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Samenvatting
In het Nationaal Waterplan (2009) is opgenomen dat voor harde zeeweringen een 'norm
gelijkend op die van de basiskustlijn' (hierna aangeduid met werknaam 'BKLx') ontwikkeld zal
worden. Het betreft zeeweringen die in of nabij het kustfundament liggen, dus geen
zeeweringen in de Waddenzee, Oester- en Westerscheide.
De reden voor de ontwikkeling van een BKLx is tweeledig.

Ten eerste kan het van belang zijn om ook voor de harde zeeweringen eventuele
structurele erosie te compenseren. Immers indien voor een harde zeewering op langere
termijn structurele erosie optreedt, kan dat uiteindelijk de sterkte van de harde
zeewering negatief beïnvloeden.
Ten tweede kan het van belang zijn om het zandvolume voor een harde zeewering in
stand te houden omdat dit zandvolume van invloed is op de maatgevende golfbelasting
die de zeewering moet kunnen weerstaan volgens de Waterwet.

Uit de studie volgt: Als maat om de veiligheidsbijdrage van de vooroever weer te geven en te
toetsen kan de "normale" BKL waarde (zoals gehanteerd binnen kustlijnzorg) gehanteerd
worden. Handhaving van de BKL leidt dan binnen een zekere marge tot handhaving van de
veiligheidsbijdrage van de vooroever. De BKL is geen vervanging van de huidige
veiligheidstoets, het is daaraan welondersteunend. Er zijn weinig zeeweringen waar het
instellen van een BKL op termijn het faalmechanisme golfoverslag kan voorkomen. Alleen
voor de harde zeeweringen aan de achterzijde van de Waddeneilanden en op niet te grote
afstand van de geulen is het instellen van een BKL mogelijk nuttig, dit vraagt echter wel om
een nadere kostenafweging. Voor bekledingen kan een BKLx mogelijk nuttig zijn. Echter dat
vraagt aanvullend werk. Mogelijk kan een zandige vooroever en handhaving daarvan met de
BKL systematiek de toekomstige veiligheidsproblemen bij de Brouwersdam en de Veersegat
dam voorkomen of uitstellen.

Aanbevolen wordt om voor de Brouwersdam en de Veersegat dam (veiligheidsproblemen
bekleding) en voor de harde keringen op de Waddeneilanden aan de Waddenzeezijde nabij
de geulen verder na te gaan of een BKL zinvol is om de veiligheidsbijdrage van de vooroever
te handhaven. Het gaat dan in eerste instantie om het uitwerken wat de veiligheids bijdrage
van de vooroever is. Als deze significant is kan er een BKL vastgesteld worden die de juiste
ligging van de vooroever garandeert. Het uitwerken van deze stap is niet gedaan in dit
onderzoek. Voor een eventuele vaststelling is dat wel nodig.
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1  Inleiding 

In de 1e Kustnota (1990) werd voor het eerst structureel beleid geformuleerd voor het 

omgaan met de erosieproblematiek van de zandige delen van het kustsysteem. Er werd in 

deze nota gekozen voor duurzaam handhaven van de veiligheid en duurzaam behoud van de 

functies en waarden in het duingebied. De strategie (of afgeleid doel) is de kustlijn tenminste 

te handhaven op de plaats waar die in 1990 lag. Door deze strategie wordt aan een 

basisvoorwaarde voor bescherming tegen overstroming en het behoud van andere functies 

van de kust voldaan. Om tegelijkertijd recht te doen aan het natuurlijk dynamisch karakter van 

de kust is dit beleid vervat in de term ‘dynamisch handhaven’. Hieronder wordt het toelaten 

van natuurlijke processen verstaan, bijvoorbeeld verstuiving en sluftervorming. 

Als methode voor het effectueren van het duurzaam handhaven werd de basiskustlijn (BKL) 

ingesteld. De BKL is vastgesteld op het grootste deel van de zandige kust. Er werd geen BKL 

vastgesteld op grote zandvlakten aan de uiteinden van de Waddeneilanden om meer ruimte 

te geven aan de natuurlijke processen. Op plekken waar de kust beschermd wordt door 

zeedijken is er in enkele gevallen wel een BKL vastgesteld en in enkele gevallen niet. De 

afweging daarvoor was als volgt: daar waar er sprake was van een (droog) strand voor de 

zeedijk is wel een BKL vastgesteld. Indien er geen strand aanwezig was, is er geen BKL 

vastgesteld. De gedachte achter dit onderscheid was dat een strand sterk bijdraagt aan de 

veiligheid van de zeewering en dat daarom structurele erosie voorkomen moet worden. Er is 

geen BKL vastgesteld voor de in het kader van de Deltawerken aangelegde dammen. Voor 

duinen met een duinvoetverdediging is in alle gevallen wel een BKL vastgesteld. 

In het Nationaal Waterplan (2009) is opgenomen dat voor harde zeeweringen een ‘norm 

gelijkend op die van de basiskustlijn’ (hierna aangeduid met werknaam ‘BKLx’) ontwikkeld zal 

worden. Het betreft zeeweringen die in of nabij het kustfundament liggen, dus geen 

zeeweringen in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. De binnenzijde van de 

Waddeneilanden nabij de geulen zijn echter wel meegenomen in deze rapportage.  

De reden voor de ontwikkeling van een BKLx is tweeledig. 

 Ten eerste kan het van belang zijn om ook voor de harde zeeweringen eventuele 

structurele erosie te compenseren. Immers indien voor een harde zeewering op langere 

termijn structurele erosie optreedt, kan dat uiteindelijk de sterkte van de harde zeewering 

negatief beïnvloeden.  

 Ten tweede kan het van belang zijn om het zandvolume voor een harde zeewering in 

stand te houden omdat dit zandvolume van invloed is op de maatgevende golfbelasting die 

de zeewering moet kunnen weerstaan volgens de Waterwet. 

1.1 Eerdere verkenning BKLx locaties in 2012 

In het kader van beleidsadvisering heeft Rijkswaterstaat Waterdienst samen met Deltares 

een eerste verkenning uitgevoerd naar locaties in en grenzend aan het kustfundament waar 

een BKLx denkbaar is (A. Giardino en J. G. de Ronde, 2012) 

In de verkenning is onderscheid gemaakt tussen drie typen locaties met harde zeeweringen 

die mogelijk in aanmerking komen voor vaststelling van een BKLx of voor aanpassing van de 

huidige reeds gedefinieerde BKL, t.w.: 

a) Locaties met BKL die mogelijk aanpassing behoeft ten behoeve van de veiligheid van 

de harde zeewering (inclusief duinvoetverdedigingen); 

b) Locaties waar jaarlijks JARKUS raaien worden ingemeten, maar waar geen BKL is 

gedefinieerd; 

c) Locaties waar geen JARKUS raaien zijn gedefinieerd en geen BKL is vastgesteld. 

Aan de hand van deze typering zijn 20 locaties (37 secties) geïdentificeerd. 
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1.2 Vraagstelling 

In vervolg op de eerdere studie is door WVL de volgende vraagstelling gedefinieerd: 

1. Welke van de twintig locaties dienen naar oordeel van deskundigen meegenomen te 

worden in het vervolgonderzoek? 

en vervolgens de vragen: 

2. In hoeverre is er in het ontwerp van de dijk of dam rekening gehouden met het 

voorliggend zandvolume bij het bepalen van de sterkte en belasting? 

3. Is het voorliggende zandvolume volgens huidige inzichten van wezenlijke invloed op 

de sterkte van en belasting op de kering? 

4. Wat is bij benadering het extra zandvolume dat in een voor de locatie enigszins 

natuurlijk profiel weggelegd kan worden en de sterkte en belasting respectievelijk wezenlijk 

doet toe- en afnemen? 

5. Wat zou, gelet op de antwoorden van vraag 2 en 3, een praktische methode zijn om 

het voorliggende (extra) zandvolume te onderhouden? 

 

Afbakening: In de voornoemde verkenning is het BKLx concept enkel vanuit 

veiligheidsperspectief beschouwd voor locaties in en grenzend aan het kustfundament. Een 

vraag die zich hier kan opdringen is wat de meest optimale investeringsverdeling is tussen 

kustlijnzorg (handhaven BKLx) en waterkeringsversterking c.q. waterkeringsonderhoud. Deze 

vraag streeft de scope van onderhavige opdracht voorbij, maar komt wel in ander onderzoek 

deels aan de orde. 

1.3 Leeswijzer 

In dit rapport wordt in Hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de expertsessie; het 

verslag van de expertsessie is te vinden in appendix A.  

Hoofdstuk 3 bespreekt het concept van de BKLx en geeft de resultaten van een aantal 

schematische berekeningen. Dit hoofdstuk begint (paragraaf 3.1) met een beschrijving van 

een aanverwant onderzoek dat in het kader van DP Wadden is uitgevoerd naar de effecten 

van kwelders op de golfrandvoorwaarden.  

Tijdens de expertsessie is besloten om vier van de 20 potentiële locaties als voorbeeld uit te 

werken, dit zijn de locaties Ameland, Hondsbossche en Pettemer zeewering, Brouwersdam 

en Westkapelle. In de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 zijn de resultaten hiervan beschreven. 

Hoofdstuk 8 geeft tenslotte een discussie, de conclusies en de aanbevelingen.  
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2 Expert sessie 

Als eerste stap is op 10 juni 2013 een expertsessie gehouden om het plan van aanpak te 

bespreken en om een keuze te maken uit de 20 locaties uit de eerste studie, welke verder 

gebruikt zullen worden voor deze studie. Op de 20 locaties zijn harde elementen zoals 

duinvoetverdedigingen, boulevards, dijk in duin constructies of dijken aanwezig. Bij de keuze 

zijn ook de vooroevers meegenomen, in sommige gevallen inclusief een stuk van het 

aanliggende estuarium. In de expertsessie is nader bepaald voor welke locaties een BKLx 

echt mogelijkheden en voordelen biedt en het doel dat er precies mee gediend wordt. 

 

Het doel van een BKLx is gedefinieerd als: 

 

Door het jaarlijks toetsen en handhaven van een BKLx de veiligheidsbijdrage van de 

vooroever in stand te houden van de primaire waterkering ter plaatse van die BKLx, in 

die gevallen waar een minimale bodemligging van de vooroever van belang is voor de 

veiligheid van de primaire waterkering. 

 

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het nut van en de technische aspecten die spelen 

tijdens het vaststellen van een BKLx. Er is door de aanwezigen uitgesproken dat er twee 

belangrijke vragen moeten worden beantwoord: 

1. Wat is de kans dat we in de toetsing geen rekening kunnen houden met het effect van 

het handhaven van een BKLx?  

2. Is het nodig om voor een beperkt aantal locaties een afwijkende methode (ten 

opzichte van de huidige kustlijnzorg) op te stellen voor het handhaven van een 

kustlijnligging? Er moet bij de uitwerking van een BKLx dus worden ingegaan op de noodzaak 

om een andere methode te gebruiken dan de huidige methode voor het handhaven van de 

gewone BKL. 

 

Verschillende aanwezigen hebben aangegeven dat het belangrijk is dat de BKLx methode 

geen vervanging van de huidige veiligheidstoets kan zijn, het is daaraan wel ondersteunend. 

 

Locaties: 

Bij de afweging voor de locaties die meegenomen zouden kunnen worden in het onderzoek 

als pilot komen o.a. de volgende argumenten aan bod: 

Het heeft geen zin om in het geval van locaties met een duinvoetverdediging een 

extra BKLx vast te stellen aangezien deze niet worden meegenomen tijdens de 

toetsing van de veiligheid.  

Locaties die te ver van het kustfundament af liggen worden niet meegenomen 

Er moet een relatie met en een te verwachten invloed zijn op het suppletieprogramma 

Vaststelling van een aparte BKLx moet daar zinvol zijn. 

 

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende locaties aangedragen om als pilot locaties te dienen 

tijdens het project. Deze 4 locaties verschillen sterk van elkaar en dekken een breed 

spectrum af van mogelijke gevallen: 

• Westkapelle 

• Brouwersdam 

• Hondsbossche en Pettemer zeewering (als concept, voor de versterking) 

• Ameland 
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3 BKLx  

3.1 Onderzoek naar de invloed van een voorland op de veiligheid van een dijk door DP 

Wadden 

In het kader van DP Wadden is een studie uitgevoerd naar de effecten van kwelders op de 

golfhoogte bij de teen van de aanliggende dijk (Smale, 2012). De onderzochte gebieden 

vallen niet binnen de eerder gestelde geografische afbakening, echter leveren de resultaten 

een goede bijdrage aan het benodigde inzicht. Bij deze DP Wadden studie is evenals in de 

voorliggende studie gebruik gemaakt van XBeach. De voorliggende studie richt zich op de 

zandige Noordzeekust. De kwelder studie heeft zich meer gericht op ondiepe voorlanden en 

kleinere golfrandvoorwaarden. De grootste golfhoogte waarmee als randvoorwaarde is 

gerekend is 2,4 meter. 

