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Samenvatting
Ameland NW kent al langere tijd problemen met structurele erosie van de eilandkap. Naast
de structurele erosie met bijhorende BKL-overschrijdingen heeft meer recent de Sinterklaas
storm van 2013 in grote duinafslag geresulteerd tussen raai 300 en 400. Het onderzoek ge
presenteerd in deze rapportage is een vervolg van een eerdere studie (van Rooijen en Oost,
2014) en analyseert de ontwikkeling van het duin en de buitendelta over de afgelopen jaren.

Uit de studie blijkt dat de vorming van de geulOostgat het resultaat IS van migratie van het
nieuwe Bornrif (zandplaat). De afgelopen jaren wordt de geul echter dichtgedrukt door zowel
een landwaartse verplaatsing van de zandplaat als door kustuitbouw. In tegenstelling tot ver
gelijkbare geulen in andere zeegaten neemt de diepte van de geul niet toe. Geulmigratie is
dan ook niet de hoofdoorzaak van de geobserveerde voorover- en duinerosie. De grote
{duin)erosie in 2013 is het directe gevolg van de Sinterklaasstorm. De ligging van het Bornrif
is van belang, aangezien het een dissiperende werking heeft op inkomende golfenergie.

Naar verwachting zal binnen 5 jaar het Oostgat worden afgesloten door vernauwing van de
geul rond raai 550. Dit zal resulteren in een afgesloten stroomgeul en verdere aanlanding van
het nieuwe Bornrif in de daaropvolgende jaren. Door een kleiner volume dan het oude Bornrif,
dat tussen 1971 en 1989 is aangeland, en de meer oostwaartse ligging zal deze aanlanding
niet hetzelfde verlopen als de aanlanding van het oude Bornrif. De hoeveelheid sediment dat
de kust bereikt zal significant kleiner zijn. De stroomsnelheden door het Oostgat zullen na
afsluiten afnemen, waardoor sediment minder snel door de geul wordt afgevoerd.

Op basis van deze morfologische ontwikkeling zijn er een tweetal beheerscenarios mogelijk.
Het eerste scenario is om de huidige kustlijnpositie vast te houden doormiddel van suppleties.
Er wordt geschat dat hiervoor 0,6 Mm3 per jaar aan suppleties nodig zijn om de huidige ero
sieve trend te compenseren. Het tweede scenario is om de huidige kustlijn niet te handhaven.
Een mogelijkheid zou zijn om de BKL op de primaire waterkering te leggen. Op basis van een
eerste inschatting zal deze positie bij conlinuring van de huidige erosie niet worden bereikt in
de komende decennia. In de studie is aangegeven welke vragen er nog liggen en wat voor
vervolgonderzoek daarvoor naar verwachting nodig is.
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1 Inleiding

Dit rapport is opgesteld in opdracht van RWS WVL (Rijkswaterstaat), en is een vervolg van
een eerdere studie (van Rooijen en Oost, 2014). Het vorige rapport gaf een globaal overzicht
van de historische ontwikkeling, de huidige status van de kuststrook van Noordwest Ameland
tussen raai 300-400 en enkele XBeach simulaties die in 1D zijn uitgevoerd. Daarbij is geke-
ken naar de kust- en duinontwikkeling, maar ook naar de ontwikkeling van de geul Oostgat en
de zandplaat noordelijk daarvan.

Voor de kustbeheerders (i.e. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RWS WVL en RWS
Noord Nederland) is het van belang zich een goed beeld van de ontwikkelingen te vormen,
om zo een afweging te kunnen maken welke beheeroptie het meest optimaal is. Dit rapport
geeft een verdere verdieping van de ontwikkelingen die dit gebied op korte en lange termijn
heeft ondergaan, en mogelijk in de toekomst zal ondergaan. Deze inzichten moeten een ba-
sis vormen om te beslissen hoe het verdere beheer kan worden ingericht.

1.1 Achtergrond
Op basis van lokale waarnemingen heeft Rijkswaterstaat Noord-Nederland haar zorgen geuit
over de huidige toestand van de eerste duinenrij (stuifdijk) aan de noordwestzijde van Ame-
land (tussen raai 300-400). De Sinterklaasstorm in de nacht van 5 op 6 december 2013 had
een relatief groot effect op dit deel van de kust en heeft geleid tot significante duinerosie. Op
enkele plekken resteert momenteel nog slechts een dunne duinenrij van 3 tot 5 meter hoog
ten opzichte van de achterliggende duinvallei, die bij een volgende storm mogelijk kan door-
breken. Aangezien er geen bebouwing in het achterliggend gebied aanwezig is en de primai-
re waterkering nog achter deze eerste duinrij ligt, is er van een veiligheidsprobleem geen
sprake. Er ligt echter wel een terrein van de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM),
maar hier wordt momenteel geen gas gewonnen. Daarnaast ligt het Hollumer waterwingebied
in het achterliggende duin.

De huidige beheerafspraken (Beheerprogramma Rijksgronden Ameland 2000-2010) zijn dat
de stuifdijk mag doorbreken op basis hiervan zullen er dan ook geen beheersmaatregelen
getroffen worden. Rijkswaterstaat Noord Nederland wil echter wel inzicht in de kans op door-
breken van de eerste duinenrij en wat de gevolgen zullen zijn voor de daar aanwezige func-
ties. De hoge natuur- en recreatiewaarden van het gebied (met name de langgerekte duinval-
lei Lange Duinen Noord) zijn daarbij een punt van aandacht. Er is namelijk een sterke emoti-
onele verbondenheid van de inwoners van Hollum en Ballum met het gebied. Dit bleek al in
de jaren ‘90 van de vorige eeuw. Men reageerde toen zeer bezorgd over een mogelijke door-
braak in het gebied als gevolg van dynamisch kustbeheer. Uit een eerdere studie kwam naar
voren dat de duinerosie ook samenhangt met het steile kustprofiel dat zich de afgelopen jaren
heeft ontwikkeld door het ontwikkelen van het Oostgat (Van Rooijen & Oost, 2014). Deze
ontwikkelingen leken dermate bepalend dat besloten werd om in een vervolgstudie meer
aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het Oostgat en op grond van de uitkomsten
een verdere uitwerking te verzorgen met behulp van XBeach (Roelvink et al, 2009). Dit deel-
rapport betreft het eerste deel van deze nadere studie en levert de onderbouwing en hypo-
theses voor verdere modelsimulaties. Het tweede deel zal een aanvulling met modelsimula-
ties zijn.
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1.2 Doel van deze studie
WVL heeft Deltares gevraagd een rapport op te stellen waarmee inzicht wordt gekregen in de
ontwikkeling van het duin en de buitendeltageul (Oostgat) bij Ameland Noordwest over de
afgelopen jaren.

Deze studie kent een tweetal doelen:
1. Inzicht krijgen op gedrag van de zandbanken en geulen plus de betekenis hiervan op

de kust- en duinontwikkeling op basis van diverse databronnen (JARKUS, vaklodin-
gen, ed.). Dit wordt gedaan door bestaande kennis (eg. grootschalige gedrag) te
combineren met nieuwe beschrijvingen en analyses (eg. Oostgat). Hiermee kan een
inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling op zowel korte als lange termijn (ex-
trapolatie). Op basis van het morfologische gedrag worden mogelijke scenario’s ge-
schetst en hypotheses en aanbevelingen voor modelstudies gedaan. Dit wordt uitge-
werkt in deze rapportage (deelrapportage 1).

2. Verkenning van scenario’s met simulaties. De uitbreiding van één-dimensioneel naar
twee-dimensionele simulaties is nodig, gezien de complexiteit van het systeem (in-
vloed geul- en zandplaat op golfkrachten). De simulaties worden uitgevoerd ter on-
derbouwing van de conclusies en hypotheses naar aanleiding van de data analyse.
Dit wordt uitgewerkt in deelrapportage 2.

1.3 Nadere uitwerking van de doelen
De volgende detailvragen zijn door RWS WVL en RWS Noord Nederland gesteld:

- Hoe snel migreert het Oostgat landwaarts en wat is de verwachtte ontwikkeling van
de geul en haar bijhorende consequenties voor beheer?

- Wat is (zijn) de reden(en) voor de terugtrekkende kust en wat zijn de gevolgen op de
hier aanwezige functies op korte of langere termijn?

- Wat is de invloed van suppleties en is de kust te behouden op een bepaalde positie?
- Welke beheerstrategieën passen het beste bij deze ontwikkelingen? Wat zou een po-

sitie voor de BKL kunnen zijn kijkend naar de lange termijn morfologie op deze loca-
tie?

1.4 Leeswijzer
Na de beschrijving van het gebied en het probleem (Hoofdstuk 2) en een korte uitleg over de
gevolgde aanpak (Hoofdstuk 3), volgt een beschrijving en analyse van de morfologische ont-
wikkelingen (Hoofdstuk 4) en een beschrijving van de toekomstige morfologische ontwikke-
lingen (Hoofdstuk 5). Ten slotte wordt in Hoofdstuk 6 een conclusie gegeven op de pro-
bleembeschrijving en worden aanbevelingen gegeven voor toekomstig beheer, monitoring en
onderzoek.
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2 Gebieds- en probleembeschrijving

2.1 Ligging
Noordwest Ameland bestaat uit het Noordzee-deel van de eilandkop (Figuur 2.1). Vanaf de
zee worden in landwaartse richting twee rijen duinen doorkruist. De buitenste duinenrij vervult
geen waterkerende functie. De officiële primaire waterkering is de binnenste duinenrij, die
verder landinwaarts ligt. De buitenste duinen zijn momenteel aan afslag onderhevig. De laag-
ste duintop lag in 2014 op ongeveer NAP +6,5 m (alle bodem- en waterniveaus zijn ten op-
zichte NAP in dit rapport), maar ligt mogelijk nog lager door doorgaande erosie tijdens storm-
condities. De binnenste duinen zijn deels natuurlijk en bestaan deels uit stuifdijken. De hoog-
te varieert sterk, vooral in het westelijke deel. De aaneengesloten duintoppen liggen minstens
rond +7 m, terwijl de hoogste duinen tot +25 m reiken. Oostelijk van raai 400 gaan de duinen
over in een stuifdijk. Deze stuifdijk ligt vrijwel overal op +7 m. De enige uitzondering vormt de
Strandweg overgang bij Ballum, welke rond +6,4 m ligt (zie Figuur 2.1). Tussen hoofdstrand-
paal 3 en de Strandweg ligt het gebied Lange Duinen Noord. Dit is een uitgestrekte moeras-
sige duinvallei tussen de gemeenten Hollum en Ballum met een totaal oppervlak van 294 ha.
De oriëntatie van de vallei is voornamelijk oost-west, maar aan de westkant is een deel zuid-
west-noordoost georiënteerd. In dit deel van de vallei ligt een stuk grond van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij BV (NAM). Dit stuk is kunstmatig opgehoogd t.o.v. het omringende
terrein, en ligt tussen +4,8 en +5,4 m. In het gebied ligt verder een fietspad en diverse wan-
delwegen parallel (Frettepad), en loodrecht op de vallei. De noord-zuid georiënteerde wan-
delwegen vormen een verbinding naar zee.

Figuur 2.1 Overzicht van het gebied Lange Duinen Noord, het NAM-platform (rood omlijnd) en de Slufter (rode
pijl). Hoofdstrandpalen van raai 3 en 4 zijn ook weergegeven (geeloranje cirkel), de stuifdijk is weergegeven
met de gestreepte oranje lijn en de primaire waterkering is weergeven met de gestreepte blauwe lijn. Satel-
lietbeeld 2005 Google. Bron: van Rooijen & Oost (2014).
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2.2 Probleembeschrijving
De westkop van Ameland kent al langere tijd problemen met erosie van de eilandkop. Dit
resulteert al voor langere tijd in overschrijdingen van de Basiskustlijn (BKL). De BKL ligt hier
relatief ver zeewaarts, aangezien deze is vastgesteld direct na de aanlanding van de zand-
plaat Bornrif. Naast de erosie van de Bornrif strandhaak, heeft meer recent de Sinterklaas-
storm van 2013 voor grote duinafslag gezorgd voor de raaien 300-400.

2.2.1 Lange tijdschaal: overschrijding BKL positie
In de gebiedsgerichte studie Dynamisch kustbeheer noordwest Ameland (1997) is afgespro-
ken dat de BKL van raai 100 t/m 700 niet strikt wordt gehandhaafd. Overschrijding van de
BKL wordt hier, onder bescherming van de aanwezige belangen, in bepaalde mate accepta-
bel geacht. Dit omvat het aanlandingsgebied van het Bornrif, wat tijdelijk voor veel aanzan-
ding van de kust heeft gezorgd. Dit zand wordt geleidelijk over het eiland verspreid en voor-
namelijk oostwaarts getransporteerd (mogelijk ook beperkt westwaarts), waardoor de omvang
van de strandhaak geleidelijk afneemt.
Het vaststellen van de BKL is gedaan in de tijd dat de kust was uitgebouwd door de aanlan-
ding van het Bornrif. Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de erosie die plaatsvindt
na de aanlanding van het Bornrif, waardoor de BKL te ver zeewaarts ligt, zie Figuur 2.2. Als
gevolg hiervan wordt de BKL op de raaien 300 – 400 niet gehandhaafd.

