is volgens MARS in totaal 6.5 miljoen m3 aangebracht. Het merendeel, 5.4
miljoen m3, is op de vooroever gesuppleerd en de resterende 1.1 miljoen m3 op het strand.
De volumeverandering in de bodem bedraagt in de suppletiepercelen 5.5 miljoen m3 (Tabel
4.1, linker kolom). Dit betekent dat er een initieel verlies van 1.0 miljoen m3 (15%) is tijdens
de aanlegfase. Dit is een normale marge voor verliezen als gevolg van, o.a. pakking en
dichtheidsverschillen. Op basis van de in- en uitpeilingen is er ook per perceel een
verliespercentage bepaald (Tabel 4.2). Gemiddeld komt daar een verlies van 13% uit, maar
door overlap van de percelen is dit waarschijnlijk een onderschatting.  In de omliggende
polygonen bedraagt de volumeverandering -0.96 miljoen m3.

Na de stormachtige winter 2011/2012 is ondanks het tweede deel van de strandsuppletie het
volume op het strand afgenomen. De twee strandpercelen, gebieden 12 en 13 (zie Figuur
4.10 voor de vakindeling), zijn samen 0.69 miljoen m3 sediment kwijt geraakt in deze periode.
Een toename van volume is zichtbaar in de gebieden 9 t/m 11 (+0.40 miljoen m3) en gebied
15 (+0.75 miljoen m3), terwijl de onderwatersuppletie vrijwel gelijk is gebleven in volume (-
0.08 miljoen m3). Gebied 15 liet in de voorafgaande jaren een vrijwel constante negatieve
trend zien, deze toename in volume wordt dus waarschijnlijk direct door de suppletie
veroorzaakt. In de verandering 2012-2013 is weer dezelfde achteruitgang zichtbaar (Figuur
4.11 en Figuur 4.13).

In de gehele periode 2011-2013 is het volume met 0.1 miljoen m3 achteruit gegaan in het
gehele gebied. Hier moet nog 0.9 miljoen m3 van de tweede strandsuppletie bij worden
gerekend. In totaal is er dus 1.0 miljoen m3 in 2 jaar geërodeerd, wat overeenkomt met de
langere termijn erosie van 0.68 miljoen m3 per jaar (Elias en Bruens, 2013 in prep.). Het
volume van de onderwatersuppletie blijft in deze periode vrijwel constant met een afname 0.1
miljoen m3 (Figuur 4.11 en Figuur 4.12). Op het strand heeft langs het hele gebied erosie
plaatsgevonden, het sterkst tussen 2011 en 2012, maar ook nog tussen 2012 en 2013
(vakken 2, 12, 13 en 16). Vermoedelijk is dit zeewaarts en oostwaarts getransporteerd
(vakken 11 en 15), waar sedimentatie is opgetreden (resp. 0.48 en 0.53 miljoen m3).
Gekeken naar jaarlijkse volumeveranderingen is in 2012-2013 de verandering al vergelijkbaar
met de verandering voor de aanleg van de suppletie (Figuur 4.13).
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Nr Verandering 2011-
2010
(in miljoen m3)

Verandering 2013-2011
(in miljoen m3)

Oppervlakte
(km2)

1 -0.69 -0.12 7.09
2* 0.13 -0.29 1.98
3 0.17 0.23 4.55
4 -0.03 0.07 2.49
5 -0.07 0.05 3.76
6 1.62 -0.17 1.99
7 0.89 0.00 1.74
8 1.23 0.07 2.78
9 0.72 0.18 2.14
10 0.24 -0.14 0.99
11 -0.12 0.48 1.73
12* 0.86 -0.31 1.32
13* 0.06 -0.20 1.00
14 -0.1 -0.03 2.47
15 -0.38 0.53 5.07
16* 0.01 -0.24 0.88
Totaal
6 t/m 13

5.5 -0.1 13.7

Totaal 4.5 0.1 42.0
Tabel 4.1 Overzicht volume veranderingen en oppervlaktes per deelgebied.  *: verandering 2013-2011 is

gebaseerd op 20x20m grid omdat voor dit deel het 10x10m grid nog niet beschikbaar was.