 
Figuur 3.1: Schematisatie van het kustprofiel, gebruikt voor de kwelderstudie (eens in 10 jaar stormconditie met 

stormvloedniveau +3.6m NAP, kwelderlengte 100 m en niveau hoogste punt kwelder +1.5 NAP; Smale, 2012). 

 

Figuur 3.1 geeft de geometrie en in Figuur 3.2 staan de resultaten gegeven voor drie 

stormcondities: 

 

1/10     per jaar met 1,84m Hs; 4,86 sec Tp en 3,6 m +NAP waterstand  

1/100   per jaar met 2,08m Hs; 5,16 sec Tp en 4,2 m +NAP waterstand 

1/4000 per jaar met 2,40m Hs; 5,55 sec Tp en 5,0 m +NAP waterstand 

 

De golfhoogte en –periode zijn bepaald aan de hand van enkele eenvoudige 

parameterisaties. Zo is de significante golfhoogte geschat als 0.4 maal de waterdiepte 

behorende bij de waterstand met een voorkomen van respectievelijk 10, 100 of 4000 jaar 

(waarbij de waterstand is verkregen uit extreme waarden analyse). De golfperiode is 

afgeschat door uit te gaan van een golfsteilheid van ongeveer 1 op 20. 

 

Er is uitgegaan van een sterk geschematiseerd model en er zijn enkele aannames gedaan. 

De resultaten van de studie laten zien dat vooral de kwelderlengte en de kwelderhoogte van 

belang zijn voor de afname van de golfhoogte tussen de buitenrand en de teen van de dijk en 

daarmee op de veiligheid van de dijk. Bij een stormconditie 1/4000 per jaar is de afname van 

de golfhoogte bij een kwelderlengte van 200 meter en een kwelderhoogte bij de dijk van 2,3 

meter bijvoorbeeld 25 – 30%. Een korte kwelder van 50 meter en een kwelderhoogte bij de 

dijk van 1 meter geeft dan nauwelijks reductie (minder dan 10 %). Er is tevens gekeken naar 

het effect van erosie van de vooroever tijdens de storm op de overblijvende golfhoogte bij de 

teen van de dijk. Bij de stormconditie 1/4000-ste is het effect van vooroevererosie op de 

golfhoogte gering (minder dan 10 %) door de flauwe hellingen en de relatief hoge waterstand. 
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In de voorliggende studie wordt naar Noordzeekust situaties gekeken met grotere 

golfrandvoorwaarden en met dieper doorlopende vooroevers. 

 

 
Figuur 3.2: ·Relatief verschil tussen de significante golfhoogte ter plaatse van de teen van de dijk (voor de 

morfologische simulaties) en de offshore significante golfhoogte als functie van de kweldergeometrie. 

 

3.2 Aanpak BKLx 

Als we kijken naar de beschermende werking van een vooroever voor een harde zeewering, 

dan zijn hierbij drie aspecten van belang: 

1 Er dient voorkomen te worden dat de golfbelasting op de bekleding niet te hoog wordt 

en daardoor bezwijkt. 

2 Er dient voorkomen te worden dat de grenswaarden voor het overslagdebiet worden 

overschreden omdat anders de stabiliteit van het binnentalud gevaar loopt. 

3 Er dient voorkomen te worden dat er voor de harde waterkering een ontgrondingskuil 

ontstaat waardoor de macrostabiliteit van het dijklichaam gevaar loopt. 

 

Het huidige onderzoek is verkennend en daarom zal alleen naar het belangrijkste aspect, nl. 

golfoverslag gekeken worden. In een mogelijk vervolg zullen zeker ook de beide andere 

aspecten (erosie van de vooroever tijdens de storm en de sterkte van de bekleding) bekeken 

dienen te worden. 

 

De mogelijke definitie van BKLx is gegeven in Figuur 3.3. Het huidige onderzoek dient inzicht 

in de mogelijke diepte en lengte van de BKLx te verschaffen.  

Om het aantal variabele parameters te beperken is ervoor gekozen om alleen de diepte maat 

(in de figuur op -5 m NAP gezet) te variëren. Er wordt geen zeewaartse afkap meegenomen, 

zodat de lengte door het profiel zelf bepaald wordt (snijpunt tussen profiel en de gekozen 

dieptemaat). Bij de verkregen resultaten blijkt deze aanpak te voldoen. 
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Figuur 3.3: Mogelijke definitie van BKLx. 

 

Als aanpak hebben we ervoor gekozen om zogenaamde werkhypothesen te formuleren die 

we vervolgens met berekeningen met het model XBeach verifiëren. Hierbij gaat het vooral om 

het relatieve effect van een eventuele BKLx op de veiligheid van de waterkering. De 

uitkomsten zelf hebben geen getalsmatige betekenis met betrekking tot de veiligheid van 

deze kering. We kijken alleen naar relatieve verschillen. Als we een sterke relatie vinden 

tussen BKL en/of BKLx en de golfoverslag kunnen we de BKL en/of BKLx gebruiken als maat 

voor de veiligheidsbijdrage van de vooroever. N.B. de BKLx is nooit de vervanging van de 

veiligheidstoetsing. 

 

Bij kustlijnzorg worden jaarlijks de Momentane Kustlijnen (MKL) bepaald en deze worden 

getoetst aan de basis waarde: de BKL (Basiskustlijn). In deze studie wordt op vergelijkbare 

wijze gesproken over BKLx en MKLx waarden. Zodra er over een basiswaarde gesproken 

wordt die gebruikt kan gaan worden om te toetsen hebben we het weer over de BKL of BKLx 

 

De onderstaande werkhypothese is voor de 4 locaties getoetst: 

 

De MKLx in een JARKUS profiel zeewaarts van de harde kering bepaald het 

golfoverslagdebiet over de kruin. 

 

Als een van de mogelijke MKLx ‘en wordt uiteraard ook de MKL zelf (met de ondergrens 

zoals gedefinieerd voor kustlijnzorg) meegenomen. 

 

De volgende berekeningen zijn uitgevoerd om genoemde werkhypothesen te verifiëren: 

 

Een aantal conceptuele XBeach berekeningen om voor een simpel Noordzee 

kustprofiel (Hondsbossche en Pettemer zeewering) na te gaan welke relatie er 

bestaat tussen de vooroever en het overslagdebiet. Hiervoor is een schuin oplopende 

vooroever genomen waarop een volume zand gelegd is in verschillende posities van 

hoog tot laag in het profiel. 

 

Een aantal berekeningen voor een raai bij Hondsbossche en Pettemer zeewering 

waar de bodemveranderingen relatief groot zijn.  
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Voor deze raai zijn voor 22 jaar met de JARKUS profielen XBeach berekeningen 

uitgevoerd met in de tijd variërende vooroeverprofielen. Hierbij is gekeken naar de 

relatie tussen het golfoverslagdebiet over de kruin en de MKLx waarden.  

 

Een aantal berekeningen voor een raai bij Westkapelle waar de veranderingen relatief 

groot zijn. Voor deze raai zijn voor 22 jaar met de JARKUS profielen XBeach 

berekeningen uitgevoerd met in de tijd variërende vooroeverprofielen. Hierbij is 

gekeken naar de relatie tussen het golfoverslagdebiet over de kruin en de MKLx 

waarden. 

 

Een aantal berekeningen voor twee raaien bij de Brouwersdam waar de 

veranderingen relatief groot zijn. Voor deze raai zijn voor 22 jaar met de JARKUS 

profielen XBeach berekeningen uitgevoerd met in de tijd variërende 

vooroeverprofielen. Hierbij is gekeken naar de relatie tussen het golfoverslagdebiet 

over de kruin en de MKLx waarden. 

 

Een aantal berekeningen voor een raai bij Ameland west waar de veranderingen 

relatief groot zijn. Voor deze raai zijn voor 22 jaar met de JARKUS profielen XBeach 

berekeningen uitgevoerd met in de tijd variërende vooroeverprofielen. Hierbij is 

gekeken naar de relatie tussen het golfoverslagdebiet over de kruin en de MKLx 

waarden. 

 

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met XBeach (Roelvink et. al, 2009). Met het 

programmapakket kunnen alle essentiële processen (golfvoortplanting, golfbreking, 

golfoverslag) in een klap meegenomen worden en sluiten de antwoorden ook goed aan op 

eerdere DPWadden werk zoals genoemd onder par 3.1. Hierbij is een vaste waterstand en 

golfbelasting aangenomen gedurende een storm van 5 uur. Ten behoeve van deze studie 

nemen we aan dat tijdens de storm er voor de verschillende profielen geen veranderingen 

optreden van de bodemligging van de vooroever. Bodemveranderingen tijdens een storm zijn 

dus niet meegenomen. In werkelijkheid zal zand naar dieper water getransporteerd worden 

en kan er mogelijk een erosiekuil ontstaan bij de dijk. De golfrandvoorwaarden ter plaatse van 

de teen van de dijk zullen hierdoor groter worden.  

De XBeach berekeningen zijn uitgevoerd met het niet hydrostatische model, revisienummer 

3453. Dit model berekent de voortplanting van iedere individuele golf (zowel kort als lang) en 

is dus in staat om golfoverslag te berekenen. 

 

Met het XBeach programma zijn berekeningen gemaakt vanaf diep water. De 

randvoorwaarden in het hydraulische randvoorwaardenboek voor dijken geven de 

randvoorwaarden nabij de teen van de dijk, deze zijn voor deze studie niet bruikbaar. Daarom 

zijn voor deze studie de randvoorwaarden uit het hydraulische randvoorwaardenboek voor 

duinen genomen. Deze zijn weliswaar bij een kleinere frequentie, maar dat is voor deze 

studie geen probleem.  

3.3 Conceptuele berekeningen 

Ter eerste verificatie van de hypothese zijn enkele concept berekeningen gemaakt met een 

schematisch profiel. Tabel 3.1 bevat de coördinaten van dit schematische profiel, waarbij X 

de afstand dwars op de kust is en Z de hoogte van het profiel (in meters). Dijkhoogte en 

taluds lijken op die van de Hondsbossche  en Pettemer zeewering ter hoogte van raai 2531 

(zie Figuur 3.4 en Figuur 3.5). Vervolgens is aan dit profiel op verschillende dieptes een 

volume zand toegevoegd met een breedte van 300 meter (kustdwars), een volume van 900 

m3/m en met afgeronde hoeken aan weerszijde van de hoop over een lengte van 40 m.  
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Op deze manier sluit de artificiële hoop zand goed aan op het basisprofiel. Voor het gemak 

zal in deze paragraaf de bedoelde hoop zand worden aangeduid met de term suppletie. In de 

praktijk zal een dergelijke vorm echter niet voorkomen. Figuur 3.6 t/m Figuur 3.13 geven een 

beeld van de profielen met suppleties op verschillende hoogten. 

 

Tabel 3.1: Coördinaten van het basis profiel dat is gebruikt tijdens de berekeningen met een schematisch profiel. 

 

X [m] Z [m] 

150 0 

90 0 

80 1.5 

65 2.5 

40 11.5 

30 11.5 

15 6 

-10 4 

-15 3 

-1500 -14 

-2000 -15 

 

 
Figuur 3.4: Ligging Jarkusraai 2531. 

 
Figuur 3.5: Overzicht van het gebruikte basisprofiel en de toegepaste suppleties. 
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Figuur 3.6: Weergave van het schematische profiel met een suppletie met het hoogste punt op 4.75 meter. 

 
Figuur 3.7: Weergave van het schematische profiel met een suppletie met het hoogste punt op 2.46 meter. 

 

 
Figuur 3.8: Weergave van het schematische profiel met een suppletie met het hoogste punt op 0.17 meter. 
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Figuur 3.9: Weergave van het schematische profiel met een suppletie met het hoogste punt op -2.12 meter. 

 

 
Figuur 3.10: Weergave van het schematische profiel met een suppletie met het hoogste punt op -4.41 meter. 