Figuur 2.2 Het gebied Ameland Noordwest, waarbij de raaien 203 tot en met 599 zijn geplot. Raainummers
lopen op met de klok mee. De groene lijn is de MKL en de blauwe lijn de BKL. In deze figuur is de
ontwikkeling van de strandhaak Bornrif zichtbaar door de landwaartse trend. Balken in de figuur
hebben een vergelijkbare betekenis als in het kustlijnkaartenboek (groen is MKL > BKL, rood BKL
overschreden, richting van de balk geeft landwaartse of zeewaartse trend aan).

2.2.2 Korte tijdschaal: duinerosie tijdens extreme condities
Van Rooijen & Oost (2014) hebben in een studie aangetoond dat de buitenste duinrij tussen
raai 300-400 de afgelopen 10 jaar dunner is geworden. Het bleek dat niet alleen het hoogste
deel van de buitenste duinenrij sterk geërodeerd is, maar dat ook op lagere delen zeewaarts
van het duin significante erosie heeft plaatsgevonden (Figuur 2.5). De significante duinerosie
die tussen 2013 en 2014 is opgetreden kan volgens Van Rooijen & Oost (2014) ‘zeer waar-
schijnlijk (grotendeels) worden toegekend aan de Sinterklaasstorm die in de nacht van 5 op 6
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december 2013 optrad’ (Figuur 2.3). De stormen van winter 2014-2015 hebben geleid tot
meer duinerosie (Figuur 2.4).

Verwacht mag worden dat het grootste risico op duinoverspoeling en eventueel een duin-
doorbraak zal optreden op de locatie waar het duintop het minst hoog is. Op basis van de 5
meter resolutie data uit 2014 lijkt de laagste duintop van de buitenste duinenrij op ongeveer
+6,5 m te liggen. De smalste delen van de buitenste duinrij hebben daarnaast nog 10-15 m
van de breedte van de stuifdijk over.

Figuur 2.3 Afslag aan de westkop van Ameland na de Sinterklaasstorm van 5-6 december 2013 (exacte locatie
onbekend)1.

Figuur 2.4  Foto van de situatie tussen raai 300 en 400 na de stormen in de winter van 2014-2015. Ongeveer ter
hoogte van raai 340. Bron: RWS-Noord Nederland

1 Bron: http://home.planet.nl/~kuhlm026/nieuws/nieuws%202013.htm#2e
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Figuur 2.5 Jarkusprofielen raai 320 over de laatste 20 jaar (bron: Van Rooijen & Oost, 2014)
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3 Gebruikte data en methodes

3.1 Data: bronnen gebruikt binnen deze studie
In deze studie is gebruik gemaakt van historische informatie, de reguliere JARKUS-metingen,
vaklodingen, beheerlodingen en kust LiDAR verkregen via Rijkswaterstaat. Meer informatie
over deze datasets is te vinden op:
• https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/Dataset+documentation+JarKus
• https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/Dataset+documentation+Vaklodingen
• https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/Dataset+documentation+Kusthoogte

3.1.1 Vaklodingen
Van de vaklodingen zijn alle jaren na aanlanding van het Bornrif gebruikt voor de analyses, in
totaal 8 jaren: 1989, 1993, 1996 1999, 2002, 2005, 2008 en 2011. Voor deze jaren zijn dan
ook de JARKUS-raaien aangevuld met data uit de vaklodingen grids. In een latere fase van
deze studie is de meting van 2014 beschikbaar gekomen – deze is alleen opgenomen in Fi-
guur 4.17. De vaklodingen grids hebben een resolutie van 20x20 m.

3.1.2 Beheerlodingen
Naast de reguliere vaklodingen zijn ook beheerlodingen (Lofvers, 2015, persoonlijke commu-
nicatie) gebruikt voor de analyses. Beheerlodingen beschrijven een stuk kleiner gebied (al-
leen het Oostgat) dan de vaklodingen. In totaal zijn data van de volgende jaren gebruikt:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. De beheerlodingen-grids heb-
ben een resolutie van 20x20 m en dekken het gebied onderwater, het strand en de duinen.

3.1.3 LiDAR van het duingebied
Deze gegevens worden verzameld met behulp van laseraltimetrie of LiDAR, een techniek
waarbij een vliegtuig of helikopter met een laserstraal het grondoppervlak scant. Het voordeel
van deze techniek is dat we ook de kusthoogte in het duingebied kunnen meenemen. De
volgende jaren zijn gebruikt: 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 2011, 2012,
2013 en 2014. De LiDAR grids hebben een resolutie van 5x5 m.

3.1.4 JARKUS
Alle beschikbare JARKUS-raaien zijn gebruikt voor deze studie. Het te beschouwen gebied is
echter zo breed, dat voor de meeste delen en jaren de JARKUS-raaien niet geheel tot de
zeewaartse zijde van het Oostgat reiken. Om een volledige analyse te kunnen uitvoeren op
de verplaatsing van de zeewaartse geulwand en doorstroomoppervlak is dit wel noodzakelijk.
Daarom zijn de JARKUS-raaien verlengd, voor de jaren waarin vaklodingen beschikbaar zijn
(zie hieronder). De JARKUS-raaien zijn vanaf het meest zeewaarts gemeten punt aangevuld.

3.2 Methode: analyses uitgevoerd binnen deze studie
In deze rapportage is ervoor gekozen om op diverse ruimte en tijdschalen te kijken naar de
ontwikkeling van het gebied. Op de grote schaal is gekeken naar de ontwikkeling van de bui-
tendelta van het Zeegat van Ameland (tijdschaal: honderden jaren); op de middenschaal is
gekeken naar de ontwikkeling van het nieuwe Bornrif en het Oostgat (tijdschaal: tientallen
jaren) en op de kleinste schaal is gekeken naar de ontwikkeling van segmenten van de kust
met een vergelijkbaar gedrag (tijdschaal: jaren). Daarbij zijn naast een vergelijking van de
lodingen de volgende analyses uitgevoerd:
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3.2.1 Analyse profielen: timestacks en dwarsdoorsnede
Wanneer dwarsdoorsneden met JARKUS informatie worden weergegeven, is het mogelijk
om kwalitatieve analyses uit te voeren wat betreft het morfologisch gedrag. Er bestaan hier-
voor in principe twee mogelijkheden: timestack of dwarsdoorsnede. Een timestack figuur
heeft als voordeel dat juist de migratie over verschillende jaren duidelijk naar voren kan wor-
den gebracht (vorming van een geul over de tijd). Met een dwarsdoorsnede kunnen absolute
verschillen worden aangetoond (hoogte zandplaat).

3.2.2 Trends van dieptelijnen
Om een analyse te ondersteunen met kwantitatieve informatie is het bepalen van lineaire of
exponentiele trends van de dieptelijnen inzichtelijk. In dit rapport zijn trends bepaald op basis
van de JARKUS informatie voor meerdere dieptecontourlijnen. Er is gekozen voor de -3 m en
-5 m contour om op twee dieptes de verplaatsing van de land- en zeezijde van het Oostgat te
bepalen. De -3 m contour is representatief voor het relatief ongestoorde kustprofiel en geeft
hierdoor een wat consistenter beeld dan profielen die in de ondiepere (golf-gedomineerde)
zone liggen. Op basis van de aanwezige bathymetrie is de -5 m contour als representatief
genomen voor de geulbodem.

3.2.3 Volumebepalingen
Met behulp van vaklodingen en LIDAR-metingen is gekeken naar de meest recente ontwikke-
lingen van zandvolumina. Deelgebieden zijn bepaald op basis van de 2005 dieptecontouren
gedefinieerd:
1 landwaarts van +3 m (duin),
2 tussen +3 m en 0 m (strand),
3 tussen 0m en -5 m (vooroever),
4 onder -5 m, voor Borndiep tot -10 m (geul),
5 zeewaartse deel boven -5 m (zandplaat).

De aanduiding van morfologisch gebied is direct van toepassing voor het jaar 2005, maar de
morfologie verandert in de tijd. Kustlangs zijn de deelgebieden gebaseerd op de sedimenta-
tie-erosie patronen tussen 2005 en 2014. Per deelgebied is voor alle tussenliggende jaren het
volume bepaald op basis van verschilbodems. Voor de gebieden boven +3 m zijn de LiDAR
data gebruikt, voor de overige gebieden de beheerlodingen en vaklodingen. De gebieden
boven +3 m hebben veel steilere hellingen waardoor de hogere resolutie LiDAR data nodig is
om tot betrouwbare resultaten te komen.
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4 Beschrijving en analyse morfologische ontwikkelingen

4.1 Inleiding
De morfologische ontwikkeling van NW Ameland wordt hier beschouwd op drie ruimte en
tijdschalen, te weten:

1. Grootste schaal: het Zeegat van Ameland over vele decennia.
2. Midden schaal: de zandplaat over decennia en vorming Oostgat
3. Kleinste schaal: ontwikkeling op raainiveau over enkele jaren

Door het zo te benaderen wordt zichtbaar welke processen op langere tijdschaal, 2030, een
belangrijke invloed zullen uitoefenen en welke vooralsnog verwaarloosbaar lijken. De be-
schrijving van de morfologische ontwikkeling is gebaseerd op het BeheerRegister Ameland
(Elias & Bruens, 2013), waarbij op de kleinste schaal aanvullende analyses zijn toegevoegd.
Na het behandelen van de verschillende ruimteschalen wordt er in de synthese (Hoofdstuk
4.5) samengevat wat de relevante mechanismen zijn voor de probleembeschrijving van
Hoofdstuk 2.2.

4.2 Grootste schaal: de ontwikkeling van het Zeegat van Ameland

4.2.1 Algemene kenmerken
Figuur 4.1 geeft een overzicht van de belangrijkste geulen in het Amelander Zeegat. Histo-
risch gezien vertoont het zeegat een cyclisch gedrag waarin enkele en dubbele geulconfigu-
raties elkaar afwisselen (Van der Spek en Noorbergen, 1992, Israël, 1998, Israël en
Dunsbergen, 1999; Cheung et al. 2007). De 2011 bodem (Figuur 4.1) vertoont een duidelijke
hoofdgeul aan de oostzijde, langs de westkust van Ameland (het Borndiep-Akkepollegat
[12,4]). Aan de westzijde, langs de Boschplaat [1], bevinden zich de geulen Westgat [2] aan
de zeezijde en Boschgat in het bekken [8]. De grootte en invloed van deze twee nevengeulen
varieert door de tijd. Op dit moment zijn de geulen over een ondiepte met elkaar verbonden.

Het grootste plaatoppervlakte op de buitendelta ligt ten noorden van de hoofdgeul. Periodiek
is er door het aanlanden van zandbanken sprake van (veel) zanduitwisseling met de kust van
Ameland. Een voorbeeld hiervan is de vorming en aanlanding van het Bornrif [6 en 7], zie
details in Figuur 4.1. In deze studie zullen we de buitendelta aanmerken als Bornrif [6]. Het
aangelande gedeelte van Bornrif wordt beschreven als strandhaak Bornrif [7]. De ontwikke-
ling van de strandhaak Bornrif heeft de achterliggende kustontwikkeling van Ameland over de
laatste decennia in grote mate gestuurd.
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Figuur 4.1 Overzicht van de belangrijkste geulen en platen in het Amelander zeegat in 2011. (Elias &
Bruens, 2013).

4.2.2 Cycliciteit Amelander Zeegat
De cyclische ontwikkelingen in het Amelander zeegat zijn in detail beschreven in Israël en
Dunsbergen (1999), Cheung et al. (2007) en samengevat in Elias en Bruens (2012). Er is
sprake van een cyclische afwisseling van een 1-geulen systeem waarin het Borndiep de ac-
tieve geul is (a en d) en een 2-geulen systeem waarin ook het Boschgat actief is (b-c). Hoe-
wel in de bathymetrische opnames van Figuur 4.2 deze cycliciteit in totaal tweemaal zichtbaar
is, is er geen garantie of het in de toekomst doorzet en of de periodiciteit gelijk zal blijven (zie
Figuur 4.2 voor onderbouwing letters en cycliciteit).

De invloed van de cyclische ontwikkelingen leidt periodiek tot de vorming van een platform
oostelijk van het zeegat waarover platen migreren die van tijd tot tijd aanlanden op de noord-
westelijke kant van het eiland (noordelijk van raai 100). Daarnaast leidt het uitsmeren van de
standhaak tot variaties in de geulligging van de hoofdgeul (Zeegat van Ameland; zuidelijk van
raai 300). Noordelijk van raai 300 wordt het gebied vanaf 1930 gedomineerd door het aanwe-
zig zijn van platen en ondiepe geulen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in de toekomst zo blijven.
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Figuur 4.2 Cycliciteit in het Amelander zeegat (Israël en Dunsbergen, 1999).

4.2.3 Aanlanding platen
FitzGerald et al. (1984) observeren dat bij veel buitendelta's langgerekte zandplaten ontwik-
kelen die zich uiteindelijk verhelen met het downdrift eiland. Ze constateren dat de vorm van
de buitendelta in combinatie met de breedte van het zeegat de locatie bepalen waar de pla-
ten zich verhelen. Dit kan eilanden opleveren met een vorm van een kippenpootvorm (met de
grootste breedte bij de kop van het eiland), tot en met eilanden die het breedst zijn in het
midden. Ameland heeft duidelijk een kippenpootvorm. Volgens Sha en van Den Berg (1993)
wordt de vorm van de buitendelta bepaald door de faseverschillen van het getij in combinatie
met de golfeffecten.