Figuur 4.10 Indeling in deelgebieden en volumeveranderingen tussen voorjaar 2011 en voorjaar 2010 in miljoen m3
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Figuur 4.11 Ontwikkeling volumes per deelgebied ten opzichte van 2010

Perceel
onderwatersuppletie

Volumes MARS
(miljoen m3)

Uit- min inpeiling
(miljoen m3)

% verloren

1 2.23 1.9 14.77
2 1.29 1.26 2.18
3 1.88 1.47 22.03
Tabel 4.2 Volume verloren tijdens de aanlegfase op basis van in- en uitpeilingen baggeraars
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Figuur 4.12 Volumeveranderingen na aanleg van de suppletie

Figuur 4.13 Volumeveranderingen in het laatste jaar voor de suppletie (boven) en het meest recente jaar na aanleg
(onder)
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5 Synthese

De centrale Noordzeekust van Ameland toont al vanaf het begin van de JARKUS-metingen in
1965 een natuurlijke achteruitgang. Voornamelijk de ondiepe vooroever en het strand
eroderen, de diepere vooroever, dieper dan ca. NAP -5 m, lijkt sinds 1995 vrijwel constant en
toonde daarvoor slechts weinig erosie. Sinds 1990 worden er regelmatig suppleties op het
strand en de ondiepe vooroever uitgevoerd en is het volume van het strand en de ondiepe
vooroever netto toegenomen. Van west naar oost is er een toename van de erosie te zien.
Op de noordwestpunt heeft de aanlanding van het Bornrif en de vorming van de strandhaak
voor een toename van het sedimentvolume gezorgd. In de jaren na aanlanding, vanaf ca.
1995, is een deel van dit volume oostwaarts getransporteerd. Dit heeft tot aan ongeveer raai
1100 voor een toename van het sedimentvolume van met name de ondiepe vooroever naast
het aanlandingsgebied gezorgd. Ten oosten van raai 1100 is de toename in sediment volume
steeds minder groot en is het aan de oostpunt van het eiland aan het afnemen. Langs dit deel
van de kust zorgen de suppleties sinds 1990 voor de toename in sedimentvolume. Naar
verwachting wordt het sediment het Pinkegat in getransporteerd. Ook de suppletie uit
2010/2011 wordt oostwaarts getransporteerd, wat goed te zien is aan de groei van de
zandbanken aan de oostkant van de suppletie. Vaak wordt gezien dat door suppleties het
natuurlijke evenwicht wordt verstoord, zeker als de hoeveelheid sediment erg groot is, zoals
van deze suppletie. Het verstoren van dit evenwicht leidt vaak tot grotere erosie direct na
aanleg, dit lijkt echter in het geval van deze suppletie niet het geval te zijn. De erosie is niet
veel groter dan de lange termijn verliezen. De suppleties hebben duidelijk bijgedragen aan
het onderhoud van de kuststrook en gezorgd voor de handhaving van de kustlijn.

De morfologie van de kust is sinds de aanlanding van het Bornrif en de vorming van de
strandhaak en zaagtandbanken veranderd. Vóór de aanlanding lagen er zandbanken langs
het volledige eiland, van zeegat tot zeegat. Er waren 2 tot 3 banken die parallel aan de kust
liepen en in een cyclus van 10-15 jaar zeewaarts migreerden en daar uitdempten. Door de
aanlanding van het Bornrif en de vorming en migratie van de zaagtandbanken is het
bankenpatroon verstoord. De banken lopen niet meer door tot aan de noordwestpunt maar
verbinden zich oostwaarts hiervan met de eilandkust.
Het lijkt erop dat de vooroeversuppleties, welke sinds 1998, niet lang na aanlanding van het
Bornrif, worden uitgevoerd, bijdragen aan het herstel van de doorlopende banken. De
buitenste bank vormt zich na de vooroeversuppleties verder zeewaarts dan waar die
gebruikelijk lag. Dit is zowel bij voorgaande suppleties van 1998 en 2006 als de huidige
suppletie te zien. Ook zorgt het extra sediment voor het ontstaan van extra banken, waarbij in
het oosten 3 tot 4 banken aanwezig zijn en in het westen 2 tot 3. Door aanleg van de
suppletie van 2010/2011 waren de zaagtandbanken lokaal tijdelijk verdwenen en liep de
buitenste zandbank verder naar westen door. In zeer korte tijd waren de zaagtandbanken
echter weer hersteld waarbij de westkant van de zandbank werd omgevormd. Dit lijkt erop te
wijzen dat de zaagtandbanken een rol spelen in de aanhechting van de zandbanken aan de
kust. De suppletie lijkt vooral de oorzaak te zijn van de verandering van de bankdynamiek en
van de vorming van bifurcatiepunten tussen de banken. De precieze rol van de
zaagtandbanken en de interactie met de oostwaarts migrerende strandhaak en
(vooroever)suppleties zijn nog niet duidelijk en behoeven nader onderzoek.
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6 Conclusies