 

 
Figuur 3.11: Weergave van het schematische profiel met een suppletie met het hoogste punt op -6.70 meter. 
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Figuur 3.12: Weergave van het schematische profiel met een suppletie met het hoogste punt op -8.99 meter. 

 

 
Figuur 3.13: Weergave van het schematische profiel met een suppletie met het hoogste punt op -11.28 meter. 

 

Voor alle geschetste profielen is een berekening gedaan van de golfvoortplanting met behulp 

van XBeach. Hierbij is gebruik gemaakt van het niet-hydrostatische model. In het model wordt 

een tijdserie van inkomende korte golven door het model berekend en opgelegd op de 

modelrand, op basis van een door de gebruiker opgegeven JONSWAP golfspectrum. 

Daarnaast bepaalt het model op basis van de interactietermen tussen de opgelegde korte 

golven, een bijbehorende lange golfsignaal op de rand van het model (zie ook Roelvink et al., 

2009). In tegenstelling tot het hydrostatische XBeach model, wordt in het niet-hydrostatische 

model het gehele waterstandssignaal uitgerekend (dus inclusief individuele korte golven en 

de laagfrequente golven). Dit maakt het mogelijk om het overslagdebiet over de kruin van de 

dijk door zowel korte als lange golven expliciet te berekenen. De berekeningen zijn 

uitgevoerd met een niet variërende waterstand van NAP + 5.3 meter, een golfhoogte (Hs) van 

9.9 meter en een golfperiode (Tp) van 16.2 sec. Deze randvoorwaarden worden bij raaien 

naast de Hondsbossche en Pettemer zeewering gebruikt voor het toetsen van duinveiligheid. 

De randvoorwaarden voor dijken geven de waarden nabij de teen van de dijk (50-100 meter 

ervoor), deze zijn niet voor de berekeningen gebruikt omdat het model randvoorwaarden op 

diep water nodig heeft als invoer. Figuur 3.14 toont de relatie tussen de maximale hoogte van 

een suppletie en het berekende overslagdebiet (gemiddeld over de simulatieperiode) over de 

dijk. Hieruit kan worden afgeleid dat het verplaatsen van de hoeveelheid zand beneden een 

diepte van NAP –6.70 m in deze situatie geen significant effect meer heeft op het berekende 

overslagdebiet. Suppleties die boven die grens liggen verminderen het overslagdebiet.  
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In de praktijk zal in het geval van een bult met zand onder deze grens door morfologische 

veranderingen na verloop van tijd ook sediment boven deze grens uit kunnen komen, 

waardoor het alsnog meer effect gaat krijgen. Het is opvallend dat de berekening met een 

suppletie tot NAP + 2.46 m een groter overslagdebiet opleverde dan de berekening met een 

suppletie tot NAP + 0.17 m. Dit komt door een berekende verhoging van de golfopzet aan de 

teen van de dijk (gemiddelde waterstand boven stormpeil), zonder substantiële reductie van 

de golfhoogte aan de teen van de dijk, in het geval van een suppletie tot NAP + 2.46 m ten 

opzichte van de berekening met een suppletie tot NAP + 0.17 m, zie Figuur 3.15. In de 

werkelijkheid zal dit door 3D effecten mogelijk kleiner zijn. Een vergelijkbaar verschil tussen 

het overslagdebiet bij een suppletie tot NAP – 11.28 m en een suppletie tot NAP – 8.99 m 

kan mogelijk worden verklaard door verschillen in de golftransformatie over de suppletie, 

waardoor de lange golfhoogte bij de teen van de dijk in het tweede geval hoger is dan in het 

eerste geval. De hoogste suppletie geeft zoals verwacht de grootste reductie op het 

overslagdebiet. Een verandering in overslagdebiet met een factor 1,5 á 2 of meer is pas 

substantieel te noemen. Een suppletie met als hoogste punt meer dan ongeveer 0,5 m boven 

NAP heeft pas een substantieel effect op de veiligheid in deze situatie.  

 

Tabel 3.2: Berekende overslag (gemiddeld over een uur,) relatief ten opzichte van het maximumdebiet, en MKL 

(in m) voor de profielen met suppletie. 

Diepte suppletie Relatief overslagdebiet (%) MKL 

-11,28 96,8 350 

-8,99 100,0 350 

-6,70 98,8 350 

-4,41 90,1 351 

-2,12 85,0 393 

0,17 69,6 425 

2,46 71,9 426 

4,75 31,2 403 

 

 
Figuur 3.14: Weergave van de berekende overslagdebieten, relatief ten opzichte van het maximumdebiet, voor 

variërende diepte van een suppletie op een gelijkblijvend profiel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BKLx  

 

1207778-000-VEB-0021, 5 maart 2014, definitief 

 

14  

 

 
Figuur 3.15: Verhouding tussen suppletiediepte en de berekende golfopzet (waterstand boven stormpeil) bij de teen 

van de dijk (boven), en de berekende totale golfhoogte (zwarte lijn), de hoogfrequente golfhoogte (rode lijn) en de 

laagfrequente golfhoogte (blauwe lijn) aan de teen van de dijk. 

 

Voor deze profielen met de variërende suppleties zijn ook de MKL waarden uitgerekend 

(waarbij een bovengrens van NAP + 3 m en een ondergrens van NAP – 4.67 m is 

aangehouden, gelijk aan de MKL grenzen bij Hondsbossche en Pettemer zeewering). De 

resulterende getallen zijn weergegeven in Tabel 3.2 en Figuur 3.16. Hieruit volgt een goede 

relatie tussen de MKL en het berekende overslagdebiet mits de suppletie niet boven de NAP 

+ 3 m grens uit komt (rode punt in de figuur). 

 

Naarmate een profielverandering hoger in het profiel plaats heeft is het effect op het 

overslagdebiet groter. Indien deze verandering boven de 3 meter NAP, de bovengrens voor 

het bepalen van het MKL volume zit, is dit niet terug te zien in de MKL waarde, maar wel in 

het berekende overslagdebiet. Dit verklaard de vreemde ligging van het rode punt in Figuur 

3.16: Relatie tussen de berekende overslagdebieten en MKL waardes voor profielen met 

suppleties met variërende diepte, waar het zandvolume boven de 3 meter NAP niet in de 

MKL waarde wordt meegenomen. Het is dus belangrijk dat de uiteindelijk vast te stellen 

MKLx alle profielveranderingen tot aan de teen van de dijk meeneemt. De bovengrens van de 

MKLx dient dus hoger dan het niveau van de teen van de dijk te liggen.  
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Figuur 3.16: Relatie tussen de berekende overslagdebieten en MKL waardes voor profielen met suppleties met 

variërende diepte. 

 

Om er achter te komen wat een goede maat (BKLx) zou kunnen zijn voor het relevante 

zandvolume voor een dijk zijn voor alle profielen ook MKL varianten uitgerekend met een 

gelijkblijvende bovengrens van NAP + 3 meter, maar met een ondergrens die varieert tussen 

NAP -3 meter en NAP -11 meter. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de berekende 

correlatiecoëfficiënten tussen overslagdebiet en ondergrens van de MKLx schijf. Dit is ook 

weergegeven in Figuur 3.17. Hieruit kan worden opgemaakt dat voor deze situatie een 

optimale correlatie wordt gevonden tussen de MKLx en het overslagdebiet als voor de MKLx 

berekening een ondergrens wordt aangehouden gelijk aan die voor de “normale” MKL.  
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Tabel 3.3 Overzicht van berekende correlatie coëfficiënten tussen MKLx en overslagdebiet bij variatie van de 

ondergrens van de MKLx berekening (zMin). De eerste regel betreft de ondergrens van de “normale” MKL ( een 

ondergrens van -4.67 meter). 

 

zMin R2 

-4.67 0.93 

-3 0.82 

-4 0.93 

-5 0.92 

-6 0.89 

-7 0.83 

-8 0.74 

-9 0.60 

-10 0.46 

-11 0.33 

 

 
Figuur 3.17: Weergave van de correlatiecoëfficiënten tussen berekende overslagdebieten en MKLx bij variërende 

ondergrens van de MKLx. Het rode punt geeft de waarde voor de “normale” MKL. 

3.4 Conclusie vanuit de schematische berekeningen. 

De correlatie tussen het overslagdebiet en de MKLx is in de hierboven beschouwde situatie 

het meest optimaal als voor de MKLx berekening een bovengrens van NAP + 3 m wordt 

aangehouden en een ondergrens van NAP – 4.67 m. Dit zijn gelijk aan de grenzen die 

worden aangehouden bij raaien naast de Hondsbossche en Pettemer zeewering voor het 

berekenen van de MKL. Als dit beeld voor andere locaties niet anders is, zou de huidige MKL 

methode kunnen worden aangehouden voor het in stand houden van een voorland voor een 

harde kering. 
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4 Uitwerking Hondsbossche en Pettemer zeewering 

4.1 Inleiding 

De mate waarin de MKL een goede graadmeter is voor het overslagdebiet over de 

Hondsbossche en Pettemer zeewering) is nagegaan aan de hand van één specifieke 

JARKUS raai. Voor deze raai is gekeken naar de ontwikkeling van de MKL in de jaren sinds 

1990 gecombineerd met het overslagdebiet dat voor deze profielen door XBeach wordt 

berekend. Om een indruk te krijgen van de invloed van een grotere variatie van de MKL dan 

gemeten is in de periode vanaf 1990 zijn er aanvullende berekeningen gedaan waarbij (op 

basis van de meting van 2012) de gehele bodem voor de harde kering is verhoogd en 

verlaagd. 

4.2 Locatiekeuze 

Veel raaien langs de Hondsbossche en Pettemer zeewering vertonen in de afgelopen 20 jaar 

een geringe variatie van de MKL. Naarmate men meer naar het zuiden gaat, wordt de variatie 

groter. Om niet te rekenen met een raai die aan de rand van de kering ligt, is er voor gekozen 

om berekeningen te doen aan de hand van raai 2531 (Figuur 3.4). Figuur 4.1 toont de 

profielontwikkeling ter plaatse van deze raai sinds 1990. In deze periode is een duidelijke 

uitbouw van de kust waarneembaar. Als gevolg daarvan verplaatst ook de MKL in 

zeewaartse richting in deze periode. 

 

 
Figuur 4.1: Gemeten profielen ter plaatse van raai 2531 (zuidkant Hondsbossche zeewering) tussen 1990 en 2012. 

4.3 Relatie tussen ontwikkeling MKL en overslagdebiet aan de hand van gemeten profielen  

Voor ieder gemeten profiel sinds 1980 waar genoeg data beschikbaar was voor een valide 

berekening zijn berekeningen gedaan om het overslagdebiet over de kruin van de dijk in te 

schatten. De berekeningen zijn uitgevoerd met XBeach in niet-hydrostatische modus. Hierbij 

is de verandering van de bodem gedurende een storm niet meegenomen. Daarmee is 

bijvoorbeeld het effect van een ontgrondingskuil aan het eind van een storm op de 

hoeveelheid golfoverslag niet in rekening gebracht. Alle gemeten profielen zijn zeewaarts 

verlengd en het meest zeewaarts gelegen punt is verlaagd tot NAP -20 meter indien dit punt 

hoger lag. Hierdoor wordt gewaarborgd dat aan de zeewaartse rand van het model een 

realistisch lange golfsignaal wordt gecreëerd en dat de transformatie daarvan naar het 

ondiepere deel van het model voor alle gevallen vergelijkbaar is.  

 

Daarnaast is in ieder profiel de kruinhoogte van de dijk exact op NAP + 11.5 meter gehouden 

om de getallen goed te kunnen vergelijken. De berekeningen zijn uitgevoerd met een niet 

variërende waterstand van NAP + 5.3 meter, een golfhoogte (Hs) van 9.9 meter en een 

golfperiode (Tp) van 16.2 sec. Deze randvoorwaarden worden bij raaien naast de 

Hondsbossche en Pettemer zeewering gebruikt voor het toetsen van duinveiligheid. De 
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randvoorwaarden voor dijken geven de waarden nabij de teen van de dijk (50-100 meter 

ervoor), deze zijn niet voor de berekeningen gebruikt omdat het model randvoorwaarden op 

diep water nodig heeft als invoer. Het model zelf berekend vervolgens het verloop van de 

golven (zowel het hoog- als het laagfrequente deel) vanaf de diepwater rand naar de dijk en 

berekend tevens hoeveel water er over de dijk gaat. 