Bij het aanlanden van zandbanken is er sprake van (veel) zanduitwisseling met de kust. Dit
gebeurt onder andere door de vorming en aanlanding van het zandplaten op noordwest Ame-
land [6 en 7, Figuur 4.1]. Bij het omslaan van de hoofdgeul van het Amelander Zeegat (van
situatie c naar d in Figuur 4.2) komt een grote hoeveelheid zand zeewaarts van de hoofdgeul
vrij die door golftransporten naar de kust kan worden gebracht. Er zit een grote variatie tus-
sen de frequentie en de manier waarbij aanlanding plaatsvindt. Het proces van aanlanden
van zandplaten wordt slechts beperkt begrepen. Wat betreft de periodiciteit van het geulen-
systeem is er inderdaad binnen het tijdsbestek van een cyclus van 50-60 jaar 1 zandplaat
verland (aanlanding tussen 1989-1990) en 1 zandplaat bijna verland.

In dit rapport wordt er gesproken over het ‘oude’ Bornrif wanneer we de zandplaat voor aan-
landing in 1989 bedoelen en over het ‘nieuwe’ Bornrif voor de huidige zandplaat die na 1989
is gevormd.
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4.2.4 Opdringen Borndiep
Elias & Bruens (2013) geven een uitgebreide beschrijving van het opdringen van het Born-
diep. De volgende tekst omschrijft de belangrijkste ontwikkelingen, een uitgebreidere om-
schrijving is te vinden het het originele document.

“De erosie van de westkust van Ameland is gerelateerd aan de oostwaartse verplaatsing van
de hoofdgeul Borndiep. In Figuur 4.3 is deze verplaatsing duidelijk te zien in de ligging van de
-10 m contour. Vanuit de literatuur (Beckering Vinckers, 1943; Cleveringa et al., 2005) wor-
den verschillende redenen gegeven voor deze oostwaartse migratie. Zowel de ontwikkelingen
van buitendelta en bekken lijken hiervoor van belang te zijn. De verplaatsing van Borndiep
hangt samen met
1 De oostelijke verplaatsing van het kombergingsgebied (tussen de wantijen ten zuiden

van Terschelling en Ameland). Vanaf 1830 is dit wantij enkele kilometers verplaatst (van
der Spek, 1995). Deze verplaatsing is mede gestuurd door de opvulling van het achter-
liggende bekken (de Middelzee). Maar ook de oostelijke getij- en wind-gedreven rest-
transporten (de Boer et al. 1991) over de wantijen lijken van belang te zijn.

2 Het verbinden en vastleggen van Boschplaat met Terschelling in de 19e eeuw. Door
deze afsluiting is de vorming van kortsluitgeulen over de Boschplaat verhinderd. Het
debiet kan alleen nog door het Borndiep.

3 Het cyclische gedrag in buitendelta ontwikkeling.

(…)

Tot ruwweg 1985 sluit de steile binnenste geulwand (…) nog rechtstreeks aan op het strand
(Figuur 4.4 profiel 100 en Figuur 4.6 links, de vorm lijkt op deze van profiel 4800). Het Born-
diep lag vrijwel stabiel tegen het eiland aan met een geuldiepte rond de 28 m. Vanaf 1985
observeren we een verondieping van de geul terwijl de ligging vrijwel constant blijft. De gehe-
le binnenste geulwand schuift in de periode 1990-1995 bijna 250 m van het eiland af. Hierbij
blijft de steile geulwand behouden. Waarschijnlijk is de geuldiepte hierbij toegenomen. In
1997 is de geuldiepte al 30 m (de tussenliggende jaren zijn onvolledig gemeten. In de periode
1997-2001 zien we juist een verflauwing van het binnentalud; het profiel zakt onderuit. Het is
niet geheel duidelijk of dit gerelateerd is aan een ingreep of dat dit een gevolg is van de aan-
landing van Bornrif. De volumetoename vindt in ieder geval wel plaats vóór de periode van
intensief suppleren en na aanlanding van Bornrif. Ten gevolge van dit laatste is een puls zand
het zeegat in verplaatst. Dit gaat gepaard met een achteruitgang van het profiel boven de -10
m, maar een vooruitgang hierbeneden. De -5 m contour verplaatst bijna 200 m landwaarts.
De 0 m contour fluctueert tussen de 0 en 125 m tot RSP. Sinds 2002 blijft het profiel dan ei-
genlijk weer constant in vorm en positie. Wel neemt het diepste punt geleidelijk af tot -25 m in
2012.
De boven geschetste ontwikkeling zien we duidelijk terug in de posities van de MKL (Figuur
4.6, links). Tot 1990 lag de MKL stabiel tussen 20 en 40 m tot de RSP. Tussen 1990 en 1995
is de MKL sterk zeewaarts verplaatst. Dit werd gevolgd door een korte sterke landwaartse
verplaatsing in de periode 1996-1999. Sinds de suppletie in 2000 zijn de verplaatsingssnel-
heden afgenomen. Gedurende de laatste jaren (2008-2012) ligt de MKL stabiel tussen de 70
en 100 m tot RSP. Oostelijk van profiel 100 blijft de trend in de huidige MKL wel negatief. Dit
wordt duidelijk weergegeven in Raai 280 (zie Figuur 4.5 en Figuur 4.6, rechts). “

De ontwikkeling van de geulen in dit gebied wordt waarschijnlijk niet beïnvloed door het voor-
komen van moeilijker te eroderen (klei-)lagen in de ondergrond. Een diepe boring die in het
gebied ligt laat zien dat de bovenste ca. 50 m onder het maaiveld uit zand bestaat die groten-
deels tot de formatie van Naaldwijk behoort (Figuur 4.7 en Figuur 4.8).
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Figuur 4.3 Verplaatsing van het Borndiep op basis van de Vaklodingen (1927-2011). Van links naar rechts: -10 m
contour (midden in de geulwand), de -2 m contour (bovenkant geul) en de +1 m contour (strand) (Elias &
Bruens, 2013).
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Figuur 4.4 Timestack van profielontwikkelingen voor raai 100 (Elias & Bruens, 2013).
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Figuur 4.5 Timestack van profielontwikkelingen voor raai 280 (Elias & Bruens, 2013).
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Figuur 4.6 Overzicht ontwikkeling JarKus profielen en waterlijnen Eilandkop; raai 100 (links) en raai 280 (rechts),
(Elias & Bruens, 2013).
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Figuur 4.7 Lithologie en lithostratigrafie van boring B01H0046, NA is Formatie van Naaldwijk, URTY is Formatie
van Urk, Laagpakket van Tynje, PE is Formatie van Peelo (bron www.dinoloket.nl), zie Figuur 4.8  voor loca-
tie boring.

Figuur 4.8 Beschikbare boringen en locatie van boring uit Figuur 4.7 , bron: www.dinoloket.nl
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4.3 Midden schaal: zandplaat- en geulvorming

4.3.1 Aanlanding ‘oude’ Bornrif en uitsmeren strandhaak Bornrif

Elias & Bruens (2013) geven de volgende beschrijving van de vorige aanlanding van het
Bornrif:

“Als onderdeel van de cyclische ontwikkeling van de Amelander buitendelta landen er perio-
diek zandbanken en daarmee grote zandvolumes aan op de noordwestkust van Ameland. In
Figuur 4.9 en Figuur 4.10 is de aanlanding en vervolgens de verspreiding van de strandhaak
Bornrif te volgen. Initieel geeft de aanlanding een grote, bijna instantane, zeewaartse sprong
van de kustlijn (Figuur 4.10, 1980-1985). 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 (Figuur 4.10, 1989-
1995). Deze uitbouw wordt gevoed door een verplaatsing van de zandbank. De noordweste-
lijke 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 uitgebouwde kust trekt
zich vervolgens weer snel terug zoals duidelijk te zien is in de periode 1989-1995. De strand-
haak zelf ontwikkelt zich als een halve cirkel (1989 – 1998). Rond 1998 bereikt de punt van
de strandhaak de kust en vervolgens ontstaat er een langgerekte uitbouw langs de kust (on-
geveer 8 km lengte). Op een tijdschaal van decennia zorgt de aanlanding van platen voor een
netto uitbouw van dit kustvak.”

Figuur 4.9 Aanlanding van de Bornrif strandhaak op basis van LiDAR (Elias & Bruens, 2013).
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Figuur 4.10 Aanlanding van de Bornrif strandhaak op basis van JARKUS (Elias & Bruens, 2013).
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Voor deze studie is niet zozeer het verhelen en aanlanden van de Bornrif strandhaak van
belang, maar juist de veranderingen die optreden voorafgaand aan de aanlanding. De huidige
morfologische situatie is namelijk vergelijkbaar met die van 1969, net voor de aanlanding van
het oude Bornrif. Overeenkomsten en verschillen met de veranderingen die optraden bij het
oude Bornrif geven inzicht in de mogelijke ontwikkeling die met het nieuwe Bornrif zal plaats-
vinden. Deze veranderingen zijn goed te zien in de JARKUS-grids (Figuur 4.11 en Figuur
4.12). Figuur 4.7 geeft het aanlandingsproces in detail weer en Figuur 4.12 geeft de volume
ontwikkeling weer.

In 1969 is er nog een dieper gelegen geul tussen het Bornrif en de eilandkust - het toenmali-
ge Oostgat - hoewel de diepte gering is met -3 tot -4 m. De oostelijke uitloper van het Bornrif
krijgt als eerst een verbinding met de eilandkust in 1970/1971 rond raai 420. Deze verbinding
wordt breder en ondieper in de daaropvolgende jaren, de rest van het Bornrif komt ook dich-
terbij de eilandkust. In de meting van 1982 is weer een groter gebied ingemeten met de JAR-
KUS-metingen en is te zien dat het Bornrif een ovale vorm heeft gekregen, ondieper is ge-
worden en dichter bij het eiland ligt. De verbinding aan de oostelijke kant wordt in 1983 weer
‘doorbroken’: de bodemligging verdiept van +0,5 m naar -1 m. Daarnaast is er weer een dui-
delijk dieper deel tussen de eilandkust en het Bornrif. Mogelijk speelt de zandwinning, die
duidelijk te zien is in de meting van 1982, hier een rol in. Door deze zandwinning is het waar-
schijnlijk dat de geul wat in dominantie is toegenomen waardoor er een tijdelijke verdieping
optreedt. Deze tijdelijke geulvorming is echter niet bestand tegen het opdringen van het Born-
rif.

Vanaf 1983 blijft het Bornrif de eilandkust naderen en vervormt daarbij in een langwerpiger,
maanvormige bank die langs de gehele noordwest kust loopt (van raai 200 tot 500). Het ge-
bied tussen het Bornrif en het strand wordt beduidend ondieper. Vanaf 1989 is de diepte tus-
sen het Bornrif en het oorspronkelijke strand van Ameland minder dan 0 m geworden rond
raai 300. Er is nu een duidelijke verbinding tussen het Bornrif en de eilandkust. De daarop
volgende jaren verheelt het Bornrif zich verder met de kust, waar het een strandhaak vormt
en oost- en westwaarts wordt uitgesmeerd zoals hierboven beschreven.

Opmerkelijk is dat het volume van het Bornrif over deze gehele periode vrij constant blijft (zie
Figuur 4.12). Tussen 1983 en 1989 is er slechts een kleine toename in volume van 7,85 naar
9,61 Mm3. Ten opzichte van het volume van 1971 is het volume in 1983 iets afgenomen, dit
komt vermoedelijk grotendeels door de zandwinning. De volumes zijn bepaald voor het sedi-
ment boven -3 m. Voor de zeewaartse grens is de -3 m contour gebruikt, aan eilandzijde is de
grens uit 1971 gevolgd, toen een deel van de geul dieper was dan -3 m. De landwaartse
grens is aangepast waar het midden van het Oostgat verder landwaarts was verplaatst.

In dwarsdoorsnedes zijn een aantal ontwikkelingen duidelijk te zien. Raai 320 (Figuur 4.13)
laat tussen 1969 en 1971 zien dat het Bornrif landwaarts migreert en het doorstroomopper-
vlak van de geul verkleint. De diepte blijft vrij constant en de landzijde van de geul toont enige
erosie. De strandvlakte toont echter sedimentatie en de duinvoet is stabiel. Vanaf 1971, wan-
neer oostwaarts hiervan het Bornrif met het eiland verbonden is, wordt de geul duidelijk on-
dieper. Ook neemt het doorstroomoppervlak verder af, door zowel uitbouw aan landzijde als
een verder landwaartse verplaatsing en aanzanding van het Bornrif.

Ten oosten van de eerste verbinding zijn er brekerbanken in de dwarsdoorsnede te zien (raai
500, Figuur 4.14). Na 1971 is het effect van de verbinding te zien aan de uitbouw van het
profiel. Na de initiële uitbouw blijft het profiel vrij constant maar blijven de brekerbanken wel
zichtbaar.
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Het verder landwaarts verplaatsen van het Bornrif zorgt voor een snelle verondieping van het
toenmalige Oostgat (raai 280, Figuur 4.15). De zandwinput, die duidelijk in het profiel is te
zien, is dan ook snel weer gesedimenteerd. Ten oosten van de eerste verbinding blijft het
profiel vrij constant na de eerste uitbouw na 1971, tot in 1989 er flinke uitbouw van de kust is
te zien (Figuur 4.16).

