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Samenvatting
Verkennend onderzoek is gedaan naar de drempelvorming in het Westgat. De ontwikkeling
van de drempels maakt deel uit van de 'gewone' dynamiek van de geulen in een buitendelta
en wordt niet zozeer veroorzaakt door menselijke ingrepen. De hoogteontwikkeling van de
drempel in het Westgat is vergelijkbaar met die van zijn voorganger Plaatgat en wordt vooral
toegeschreven aan de kloksgewijze draaiing van het Westgat waardoor deze in het verlengde
kwam te liggen van de hoofdgeul van de Zoutkamperlaag. Hierdoor nam het getijdebiet van
deze geul toe wat leidde tot de ontwikkeling van een relatief groot ebschild met een verlaagde
drempel. Door de noordwaartse oriëntatie en het ontbreken van zeewaarts ervan liggende
platen oefent golfwerking echter veel invloed uit op het ebschild en zo komen toch hoge
drempels tot stand. Op korte termijn is het mogelijk dat de drempel dieper kan komen te lig
gen dan -5 m NAP e.e.a. afhankelijk van de balans tussen getijdebiet en golfwerking.

De morfologische reacties op de afsluiting van de Lauwerszee in 1969,waardoor het getijde
biet van de Zoutkamperlaag aanzienlijk afnam, zijn niet aantoonbaar van invloed op de drem
pelvorming. De veranderingen in volumes als gevolg van de afsluiting lijken grotendeels
voorbij te zijn. Verder blijkt dat niet kan worden aangetoond dat zandsuppleties op Ameland
of de bodemdaling in het Pinkegat de ontwikkeling van drempels hebben beïnvloed.

Voor de toekomst wordt verwacht dat binnen 15-25 jaar het Westgat zover met de klok mee
zal zijn gedraaid dat deze haar watervoerende functie in belangrijke mate verliest en de
drempel verondiept. Tijdens deze periode mag verwacht worden dat de meest noordelijke
vloedgeuJaan de westzijde van de buitendelta ook verder met de klok zal meedraaien en zal

, veranderen in een ebgeul. Deze kan dan de functie van het Westgat overnemen. Het is mo
gelijk dat het Westgat bij nog verder oostwaarts draaien zonder te worden dichtgedrukt, zich
weer ontwikkelt tot een oostelijke uitstroom dieper dan -5 rn, vergelijkbaar met het vroegere
Plaatgat. Een dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen over 25 tot 35 jaar. Extrapolerend
op een gemiddelde cyclus van het opvullen van de oostelijke buitendeltageulen, mag ver
wacht worden dat de resten van het Westgat uiteindelijk rond 2040-2050 dichtgedrukt zullen
worden tegen de NW zijde van Schiermonnikoog, net als haar voorgangers. Deze voorspel
lingen zijn echter met grote onzekerheden omringd, mede doordat ze ook afhankelijk zijn van
de overige ontwikkelingen op de buitendeltaen van de geulconfiguratie binnengaats.
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1  Introductie 

1.1 Achtergrond 
Het Westgat is een eb-gedomineerde geul, die aan de noordkant van de buitendelta van de 
Zoutkamperlaag ligt (Figuur 1.1). Deze geul wordt gebruikt als vaarroute tussen Lauwersoog 
en de Noordzee en is daarmee belangrijk voor met name de visserij en de recreatievaart. Het 
Westgat wordt niet onderhouden door RWS, omdat volgens de Planologische Kern Beslis-
sing-Waddenzee en daaronder vallende beheerplannen in principe niet wordt gebaggerd in 
de buitendelta’s van de Waddenzee. Dit, omdat het een beschermd natuurgebied betreft en 
de gevolgen voor het onderhoud in een dergelijk hoogdynamisch systeem zeer moeilijk voor-
spelbaar zijn (Mulder & Lofvers, 2015). 
 