 

Ondanks de grotere variatie van de MKL op deze locatie dan de variatie van de MKL in 

omringende locaties, is de variatie van de MKL in de metingen beperkt. Om na te kunnen 

gaan of de relatie tussen MKL en overslagdebiet ook geldt bij een grotere variatie van de 

profielvorm (en dus MKL) is een extra set aan profielmetingen gecreëerd op basis van de 

metingen uit 2012. Hierbij is het voorland vanaf de teen zeewaarts verhoogd (of verlaagd) 

met waarden tussen de +2 en -2 meter. Voor een goede aansluiting is in de eerste 100 meter 

gekozen voor een gelijkmatig verloop naar het dijkprofiel. Resulterende profielen zijn 

weergegeven in Figuur 4.2. Deze kunstmatige data is aan de meetserie toegevoegd. 

 

 
Figuur 4.2: Overzicht van de 6 profielen met verlaagd/verhoogd voorland op basis van de profielmetingen in 2012. 

 

Tabel 4.1 en Figuur 4.3 geven een beeld van de relatie tussen de berekende 

overslagdebieten en MKL. Ook met deze profielgegevens is er een duidelijke correlatie 

tussen de MKL en het berekende overslagdebiet (R
2
 = 0.69). Zonder de bijdrage van de 

aangepaste profielen (rood in Figuur 4.3), zou de correlatie echter aanzienlijk lager zijn (R
2
 = 

0.25). Dat is te verwachten gezien de geringe variatie van zowel MKL als het overslagdebiet. 

De punten liggen dus allemaal ongeveer in hetzelfde gebied. De berekende overslagdebieten 

bij de aangepaste profielen vertonen wel een zeer hoge correlatie met de variatie van de MKL 

(de punten liggen bijna op een lijn, R
2
 = 0.99). 

 

Wanneer bij het berekenen van een MKLx de ondergrens wordt gevarieerd (en de 

bovengrens constant op NAP + 3 meter wordt gehouden), ontstaat het beeld zoals 

weergegeven in Tabel 4.2 en Figuur 4.4. In tegenstelling tot de berekeningen met een 

schematisch profiel (zie hoofdstuk 3), neemt de correlatie tussen MKLx en overslagdebiet toe 

als de ondergrens wordt verlaagd. Een optimum wordt gevonden met een ondergrens op 

NAP – 8 meter, met een R
2
 waarde van 0.87. Dat duidt erop dat ook profielvormen tussen 

NAP -8 meter en NAP -4.67 m een invloed hebben op het berekende overslagdebiet. Het 

verlagen van de MKLx grens naar onder de NAP -8 meter geeft geen betere correlatie met 

het berekende overslagdebiet.  
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Hieruit kan worden afgeleid dat voor het handhaven van een kustlijnligging met het oogpunt 

op het optimaliseren van de hydraulische belasting op de achterliggende kering op deze 

locatie het niet zinvol lijkt om profielgegevens beneden de NAP -8 meter mee te nemen. 

 

Tabel 4.1 Overzicht van de berekende overslagdebieten (relatief ten opzichte van 2012) en MKL waarden tussen 

1982 en 2012. 

 

jaar  overslagdebiet(relatief) MKL (m) 

1982  1.37 77 

1990  1.23 70 

1998  1.09 65 

1999  1.08 73 

2000  1.14 78 

2001  1.13 79 

2003  1.15 76 

2004  1.25 93 

2005  1.21 91 

2006  1.24 90 

2007  1.07 105 

2008  1.47 68 

2009  1.05 103 

2010  1.04 97 

2011  1.07 95 

2012  1.00 103 

2012 

 

1.20 58 

2012 

 

1.12 79 

2012 

 

1.08 91 

2012 

 

0.88 117 

2012 

 

0.82 136 

2012 

 

0.60 189 
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Figuur 4.3: Weergave van de relatie tussen de berekende overslagdebieten, relatief ten opzichte van 

maximumdebiet, en MKL’s voor profielmetingen tussen 1982 en 2012 bij raai 2531 in kustvak Noord-Holland 

(inclusief de 6 extra profielen met verhoogd / verlaagd voorland). 

 

Tabel 4.2: Overzicht van de gevonden correlatie tussen MKLx en overslagdebiet bij variërende ondergrens van de 

MKLx aan de hand van de 22 sommen met gemeten en de 6 sommen met het verhoogde/verlaagde profiel bij raai 

2531(Voor de punten uit Figuur 4.3). De eerste regel betreft de ondergrens van de “normale” MKL. 

 

zMin R
2
 

-4.67 0.70 

-3 0.59 

-4 0.64 

-5 0.72 

-6 0.82 

-7 0.86 

-8 0.87 

-9 0.86 

-10 0.83 

-11 0.80 
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Figuur 4.4: Weergave van de correlatiecoëfficiënten tussen berekende overslagdebieten en MKLx bij variërende 

ondergrens van de MKLx voor de gemeten en verhoogde/verlaagde profielen bij raai 2531 in kustvak Noord-

Holland. 

4.4 Conclusies op basis van de berekeningen bij de Hondsbossche  en Pettemer 

zeewering 

Indien alleen de gemeten profielen (raai 2531) gebruikt worden voor de relatie is de variatie in 

MKLx en overslagdebiet te gering om de relatie te kunnen bepalen. Na toevoeging van een 

aantal verhoogde/verlaagde bodems volgt de gezochte relatie tussen een MKL of MKLx (met 

verlaagde ondergrens) en het berekende overslagdebiet. Dat geeft een eerste indicatie dat 

het handhaven van een MKL (of MKLx) op die locatie bij zou kunnen dragen aan het 

handhaven van een bepaald veiligheidsniveau (maximum overslagdebiet in dit geval). Daarbij 

dient opgemerkt te worden dat uit de berekeningen blijkt dat ook de profielgegevens tussen 

NAP – 4.67 meter (de huidige ondergrens van de MKL ter plaatse) en NAP -8 meter invloed 

hebben op het totale berekende overslagdebiet. Dit zou er voor pleiten om voor deze locatie 

een MKLx maat vast te stellen volgens dezelfde methodiek als de MKL, maar met een 

verlaagde ondergrens. De relatie voor de MKL zelf lijkt echter eveneens bruikbaar. 
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5 Uitwerking Westkapelle  

Bij het uitzoeken van een locatie langs de Westkapelse Zeedijk, speelt de aanwezigheid van 

een diepe geul een grote rol. Door de aanwezigheid van de geul is er op veel locaties weinig 

variatie opgetreden in de MKL (tussen 1988 en 2012). Er is daarom gekozen om te kijken 

naar een locatie aan de noordkant van deze dijk (raai 1832, Figuur 5.1). Omdat de dijk is 

versterkt in 1987 (voor het eerst te zien in de metingen van 1988), zijn meetgegevens van 

voor deze periode niet meegenomen. Figuur 5.2 toont de profielontwikkeling bij deze raai. 

Rond 2008/2009 is een zwakke schakelversterking uitgevoerd, hetgeen de grote variatie in 

profielen verklaart.  

 

 
Figuur 5.1:  Ligging JARKUS raai 2531. 

 

Om inzicht te krijgen in de grootte van de voorspelde overslagdebieten over de kruin van de 

Westkapelse Zeedijk bij een normatieve storm, zijn verkenningssimulaties opgezet met het 

XBeach model voor alle gemeten JARKUS profielen tussen 1988 en 2012. De simulaties zijn 

gedraaid met de hydraulische randvoorwaarden voor dit profiel uit het Hydraulische 

Randvoorwaarden Primaire Waterkering 2006–2011, Tabel 5.1. Uit de verkenningssimulaties 

blijkt dat het model voor alle gemeten profielen, geen overslag voorspelt, waardoor geen 

relatie tussen de MKL-positie en overslagdebieten te bepalen is.  

Volgens de toetsing is echter de golfoverslag bepaald op 1 l/seconde en is de Westkapelse 

zeewering een zwakke schakel geworden. Dit is mogelijk als volgt te verklaren: Voor het 

model zijn de randvoorwaarden op diep water gebruikt, zoals eerder omschreven. Het model 

berekend het verloop van waterdiepten uit tot aan de teen van de dijk. De golfhoogte die het 

Xbeach model berekend bij de teen van de dijk is mogelijk lager dan de golfrandvoorwaarde 

volgens het randvoorwaarden boek bij de teen van de dijk, waardoor er ook minder 

golfoverslag berekend wordt. Het vergt nader onderzoek om dit verder uit te zoeken.  

 

Om toch inzicht te krijgen in het effect van het MKL-volume op overslagdebieten in dit gebied, 

worden nieuwe simulaties uitgevoerd waarin de kruin van de zeedijk wordt verlaagd van NAP 

+15m tot NAP + 9,5 m. Hierdoor worden de berekende gemiddelde overslagdebieten 

voldoende groot (1–10 l/m/s) om het effect van het MKL-volume op het overslagdebiet te 

bepalen. De landwaartse kant van de kruin wordt 10 cm verlaagd ten opzichte van de 

zeewaartse kant om de landwaartse afstroom van overslaande golven te garanderen. De 

profielen met aangepaste kruinhoogte die gebruikt zijn in deze modelsimulaties zijn 

weergegeven in Figuur 5.3. In totaal zijn 25 simulaties uitgevoerd, één simulatie per profiel 

van jaar 1988 tot en met 2012. 
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Figuur 5.2: Gemeten profielontwikkeling bij de Westkapelse zeedijk bij raai 1832. 

 

Tabel 5.1: Toegepaste hydraulische randvoorwaarden in XBeach simulaties van Westkapelle, JARKUS raai 1832. 

 

Waterstand (m + NAP) Significante golfhoogte (m) Piek periode (s) 

5,30 5,15 12,2 

 

 

 
Figuur 5.3: Toegepaste profielen in XBeach simulaties van Westkapelle, JARKUS raai 1832. De kruinhoogte van de 

Westkapelse Zeedijk is kunstmatig verlaagd. 

 

Figuur 5.4 toont de relatie tussen het berekende overslagdebiet over de kruin van de zeedijk, 

gemiddeld over één uur, en de MKL-positie van het toegepaste profiel in het model. Voor de 

“normale” MKL geldt hierbij een bovengrens van NAP + 3 m en een ondergrens van NAP –
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 6,1m. Uit deze figuur blijkt dat er een redelijke relatie is tussen een afnemend overslagdebiet 

met toenemende MKL-positie. Deze relatie is echter niet lineair is, hetgeen gemakkelijk te 

verklaren is omdat negatieve overslagdebieten niet mogelijk zijn. Het niet lineair zijn van de 

relatie is voor het beoogde doel geen probleem. Daarnaast, geeft de figuur aan dat er enige 

spreiding is in overslagdebieten bij gelijke MKL-positie. 

 

Omdat de zeewaartse versterking voor de zeedijk voor een deel boven NAP + 3 m is 

uitgevoerd, en deze niet in de standaard MKL-berekening wordt meegenomen, wordt een 

aangepaste MKLx-positie berekend op basis van een bovengrens van NAP + 5 m en een 

ondergrens van NAP – 6,1m. De relatie tussen deze aangepaste MKLx-positie en de 

berekende overslagdebieten wordt in Figuur 5.5 weergegeven. Deze figuur toont ten opzichte 

van Figuur 5.4 geen significante verkleining van de spreiding in overslagdebieten bij gelijke 

MKL-positie. 

 

Evenals bij de simulaties van de Hondsbossche en Pettemer zeewering (Hoofdstuk 4), wordt 

de correlatie tussen het berekende overslagdebiet en de MKLx-positie op basis van 

verschillende ondergrenzen bepaald. Hierbij wordt de MKLx bovengrens constant gehouden 

op NAP + 5 m. De resultaten hiervan staan in Tabel 5.2. De resultaten tonen een maximum in 

de correlatie tussen de MKLx-positie en het overslagdebiet bij een MKLx ondergrens van 

NAP – 4 m tot NAP – 5 m. Voor dit kustgebied komt de “normale” MKL ondergrens (NAP –

 6,1 m) redelijk overeen met de optimale MKLx ondergrens. 