Figuur 4.11 Detailfiguren van de ontwikkelingen tot aan het begin van de aanlanding van het Bornrif op basis
van JARKUS-grids
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Figuur 4.12 Ontwikkeling van volume van het Bornrif boven -3 m van 1983 tot en met 1989 (op basis van
JARKUS-grids). Het volume blijft vrij constant en neemt slechts beperkt toe.
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Figuur 4.13 Dwarsdoorsnede van raai 320 voor de jaren 1968-1976.Tot 1971 behoudt het Oostgat dezelfde
maximale diepte ondanks het landwaarts verplaatsen van het Bornrif. Na de vorming van de
verbinding ten oosten van deze raai in 1971 is er afname van de maximale diepte te zien.

Figuur 4.14 Dwarsdoorsnede van raai 500 voor de jaren 1968-1978. Na de verbinding in 1971 ten westen
van deze raai is een uitbouw van de kust te zien.
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Figuur 4.15 Dwarsdoorsnede van raai 280 voor de jaren 1978-1989. In het profiel is de snelle aanzanding
van het Oostgat te zien en de doorgaande landwaartse migratie van het Bornrif. De zandwinput
die duidelijk zichtbaar is in het profiel van 1982 is in 1986 al volledig dicht gesedimenteerd.

Figuur 4.16 Dwarsdoorsnede van raai 280 voor de jaren 1982-1993.
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4.3.2 Vorming ‘nieuwe’ Bornrif en Oostgat
Na het aanlanden van het ‘oude’ Bornrif ontstaat er vanaf Noordwestelijke zijde op het “losge-
laten” ebschild een zandplaat (‘nieuw’ Bornrif). Tussen 1989 en 2002 breidt deze zandplaat
zich zowel in het oosten als zuiden (richting raaien 300-400) uit. Vanaf 2002 komt de zand-
plaat over kop van Ameland heen en breidt zich daarna voornamelijk verder uit vanaf raai 400
tot en met 700. Vanaf 1999 kan men spreken van ‘het Oostgat’ doordat het opkomen van het
nieuwe Bornrif voor een vernauwing zorgt waarbij de -5 meter dieptecontourlijn van de zand-
plaat en van de kop van Ameland elkaar zijn genaderd tot 500 meter (zie Figuur 4.17).

Het ontstaan van het nieuwe Bornrif is ook terug te zien in de ontwikkeling van de volumes.
Volumina zijn bepaald op basis van -5 meter dieptecontourlijn van de positie van het Bornrif
in 2011. Het Bornrif neemt vanaf 1996-1999 weer toe qua volume tussen -10 m en waterni-
veau (van 64 naar 68 Mm3). Het volume boven de -3 m bevindt zich vooral in het oostelijke
deel van de zandplaat, tussen raai 400-550 (zie Figuur 4.17). De oostwaartse verplaatsing
van het oostpunt van het nieuwe Bornrif is snel te noemen: de -5 m lijn schuift met ca. 200
m/jaar op sinds 2002.

In dezelfde periode begon de kust zich terug te trekken doordat de strandhaak in voorname-
lijk oostelijke richting wordt uitgesmeerd (zie beschrijving in vorige paragraaf). Hierdoor is er
een situatie ontstaan waarbij het strand direct grenst aan een geul. Zand dat bij kust- of duin-
erosie vrijkomt zal daardoor grotendeels in de geul terecht komen en worden afgevoerd.

In de laatste jaren, vanaf ongeveer 2006, zie je op de kop van Ameland tussen raaien 500 en
700 een kustuitbouw optreden. Deze uitbouw is hoogstwaarschijnlijk een gecombineerd effect
van de kromming van het eiland en de schaduwwerking van de zandplaat. Gradiënten in
langstransport, gegenereerd door variaties in golfhoogte en -richting, zullen lokaal tot erosie
en depositie leiden.

Momenteel lijkt de situatie het meest op die van voor 1971, net voor de eerste verbinding aan
de oostkant is gevormd. In deze periode is alleen van 1971 een volledige meting, die is ver-
geleken met de meest recente meting van 2011 (Figuur 4.18). Deze figuur geeft duidelijk
weer dat de gehele eb delta en de kust er in 1971 heel anders uit zagen dan nu. Het Born-
diep lag in 1971 westelijker, waardoor ook het Bornrif verder naar het westen lag. Ook het
noordelijkste punt van de bolling van de kust lag in 1971 westelijker (rond raai 400) dan nu
(rond raai 500). De oriëntatie van de oostpunt van het Bornrif ten opzichte van deze bolling is
echter wel vergelijkbaar.

Naast een andere oriëntatie zijn het Bornrif van 1971 en 2011 ook anders qua sedimentvolu-
me. Het huidige Bornrif is gemiddeld dieper met een groot oppervlak tussen -5 en -3 m. Het
volume boven de -5 m is in 2011 ca. 10 Mm3 kleiner: 17,7 ten opzichte van 27,1 in 1971. Het
volume boven -3 m was in 1971 aanzienlijk groter dan in 2011: 8,4 ten opzichte van 2,5 Mm3.
De oppervlakte van het gebied boven de -3 m was ook duidelijk groter in 1971. Ter vergelij-
king is de ligging van 1971 -3 m contour weergegeven op de 2011 bathymetrie (Figuur 4.19).
In deze polygoon is nu geen sediment aanwezig boven -3 m.
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Figuur 4.17 Overzichtskaart op basis van Vaklodingen van Ameland Noordwest voor de periode 1989-2011 waar
vaklodingen van beschikbaar zijn. De dieptecontourlijnen -5 m (gestippelde lijn) en 0 m (doorgetrok-
ken lijn) zijn aangegeven. Het gebied tussen Ameland en het Bornrif wordt het Oostgat genoemd.



1220040-001-ZKS-0003, 27 november 2015, definitief

Erosie op Ameland Noordwest 27

Figuur 4.18 Ligging van het Bornrif en volumes boven referentie dieptes -3 en -5 m NAP in de meest recente
meting en de meting net na de eerste verbinding met de eilandkust.

Figuur 4.19 Ligging van het Bornrif (-3 m NAP contour) van 1971 weergegeven op de bathymetrie van 2011.
Het Borndiep ligt in de huidige situatie veel oostelijker, deels waar het Bornrif in 1971 lag. Het
huidige Bornrif ligt een stuk verder naar het oosten.



Erosie op Ameland Noordwest

1220040-001-ZKS-0003, 27 november 2015, definitief

28

4.3.3 Ontwikkeling volumina

4.3.3.1 Kustverdediging
Een overzicht van de kustverdediging (hard en zacht) wordt gegeven door Elias & Bruens
(2013), deze paragraaf is daaruit overgenomen.

De kustverdediging van west en noordwest Ameland bestaat uit een combinatie van harde
kustverdedigingsmaatregelen en het herhaald uitvoeren van zandsuppleties op het strand
(Figuur 4.20).

Harde verdigingswerken zijn vooral aangelegd aan de west-zuidwest zijde van Ameland waar
het Borndiep dicht langs het eiland ligt. De eerste harde verdedigingsmaatregelen zijn uitge-
voerd in 1947, in de vorm van zinkwerk. In 1979 is dit gevolgd door de aanleg van een stort-
stenen onderwaterdam en door de aanleg van stortstenen dammen dwars op de kust. Figuur
4.21 geeft een beeld van de aanwezige bestorting en zinkstukken. In 1994 is er voor de laat-
ste keer grootschalig onderhoud uitgevoerd en is de bestaande bestorting aangevuld. Recen-
te observaties laten zien dat het opdringen van Borndiep vooral richting de Vrijheidsplaat (zie
Figuur 3.2 voor locatie) de bestorting erodeert. In de toekomst kan dit problemen geven om-
dat de bestorting een essentieel onderdeel is voor de kustveiligheid. De waterkering wordt
goedgekeurd in de toetsing door de aanwezigheid van de bestorting, zonder bestorting zou
de kering niet aan de gestelde eisen voldoen.

Sinds 1979 zijn strandsuppleties uitgevoerd (Tabel 4.1). In totaal is er bijna 23 miljoen m3 aan
zand op Ameland gesuppleerd sinds 1980 (Figuur 3.3, Figuur 3.4 en Tabel 4.1). 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 2.5 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 6.7 miljoen m3. Deze grote hoeveelheid is aangebracht omdat de 2006 suppletie op
dezelfde locatie met een volume van 2.5 miljoen m3 snel verdwenen was. De 2010/11 supple-
tie bestaat uit zowel strand- als vooroeversuppleties die gefaseerd uitgevoerd zijn. De voor-
oeversuppletie is in drie stappen aangelegd, de strandsuppletie in twee stappen. Rond deze
suppletie is ook een grootschalig, ecologisch monitoringsonderzoek opgezet.
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Figuur 4.20 : Kustverdediging Ameland (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat). Links: Strandhoofden bescher-
men de eilandkop ter plaatse van het Borndiep in 1954. Rechtsboven: kustverdediging Borndiep in 2007 en
uitvoering van een suppletie op de eilandkust.

Figuur 4.21 : Kustverdediging Ameland; overzicht van het stortsteen en de zinkstukken (bron. E. Lofvers, persoon-
lijke communicatie, 2013).
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Figuur 4.22 : (A) Totaal overzicht locaties suppleties Ameland voor verschillende perioden Boven: 1979 – 1998,
midden voor de periode 2000-2007 en onder de meer recent 2010-2011. Zie Tabel 4.1 voor details.

Tabel 4.1: Overzicht suppleties uitgevoerd op Ameland gebaseerd op de suppletiedatabase 2013.
(http://opendap.deltares.nl/thredds/dodsC/opendap/rijkswaterstaat/suppleties/suppleties.nc).

Jaar (maand) Raai (km) Type suppletie Volume (106 m3)
Eilandkust Ameland
1 1980 (10) 10.0-16.0 zw duinverzwaring 2,2
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 14.80-16.80 onderwater 1.12
14* 2010 17.00-20.00 onderwater 1,63
15* 2011 16.20-20.00 strand 0,91

totaal 18,92
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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 2011 2.00-4.00 Strand 1,89
totaal 5,21

*Onderdeel van de 2010/2011 gefaseerde suppletie zie Elias & Bruens (2013) - hoofdstuk
3.3.3

Figuur 4.23 : Overzicht ontwikkeling cumulatieve (boven) en jaarlijkse (onder) suppletievolumes op Ameland.
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4.3.3.2 Vaklodingen en LiDAR
De veranderingen in bodemhoogte en sedimentvolume voor de verschillende deelgebieden
zijn te zien in Figuur 4.24 en Figuur 4.25 (volumes zijn niet gecorrigeerd voor suppleties). Een
overzicht van alle veranderingen is ook te vinden in Tabel 4.2, ontwikkeling van de volumes in
de tijd is te zien in Figuur 4.28 en Figuur 4.29.

In de veranderingen van het strand en de deelgebieden beneden 0 m (Figuur 4.24) zijn de
hierboven beschreven ontwikkelingen duidelijk terug te zien. De groei en landwaartse ver-
plaatsing van het nieuwe Bornrif zorgen voor de grote toename van 4,3 Mm3 (westelijk deel,
gemiddeld 0,79 m sedimentatie) en 6,2 Mm3 (oostelijk deel, gemiddeld 1,45 m sedimentatie).
Het oostelijk deel laat ook het gebied met de grootste sedimentatie zien, met meer dan 2,5 m
op sommige plaatsen tussen 2005 en 2014.

Het uitsmeren van de strandhaak Bornrif zorgt voor erosie van zowel het strand als de voor-
oever aan de westkant (ca. raai 100-440) en oostkant (ca. raai 600-880), terwijl aan de
noordkant (ca. raai 440-600) er een toename te zien is. De grootste afname in volume is te
zien in de oostelijke vooroever -2,9 Mm3, hier is het gemiddeld 1,8 m dieper geworden. Hier
neemt ook het volume binnen de strandpolygoon af (-0,5 Mm3, gemiddeld -0,23 m), hoewel
een deel van het strand hier ook duidelijk sedimenteert. Ten westen hiervan (ca. raai 440-
600) treedt op het strand (+0,52 Mm3, gemiddeld +0,46 m) en op de vooroever (+1,1 Mm3,
gemiddeld +1.85 m) een toename in sedimentvolume op.

Het eroderende gebied aan de westkant (ca. raai 100-440) heeft in deze periode -2,1 Mm3

(gemiddeld -2,15 m, vooroever) en -1,2 Mm3 verloren. In dit gebied is het strand zeer smal (te
zien aan de smalle polygoon) en door de erosie nog verder in breedte afgenomen. Bovendien
zijn hier ook nog grote hoeveelheden gesuppleerd (totaal 5.7 Mm3), waar de hiervoor ge-
noemde volumes niet voor zijn gecorrigeerd.

De meest zuidwestelijk gelegen polygonen laten nog deels de erosie van strand en vooroever
als gevolg van het opdringen van het Borndiep zien (-0,1 en -0,6 Mm3 resp.; gemiddeld -0.57
m en -1.93 m). In de recente jaren is het geulprofiel van het Borndiep echter gestabiliseerd.
Het strand toont hier een kleine toename in volume van +0,02 Mm3.