Momenteel heeft zich in de noordelijkste buitendeltageul, het Westgat, een hoge rug (drem-
pel) ontwikkeld op de overgang naar de Noordzee. Daardoor voldoet een gedeelte van de 
vaargeul niet meer aan de streefdiepte van minimaal -5 m NAP, welke is afgesproken in het 
Beheersplan Waddenzee (Min. V&W et al., 1996). Ook andere routes door het zuidelijke deel 
en het midden van de westelijke buitendelta kunnen niet de gewenste vaardiepte bieden, ten 
gevolge van morfologische dynamiek (Mulder & Lofvers, 2015). De vaargeul kan daardoor 
niet meer bij gemiddelde tijcondities betrouwbaar worden gebruikt door de aanwezige 
scheepvaart. Rijkswaterstaat is in gesprek met belanghebbenden (visserijsector, haven Lau-
wersoog, gemeente de Marne, provincie Groningen) over de mogelijkheid om het Westgat op 
voldoende diepte te brengen en te houden. 
 
Aangezien beslissingen over mogelijke ingrepen afhankelijk zijn van de verdere ontwikkeling 
van de buitendeltageulen heeft Rijkswaterstaat aan Deltares verzocht om een nadere analyse 
uit te voeren. Afgesproken is om in eerste instantie de volgende punten uit te voeren: 
1. Een beschrijving van het morfologische systeem van het Westgat, waarbij onderscheid 

gemaakt wordt tussen: 
a. Inzicht in de lange-termijn/grootschalige morfologische ontwikkelingen: hoe ont-

wikkelt het systeem zich verder, wanneer is nieuw (dynamisch) evenwicht te ver-
wachten?  

b. Inzicht in de ontwikkelingen rond eb-/vloedgeulvorming, drempelvorming, cyclici-
teit en de ontwikkeling van natte doorsnedes van de geulen. 

c. Inzicht in de gevolgen van kustsuppleties op Ameland voor het Westgat. 
2. Een prognose voor de morfologische ontwikkeling van de buitendelta/Westgat voor de 

komende 10 jaar en een doorkijk naar 20 of mogelijk 50 jaar. 
 

1.2 Doel en methode 
Het doel van deze notitie is dat deze de basis levert voor besluitvorming (in november 2015) 
over het mogelijk overgaan tot baggeren van het Westgat. Hiervoor is een indicatie nodig van 
een meest optimale vaarwegroute en een indicatie van het initiële baggerbezwaar. Dit zowel 
voor de huidige situatie, maar ook wordt een voorspelling gevraagd voor de komende 10 jaar 
met een beschrijving over verwachte ontwikkeling op termijn van 20 a 50 jaar.  
 
De studie wordt uitgevoerd op grond van beschikbare informatie, waarmee een beschrijving 
wordt gegeven van het morfologische systeem op verschillende tijd- (eeuw tot jaren) en ruim-
teschalen (van zeegat tot geul). Op grond daarvan wordt getracht een prognose te geven 
voor de morfologische ontwikkeling van de buitendelta en het Westgat in het bijzonder.  
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Figuur 1.1 Overzicht van de het Friesche Zeegat in 2012. Duidelijk zichtbaar zijn het Holwer-derbalg/Pinkegat 
zeegatsysteem tussen Ameland en het Rif/Engelsmanplaat en het zeegat Zout-kamperlaag oostelijk ervan. 
 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de dynamiek van de grootschalige ontwikkeling van het hele Friesche 
Zeegat over de periode na de afsluiting besproken op grond van aanwezige vaklodingen en 
literatuur. Voor de ontwikkeling van de geulen en platen op de buitendelta van de Zout-
kamperlaag over de laatste 15 jaar gebeurt dit op grond van nadere analyses van beheerlo-
dingen in hoofdstuk 3. De ontwikkeling van de drempels over de laatste paar jaren wordt ten-
slotte besproken in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt de conclusies en een prognose voor de 
morfologische ontwikkeling van de buitendelta en het Westgat gegeven. 
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2 Grootschalige ontwikkeling van het Friesche Zeegat  