 

 
Figuur 5.4: Berekende relatieve overslagdebieten ten opzichte van het maximum overslagdebiet, uitgezet tegen de 

MKL-positie. 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

R
e

la
ti

e
f 

o
ve

rs
la

gd
e

b
ie

t 
t.

o
.v

. 
m

ax
im

u
m

 d
e

b
ie

t 
(%

) 

BKL-positie (m + RSP) 

Relatief overslagdebiet 



 

 

 

 

 

 

 

 

BKLx  

 

1207778-000-VEB-0021, 5 maart 2014, definitief 

 

26  

 

 
Figuur 5.5: Berekende relatieve overslagdebieten ten opzichte van het maximum overslagdebiet, uitgezet tegen de 

MKL-positie, met verhoogde MKL-bovengrens van 5m + NAP. 

 

Tabel 5.2: Overzicht van de gevonden correlatie tussen MKLx en overslagdebiet bij variërende ondergrens van de 

MKLx aan de hand van de sommen met de aangepaste profielen van Westkapelle, JARKUS raai 1832. De eerste 

regel betreft de ondergrens van de “normale” MKL. 

zMin R
2
 

-6.1 0.67 

0 0.46 

-1 0.57 

-2 0.64 

-3 0.68 

-4 0.71 

-5 0.71 

-6 0.68 

-7 0.65 

-8 0.58 

 

Conclusies op basis van de berekeningen bij de Westkappelse zeewering 

 

Ten behoeve van dit onderzoek is de hoogte van de dijk dusdanig verlaagd dat er overslag 

optreed. Voor raai 1832 bij de Westkapelse zeewering wordt een niet-lineaire relatie 

gevonden tussen een MKLx en overslagdebiet in de order van 1–10 l/m/s. In deze relatie leidt 

een toename van de MKLx tot verminderd overslagdebiet. De “normale” MKL is nagenoeg 

even goed toepasbaar in deze relatie als de MKLx. 
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6 Uitwerking Brouwersdam  

Voor de analyse van de Brouwersdam wordt gekeken naar twee JARKUS raaien: 2120 en 

2240 (Figuur 6.1). In deze raaien heeft tussen 1988 en 2012 een grote uitbouw van het profiel 

tussen NAP -3 m en NAP + 2 m plaatsgevonden, zie Figuur 6.2. Door deze uitbouw zijn op 

deze locaties voor de Brouwersdam nieuwe duinen ontstaan, met een vergelijkbare hoogte 

van de kruin van de dam (NAP + 11 m).  

 

 
Figuur 6.1:  Ligging JARKUS raaien 2120 en 2240. 

 

Om inzicht te krijgen in de grootte van de voorspelde overslagdebieten over de kruin van de 

Brouwersdam bij een normatieve storm, zijn verkenningssimulaties opgezet met het XBeach 

model voor alle gemeten JARKUS profielen tussen 1988 en 2012. In deze simulaties is de 

kruin van de dam vastgesteld op NAP + 11 m, en zijn handmatig de duinen voor de dam 

verwijderd uit het gemeten profiel. De simulaties zijn gedraaid met de hydraulische 

randvoorwaarden voor de aansluitende kust (Schouwen) uit de Hydraulische 

Randvoorwaarden Primaire Waterkering 2006–2011, Tabel 6.1. Uit de verkenningssimulaties 

blijkt dat het model voor alle gemeten profielen, geen overslag voorspelt, waardoor geen 

relatie tussen de MKL-positie en overslagdebieten te bepalen is. 

 

Om toch inzicht te krijgen in het effect van de MKL-volume op overslagdebieten in dit gebied, 

worden nieuwe simulaties uitgevoerd waarin de kruin van de zeedijk in ieder gemeten 

JARKUS profiel wordt verlaagd tot NAP + 7 m. Hierdoor worden de berekende gemiddelde 

overslagdebieten voldoende groot (1–10 l/m/s) om het effect van de MKL-volume op het 

overslagdebiet te bepalen. De landwaartse kant van de kruin wordt 10 cm verlaagd ten 

opzichte van de zeewaartse kant om de landwaartse afstroom van overslaande golven te 

garanderen. Evenals bij de verkenningssimulaties, zijn de duinen voor de Brouwersdam in de 

gemeten profielen met de hand verwijderd. De aangepaste profielen die gebruikt zijn in deze 

modelsimulaties zijn weergegeven in Figuur 6.3. In totaal zijn 21 simulaties uitgevoerd voor 

JARKUS raai 2120, één simulatie per profiel van jaar 1988 tot en met 2012, met uitzondering 

van 1990, 1993, 2005
 
en 2006, omdat voor deze jaren betrouwbare data ontbreken. Voor 

JARKUS raai 2240 zijn wel alle jaren van 1988 tot en met 2012 berekeningen uitgevoerd.  
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Figuur 6.2: Gemeten profielontwikkeling bij de Brouwersdam, raai 2120 (boven) en raai 2240 (onder). 

 

Tabel 6.1: Toegepaste hydraulische randvoorwaarden in XBeach simulaties van de Brouwersdam, JARKUS raai 

2120 en raai 2240. 

 

Waterstand (m + NAP) Significante golfhoogte (m) Piek periode (s) 

5,50 3,25 12,3 
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Figuur 6.3: Toegepaste profielen in XBeach simulaties van de Brouwersdam, JARKUS raai 2120 (boven) en raai 

2240 (onder). De kruinhoogte van de Brouwersdam is kunstmatig verlaagd en de voorduinen zijn verwijderd. 

 

Figuur 6.4 toont voor beide JARKUS raaien de relatie tussen het berekende overslagdebiet 

over de kruin van de zeedijk, gemiddeld over één uur, en de MKL-positie van het toegepaste 

profiel in het model. Hierbij is voor de bepaling van de MKL-positie een bovengrens van 

NAP + 3 m en een ondergrens van NAP – 4 m gehanteerd. Uit de figuur blijkt dat voor beide 

profielen er een licht-parabolische relatie bestaat tussen de MKL-positie en het berekende 

overslagdebiet. Dit betekent dat voor deze profielen een toename van de MKL-positie niet 

noodzakelijk leidt tot een verlaging van het overslagdebiet. Daarnaast, geeft de figuur aan dat 

er net als bij de Westkapelse Zeedijk (Hoofdstuk 5), er spreiding kan zijn in overslagdebieten 

bij gelijke MKL-positie, vooral in de simulaties van JARKUS raai 2240. 

 

De correlatie tussen het berekende overslagdebiet en de MKLx-positie op basis van een 

variërende ondergrens is in Tabel 6.2 gegeven voor beide JARKUS profielen. Hierbij is de 

MKLx bovengrens constant gehouden op NAP + 3 m. Voor profiel 2120 is het niet mogelijk 

om een goede relatie te vinden tussen de MKLx-positie en het overslagdebiet. De linkerkant 

van de grafiek (voor MKL waarden kleiner dan 575 m) laat een negatieve trend zien, waarbij 

meer zand op de vooroever leidt tot meer golfoverslag en een kleinere veiligheid. Dit wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door een toename van golfopzet en/of laagfrequente golfenergie. 

In H8 wordt hier verder op ingegaan. De correlatie voor JARKUS raai 2240 is sterker dan die 

van raai 2120, en is maximaal bij een MKLx ondergrens van NAP – 0 m. Dit geeft aan dat 

voor dit profiel, de breedte en hoogte van de aanzienlijke uitbouwing van het profiel boven 

NAP dominant is voor het bepalen van overslag over de dam. De relatie tussen het 

overslagdebiet en de MKLx-positie op basis van een ondergrens van NAP – 0 m is voor 

verduidelijking weergegeven in Figuur 6.5. 
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Figuur 6.4: Berekende relatieve overslagdebieten ten opzichte van het maximum overslagdebiet voor raai 2120 

(boven) en raai 2240 (onder), uitgezet tegen de MKL-positie.  

 

Tabel 6.2: Overzicht van de gevonden correlatie tussen MKLx en overslagdebiet bij variërende ondergrens van de 

MKLx aan de hand van de sommen met de aangepaste profielen van de Brouwersdam, JARKUS raai 2120 (tweede 

kolom) en raai 2240 (derde kolom). De eerste regel betreft de ondergrens (NAP -5,3 m) van de “normale” MKL. De 

MKL ondergrens voor deze locatie is afgeleid uit een nabijgelegen MKL ondergrens omdat voor de Brouwersdam 

geen MKL ondergrens gedefinieerd is. 

 

zMin R
2
 2120 R

2
 2240 

-5.3 0.01 0.71 

0 0.03 0.88 

-1 <0.00 0.79 

-2 0.01 0.69 

-3 0.03 0.70 

-4 0.01 0.71 

-5 0.01 0.71 

-6 0.01 0.71 

-7 0.01 0.71 

-8 0.01 0.71 
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Figuur 6.5: Berekende relatieve overslagdebieten ten opzichte van het maximum overslagdebiet voor raai 2240, 

uitgezet tegen de MKLx-positie op basis van een ondergrens van NAP – 0 m. De zwarte lijn is de beste lineaire 

regressielijn. 

 

Conclusies op basis van de berekeningen bij de Brouwersdam 

 

Ten behoeve van dit onderzoek is de hoogte van de dijk dusdanig verlaagd dat er overslag 

optreed. Eveneens is een voor de dijk gelegen duintje weggehaald in de model 

schematisatie. Voor raai 2240 bij de Brouwersdam wordt een vrij redelijke relatie gevonden 

tussen een MKLx met een ondergrens van NAP +0m en overslagdebiet in de orde van 1–10 

l/m/s. De “normale” MKL geeft hiervoor een wat slechtere relatie maar is eveneens 

toepasbaar.  

De resultaten voor raai 2120 laten echter een slechtere relatie zien die deels (MKL waarden 

kleiner dan 575 m) zelfs een negatieve relatie tonen. Extra zand op de vooroever leidt dan tot 

meer golfoverslag en een kleinere veiligheid. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een 

toename van golfopzet en/of laagfrequente golfenergie. In H8 wordt hier verder op ingegaan. 
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7 Uitwerking Ameland  

Voor de analyse van de zuidwestpunt van Ameland wordt gekeken naar JARKUS raai 4620 

(Figuur 7.1), waar zich de grootse veranderingen in de vooroever voordoen. In deze raai, aan 

de Waddenzeezijde van het westen van Ameland, bevindt zich een diepe getijdegeul (NAP –

 22 m). Door migratie van de geul naar de kust toe, neemt het MKL-volume in deze raai de 

laatste jaren af, zie ook Figuur 7.2 Aan het landwaartse uiteinde van het profiel is een dijk, 

met een kruinhoogte van NAP + 6,25 m.  

 

 

 
Figuur 7.1: Ligging JARKUS raai 4620. 

 

Om inzicht te krijgen in de grootte van de voorspelde overslagdebieten over de kruin van de 

dijk bij een normatieve storm, zijn verkenningssimulaties opgezet met het XBeach model voor 

alle gemeten JARKUS profielen tussen 1988 en 2012. De simulaties zijn gedraaid met de 

hydraulische randvoorwaarden voor deze raai (Hs = 1.33 m, Tp = 4.74 s), die bepaald zijn 

met Hydra-K voor de Wadden Eilanden (versie v3.6.5). Uit de verkenningssimulaties blijkt dat 

het model voor alle gemeten profielen, geen overslag voorspelt, waardoor geen relatie tussen 

de MKL-positie en overslagdebieten te bepalen is. Het toepassen van de hydraulische 

randvoorwaarden voor de Noordzeekust van Ameland uit de Hydraulische Randvoorwaarden 

Primaire Waterkering 2006–2011 leidt tot onrealistisch veel overslag voor een profiel aan de 

Waddenzeezijde van Ameland. Dit betreft de randvoorwaarden op de 20 m diepte lijn aan de 

Noordzee zijde (Ameland vak 1 Vogelpolle  waterstand 4,5 m,  Hs = 1,50 m en voor de Tp 

geen waarde). 