De duingebieden laten voornamelijk aan de westkant een toename in volume zien over de
periode 1997-2014 (+0,1 +0,4 en +0,26 Mm3 voor de drie opeenvolgende gebieden gaande
van zuid naar noord Figuur 4.25). Ondanks deze netto toename in volume geeft de buitenste
duinenrij erosie te zien tussen ca. raai 280 en 360, wat duidelijk te zien is in dwarsprofielen
(Figuur 4.35 en Figuur 4.38). In een detailkaartje van dit duingebied is duidelijk verschil te
zien tussen de bodem in 1997 en 2014 (Figuur 4.26). De buitenste duinenrij laat over vrijwel
het hele gebied een toename in hoogte zien (witte kleuren in 2014 vs. bruine kleuren in
1997). In het erosieve gebied, is echter ook duidelijk te zien dat de duinenrij hier smaller is
geworden.

De oostelijker gebieden laten lichte toename (+0,009 Mm3) of afname (-0,1 Mm3) zien. Hierbij
dient wel te worden opgemerkt dat LiDAR metingen onnauwkeurig zijn op nat oppervlak en er
in deze duingebieden ook natte duinvalleien aanwezig zijn.
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Figuur 4.24 Overzichtskaart van de volumeveranderingen voor Ameland Noordwest tussen 2005 en 2014 (op
basis van JARKUS-grids). Volumes zijn aangegeven in 1000 m3, dieptelijnen geven dieptes in 2005
weer. Er is ervoor gekozen om de grens van het gebied op te leggen op basis van de -10 m lijn.

Figuur 4.25 Overzichtskaart van de volumeveranderingen van het duingebied voor Ameland Noordwest tussen
1997 en 2011. Volumes zijn aangegeven in 1000 m3, dieptelijnen geven dieptes in 2005 weer.
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Figuur 4.26 LiDAR bodems van 1997 en 2011 voor detailgebied. De buitenste duinenrij neemt wel in hoogte toe
(witte kleuren), maar wordt tussen ca. raai 300 en 380 ook smaller. Zie ook dwarsprofielen in Figuur
4.35 en Figuur 4.38
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Tabel 4.2 Veranderingen in bodemhoogte en volume voor de deelgebieden, voor de periode 2005-2014 (gebie-
den 1 t/m 11) of 1997-2014 (gebieden 12 t/m 16), zie Figuur 4.27 voor gebiedsnummers

Gebied Minimale
verandering
(m)

Maximale
verandering
(m)

Gemiddelde
verandering
(m)

Volume
(1000 m3)

1 -4.36 2.49 -1.93 -610
2 -3.65 3.85 0.79 4309
3 -1.86 7.5 1.45 6191
4 -3.22 1.74 -0.57 -128
5 -4.73 0.59 -2.15 -2108
6 -2.25 4.87 1.85 1108
7 -4.77 2.6 -1.8 -2877
8 -1.81 0.99 0.06 23
9 -5.25 2.47 -1.32 -1166
10 -1.16 2.25 0.46 524
11 -4.28 1.54 -0.23 -514
12 -5.62 10.39 0.23 107
13 -4.47 13.68 0.45 417
14 -4.05 9.27 0.34 262
15 -3.92 7.33 0.01 9
16 -6.09 5.37 -0.09 -105

Figuur 4.27  Indeling in deelgebieden



Erosie op Ameland Noordwest

1220040-001-ZKS-0003, 27 november 2015, definitief

36

Figuur 4.28  Volumeverandering in de tijd voor gebieden 1 t/m 11 op basis van JARKUS-grids, zie Figuur 4.27 voor
gebiednummers
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Figuur 4.29  Volumeverandering in de tijd voor gebieden 12 t/m 16 op basis van LiDAR data, zie Figuur 4.27 voor
gebiednummers
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4.3.3.3 Ontwikkeling volumes eerste duinenrij
Naast de grotere duingebieden die op basis van LiDAR data zijn geanalyseerd is voor de
eerste duinenrij de ontwikkeling van het volume boven +3 m NAP voor een aantal JARKUS-
raaien bepaald.
Van Rooijen & Oost (2014) laten de volumes van de eerste duinenrij boven +3 m NAP zien
voor raai 300 t/m 400 (op basis van JARKUS-raaien), waar de duinenrij momenteel het smal-
ste is (Figuur 4.30). Hierin is te zien dat tot 2006 alle raaien een vrij constante toename in
volume laten zien. Vanaf 2006 is in een aantal raaien een verandering in trend te zien. De
raaien 300 en 320 nemen aanzienlijk in volume af, raai 340 toont een lichte afname en raai
360 wordt stabieler (vooral vanaf 2008). De raaien 380 en 400 laten nog steeds een even
grote toename in volume zien. Tussen 2013 en 2014 is in alle raaien – m.u.v. raai 400 – een
sterke afname te zien als gevolg van de Sinterklaasstorm.

Figuur 4.30  Ontwikkeling volumes van de eerste duinenrij (boven +3 m NAP). Bron: Van Rooijen & Oost, 2014
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4.3.3.4 Invloed van suppleties
In de analyse van de vaklodingen en de LiDAR is de invloed van suppleties in de berekenin-
gen niet expliciet meegenomen. Er is wel geconstateerd dat ondanks de grote hoeveelheid
sediment die via suppleties is neergelegd - 4,8 Mm3 in de periode van 2004-2011 - de ondie-
pe voorover en het strand in over raaien 100-440 samen meer dan 3,2 Mm3 hebben verloren
tussen 2005 en 2014 (zie ook Hoofdstuk 4.3.3.1). De afgelopen jaren is de suppletie intensi-
teit fors toegenomen met grote suppleties in 2005, 2007 en 2011 zoals te zien is in Tabel 4.3.

Het effect van de suppleties op de momentane kustlijn (MKL) is te zien in Figuur 4.32. De
kleinere strandsuppleties (ca. 250-300 m3/m) die tot 2011 zijn uitgevoerd houden de MKL in
raai 220 ongeveer op dezelfde positie; in raai 280 blijft de landwaartse trend doorgaan maar
langzamer. De suppleties zijn hier blijkbaar niet voldoende om de erosie te stabiliseren. In
beide raaien is geen duidelijk effect te zien van de vooroeversuppletie van 2007, omdat de
suppletie buiten de MKL-zone lag. De grote strandsuppletie van 2011 (ruim 900 m3/m) laat
vooral in raai 280 een grote zeewaartse verplaatsing van de MKL zien en in raai 220 een
kleine.

Tabel 4.3 Uitgevoerde suppleties in Noordwest Ameland
Jaar Start Eind Volume [Mm3] Volume [m3/m] Lengte [m] Type
1994 4860 4953 0.190 190 1000 strand
1997 120 300 0.510 284 1800 strand
2000 100 260 0.401 251 1600 strand
2004 200 320 0.404 336 1200 strand
2005 4860 4966 1.008 630 1600 vooroever
2007 200 302 1.201 1123 1070 vooroever
2007 200 320 0.303 253 1200 strand
2011 200 400 1.889 944 2000 strand

Beschouwen we uitsluitend het gebied tussen raai 100 en 400 dan zijn in de periode 2005-
2014 in totaal drie suppleties uitgevoerd. De vooroeversuppletie van 2007 ligt dieper dan -5 m
en buiten de volumepolygoon van de vooroever, wat goed te zien is in de verschilkaart 2008-
2007 (Figuur 4.31). Ten opzichte van de totale toename van sediment is de invloed van de
vooroeversuppletie klein en laat ook geen duidelijke invloed zien op de omliggende gebieden
(zie Figuur 4.28).
Het totale gesuppleerde volume in de periode 2005-2014 binnen de strand- en vooroeverpo-
lygonen komt neer op 2.2 Mm3. De totale afname – volumeverandering en suppletievolume –
van sediment was bijna 5.5 Mm3, de suppleties hebben hier ca. 40% van gecompenseerd.
Gemiddeld per jaar komt de totale erosie neer op 0.6 Mm3.

Een deel van het geërodeerde sediment wordt waarschijnlijk richting Borndiep getranspor-
teerd (zie Figuur 4.24). Het is echter ook zeer aannemelijk dat een deel van het sediment
oostwaarts wordt getransporteerd en daar voor de aangroei van het Bornrif en de Amelandse
kust zorgt.
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Figuur 4.31 Verschilkaart van de JARKUS-grids 2008 min 2007, waarin de vooroeversuppletie van 2007 te
zien is. De suppletie ligt precies buiten de strand en vooroever polygonen die voor de volumebe-
rekeningen zijn gebruikt.
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Figuur 4.32  Ontwikkeling indicatoren voor raai 220 (boven) en 280 (onder).
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4.4 Kleinste schaal: beschrijvingen en analyse op raai niveau

4.4.1 Inleiding
Het kustgedrag is geanalyseerd op vergelijkbaar gedrag op basis van de -3 meter dieptecon-
tourlijnen en de morfologische karakteristieken van de profielen zoals de mate van aanwezig-
heid van een geul (eg. Borndiep of Oostgat) of zandplaat. Segmenten met een vergelijkbaar
gedrag worden beschreven aan de hand van een of meerdere raaien (op basis van JARKUS
aangevuld met vaklodingen) om zo in detail te laten zien welke ontwikkelingen zich voordoen:
Voor het bepalen van het Oostgat is de -3 meter dieptecontourlijn gebruikt aangezien er op
deze manier er een snijpunt bestaat aan land- en zeewaartse zijde. De volgende vier gebie-
den zijn onderscheiden:

1. Raai 200 – 300 landwaarts verplaatsend, geïllustreerd met raai 280
2. Raai 300 – 400 (sterk) landwaarts verplaatsend, geïllustreerd met raai 340

gebied kent BKL overschrijdingen
3. Raai 400 – 600 dynamisch tussengebied, geïllustreerd met raai 500 & 560

verplaatst gedeeltelijk landwaarts en zeewaarts
4. Raai 600 – 780 landwaarts verplaatsend, geïllustreerd met raai 660 en 780

onder de invloed van het uitsmeren van de strandhaak

4.4.2 Raai 200 – 300: landwaarts verplaatsend, geïllustreerd met raai 280
Raai 280 ligt net ten oosten en evenwijdig aan het Borndiep in de overgang van een getij
naar een golf gedomineerd plaatgebied. Dit overgangsgebied van geul naar plaat behoort tot
een van de meest intensief gesuppleerde gebied op Ameland. Sinds 1979 zijn hier op een
stukje kustvak van ongeveer 3 km lengte, 8 suppleties met een totaal volume van meer dan 5
miljoen m3 aangebracht (3200 m3/m). Raai 280 illustreert de grote veranderingen die hier
door de tijd hebben plaatsgevonden, gerelateerd aan de aanlanding en verheling van de
strandhaak. Deze verandering zijn goed zichtbaar in de time stack van Figuur 4.19. Tot 1980
is het profiel eigenlijk vrij stabiel en bestaat uit de kuststrook die aansluit op een voorliggende
ondiepte met een hoogte tot +1.5 m.

In 1989 landt het Bornrif aan wat zorgt voor een grote instantane sprong zeewaarts. De afge-
lopen jaren is de grote zandvlakte (strandhaak) verder uitgesmeerd. Het gedrag van raai 280
is in grote mate gestuurd door de uitgevoerde suppleties. Alle sprongen in de -3 m dieptecon-
tour zijn gerelateerd aan menselijk ingrijpen. Bijvoorbeeld in 2010 lag de -3 m contour rond de
300 m tot RSP, maar door de suppletie van 2011 is dit opgeschoven naar 400m tot RSP (zie
Figuur 4.34). De eroderende trend van de -3 m is de laatste 3 jaar (na de suppletie) ongeveer
constant met een landwaartse trend van 20 m/jaar (zie Figuur 4.35) Door de uitgevoerde
suppleties is het volume in dit kustvak stabiel (Figuur 4.33). Mogelijk hebben de hier aanwe-
zige zinkstukken (ten zuiden van raai 260) ook een effect op de eroderende trend.
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Figuur 4.33 Dwarsdoorsnede van raai 280 voor de jaren 2002-2014. De kustpositie is relatief stabiel (be-
perkte erosie; getrokken zwarte lijn) en daarnaast is er sprake van een kleine geul nabij het
strand. Pijlen symboliseren verplaatsing van de bodem van de laatste jaren.
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Figuur 4.34 Ontwikkeling van de kustdwarse positie van de -3 m NAP lijn voor raai 280. In raai is het effect
van de suppletie in 2011 goed zichtbaar wat resulteert in een positie vergelijkbaar met voor
2005. Met frequent suppleren is men in staat de kustpositie te behouden.
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Figuur 4.35 Dwarsdoorsnede van raai 280 ingezoomd op de ontwikkeling van het duin voor JARKUS metin-
gen voor de jaren 2008 tot en met 2014.
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4.4.3 Raai 300 – 400: (sterk) landwaarts verplaatsend, geïllustreerd met raai 340
Verder naar het noordoosten van raai 280 ligt raai 340, wat kan worden aangemerkt als een
golf-gedomineerd plaatgebied: er is geen duidelijke geul meer aanwezig en er is een steil
profiel. Sinds 2004 zijn hier op een stukje kustvak 4 suppleties met een totaal volume van
meer dan 2,5 miljoen m3 aangebracht. Ondanks dit grote volume is er nog een sterke land-
waartse trend zichtbaar in Figuur 4.37. Voor het aanlanden van het ‘oude’ Bornrif was er een
kleine geul (uitloper van raai 280) zichtbaar in de dwarsdoorsneden, maar na aanlanding
wordt dit deel van de kust gedomineerd door het gedrag van de strandhaak (migratie richting
het oosten).