De uitgevoerde analyse geeft de volgende antwoorden op de vragen van Rijkswaterstaat-
WVL die specifiek gericht zijn op de ontwikkeling van de suppletie zelf.

V: Is de levensduur van de vooroeversuppletie langer dan die van 2006 en zo ja, is dit te
wijten aan het grote volume?

A: Ja, de levensduur lijkt langer te zijn. De volumeveranderingen voorafgaand aan de
vooroeversuppletie van 2010/2011 (periode 2007-2010) zijn beïnvloed door de aanleg van de
vooroeversuppletie van 2006. De vooroeversuppletie van 2010/2011 laat geen toegenomen
volumeveranderingen zien in de periode na aanleg ten opzichte van de periode daarvoor. Dit
houdt in dat beide vooroeversuppleties vergelijkbare volumeveranderingen hebben
ondergaan. Omdat de vooroeversuppletie van 2006 veel kleiner in omvang was dan die van
2010/2011, is de levensduur van de 2006 suppletie korter dan die van 2010/2011.

V: Is er een effect van het gefaseerd uitvoeren van de suppletie en zo ja, wat dan?

A: Nee, met betrekking tot de morfologische ontwikkelingen en de initiële zandverliezen is bij
deze suppletie geen afwijking ten opzichte van eerdere suppleties vastgesteld. De volgorde
van aanleg (de volgorde in ruimte van de percelen is gelijk aan de aanlegvolgorde) en het
ontbreken van stormachtig weer tussen de verschillende aanlegperiodes hebben hier
waarschijnlijk aan bijgedragen.

V: Wat is het beïnvloedingsgebied van de suppletie, zowel kustdwars als kustlangs?

A: De suppletie beïnvloedt naar het oosten toe een groter gebied dan naar het westen als
gevolg van het netto oostwaartse transport. Deze invloed bestaat uit een toename van het
sedimentvolume aan de oostzijde van de suppletie en een verlenging van de aanwezige
banken. Aan de westzijde wordt de buitenste bank voor een periode van minder dan 2 jaar
verlengd. In kustdwarse richting resulteert de suppletie in een extra bank aan de zeewaartse
zijde (rond 1200-1300m tot RSP).

V: Is de suppletie aangelegd in het beïnvloedingsgebied van de Bornrif strandhaak en zo ja,
vindt er interactie plaats of ontwikkelen beide zich autonoom?

A: Nee, op dit moment is alleen het gebied tussen km 3.0 en 10.0 uitgebouwd door het
uitsmeren van de Bornrif strandhaak. Het gebied tussen km 10.0 en 21.0, waarbinnen de
suppletie 2010/2011 is aangelegd, wordt nog steeds gekenmerkt door een terugtrekkende
kustlijn. Door de aanlanding van het Bornrif en de aanlanding en verheling van de Bornrif
strandhaak wordt lokaal wel het bankensysteem verstoord en worden grote
sedimentverplaatsingen veroorzaakt. Hiervan is onduidelijk hoe groot het invloedsgebied is.