 

Verlaging van de kruinhoogte van de dijk in de modelsimulaties, zoals ook is toegepast in de 

simulaties van de Westkapelse Zeedijk (Hoofdstuk 5) en de Brouwersdam (Hoofdstuk 6), is 

gezien de beperkte kruinhoogte van de dijk bij Ameland ten opzichte van stormpeil 

(NAP + 4,6 m) niet gewenst. Om toch inzicht te krijgen in het effect van de MKL-volume op 

overslagdebieten in dit gebied, worden nieuwe simulaties uitgevoerd waarin de 

golfrandvoorwaarden verhoogd worden (Tabel 7.1) ten opzichte van die, die bepaald zijn met 

Hydra-K. Hierdoor worden de berekende gemiddelde overslagdebieten voldoende groot (1–

10 l/m/s) om het effect van de MKL-volume op het overslagdebiet te bepalen. De landwaartse 

kant van de kruin wordt 10cm verlaagd ten opzichte van de zeewaartse kant om de 

landwaartse afstroom van overslaande golven te garanderen. De gemeten JARKUS profielen 

worden tot een diepte van NAP – 8 m in de geul in het model toegepast. De aangepaste 

profielen die gebruikt zijn in deze modelsimulaties zijn weergegeven in Figuur 7.2.  
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In totaal zijn 21 simulaties uitgevoerd voor JARKUS raai 2120, één simulatie per profiel van 

jaar 1989 tot en met 2012, met uitzondering van 1997, 2001 en 2003. Voor deze jaren, en het 

jaar 1988, ontbreken betrouwbare JARKUS data.  

 
Figuur 7.2: Gemeten profielontwikkeling bij Ameland, JARKUS raai 4620. 

 

Tabel 7.1: Toegepaste hydraulische randvoorwaarden in de XBeach simulaties van Ameland, JARKUS raai 4620. 

 

Waterstand (m + NAP) Significante golfhoogte (m) Piek periode (s) 

4,60 3,00 12,5 

 

 
Figuur 7.3: Toegepaste profielen in XBeach simulaties van Ameland, JARKUS raai 4620. Voor de dijk bevindt zich 

een klein geultje. 
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Figuur 7.4 toont voor de simulaties van Ameland de relatie tussen het berekende 

overslagdebiet over de kruin van de zeedijk, gemiddeld over één uur, en de MKL-positie van 

het toegepaste profiel in het model. Hierbij is voor de bepaling van de MKL-positie een 

bovengrens van NAP + 3 m en een ondergrens van NAP – 4,44 m gehanteerd. Uit de figuur 

blijkt dat er wel een trend bestaat tussen de MKL-positie en het berekende overslagdebiet, 

maar dat er spreiding kan zijn in de overslagdebieten bij gelijke MKL-positie. Dit betekent 

wederom dat voor deze profielen een toename van de MKL-positie niet noodzakelijk leidt tot 

een verlaging van het overslagdebiet of visa versa. 

 

De correlatie tussen het berekende overslagdebiet en de MKLx-positie op basis van een 

variërende ondergrens is in Tabel 7.2 weergegeven. Hierbij is de MKLx bovengrens constant 

gehouden op NAP + 3 m. De resultaten geven aan dat de correlatie maximaal is bij een 

MKLx ondergrens van NAP – 0 m. Dit geeft aan dat voor dit profiel, net als voor profiel 2240 

voor de Brouwersdam, vooral het gedeelte van het profiel boven NAP van belang is voor het 

bepalen van overslag over de dam. De relatie tussen het overslagdebiet en de MKLx-positie 

op basis van een ondergrens van NAP – 0 m is voor verduidelijking weergegeven in Figuur 

7.5. Echter ook voor de “normale” MKL is er nog een redelijk verband tussen de MKL waarde 

en het overslagdebiet. 

 
Figuur 7.4: Berekende relatieve overslagdebieten ten opzichte van het maximum overslagdebiet, uitgezet tegen de 

MKL-positie. 

 

Tabel 7.2: Overzicht van de gevonden correlatie tussen MKLx en overslagdebiet bij variërende ondergrens van de 

MKLx aan de hand van de sommen met de aangepaste profielen van Ameland, JARKUS raai 4620. De eerste regel 

betreft de ondergrens van de “normale” MKL. 

zMin R
2
 

-4.44 0.65 

0 0.80 

-1 0.72 

-2 0.73 

-3 0.70 

-4 0.67 

-5 0.64 

-6 0.61 

-7 0.59 

-8 0.57 
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Figuur 7.5: Berekende relatieve overslagdebieten ten opzichte van het maximum overslagdebiet, uitgezet tegen de 

MKLx-positie op basis van een ondergrens van NAP – 0 m. De zwarte lijn is de beste lineaire regressielijn. 

 

Conclusies op basis van de berekeningen bij de zuidwest punt van Ameland 

 

Ten behoeve van dit onderzoek zijn de randvoorwaarden dusdanig verhoogd dat er overslag 

optreedt. Voor raai 4620 wordt een vrij redelijke relatie gevonden tussen een MKLx met een 

ondergrens van NAP +0m en overslagdebiet in de orde van 1–10 l/m/s. De “normale” MKL 

geeft hiervoor een wat slechtere relatie maar is eveneens toepasbaar. 
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8 Discussie, conclusies en aanbevelingen 

8.1 Discussie 

8.1.1 Opmerkelijke resultaten met betrekking tot golfopzet en laagfrequente golfenergie. 

In het onderzoek voor de locaties Hondsbossche en Pettemer zeewering en Brouwersdam 

zijn opmerkelijke resultaten gevonden. Bij de Hondsbossche en Pettemer zeewering gaf de 

zandsuppletie die in het kustprofiel als een na hoogste was aangebracht een schijnbaar te 

hoog resultaat ten aanzien van de golfoverslag (Figuur 3.14). De suppletie met NAP +2,46m 

als hoogste punt geeft een hogere golfoverslag dan de suppletie met NAP +0,17m als 

hoogste punt. In eerste instantie zou je dat andersom verwachten. Bij nadere analyse (Figuur 

3.15) blijkt dit te verklaren door een hogere golfopzet bij de hogere suppletie van ongeveer 10 

cm terwijl de hoogfrequente en de laagfrequente golfenergie nagenoeg gelijk zijn. Golfopzet 

wordt veroorzaakt door het breken van golven en veroorzaakt een gemiddelde 

waterstandsverhoging op de vooroever en bij de dijk of het duin. Door de hogere waterstand 

is er vervolgens meer golfoverslag. 

 

Bij de Brouwersdam veroorzaakt een forse toename van de zandhoeveelheid op de 

vooroever tussen 1988 en 2000 (zie Figuur 6.2) en een daarmee gepaard gaande 

zeewaartse verschuiving van de BKL positie met ongeveer 65 meter een verhoging van de 

golfoverslag met ongeveer 50 % (toename van de golfoverslag met ongeveer een factor 1,5). 

Waarschijnlijk is dit te verklaren doordat de golfopzet en/of de laagfrequente golfenergie 

(golfperiode groter dan 25 seconde) zijn toegenomen terwijl de hoogfrequente golfenergie 

(windgolven) niet of nauwelijks is afgenomen. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen. 

 

Opgemerkt dient te worden dat alle berekeningen 1D uitgevoerd zijn en dat 

golfrichtingsspreiding niet is meegenomen, waardoor de laagfrequente golfenergie groter is 

dan in een geval met veel richtingspreiding. Hierdoor is het mogelijk dat de lange golfenergie 

en golfopzet bij de teen van de dijk overschat wordt. Daarnaast is bij de berekeningen geen 

rekening gehouden met morfologische veranderingen van het zandige profiel. Verwacht wordt 

dat tijdens een storm zich vergelijkbare evenwichtsprofielen zullen instellen waardoor de 

relatie tussen MKLx waarden en golfoverslag waarschijnlijk beter wordt. Dat laagfrequente 

golfenergie van belang is blijkt uit de metingen bij de Hondsbossche en Pettemer zeewering.  

 

Tijdens de storm in januari 1995 zijn hier golfmetingen verricht bij de teen van de dijk 

waarvan eveneens het laagfrequente deel is gemeten met golfperioden tussen de 25 en 100 

seconde. Deze metingen laten zien dat gemiddeld ongeveer 20 % van de totale golfenergie in 

het laagfrequente deel zit, met uitschieters in de metingen boven de 30 %, zie Figuur 8.1 

(Van Gent en Giarrusso, 2003). De berekende toename in golfoverslag door dit laagfrequente 

deel varieert tussen de factor 1,5 en de factor 3 (Van Gent en Giarrusso, 2003). 
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Figuur 8.1: Toename golfoverslag als functie van de verhouding van laagfrequente en totale golfenergie (Van Gent 

en Giarrusso, 2003). 

 

Ten aanzien van het gebruik van een BKLx maat voor het vasthouden van de 

veiligheidsbijdrage van de vooroever dient nagegaan te worden of er sprake is van golfopzet 

en/of laagfrequente golfenergie. Indien één van beide substantieel is kan dit een 

verslechtering van de relatie geven.  

8.1.2 Potentiële locaties voor een BKLx 

De 20 eerder geïdentificeerde potentiele locaties voor een BKLx zijn nader beschouwd en zijn 

als volgt onder te verdelen: 

 

A Harde keringen op de Waddeneilanden aan de Waddenzeezijde nabij de geulen. De 

nabijheid van een geul is van belang omdat het anders zeer kostbaar wordt om ter 

plaatse zand te suppleren omdat schepen niet nabij kunnen komen. De case 

zuidwestpunt Ameland is hier een voorbeeld van. In deze situaties is vaak geen BKL 

gedefinieerd en soms worden daar ook geen JARKUS metingen gedaan. Uit de case 

zuidwestpunt Ameland blijkt dat de BKL waarde een vrij goede maat is voor de 

veiligheidsbijdrage van de vooroever. Golfopzet en laagfrequente golfenergie spelen 

hier waarschijnlijk geen belangrijke rol. 

Aanbevolen wordt om verder na te gaan of voor dit soort situaties eveneens een BKL 

vastgesteld moet worden voor die gevallen waar deze nog niet vastgesteld is en de 

JARKUS metingen waar nodig uit te breiden. Een belangrijke randvoorwaarden is dat 

er een veiligheidsprobleem dreigt en dat op die locaties zandsuppleties mogelijk zijn 

tegen redelijke kosten. Een kosten baten studie moet verder aangegeven in welke 

gevallen dit zinvol is.   

 

B Duinvoetverdedigingen. Hier ligt al een BKL die gehandhaafd wordt. Daarnaast geven 

duinvoet verdedigingen geen aantoonbare bijdrage aan de veiligheid. Een aanpassing 

van de BKL naar een BKLx lijkt daarom niet nuttig. 

 

C Hondsbossche en Pettemer zeewering, Noordwijk, Scheveningen en het Flaauwe 

Werk. Deze (voormalige) Zwakke Schakels zijn allen op zachte wijze opgelost. Er is 

of komt een BKL die gehandhaafd wordt. 

 

D Aanzet Haringvliet sluizen en Oosterschelde Neeltje Jans. Waarschijnlijk voldoende 

veilig. Eventueel verder onderzoeken. 
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E Brouwersdam en Veersegat dam. In het rapport Aandachtslocaties Veiligheid Kust 

zijn toekomstige aandachtslocaties voor veiligheid geïnventariseerd. Bij matige 

zeespiegelstijging gaat het om twee aandachtslocaties met harde keringen de 

Brouwersdam en de Veersegat dam. Dit betreft mogelijke toekomstige problemen met 

de bekleding. De voorliggende studie heeft aangetoond dat er zeer waarschijnlijk voor 

deze locaties sprake is van een relatie tussen het zandvolume en de veiligheid van de 

kering (overslag). Waarschijnlijk geldt een vergelijkbare relatie voor de bekleding. 

Deze is echter in deze studie nog niet onderzocht. Mogelijk dat een zandige 

vooroever en handhaving daarvan met de BKL systematiek de toekomstige 

veiligheidsproblemen bij de Brouwersdam en de Veersegat dam kan voorkomen. 

Welke vooroever en welke golfrandvoorwaarden in deze gevallen precies zijn 

meegenomen in het ontwerp is hierbij ook van belang. (Vermoedelijk is uitgegaan van 

een diepe vooroever, omdat de dijkhoogte over het gehele traject gelijk is en het 

grootste gedeelte van de brouwersdam bij de aanleg een diepe vooroever had).  

 

F Westkapelse Zeedijk. Voor het grootste gedeelte is de vooroever te diep. Aan de 

randen is al een BKL gedefinieerd en wordt deze in stand gehouden. Dus een BKLx 

lijkt niet erg nuttig buiten de reeds gedefinieerde locaties.   

 

G Dijk en boulevard van Vlissingen. Waarschijnlijk is een BKLx niet nuttig, eventueel 

verder onderzoeken. 

 

H Harde keringen in Zeeuws Vlaanderen. Deze zijn in het kader van de zwakke 

schakels aangepakt. De veiligheid zal worden gehandhaafd door een herziening van 

de BKL. 

8.2 Beantwoording vragen uit H1 

1. Welke van de twintig locaties dienen naar oordeel van deskundigen meegenomen te 

worden in het vervolgonderzoek? 