Het uitsmeren van de strandhaak zorgt voor bijna een exponentiële afname van de teruggang
van het duin. Voor de -3 meter dieptecontourlijn wordt er een landwaartse trend geconsta-
teerd van -50 tot -100 m/jaar in de periode 1990-2005. De laatste jaren heeft deze eroderen-
de trend zich doorgezet. Opmerkelijk is dat meest recente suppletie (2011: 1000 m3/m)
slechts beperkt effect heeft gehad aangezien na 2 jaar de kust weer op de positie lag als de
periode daarvoor (zie Figuur 4.37, trend -3 m NAP: -55 m/jaar). Raai 340 reageert daarnaast
vertraagt op suppleties wat samenhangt met sediment transport dat vermoedelijk dominant
richting het oosten is.

In het dwarsprofiel van Figuur 4.36 is er stabiel platform tussen 1000 en 3000 m t.o.v. RSP
zichtbaar. Dit platform is in hoogte toegenomen, maar lijkt recentelijke vrij stabiel. Er is een
kleine verdieping aanwezig landwaarts van dit platform. Deze verdieping migreert samen met
het ondiepere kustprofiel van 1250 naar 750 meter tot RSP. Dit resulteert in erosie vanaf de
duinvoet tot de onderkant rond -5 m. De duinen zelf laten weinig erosie zien tot 2011 (zie
Figuur 4.38), maar met name in de periode 2013-2014 heeft er veel duinerosie plaatsgevon-
den. Raai 340 heeft meer dan 120 m3/m aan duinvolume verloren (zie paragraaf 4.3.3.3). In
de gehele tijdserie is er niet eerder zo’n signaal van duinerosie voorgekomen. Dit laat zien dat
de erosie van 2013-2014 gekoppeld is aan een incident (Sinterklaasstorm). Er lijkt geen direct
relatie te zijn met de morfologische verandering van de voorover. Verder uit de kust is te zien
dat het Bornrif ondieper wordt en zicht richting de kust uitbreid.
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Figuur 4.36 Dwarsdoorsnede van raai 340 voor de jaren 2002-2014. De kust erodeert tussen de duinvoet en
-5 m met ca. 55 m/jaar. Er ligt geen duidelijke geul nabij het strand en het Bornrif (zandplaat) is
hier herkenbaar als vlakte van -4m.
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Figuur 4.37 Ontwikkeling van de dwarspositie de -3 m NAP lijn voor raai 340. In dit profiel zijn suppleties
verder uitgesmeerd over meerdere jaren. Dit is een mogelijk gevolg van de aanleghoogte van de
suppletie.Getoonde suppleties zijn strandsuppleties, met uitzondering van de vooroeversuppletie
in 2007
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Figuur 4.38 Dwarsdoorsnede van raai 340 ingezoomd op de ontwikkeling van het duin voor JARKUS metin-
gen voor de jaren 2008 tot en met 2014. Van 2013 naar 2014 is het duin fors geërodeerd, zon-
der depositie op de vooroever.
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4.4.4 Raai 400 – 600: stabiel tot zeewaarts uitbouwend; geïllustreerd met raai 500 & 560
Raai 500 ligt vanaf raai 340 verder naar het oosten. Dit gebied kan ook worden aangemerkt
als golf-gedomineerd, maar is in tegensteling tot de vorige gebieden niet eerder gesuppleerd.
Voor het aanlanden van het ‘oude’ Bornrif was er een normale eilandkust zichtbaar in de
dwarsdoorsneden en na aanlanding wordt dit kustvak gedomineerd door het gedrag van de
strandhaak en het nieuwe Bornrif.

Het uitsmeren van de strandhaak zorgt na aanlanding voor een sterke teruggang van de
dieptecontourlijnen. Voor de -3 m lijn wordt er een landwaartse trend geconstateerd van -50
m/jaar in de periode 1990-2005. Echter in de periode 2005-2012, heeft de kust zich juist wat
uitgebouwd (15 m/jaar) en is de afgelopen 3 jaar ongeveer stabiel gebleven. Het duinvolume
is de afgelopen decennia ook toegenomen, maar in 2014 (na de Sinterklaasstorm) verloor
deze raai bijna 20 m3/m duinvolume ten opzichte van 2013.

Door de gelijktijdige groei en landwaartse verplaatsing van het ‘nieuwe’ Bornrif, ontstaat er
een steeds smaller wordende doorgang, ook wel Oostgat genoemd, zoals te zien is in Figuur
4.39. Belangrijk om op te merken dat de dwarsdoorsnede van de geul afneemt zowel door
migratie van de landwaartse als zeewaartse geulwand. Het stroomoppervlak van het Oostgat
(op basis van -3 meter dieptecontour) neemt vanaf 2010 sterk af. In 2010 was het stroomop-
pervlakte nog 6800 m2, maar in 2014 is dit afgenomen tot minder dan 3000 m2 (-55%, zie ook
Figuur 4.41).

Figuur 4.39 Dwarsdoorsnede van raai 500 voor de jaren 2002-2014. De kustpositie is de laatste 3 jaar onge-
veer stabiel,  maar het Oostgat wordt kleiner door landwaartse migratie en verhoging van het
Bornrif (zwarte pijl)
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Nog verder naar het oosten van raai 500 ligt raai 560 die een vergelijkbare trend vertoont. Het
enige verschil hier is dat de kustuitbouw van de afgelopen jaren continueert en niet afzwakt
zoals bij raai 500. De afgelopen 3 jaar vindt er een kustuitbouw plaats met een snelheid van
25 - 50 m/jaar en het landwaarts verplaatsen van het nieuwe Bornrif gebeurt met een snel-
heid van 100 m/jaar. Een gevolg van deze twee trends is dat er een doorgang wordt ge-
vormd, zoals te zien is in Figuur 4.40

Het stroomoppervlakte van het Oostgat (op basis van -3m dieptecontour) neemt vanaf 2010
sterk af met een constante vernauwing / afname stroomoppervlakte van 750 m2/jaar. In 2010
was het stroomoppervlakte nog 5000 m2, maar in 2014 is dit afgenomen tot minder dan 2000
m2 (-60%, zie ook Figuur 4.41). Deze ondiepte fungeert nauwelijks als geul, aangezien de
diepte niet toeneemt wanneer de geuldoorsnede afneemt. Dit betekent dat de verkleining van
de geuldoorsnede in het verleden niet tot hogere snelheden heeft geleidt. Normaliter wordt
een geul dieper wanneer deze landwaarts wordt geduwd (als het gevolg van de hogere snel-
heden), echter in dit geval wordt de geul alleen dichtgedrukt. Net als voor het Borndiep wordt
de ontwikkeling van de geulen in dit gebied waarschijnlijk niet beïnvloed door het voorkomen
van moeilijker te eroderen (klei-)lagen in de ondergrond (zie paragraaf 4.2.4).

Figuur 4.40 Time stack van raai 560 voor de jaren 1985 (onder) - 2014 (boven). Kustpositie bouwt zich zee-
waarts uit. Oostgat wordt kleiner door zowel landwaartse migratie en verhoging van het Bornrif
als kustuitbouw.
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Figuur 4.41 Ontwikkeling van het Oostgat over de afgelopen 5 jaar. Er vindt een duidelijke versmalling plaats
vanaf raai 400 tot en met 550 waarna het oppervlak constant is. Daarnaast neemt het oppervlak
in de tijd af, waarvan de grootste afname ten oosten van ca. raai 550 plaatsvindt. Stroomopper-
vlakte van het Oostgat is bepaald doormiddel van de -3 m dieptecontourlijn.

4.4.5 Raai 600 – 780: landwaarts verplaatsend; geïllustreerd met raai 660 & 780
In oostelijke richting het oosten van de kust van Ameland gaat; des te later in de tijd vindt het
uitbouwen door migratie van het ‘oude’ Bornrif plaats. Raai 660 heeft een bijna instantane
vooruitgang van het duingebied in 1996 met een sprong van +800m. Na deze sprong smeert
de strandhaak zich uit wat resulteert in een eroderende (landwaartse) trend van 30-100
m/jaar. De afgelopen 3 jaar nam de trend af naar 20 m/jaar. Raai 660 heeft in 2014 een ver-
gelijkbaar stroomoppervlakte als raai 560 en heeft ook dezelfde versmalling / vernauwing de
afgelopen 5 jaar ondergaan. Er is echter geen kustuitbouw te zien zoals bij raai 560
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Figuur 4.42 Time stack van raai 660 voor de jaren 1985 (onder) - 2014 (boven). Laterale migratie van het
Oostgat door uitsmeren strandhaak en landwaartse migratie Bornrif.

Raai 780 geeft een representatief beeld van het kustgedrag in het verhelingsgebied van de
strandhaak. In raai 780 zien we dat een maximale uitbouw bereikt is rond 2001. Sindsdien is
de MLW met meer dan 500 m teruggetrokken. Toch ligt deze nog steeds ruim zeewaarts van
de oorspronkelijke positie. Met de huidige terugtrekkingssnelheid zal het nog ruim 5 jaar du-
ren voordat de oorspronkelijke positie weer wordt bereikt. Maar gezien de ontwikkeling van
de voorgaande profielen is het de verwachting dat de snelheid zal afnemen en het nog langer
zal duren voordat de kustlijn weer op de oorspronkelijke positie ligt. Opmerkelijk is dat er
(nog) geen nieuw Bornrif wordt gevormd in raai 780 en er dus geen sprake is van geulvor-
ming dan wel Oostgat. Vanaf raai 780 is de overgang van plaatgebied naar de eilandkust van
Ameland.
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Figuur 4.43 Time stack van raai 780 voor de jaren 1990 (onder) – 2014 (boven). Figuur laat de verheling van
de strandhaak over tijd zien.

4.5 Synthese: deelgebieden en drijvende mechanismen

4.5.1 Inleiding: trends per deelgebieden
In het vorige hoofdstuk zijn in vier verschillende deelgebieden de morfologische ontwikkelin-
gen op raainiveau beschreven. In dit hoofdstuk laten we deze individuele analyses in elkaar
opgaan om zo de drijvende mechanismen voor het gehele kustvak te kunnen beschreven.
Allereerst wordt een samenvatting gegeven van Hoofdstuk 4.4 waarna de drijvende mecha-
nismen worden beschreven. Voor het onderscheid tussen de deelgebieden is de trend van de
-3 meter dieptecontourlijn een belangrijke indicator. Deze is weergegeven voor een periode
van 10 en 3 jaar zijn weergegeven in Figuur 4.44.

1. Raai 200 – 300: relatief stabiel gebied, mede door de aanwezigheid van zinkstukken in
het zuidelijk deel, met een landwaarts verplaatsende contourlijn van ongeveer 0 tot
maximaal 30 m/jaar (eenduidig beeld zowel op waterniveau als -3m). Overgangsgebied
van getij- naar golf-gedomineerd plaatgebied. Lokaal een kleine geul zichtbaar. Het ge-
bied is in het verleden gesuppleerd. Stabiliteit van de laatste decennia hangt waarschijn-
lijk samen met de stabiele ligging van het Borndiep sinds 2002.

2. Raai 300-400: gebied met een sterk landwaarts verplaatsende contourlijn van ongeveer
30-55 m/jaar landwaarts verplaatsend. Daarnaast zijn hier BKL overschrijdingen. Golf-
gedomineerd plaatgebied, met duinerosie met name in de raaien 300 en 320 vanaf
2006. Niet tot nauwelijks sprake van geulvorming. De steilheid van het profiel neemt wel
toe wat wijst op een toename van de getij invloed (Figuur 4.36). Het gebied is in het ver-
leden gesuppleerd.
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3. Raai 400-600: dynamisch gebied waarbij landwaartse en zeewaartse trends elkaar af-
wisselen. Vanaf raai 420 is het duin op het waterniveau constant en bouwt voor hogere
raai nummers uit. Voor de -3 m contour is vanaf raai 460 een vergelijkbaar patroon te
zien met uitbouwing. Het is een golf-gedomineerd plaatgebied. Daarnaast is het Oostgat
zichtbaar in de raaien (Figuur 4.39 en Figuur 4.45). De steilheid van de profielen neemt
behoorlijk toe, wat wijst op een toenemende invloed van de getijde stroming in de laat-
ste jaren.

4. Raai 600 – 750: 0 tot 30 m/jaar landwaarts verplaatsend; dit gebied staat nog sterk on-
der de invloed van het uitsmeren van de strandhaak. Het is het overgangsgebied naar
de eilandkust van Ameland. Vanaf raai 700 is geen sprake van een Oostgat.