V: De suppletie is gedeeltelijk aangelegd op een veld met zaagtandbanken, welke interactie
vindt er plaats of ontwikkelen beide zich autonoom?

A: Binnen het zaagtandbankgebied wordt de suppletie (nieuw gevormde) buitenbank snel
omgevormd. Het extra zand lijkt hier te zijn omgezet in meer en verder oostwaarts
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strekkende zaagtandbanken. In 2013 lijkt deze extra verhoging van de zaagtandbanken weer
verdwenen.

V: Is het bankgedrag beïnvloedt door de suppleties; is bv de verplaatsingssnelheid van de
banken veranderd na de aanleg van de suppletie?

A: Ja, het gedrag is veranderd. In de periode voor 1998 zijn er twee of drie duidelijke banken,
die zeewaarts migreren (met een snelheid van 20 – 50 m/jaar) en rond ca 800m uit de RSP
uitdempen. Onder invloed van de uitgevoerde suppleties komt er een splitsingspunt in het
midden van het eiland te liggen: in het oosten zijn er drie banken aanwezig in het westen zijn
er twee banken aanwezig; deze splitsing ontstaat door bifurcaties. Soms zijn er in het profiel
twee middenbanken aanwezig; dit lijkt samen te hangen met de uitgevoerde suppleties. De
nieuwe buitenste bank ligt in dat geval verder zeewaarts dan voor de suppletie.

V: Hoe zijn de indicatoren MKL en natte strandbreedte veranderd door de suppletie?

A: In de positie van de GLW en GHW is het effect van de strandsuppletie goed te zien. In het
westen van de suppletie (perceel 1) zijn zowel de GLW als de GHW lijn zeewaartse
verschoven tussen 2010 en 2011, waardoor de natte strandbreedte ongeveer gelijk is
gebleven. In perceel 2 zijn beide lijnen vrijwel gelijk gebleven, en dus ook de strandbreedte.
Tussen 2011 en 2012 is vrijwel overal tussen raai 1000 en 2000 de GHW landwaarts en de
GLW zeewaarts verplaatst. Hierdoor is de natte strandbreedte toegenomen en de helling van
het strand flauwer is geworden. Ten oosten van raai 2000 zijn beide lijnen ongeveer evenver
landwaarts verplaatst, waardoor de breedte hier vrijwel gelijk is gebleven.
De MKL is in het westen meer zeewaarts opgeschoven dan in het oosten. Ondanks dat de
oostelijke MKL profiteert van de extra brekerbanken die zijn ontstaan die ondieper liggen.
Zodra deze extra banken verdwijnen, duikt de MKL weer landwaarts van de BKL. Uit de MKL
2013 moet blijken wat de levensduur van beide gebieden is o.b.v. de MKL.

V: Hebben de beantwoording van alle bovenstaande vragen gevolgen voor “richtlijnen
suppleren”?

A: Het is aan te bevelen de verschillende percelen bij een gefaseerde aanleg aansluitend (in
ruimte) uit te voeren, zodat er geen gat tussen verschillende percelen ontstaat. Het kan
zinvol zijn om bij het ontwerpen van de suppletie op Ameland midden rekening te houden
met de locatie van het bifurcatiepunt, zeker in het licht van het gefaseerd aanleggen. Op dit
moment is er te weinig begrip van de werking om hier een concrete aanbeveling over te
doen. Mogelijk draagt het zo vroeg mogelijk in het jaar uitvoeren van de strandsuppleties bij
aan de levensduur. De aanleg van de suppletie over een zaagtandbankengebied heeft geen
langdurig effect op de ontwikkeling van de suppletie, wel een tijdelijk lokaal effect. Een groter
volume draagt in dit geval bij aan de langere levensduur van de vooroeversuppletie.



1207724-002-ZKS-0010, 5 december 2013, definitief

Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland 2010-2011 59

7 Referenties

Arcadis, 2009, Grondonderzoek zandwingebieden, Noordzee 2010, definitief rapport; Arcadis;
D03011/WA9/044/006005.