Deze vraag is tijdens de expertsessie beantwoord. De locaties Westkapelle, Brouwersdam, 

Petten en Ameland zijn tijdens deze studie nader onderzocht. 

 

2. In hoeverre is er in het ontwerp van de dijk of dam rekening gehouden met het 

voorliggend zandvolume bij het bepalen van de sterkte en belasting? 

Bij de toetsing wordt uitgegaan van de randvoorwaarden uit het hydraulische 

randvoorwaarden boek met betrekking tot ondermeer golfhoogte en waterstand onder 

maatgevende omstandigheden. Deze randvoorwaarden gelden voor een punt 50 tot 100 

meter uit de teen van de dijk. De vooroever tussen dit punt en de teen van de dijk en het daar 

gelegen bodemprofiel wordt in de toetsing niet meegenomen. In het geval de dijk onveilig 

getoetst wordt, kan nader onderzoek gedaan worden, waarbij ook de vooroever betrokken 

kan worden. Bij het ontwerp van een dijk dient rekening gehouden te worden met de 

vooroever en de mogelijke veranderingen daarin. Er is echter (nog) geen standaard 

procedure voor de wijze waarop met een vooroever rekening gehouden dient te worden. 

Dit bovenstaande geldt voor de situaties bij Ameland, Hondsbossche en Pettemer zeewering 

en bij de Brouwersdam. Bij de laatste versterking van de Westkapelse zeewering (Zwakke 

schakel) is wel rekening gehouden met de gehele vooroever. 

 

3. Is het voorliggende zandvolume volgens huidige inzichten van wezenlijke invloed op 

de sterkte van en belasting op de kering? 

Uit de vier onderzochte cases blijkt dat de vooroever van wezenlijke invloed kan zijn op de 

belasting en sterkte van de kering.  
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Echter, in de case Hondsbossche en Pettemer zeewering is uitgegaan van de ‘oude’ situatie 

van voor de versterking in het kader van het Zwakke Schakel project, terwijl bij de 

berekeningen voor de overige drie cases moest worden uitgegaan van lagere dijkhoogten 

dan in realiteit aanwezig om überhaupt golfoverslag te kunnen simuleren. 

 

4. Wat is bij benadering het extra zandvolume dat in een voor de locatie enigszins 

natuurlijk profiel weggelegd kan worden en de sterkte en belasting respectievelijk 

wezenlijk doet toe- en afnemen? 

In alle onderzochte gevallen is er voldoende ruimte om extra zand te deponeren op de 

vooroever. Zoals in H 3.3 is getoond geeft een suppletie met 900 m
3
/m

1
 bij de Hondsbossche 

en Pettemer zeewering een wezenlijke toename in de sterkte zolang de bovenkant van de 

suppletie boven de NAP +0,5 m gelegen is. Naar verwachting geldt dit ook voor andere 

locaties, waar een ondiepe vooroever aanwezig is. 

 

5. Wat zou, gelet op de antwoorden van vraag 2 en 3, een praktische methode zijn om 

het voorliggende (extra) zandvolume te onderhouden? 

Het onderhoud kan normaliter via normale zandsuppleties plaatsvinden. In de case Ameland 

en vergelijkbare locaties aan de binnenzijde van de Waddeneilanden is de afstand tot de 

vaargeul van belang. Bij een te grote afstand, tussen de te suppleren locatie en de plek waar 

het schip kan komen, worden de kosten te hoog en ligt onderhoud middels suppleties niet 

meer voor de hand.  

8.3 Conclusies 

• Van de eerdere 20 potentiële locaties waar een BKLx toegepast zou kunnen worden 

blijkt, nadat ze tijdens een expertsessie beschouwd zijn, er maar een klein aantal over 

te blijven waar een BKLx in principe zinvol lijkt. Tijdens de expertsessie zijn vier locaties 

aangeven waar een verdere beschouwing nuttig is. 

• In de meeste gevallen blijkt er een redelijke relatie te bestaan tussen het volume van 

het voorland en golfoverslag, een van de parameter die de veiligheid kwantificeert voor 

kusten met een harde kering (zonder duin).  

• Deze relatie is niet één op één, bij gelijke BKLx-waarden is er sprake van enige 

spreiding in de overslagdebieten en daarmee de veiligheid (factor 1,2 à 1,3 in kans). Er 

is niet gerekend met bodemveranderingen, waardoor de golfoverslag enigszins 

onderschat is en waardoor de werkelijke relatie iets anders zal zijn. Voor deze studie is 

dat echter niet van belang. 

• Bij het gebruik van de BKL onder- en bovengrens waarden, zoals deze voor de 

kustlijnzorg gehanteerd worden is de spreiding soms iets groter. Bij gelijke BKL 

waarden kan het overslagdebiet en daarmee de veiligheid enige mate variëren (een 

factor 1,2 à 1,5 in kans). 

• In situaties waar golfopzet en/of laagfrequente golfenergie een belangrijke rol spelen 

kan er een verslechtering van de relatie optreden. Een grotere hoeveelheid zand in de 

vooroever betekent dan niet altijd minder golfoverslag. De variatie in veiligheid kan 

oplopen tot een factor 2 en mogelijk hoger. 

• Een relatie is niet eenduidig wanneer er ook boven de BKL bovengrens (+3 meter) 

volumeveranderingen plaatsvinden. Indien de teen van de dijk lager dan +3 m NAP ligt 

geeft dit geen problemen. In die gevallen waar de teen hoger ligt kan in de 

berekeningen een hogere bovengrens genomen worden overeenkomend met de hoogte 

van de teen. 

• De tot dusver behaalde resultaten van deze studie sluiten goed aan bij het werk aan 

kwelders dat verricht is in het kader van DP Wadden. Ook daar is een relatie gevonden 
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tussen kweldervolume (uitgedrukt in kwelderlengte en kwelderhoogte) en benodigde 

kruinhoogte. 

• Aan de binnenzijde van de Waddeneilanden nabij de geulen is er potentie voor het 

toepassen van een BKL ter handhaving van de veiligheidsbijdrage van de vooroever. 

Indien de afstand tot de geul en daarmee de suppletiekosten te hoog worden of er 

sprake is van mogelijke ecologische schade door bijvoorbeeld de aanwezigheid van 

kelders ligt toepassing van een BKL maat minder voor de hand. 

• In het rapport “Aandachtslocaties Veiligheid Kust” zijn toekomstige aandachtslocaties 

voor veiligheid  geïnventariseerd. Bij matige zeespiegelstijging gaat het om twee 

aandachtslocaties met harde keringen: de Brouwersdam en de Veersegat dam. Dit 

betreft mogelijke toekomstige problemen met de bekleding. De voorliggende studie 

heeft aangetoond dat er zeer waarschijnlijk voor deze locaties sprake is van een relatie 

tussen het zandvolume en de veiligheid van de kering (overslag). Waarschijnlijk geldt 

een vergelijkbare relatie voor de bekleding. Waarschijnlijk kan een zandige vooroever 

en handhaving daarvan met de BKL systematiek de toekomstige veiligheidsproblemen 

bij de Brouwersdam en de Veersegat dam voorkomen of uitstellen. 

 

Hoofdconclusie 

 

• Als maat om de veiligheidsbijdrage van de vooroever weer te geven en te toetsen 

kan de “normale” BKL gehanteerd worden. Handhaving van de BKL leidt dan 

binnen een zekere marge tot handhaving van de veiligheidsbijdrage van de 

vooroever. De BKL is geen vervanging van de huidige veiligheidstoets, het is 

daaraan wel ondersteunend. Er zijn weinig zeeweringen waar het instellen van 

een BKLx op termijn het faalmechanisme golfoverslag kan voorkomen. Alleen 

voor de harde zeeweringen aan de achterzijde van de Waddeneilanden en op niet 

te grote afstand van de geulen is het instellen van een BKLx mogelijk nuttig; dit 

vraagt echter wel om een nadere kostenafweging. Voor bekledingen kan een 

BKLx mogelijk wel nuttig zijn. Echter dat vraagt aanvullend werk. Mogelijk kan 

een zandige vooroever en handhaving daarvan met de BKL systematiek de 

toekomstige veiligheidsproblemen bij de Brouwersdam en de Veersegat dam 

voorkomen of uitstellen. 

8.4 Aanbevelingen 

1 Aanbevolen wordt om voor de Brouwersdam en de Veersegat dam 

(veiligheidsproblemen bekleding) en voor de harde keringen op de Waddeneilanden 

aan de Waddenzeezijde nabij de geulen verder na te gaan of een BKL zinvol is om de 

veiligheidsbijdrage van de vooroever te handhaven. Het gaat dan in eerste instantie om 

het uitwerken wat de veiligheids bijdrage van de vooroever is. Als deze significant is kan 

er een BKL vastgesteld worden die de juiste ligging van de vooroever garandeert. Het 

uitwerken van deze stap is niet gedaan in dit onderzoek. Voor een eventuele 

vaststelling is dat wel nodig.  

2 In de estuaria (Wadden, Wester- en Oosterschelde) zijn een groot aantal dijken met 

vooroevers die vanuit het oogpunt van veiligheid van belang zijn. Een maat zoals de 

BKL om de veiligheidsbijdrage van deze vooroever te monitoren en in stand te houden 

lijkt zeer zinvol. Een suppletie tegen redelijke kosten moet dan echter wel mogelijk zijn. 

3 Onderzoek naar een koppeling van de toets uitkomsten aan het invoeren van een lokale 

BKL maat. De toetsingsfrequentie gaat naar 12 jaar, in welke tijd er veel kan veranderen 

aan de vooroever. Denkbaar is de volgende indeling van toets uitkomsten in het geval 

van dijken met een vooroever (kust en estuaria): 
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a. Veilig in de huidige situatie evenals naar verwachting voor de komende 12 jaar 

inclusief de mogelijke bodemveranderingen 

b. Veilig in de huidige situatie, maar mogelijk onveilig gegeven de mogelijke 

veranderingen in de komende 12 jaar van de vooroever. 

c. Onveilig in de huidige situatie 

In situatie b. kan invoering van een jaarlijkse monitoring en een BKL maat voorkomen 

dat de dijk versterkt behoeft te worden. 

In situatie c. kan verhoging van de vooroever en invoering van een jaarlijkse monitoring 

en een BKL maat voorkomen dat de dijk versterkt behoeft te worden.  

4 In de voorliggende rapportage is alleen gekeken naar golfoverslag. Een zelfde exercitie 

zou ook voor andere faalmechanismen zoals “falen bekleding” uitgevoerd moeten 

worden. De lagere delen van de bekleding hebben eerder baat bij een vooroever en 

golfopzet en laagfrequente golfenergie spelen hierbij geen rol. 

5 In deze studie is de morfologische verandering van de bodem tijdens de storm niet 

meegenomen. Aanbevolen wordt om dit in een vervolgstudie wel te doen. Verwacht 

wordt dat de spreiding in berekende overslagdebieten bij gelijke MKL-volumen kleiner 

worden als morfologische veranderingen worden meegenomen. 

6 In deze studie is niet ingegaan op de kosten en baten. Een dergelijk onderzoek wordt 

aanbevolen. 

7 Het XBeach programma is (nog) niet gevalideerd op golfoverslag. Voor bijvoorbeeld de 

locatie Petten zijn metingen beschikbaar van golfoploop, golfoverslag en hoog en 

laagfrequente golfenergie, die hiervoor prima geschikt zijn.  

8 In het rapport wordt geconcludeerd dat er geen overslag wordt berekend voor de 

meeste locaties indien gebruik gemaakt wordt van de werkelijke vooroever en 

dijkprofiel. Voor de Westkapelse Zeedijk is dit in tegenspraak met de recente 

versterkingen. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat met het Xbeach model de golven 

doorgerekend worden tot en met de teen van de dijk. Geadviseerd wordt om dit nader te 

onderzoeken. In deze studie is vooral onderzoek gedaan naar de relatie tussen de 

vooroever en de golfoverslag in relatieve zin, niet naar de absolute relatie voor 

specifieke locaties.  
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A Verslag expertsessie BKLx 10 juni 2013  

 

Aanwezig: Roy Schrijver, John de Ronde, Quirijn Lodder, Wim de Vries, Bert Bulsink, Jan v.d. 