Figuur 4.44 Gemiddelde migratie van de zeewaartse en landwaartse contour op basis van een lineaire trend
over de periode van 3 en 10 jaar. De landwaartse contour is het snijpunt aan landzijde van het Oostgat en
de zeewaartse contour is het snijpunt aan de andere (zeewaartse) zijde. Negatieve trend is landwaarts ge-
richt, positieve trend zeewaarts. Gemiddelde migratie is gebaseerd op de diepte contourlijn van -3 m. Migra-
tie van de zeewaartse zijde (rode lijn) is alleen de afgelopen drie jaar te zien (zie ook Figuur 4.45).
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Figuur 4.45 Positie van de -3 m NAP contour in 2005, 2011 en 2014

4.5.2 Aanlanden ‘oude’ Bornrif en uitsmeren strandhaak Bornrif
De aanlanding van het oude Bornrif is in meerdere stappen gebeurd. Het begin ervan was
een eerste verbinding van de oostelijke punt ter hoogte van raai 420 rond 1970. Vanaf dat
moment verplaatst de rest van de zandbank, waar nog het grootste deel van het sediment
volume zich in bevindt, zich in bijna 20 jaar verder landwaarts. Daarbij is de zandbank ondie-
per geworden en heeft een langgerekte vorm langs de gehele noordwest kust van het eiland
gekregen. Tijdens deze verplaatsing blijft het sediment volume van de zandbank constant
(Figuur 4.12). Nadat de zandbank daadwerkelijk aan de landwaartse verplaatsing is begon-
nen wordt deze dan ook als geheel verplaatst. Pas in 1989 vond de werkelijke aanlanding en
verheling met het eiland plaats (zie ook paragraaf 4.3.1). In de jaren daarna ontstaat de
strandhaak en wordt deze langs de kust uitgesmeerd.

4.5.3 Vorming en ontwikkeling van het Oostgat
De vorming van het Oostgat is een effect van landwaartse migratie en opbouwen van het
nieuwe Bornrif (zandplaat). Het Oostgat wordt duidelijker zichtbaar ten oosten van raai 300.
De laatste jaren neemt het stroomvoerende oppervlak van de geul af, echter blijft de diepte
ongeveer constant. De hypothese is dat de stroomsnelheden in het Oostgat bij een afname
van het stroomvoerende oppervlakte niet significant zullen toe nemen. Dit is een belangrijke
observatie. Wat we bij veel van de zeegaten zien is dat door het landwaarts verplaatsen van
banken er tussen de bank en de kust een geul wordt vormt. Deze geul blijft dan stabiel aan-
wezig, maar wordt onder de invloed van een landwaarts verplaatsende bank de kust inge-
drukt. Tijdelijk geeft dit dan een grote erosie van de kust. Het Oostgat vertoont deze migratie
echter niet. De landwaarts verplaatsende bank (Bornrif) drukt de geul (Oostgat) dicht. Dit
dichtdrukken van de geul wordt versterkt door het feit dat er naast landwaartse migratie er
ook uitbouw van de kust plaats vindt (zeewaartse migratie).
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Ten oosten van raai 600 is te zien dat zowel de zeezijde als de landzijde van de geul zich
landwaarts verplaatsen (Figuur 4.44). Het profiel van de landzijde blijft een flauwe helling
Dithouden. De laterale migratie van het Oostgat lijkt het gevolg van een combinatie van het
uitsmeren van de strandhaak (terugtrekken landzijde) en het uitbreiden van het nieuwe Born-
rif (verplaatsing zeezijde).

In het gebied waar recent de sterkste erosie van het strand en de vooroever is opgetreden
(raai 300-400) is er slechts zeer beperkt sprake van een geul. Geulmigratie is dan ook niet de
hoofdoorzaak van de voorover- en duinerosie. De hypothese is dat de erosieve trend een
gevolg is van golfgedreven processen. De extreme (duin)erosie, die is opgetreden in 2013-
2014, is gerelateerd aan de Sinterklaasstorm van 2013.

4.5.4 Effecten nieuwe zandplaat (nieuwe Bornrif)
Na het aanlanden van het oude Bornrif ontstaat er op het ebschild een zandplaat (nieuw
Bornrif, Figuur 4.17). Tussen 1989 en heden breidt deze zandplaat zich uit. Vanaf 1996 kan
men spreken van ‘het Oostgat’ doordat het opkomen van het nieuwe Bornrif voor een ver-
nauwing zorgt waarbij de -5 meter dieptecontourlijn van de zandplaat en van de kop van
Ameland elkaar zijn genaderd tot 500 meter. In de JARKUS-raaien is het nieuwe Bornrif
zichtbaar tussen raai 450-600.

Gradiënten in langstransport, als het gevolg van variatie in golfhoogte en hoek van inval, zul-
len in sedimentatie en erosie van Ameland NW resulteren. Deze variaties worden aangedre-
ven door de voorliggende buitendelta en de eilandkop zelf. Een gevolg hiervan is dat er lokaal
meer erosie van de vooroever optreedt (raai 300-440) terwijl dit op andere locaties juist wordt
afgezet (raai 440-600).

In dwarsrichting biedt het nieuwe Bornrif bescherming tegen golf-gedreven erosie. Dit bete-
kent dat golven simpelweg al breken op de zandplaat voordat ze de kust kunnen bereiken en
in sedimentafvoer kunnen resulteren. Voor profielen zonder zandplaat zal de duinerosie gro-
ter zijn dan voor profielen met zandplaat. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar na de impact van de
Sinterklaasstorm waarbij raai 340 120 m3/m van het duin heeft verloren terwijl raai 500
slechts 20 m3/m verloor (op basis van JARKUS). De hypothese is dat de ligging en hoogte
van de rug van de zandplaat van belang is tijdens extreme condities waarbij duinerosie op-
treedt. Dit is te zien in een schematisatie van de relevante processen gerelateerd aan de ei-
landkop van Ameland (Figuur 4.46).
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Figuur 4.46 Schematisatie van de relevante processen gerelateerd aan de eilandkop van Ameland en de
duinerosie rondom raai 300-400 tijdens extreme condities zoals de Sinterklaasstorm 2013.
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5 Toekomstige morfologische ontwikkeling en beheer

5.1 Toekomstige morfologische ontwikkelingen
Op basis van het morfologische gedrag van dit deel van de kust kunnen een aantal mogelijke
ontwikkelingen van de noordwest kop van Ameland worden beschreven. Voor het beheer van
de kust voor de komende jaren tot decennia is hiervoor voornamelijk de ontwikkeling van het
Oostgat en het nieuwe Bornrif van belang.

De vorming en aanlanding van het oude Bornrif is duidelijk anders dan de morfologische ka-
rakteristieken en ontwikkelingen van het nieuwe Bornrif. Het nieuwe Bornrif ligt oostelijker dan
het oude en heeft een veel kleiner volume. Het migreert als een langgerekte bank langs de
oostelijke rand van de buitendelta en zal waarschijnlijk in de komende 5 jaar bij raai 550 als
eerste een verbinding maken met de eilandkust (Figuur 5.1). Het Bornrif zal daardoor een spit
vormen en vervolgens verder naar de kust toe migreren en met het eiland verhelen. Door de
andere oriëntatie en ruim drie maal zo laag volume (zie 4.3.1) is de tijd tot de volledige verhe-
ling waarschijnlijk anders dan vorige keer, toen het ca. 20 jaar duurde. Ook zal door het lage-
re volume waarschijnlijk niet weer een grote strandhaak ontstaan die langs de hele noordwest
kust van het eiland ligt. Mogelijk ontstaan er wel kleinere vergelijkbare structuren en kan se-
diment zich oost- en westwaarts langs de kust verplaatsen. Naar verwachting zal de hoeveel-
heid sediment van het Bornrif, 2.5 miljoen m3 boven -3 m NAP, niet sterk toenemen (zie
4.3.1). De hoeveelheid sediment die met de aanlanding op de eilandkust terechtkomt, zal dus
ook ruim drie maal lager zijn dan met de aanlanding van het oude Bornrif.

In de jaren tot er een verbinding tussen het Bornrif en de kust ontstaat, zal de kust zich verge-
lijkbaar gedragen als op dit moment. Mogelijk wordt de erosie (duin en vooroever) tussen raai
300 en 400 iets minder als het westelijke deel van het Bornrif verder aanzandt en daardoor
de golven meer dissiperen. Stormen kunnen nog steeds voor grote incidentele erosie van de
duinenrij zorgen en dus een plotselinge teruggang of zelfs doorbraak van de buitenste dui-
nenrij. Na het vormen van de verbinding zal de getijdestroming in het Oostgat afnemen. Hier-
door zal het Oostgat ondieper worden doordat minder sediment door de stroming wordt afge-
voerd, zoals ook te zien was in de ontwikkeling van de aanlanding van het oude Bornrif.

Op basis van de huidige inzichten lijkt deze aanlanding binnen korte tijd te kunnen plaatsvin-
den. Dit is echter afhankelijk van het gedrag van het Oostgat en condities die op zullen treden
(bijvoorbeeld significante stormen die de bank sneller tegen de kust aan kunnen drukken). De
huidige ontwikkeling van het Oostgat laat zien dat de geul dichtgedrukt word door het land-
waarts verplaatsende Bornrif. Er is geen geulmigratie of verdieping zichtbaar, maar juist uit-
bouw van de kust langs delen van de geul.

Als de stroming in het Oostgat sterker blijkt dan de dichtdrukkende werking van het Bornrif en
de geul wel gaat migreren dan zal de ontwikkeling anders verlopen. Wat we bij veel van de
zeegaten zien is dat door het landwaarts verplaatsen van banken er tussen de bank en de
kust een geul vormt. Deze geul blijft dan stabiel aanwezig, maar word onder invloed van de
landwaarts verplaatsende bank de kust ingedrukt. De migratie zal het eerste optreden ter
hoogte van het ondiepste deel van het Bornrif waar grotere zanddruk is door de grotere hoe-
veelheid sediment, dat is rond raai 550. Dit deel van de kust zit nog ruim in het sediment. In
de eerstvolgende jaren zorgt dit dan ook niet voor grote problemen wat betreft BKL-
overschrijdingen. De kust tussen raai 300 en 400 zal zich komende jaren blijven ontwikkelen
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zoals nu gebeurt, ook nadat de migratie rond raai 550 is begonnen. Momenteel vertoont het
Oostgat niet deze migratie.

Figuur 5.1 Op basis van de lineaire trends van de landwaartse en zeewaartse zijde van het Oostgat is de ver-
wachting dat binnen 2 tot 4 jaar tussen raai 520-600 de geul dichtslibt.

5.2 Mogelijke beheerstrategieën
In morfologisch dynamische gebieden zoals buitendeltas bestaat er op een termijn van 20
jaar een grote onzekerheid over het morfologische gedrag. Op basis van de huidige morfolo-
gische ontwikkelingen kan wel worden geconcludeerd dat er niet gerekend hoeft te worden
op een kustuitbouw nabij raai 300-400, zoals eerder waargenomen met de aanlanding van
het oude Bornrif. Het nieuwe Bornrif zal naar waarschijnlijkheid verder oostwaarts aanlanden
waardoor de kust nabij raai 300-400 daardoor niet veel zal veranderen. Gezien het feit dat er
nog geen aanwijzingen zijn voor de vorming van een derde Bornrif plaat zal zo’n aanlanding
de komende 20 jaar waarschijnlijk ook niet plaats vinden. Een gevolg hiervan is dat de ero-
siesnelheid (zonder suppleties) van de afgelopen jaren de komende tijd zal continueren. In
het gunstigste geval zal er een nieuw evenwicht ontstaan waardoor er stabilisatie optreedt.
Mede doordat met aanlanding van het nieuw Bornrif, het Oostgat mogelijk gaat verdwijnen.
Hoewel er op dit moment nog geen duidelijke aanwijzing toe is, is het over een periode van
20 jaar zeker mogelijk dat er geulvorming langs de kust gaat optreden. Het ontstaan van kort-
sluitgeulen langs de eilandkoppen treedt veelvuldig op. Geulvorming zou de erosie dan kun-
nen laten toenemen. Het is zaak om de eventuele geulvorming goed in de gaten te houden.

Er lijken voor dit gebied twee beheerscenario’s mogelijk (zie Figuur 5.2 voor indicatie op de
kaart):
• De huidige kustlijn handhaven. Dit betekent dat de BKL dient te worden verplaatst naar

de huidige MKL-positie en met suppleties moet worden gehandhaafd.
• De huidige kustlijn niet handhaven, Dit betekent dat de BKL landwaarts verlegd moet

worden. Dit kan tot de primaire waterkering: een teruglegging van circa 300-600m. In dit
scenario zal zich een slufter vormen omdat ook de zeereepduinen niet langer worden
gehandhaafd en zullen doorbreken.

Scenario 1: huidige kustlijn
Een uitwerking van het eerste scenario betekent dat er ca. 0,6 Mm3 per jaar moet worden
gesuppleerd om de erosie te compenseren (zie ook Hoofdstuk 4.3.3.4). Het is mogelijk dat
deze suppletie intensiteit zal afnemen bijvoorbeeld als het gevolg van het afsluiten van het
Oostgat. In dit scenario moet er overigens wel rekening worden gehouden met het feit dat het
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zeereepduin tussen raai 300-400 ernstig verzwakt is (zie Hoofdstuk 4.4.3). Een gevolg hier-
van is dat er een aannemelijk kans bestaat op doorbreken tijdens storm condities.