Biegel, E.J., 1993. Morphological changes due to sea-level rise in tidal basins in the Dutch
Wadden Sea versus morphological response model MORRES. Report IMAU-93.14. Institute
for Marine and Atmospheric Research Utrecht (IMAU). Faculty of Geographical Sciences
(Utrecht): 124 pp.

Cheung, K. F., F. Gerritsen, J. Cleveringa (2007). "Morphodynamics and sand bypassing at
Ameland Inlet, The Netherlands." Journal of Coastal Research 23(1): 106-118.

Cleveringa, J., C.G. Israel en D.W. Dunsbergen, 2005. De Westkust van Ameland.
Resultaten van 10 jaar morfologisch onderzoek in het kader van de
Rijkswaterstaatprogramma’s KUST2000 en KUST2005. Rapport RIKZ/2005.029.
Rijkswaterstaat RIKZ (den Haag), 74 pp.

Elias, E.P.L. en A. Bruens, 2013. Morfologie van Ameland. Rapport KPP-B&O kust. Deltares,
Delft. (concept).

Gordeau, L., 1999. Saw-tooth bars defined; a case study of the Ameland inlet,
Rijkswaterstaat RIKZ & Universiteit Utrecht, werkdocument RIKZ/OS-99.114x.

Israël, C.G. en D.W. Dunsbergen, 1999, Cyclic morphological development of the Ameland
Inlet, Proceedings of the I.A.H.R Symposium on River, Coastal and Estuarine
Morphodynemics, Genova, Italië, pag. 705-714.

McLaren, P., 1996, The sediment transport regime of the Borndiep Basin of the Waddenzee,
Rapport GeoSea Consulting, voor RIKZ/Rijkswaterstaat.

Oost, A.P., 1995. Dynamics and Sedimentary Development of the Dutch Wadden Sea with
Emphasis on the Frisian Inlet. A Study of Barrier Islands, Ebb-Tidal Deltas, Inlets and
Drainage Basins. Geologica Ultraiectina, Mededelingen van de Faculteit
Aardwetenschappen, Utrecht University (Utrecht): 454 pp.

Spanhoff, R., E.J. Biegel, A.M. Walburg, 2002. Evaluatie onderwatersuppletie Ameland.
Werkdocument RIKZ/OS/2002.105x, Rijkswaterstaat RIKZ (Den Haag).

Stolk, A., 1989. Zandsysteem kust: een morfologische karakterisering. Volume 1
Kustverdediging na 1990. Technisch rapport, Rapport GEOPRO. Rijkswaterstaat, Den Haag.





1207724-002-ZKS-0010, 5 december 2013, definitief

Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland 2010-2011 61

8  Bijlagen

A) Jarkus metingen Ameland
B) Aanbevelingen gebruikte data
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A JARKUS metingen Ameland
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B Aanbevelingen gebruikte data

In de huidige monitoringstrategie wordt drie jaar lang de suppletie in het voor- en najaar
verdicht ingemeten. Het droge strand wordt in het najaar niet gemeten, in het voorjaar wel.
Hierdoor mist in het najaar belangrijke informatie over de ontwikkeling van het strand en de
bijbehorende volumeveranderingen. Zeker als een strandsuppletie in combinatie met een
vooroeversuppletie is uitgevoerd, is het aan te bevelen het strand ook in het najaar in te
meten.

In- en uitpeilingen (ontvangen van RWS-Noordzee) zijn een goed startpunt voor een
evaluatie. Het dient aanbeveling deze informatie door de baggeraars op een zo uniform
mogelijke wijze te laten verwerken en opslaan. Mogelijke aspecten zijn vorm van de data
(grid of raai), afstand tussen de meetpunten (resolutie) en referentievlakken (horizontaal en
verticaal).

Informatie over de karakteristieken van het gesuppleerde zand is mogelijk interessant vanuit
ecologisch of morfologisch oogpunt. Belangrijke eigenschappen kunnen daarbij zijn: de
gemiddelde korrelgrootte, sortering, hoekigheid en kalkgehalte. Voor iedere evaluatie zou de
afweging gemaakt moeten worden of deze informatie bij Rijkswaterstaat opgevraagd en
beschreven moet worden.