Graaff, Hans v.d. Sande, Marien Boers, Pieter van Geer 

 
Algemeen 

Dit verslag beschrijft de bespreking op 10 juni 2013 over de mogelijkheden tot het vaststellen 

van een BKLx. In een korte introductie gaan John en Roy verder in op de achtergronden van 

het huidige project, het plan van aanpak en een korte introductie van wat precies bedoeld 

wordt met een BKLx. 

 

De basisgedachte achter het vaststellen van een BKLx is dat een toename van de 

golfbelasting op harde constructies als gevolg van structurele erosie kan worden 

tegengegaan door het handhaven van de kustlijn voor deze constructies. De doelstelling van 

dit project luid dus ook het onderzoeken van de mogelijkheid om jaarlijks een BKLx te toetsen 

om te helpen bij het handhaven van de veiligheid (John). 

 

Tijdens de bijeenkomst is over twee onderwerpen gesproken: 

Wat is een BKLx en welke technische overwegingen spelen een rol bij het vaststellen 

daarvan? 

Welke locaties langs de Nederlandse kust zouden zich lenen voor het handhaven van een 

BKLx en welke locaties zullen tijdens dit project als voorbeeld worden uitgewerkt? 

 

Hieronder volgt een weergave van de argumenten en discussies rond deze twee 

onderwerpen. 

 
Wat is een BKLx en welke overwegingen spelen een rol bij 
het definiëren ervan? 
In een introductie laat John een figuur zien waarin de essentie van een BKLx wordt 

weergegeven. In reactie daarop en tijdens het vervolg van het overleg worden de volgende 

overwegingen meegegeven door de aanwezigen: 
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Het is belangrijk dat er naast het eventueel handhaven van een BKLx altijd een toets op de 

veiligheid blijft bestaan. Het vaststellen van een BKLx moet niet op basis van de huidige 

situatie, maar juist vanuit de gedachte een minimale situatie te handhaven die bijdraagt aan 

het handhaven van de veiligheid. Met andere woorden: welke minimale bodemligging is er 

nodig? Het is de vraag of het effect van het handhaven van een BKLx tot uiting komt bij een 

toets van de veiligheid. Daarbij zijn de volgende redenen aangegeven: Bij een 

veiligheidstoets wordt gebruik gemaakt van randvoorwaarden die worden berekend met een 

golfmodel. In dit model zit een geschematiseerde bodem die alleen bij het afleiden van 

nieuwe randvoorwaarden wordt aangepast aan de huidige situatie. De hydraulische 

randvoorwaarden die in een toets van de veiligheid worden gebruikt worden bepaald op 

enkele gridcellen (vaak 50 tot 100 meter) uit de kust. De toets methodes voor de meeste 

faalmechanismen laten niet toe de actuele ligging van de bodem tussen het punt van afleiden 

van de golfrandvoorwaarden en de teen van een constructie mee te nemen. Als gevolg 

daarvan zal het behouden van een zandvolume direct voor de constructie dus mogelijk niet 

tot uiting komen tijdens een toets. Welke faalmechanismen moeten als basis worden 

genomen voor het vaststellen van een BKLx? In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een 

gebied waar verder uit de kust ook banken aanwezig zijn) zegt de ligging van de vooroever 

weinig over de uiteindelijke golfcondities bij de teen van een constructie.  

 

Samenvattend stelt Wim de vraag: 

Wat is de kans dat we een BKLx vaststellen en dat we daar in de toetsing geen rekening mee 

mogen/kunnen houden? 

 

Het is belangrijk dat er in het eindrapport op deze vraag teruggekomen wordt. 

 

Welke locaties kunnen als pilot in dit project gebruikt 
worden? 
Er is vervolgens gesproken over 20 locaties die in het voortraject van dit project zijn genoemd 

als alle locaties waar potentieel een BKLx vastgesteld zou kunnen worden. Het doel van dit 

overleg is om tot een lijst van locaties te komen die tijdens het project als voorbeeld kan 

worden gebruikt voor het vaststellen van een BKLx (zogenaamde pilot locaties).  

 

Allereerst worden alle locaties besproken en wordt gesproken over de specifieke kenmerken 

en waarom een bepaalde locatie wel / niet in aanmerking zou kunnen komen om als pilot 
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locatie te dienen. De volgende tabel vat de discussie per locatie samen. In de kolom type 

wordt onderscheid gemaakt tussen: Locaties met BKL die mogelijk kan worden aangepast 

ten behoeve van de veiligheid van de harde zeewering; Locaties waar jaarlijks JARKUS 

raaien worden ingemeten, maar waar geen BKL is gedefinieerd; Locaties waar geen JARKUS 

raaien zijn gedefinieerd en geen BKL is vastgesteld. 

 

 

Locatie Type 
Inschatting  

noodzaak en kansrijkheid 

V
e

rv
o

lg
-

o
n

d
e

rz
o

e
k
 

1 Dijk wadzijde Ameland, 

Zuidwest 

1,2,3 Mogelijk nuttig voor veiligheid; kansrijkheid 

beperkt wegens natuurwetgeving. Slecht 

bereikbaar met een baggerschip 
 

2 Duinvoetverdediging, 

Vlieland 

1 Duinvoetverdediging wordt niet 

meegenomen tijdens de toetsing. 
 

3 Dijk wadzijde Texel, 

Noord 

1,2,3 Mogelijk nuttig voor veiligheid; kansrijkheid 

beperkt wegens natuurwetgeving. 

Duinvoetverdediging wordt niet in toetsing 

meegenomen, dijk wel. Heeft een steile 

vooroever en dus weinig vooroever. 

 

4 Dijk wadzijde Texel, 

Zuid (Prins 

Hendrikpolder) 

3 Na zeewaartse versterking noodzakelijk voor 

veiligheid; verantwoordelijkheid volgens 

afspraken bij Hoogheemraadschap Hollands 

Noorder Kwartier. KLZ gaat er de komende 

20 jaar geen onderhoud plegen 

 

5 Helderse Zeewering 1,2,3 Enkele raaien mogelijk nuttig, de overige zijn  

niet kansrijk omdat uitvoering vrijwel 

onmogelijk is voor de aanwezige geul. 

 

6 Hondsbossche- en 

Pettemer zeewering 

2 Kansrijk vanuit veiligheid; wordt reeds 

gerealiseerd middels de versterking met 

zand. Vervolgens wordt dit deel als zandige 

kering getoetst. 

 

7 Noordwijk 1 Reeds gerealiseerd met herziening BKL 

2012. 
 

8 Scheveningen 1 Wordt gerealiseerd met herziening BKL 

2015-2016. 
 

9 Haringvliet sluizen 3 Waarschijnlijk geen veiligheids probleem en 

dus minder interessant. 
 

10 Flaauwe Werk 1 Mogelijk nuttig, maar niet nodig, zo bleek uit 

de beschouwing voor de versterking van het 

Flaauwe Werk. 

 

11 Brouwersdam 2,3 Mogelijk nuttig. Dijk is waarschijnlijk 

ontworpen zonder het aanwezige strand. 

Nader onderzoek is nodig. 

 

12 Oosterscheldekering 

(aanzet en middenstuk) 

1,2,3 Mogelijk nuttig. Dijk is waarschijnlijk 

ontworpen zonder het aanwezige strand. 

Nader onderzoek is nodig. 

 

13 Dijk Noord-Beveland 1 Zeer waarschijnlijk niet nuttig. Tevens is 

uitvoering anders dan reeds met huidige 

BKL vrijwel niet mogelijk wegens aanwezige 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BKLx  

 

1207778-000-VEB-0021, 5 maart 2014, definitief 

 

A-4 

geul. 

14 Veerse Gat dam 2 Mogelijk nuttig. Dijk is waarschijnlijk 

ontworpen zonder het aanwezige strand. 

Nader onderzoek is nodig. 

 

15 Domburg 1 Zeer waarschijnlijk niet nuttig. Overigens kan 

de suppletiefrequentie niet verder omhoog, 

deze is reeds eens per 3 jaar. 

 

16 Westkapelse Zeedijk 1,2 Een deel is gerealiseerd met de herziening 

BKL 2012. Het overige deel is niet kansrijk 

door de aanwezigheid van de geul. De 

vastgestelde BKL wordt nog wel 

herbeschouwd in kader van de herziening 

BKL 2015 – 2016. 

 

17 Dijk Zoutelande 1 Zeer waarschijnlijk niet nuttig. Tevens is 

uitvoering anders dan reeds met huidige 

BKL niet mogelijk wegens de aanwezige 

geul. 

 

18 Dijk en boulevard van 

Vlissingen 

1,2 Zeer waarschijnlijk niet nuttig. Tevens is 

uitvoering anders dan reeds met huidige 

BKL waarschijnlijk niet mogelijk wegens de 

aanwezige geul. Nadere onderbouwing is 

nodig. 

 

19 Dijk van Breskens 1 Zeer waarschijnlijk niet nuttig. Tevens is 

uitvoering anders dan reeds met huidige 

BKL niet mogelijk wegens de beperkte 

aanwezige ruimte. 

 

20 Dijk van Cadzand 1 Reeds voorzien in de herziening BKL 2015-

2016. Duinvoetverdediging wordt niet 

meegenomen in toetsing. 

 

 

Bij de afweging voor de locaties die meegenomen zouden kunnen worden in het onderzoek 

als pilot komen de volgende argumenten aan bod: Het heeft geen zin om voor locaties met 

een duinvoetverdediging een extra BKLx vast te stellen aangezien deze niet worden 

meegenomen tijdens de toetsing van de veiligheid. Als gevolg hiervan wordt door de 

aanwezigen ook geadviseerd om deze locaties niet mee te nemen bij het vaststellen van een 

BKLx. Het doel is om de BKLx te koppelen aan het kustlijnzorg programma. Bij voorbaat zijn 

dus locaties die te ver van het kustfundament af liggen (Harlingen bijvoorbeeld) niet 

opgenomen in dit overzicht. De inpasbaarheid in het kustlijnzorgprogramma moet ook in de 

afweging worden meegenomen. Op sommige locaties wordt erg veel gesuppleerd en is het 

niet mogelijk nog meer te suppleren. In dit geval zou de vaststelling van een BKLx niet leiden 

tot een aanpassing van het suppletieprogramma (en dus geen effect hebben). Voor veel van 

de locaties waar een BKL is vastgesteld (type 1), is het aannemelijk dat een eventuele BKLx 

meer landwaarts zou worden vastgesteld en dus niets zou veranderen aan het 

suppletieprogramma. Het zou goed mogelijk zijn dat het vaststellen van een BKL waar deze 

nog niet is vastgesteld voldoende is voor het realiseren van de doelstelling zoals hierboven 

geformuleerd. Er moet bij de uitwerking van een BKLx dus worden ingegaan op de noodzaak 

om een andere methode te gebruiken dan de huidige methode voor het handhaven van de 

gewone BKL. 

 

Uiteindelijk heeft de groep aanwezigen een keuze gemaakt voor het uitwerken van een BKLx 

concept voor de volgende locaties: 
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Westkapelle 

Brouwersdam 

Petten (als concept, voor de versterking) 

Ameland 

 

Jan merkt op dat er uiteindelijk maar voor een paar relatief korte stukken kust een BKLx zou 

kunnen worden vastgesteld. Voor veel van deze stukken kust (bijna allemaal) geldt dat het 

gaat om “bijzondere gevalletjes”. Hij vraagt zich af of het nodig is om een extra indicator inde 

vorm van een BKLx in het leven te roepen. Wim benadrukt dat gedurende het project het 

antwoord op deze vraag aan bod moet komen en duidelijk moet worden onderbouwd. 

 
Concluderend 
Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het nut van en de technische aspecten die spelen 

tijdens het vaststellen van een BKLx. Er is door de aanwezigen uitgesproken dat er twee 

belangrijke vragen moeten worden beantwoord: Wat is de kans dat we in de toetsing geen 

rekening mogen/kunnen houden met het effect van het handhaven van een BKLx? Is het 

nodig om voor een beperkt aantal locaties een afwijkende methode (ten opzichte van het 

huidige kustlijnzorg) op te stellen voor het handhaven van een kustlijnligging? 

 

Verschillende aanwezigen hebben aangegeven dat het belangrijk is dat de BKLx methode in 

geen geval een vervanging van de huidige veiligheidstoets kan zijn. 

 

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende locaties aangedragen om als pilot locaties te dienen 

tijdens het project: 

Westkapelle 

Brouwersdam 

Petten (als concept, voor de versterking) 

Ameland 

 

 

 