Momenteel wordt de BKL op vele posities overschreden. Uit beheeroogpunt is het daarom
praktisch om de BKL op deze posities terug te leggen naar de positie van de huidige MKL (ter
hoogte van de buitenste duinenrij (de stuifdijk)). Een mogelijke verplaatsing van de BKL ge-
baseerd op de MKL van 2013 (voor de Sinterklaasstorm) is weergegeven in Tabel 5.2.

Tabel 5.1 BKL voorstel op basis van beheer scenario waarbij de huidige kustpositie wordt verdedigd. De
boven- en ondergrens geven een marge van 10% op basis van de MKL2013.
Raai BKL MKL2013 Bovengrens Ondergrens
Ameland - 100 19 84 BKL voldoet
Ameland - 140 94 147 BKL voldoet

Ameland - 200 165 136 150 123
Ameland - 201 160 133 147 120
Ameland - 202 170 136 150 123
Ameland - 203 190 142 156 128
Ameland - 204 210 151 166 136
Ameland - 220 360 252 277 227
Ameland - 240 440 307 338 276
Ameland - 260 450 307 338 277
Ameland - 280 450 308 339 278
Ameland - 300 455 295 325 266
Ameland - 301 460 295 324 265
Ameland - 302 465 298 328 269
Ameland - 303 475 311 342 280
Ameland - 304 480 325 358 293
Ameland - 320 560 403 443 362
Ameland - 340 620 467 513 420
Ameland - 360 660 552 608 497
Ameland - 380 670 642 706 578
Ameland - 400 670 721 BKL voldoet
Ameland - 500 830 1368 BKL voldoet

Scenario 2: natuurlijke dynamiek toestaan
Een uitwerking van een tweede scenario zal leiden tot een doorgaande landwaartse trend als
het gevolg van de optredende erosie. Afhankelijk van het raainummer bevindt de primaire
waterkering zich 300 tot 600 meter landwaarts van de MKL (Figuur 2.1). Wanneer er conser-
vatief gerekend wordt, zonder de zandvangende effecten in de vallei of een afname van de
erosie, zal de duinvallei eroderen. De erosiesnelheid van de afgelopen 10 jaar varieert op
raainiveau tussen de 25 en 150 m3/m per jaar gebaseerd op de MKL-zone (ca. +3 tot -4,4 m
NAP met huidig suppletiebeleid). Rekenende met een werkzame hoogte van 6 meter (+2 m
duinvallei en -4 m vlakte op zee) en een erosie van 25 tot 150 m3/m per jaar resulteert dit in
een teruggang van 5-25 m/jaar. Over een tijdspanne van 20 jaar betekent dit een totale te-
ruggang van 100 tot 500 m. De gepresenteerde waardes zijn slechts indicatief (kan
meer/minder zijn) en de exacte waardes zijn veel complexer en hangen bijvoorbeeld af of de
kust lineair blijft migreren of meer richting een evenwichtspositie gaat, waarbij de landwaartse
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migratie afneemt over tijd. De indicatieve waardes laten echter wel zien dat met de huidige
migratiesnelheid de primaire waterkering niet binnen 20 jaar wordt bereikt.

Figuur 5.2 Huidige BKL en potentiele nieuwe posities van de BKL
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6 Conclusies & aanbevelingen

6.1 Conclusies
In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen genoemd, de volgende paragraaf
geeft antwoord op de detailvragen die in paragraaf 1.3 zijn genoemd.

1. Het Oostgat is gevormd door de groei en landwaartse migratie van het nieuwe Born-
rif. Het Oostgat fungeert op het moment slechts beperkt als stroomvoerende geul,
aangezien een afname van het stroomoppervlak niet leidt tot een toename van de
diepte of erosie aan landwaartse zijde. Naar verwachting zal binnen 5 jaar het Oost-
gat worden afgesloten door vernauwing van de geul rond raai 550. Dit zal resulteren
in een afgesloten stroomgeul en verdere aanlanding van het nieuwe Bornrif in de
daaropvolgende jaren. Door een kleiner volume dan het oude Bornrif en de meer
oostwaartse ligging zal deze aanlanding niet precies hetzelfde verlopen als de vorige.
Er zal waarschijnlijk niet een vergelijkbare grote strandhaak vormen, maar wel een
kleinere met vergelijkbare vorm. Ook zal de hoeveelheid sediment dat de kust bereikt
ruim drie maal kleiner zijn dan vorige keer.

2. De BKL-overschrijden voor raai 300-400 zijn het gevolg van uitsmeren van de strand-
haak en van golfgedreven erosie (Figuur 4.46). De grote (duin)erosie in 2013 is het
directe gevolg van de Sinterklaasstorm. Erosie is dus niet het gevolg van opdringen
van het Oostgat. De aanwezigheid van een geul dicht bij de kust zorgt wel dat door
golven geërodeerd materiaal direct afgevoerd wordt en niet lager in het profiel terecht
komt. De laatste jaren heeft golfenergie dit deel van de kust Ameland eenvoudiger
kunnen bereiken dan de eilandkust verder naar het oosten die meer afgeschermd
wordt door het Borrif. Dit resulteert in duinerosie tussen raai 280 en 360, terwijl de
duinen in het algemeen de in hoogte toenemen. Op plaatsen waar de terugtreding op-
treedt en het duin smal is (met name raai 300-340), kan de buitenste duinenrij op den
duur volledig eroderen. Door het smalle strand zal er ook niet snel natuurlijke duin-
groei plaatsvinden. De overige raaien zijn minder kwetsbaar door een andere positie
op de eilandkop of worden beschermd door de ligging van het ondiepere oostelijke
gedeelte van het Bornrif.

3. Gezien de te verwachtte ontwikkeling van het nieuwe Bornrif wordt verwacht dat in
het aandachtsgebied tussen raai 300 en 400 tot 2035 weinig sediment zal worden
aangevoerd. Mogelijk neemt de diepte van het westelijk deel van het Bornrif nog iets
af (Figuur 4.24), waardoor golfdissipatie toeneemt en daarmee de golferosie afneemt.
Ook zal, zodra de eerste verbinding tussen het nieuwe Bornrif en de kust is gevormd,
de afvoer van zand uit door het Oostgat afnemen. Er wordt na 2035 geen natuurlijke
grote aanvoer van sediment door aanlanding van het Bornrif verwacht.

4. De voorgaande conclusie leidt tot de gevolgtrekking dat handhaving van de huidige
kustlijn alleen mogelijk is door middel van suppleties. De inspanningen daartoe zullen
tot 2035 aanzienlijk zijn: 12 Mm3 uitgaande van 0,6 Mm3/jaar afslag zoals gebaseerd
op de periode 2005-2014. Bij kusthandhaving op de huidige MKL-positie is ook een
landwaartse verlegging van de huidige BKL wenselijk. Een andere mogelijkheid is het
loslaten van de kustlijn. In dat geval zullen de duinen verder eroderen en de achter-
liggende duinvallei veranderen in een slufter waar tijdens stormvloeden water naar
binnen komt. Voor de veiligheid is komende jaren geen gevaar omdat de duinen van
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de primaire waterkering er nog achter liggen. Om te bepalen hoe lang het duurt voor-
dat de primaire kering bereikt wordt zonder suppleties zijn nog vervolgstudies voor
nodig.
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6.2 Beantwoording detailvragen

Vragen Conclusie
Hoe snel migreert de geul (het
Oostgat) landwaarts?

Het Oostgat vertoont een landwaartse migratie van
100-150 m/jaar. De zeezijde van de geul verplaatst
zich landwaarts als gevolg van sedimenttransport
vanaf het Bornrif met een snelheid van 75-150 m/jaar.
De landzijde van de geul toont op sommige delen
zeewaartse verplaatsing, en op sommige landwaartse.

Wat is de verwachtte ontwikkeling
van het Oostgat

De meest waarschijnlijke ontwikkeling is dat het Oost-
gat binnen 5 jaar zal worden afgesloten rond raai 550
door het begin van de aanlanding van het nieuwe
Bornrif. Er bestaat echter ook een mogelijkheid dat de
geul openblijft doordat stroomsnelheden toenemen.

Wat zijn de consequenties voor het
beheer als het gevolg van het Oost-
gat?

In de eerstkomende jaren zal er weinig veranderen
aan de erosieproblemen van Ameland NW. Mogelijk
neemt de diepte van het westelijk deel van het Bornrif
nog iets af, waardoor golfdissipatie toeneemt en
daarmee de golferosie afneemt.

Wat is de reden voor de terugtrek-
kende kust?

De erosie is niet een gevolg van geulmigratie van het
Oostgat, maar van golfgedreven erosie. Het Oostgat
zorgt wel dat sediment verder wordt getransporteerd.
Dat raaien ten oosten van raai 400 minder erosie to-
nen hangt samen met de afschermende werking van
het Bornrif.

Wat zijn op korte of langere termijn
de gevolgen op de hier aanwezige
functies van een terugtrekkende
kust?

Op deze vraag zullen naar verwachting de geplande
modelstudies een kwantitatieve onderbouwing geven.
Op basis van de in deze studie uitgevoerde morfolo-
gische analyse is nu het volgende beeld ontstaan wat
betreft problemen langs dit stuk kust:

De komende 20-30 jaar zal de erosie van de kust tus-
sen raai 100 tot 400 doorgaan, ook als het Bornrif bin-
nen 5 jaar aan zal landen. Mogelijk wordt de erosie
verminderd door luwte van opkomende platen en
doordat het Oostgat minder sediment afvoert. Vanuit
veiligheidsoogpunt wordt er echter niet op korte ter-
mijn een probleem verwacht, gezien het grote duinge-
bied wat hier aanwezig is. Voor de NAM-locatie kan er
echter wel een probleem ontstaan op een termijn van
jaren. Op termijn kan, indien gekozen wordt om de
kustlijn niet op haar huidige positie te handhaven, de
primaire waterkering bereikt worden. Nadelige effecten
voor de natuurwaarden en waterwinning in de duinval-
lei zijn dan ook mogelijk en dienen nog nader te wor-
den onderzocht.

Wat is de invloed van suppleties en
is de kust te behouden op een be-
paalde positie?

De invloed van suppleties op de morfologische ont-
wikkeling van de kust is niet onderzocht. Wel is duide-
lijk dat suppleties belangrijk voor de sedimenthuishou-
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ding van dit deel van de kust zijn. Tussen 2005 en
2014 werd ca. 40% van de erosie met suppleties ge-
compenseerd. Wanneer de kust op de huidige positie
moet worden gehandhaafd moet de suppletie intensi-
teit verder omhoog naar 0,6 Mm3 per jaar.

Welke beheerstrategieën passen
het beste bij deze ontwikkelingen?
Wat zou een positie voor de BKL
kunnen zijn?

Er zijn twee mogelijkheden:
1 Kust vasthouden door de suppletie intensiteit te

verhogen en de zeereepduinen versterken. De
BKL wordt verlegd naar de MKL van 2013 (voor
Sinterklaasstorm). Hierbij is het wenselijk om de
de BKL naar een positie te verleggen zoals voor-
gesteld in tabel 5.1

2 Geen suppleties meer uitvoeren en natuurlijke
dynamiek van instuiving en sluftervorming (over-
wash) in de duinvallei Lange Duinen Noord toe-
staan. Daarbij zal op termijn een deel van de val-
lei eroderen. Het zou overwogen kunnen worden
om de BKL in dit geval  terugleggen richting de
primaire waterkering
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6.3 Aanbevelingen
Bij de keuze voor het vasthouden van de huidige kustpositie bestaat er een aannemelijke
kans op doorbreken. Een doorbraak zal resulteren in een supragetijde slufter waar tijdens
stormvloeden water naar binnen komt. Een dergelijke ontwikkeling kan conflicteren met het
handhaven van een BKL-positie. We adviseren daarom om hier het duin te verzwaren om zo
de kans tot doorbraak te verminderen.

Bij de keuze voor het terugleggen van de BKL naar de primaire waterkering zal de eerste
duinrij op termijn doorbreken. Het doorbreken zal gevolgen hebben op de hieraanwezige
functies en zal een impact hebben op de lokale bevolking. Daarnaast zijn de gevolgen voor
het NAM-platform bij een doorbraak nog niet duidelijk. Wij adviseren daarom deze aspecten
in nader detail te onderzoeken wanneer er voor het terugleggen van de BKL wordt gekozen.

Verder liggen er na het uitvoeren van deze studie nog een aantal vragen:
1 Hoe verhouden de stroomsnelheden (transport capaciteit) in het huidige Oostgat zich tot

de snelheden tijdens en net voor de vorige aanlanding van het Bornrif? hoe zouden de
stroomsnelheden in het Oostgat veranderen wanneer a) het doorstroomoppervlak ver-
der afneemt en b) de bank verbinding maakt met de kust van Ameland?

2 Wat is de kans op doorbraak van de eerste duinrij bij handhaven van de huidige MKL
(beheerscenario 1)?

3 Met welke snelheid trekt de kustlijn zich terug zonder suppleties (beheerscenairo 2) en
wat is de impact op het NAM-platform?

Wij stellen voor om de eerste twee vragen verder te onderzoeken met Delft3D en XBeach
modellen in deelrapportage 2. Voor derde vraag is een uitgebreidere modelstudie met
Delft3D nodig die niet past binnen deze studie.
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