2.1 Inleiding  
Morfologische ontwikkelingen vinden plaats op verschillende ruimteschalen, die elkaar onder-
ling beïnvloeden. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van hele zeegatsystemen (bestaand uit 
kombergingsgebied, zeegat, buitendelta en aanliggende eilandkusten) en van de geulen en 
ondiepten afzonderlijk. De drempels waar het hier om gaat worden gevormd door twee me-
chanismen, namelijk: I) ruggen tussen de buitendeltageulen van de Zoutkamperlaag, die ont-
staan door onderlinge beïnvloeding en II) overgangen van de geul naar het ebschild (= zand-
lob in de richting van de ebstroom aan het einde van de betreffende geul) . In dit hoofdstuk 
zal worden gekeken naar de grootschalige ontwikkelingen en de rol van de mens en van na-
tuurlijke ontwikkelingen. De aandacht gaat hier vooral uit naar de ontwikkeling van de buiten-
delta na de afsluiting van de Lauwerszee. Voor de diverse lodingen die hierbij gebruikt zijn, 
wordt verwezen naar figuren in dit hoofdstuk. Detailanalyses van de ontwikkeling van indivi-
duele geulen zullen worden besproken in hoofdstuk 3 en van de diverse drempels in hoofd-
stuk 4. 
 
De aanpak die in dit hoofdstuk gevolgd wordt is om eerst te kijken naar de algemene ontwik-
keling van de buitendelta’s en naar de opbouw van het Friesche Zeegat. Daarna wordt de 
mogelijke bijdrage bestudeerd van relatief grootschalige menselijke ingrepen aan de drem-
pelvorming, te weten: de effecten van de afsluiting van de Lauwerszee, de gaswinning en de 
suppleties op Ameland. Vervolgens wordt ingegaan op natuurlijke grootschalige ontwikkeling 
van de buitendeltageulen met speciale aandacht voor het Westgat. 
 

2.2 Algemene ontwikkeling van buitendelta’s 
Buitendelta’s van de Waddenzee worden vooral opgebouwd door de bezinking van zand dat 
meegevoerd wordt door de ebstroom vanuit het achterliggende kombergingsgebied en de 
daar tegenin werkende golven. De diverse getijstromen volgen hun eigen pad, omdat het 
ebwater nog wegstroomt vanuit het kombergingsgebied, terwijl vanuit de Noordzee het 
vloedwater alweer naar binnen beweegt via de vloedgeulen langs de kust. De ebstroom be-
weegt vooral via de hoofdgeul en heeft door haar traagheid de neiging rechtdoor in zee uit te 
willen stromen (rode pijl in Figuur 2.1).  
 
Op de Noordzee langs de Waddenzee loopt het getij van west naar oost. Hierdoor hebben de 
vloedgeulen een westelijke oriëntatie (zwarte pijlen aan de westkant in Figuur 2.1). Door het 
grote tijdsverschil kan er ook langs de oostkant van de ebstroom een vloedstroom naar bin-
nen bewegen en kan daar nog een extra vloedgeul aanwezig zijn (zwarte pijl aan de oostkant 
in Figuur 2.1). Door het verhang van het getij kan ook het eindpunt van de hoofdgeul, de 
ebgeul, naar het westen worden georiënteerd, omdat daar de ebwaterstand lager is dan in de 
hoofdgeul. 
 
Daarnaast is er sprake van een stevige golfwerking vanuit de Noordzee wat er voor zorgt dat 
de zanden van de buitendelta naar binnen worden “geveegd” (blauwe pijlen in Figuur 2.1). Zo 
is er sprake van twee tegengestelde krachten: het ebgetij en de daartegenin werkende gol-
ven. De grootte en locatie van de buitendelta wordt uiteindelijk bepaald door de balans tussen 
het getijdebiet (vooral de ebstroom) en de golfwerking. Een afname van het getijdebiet leidt 
over het algemeen tot een kleinere buitendelta. 
 
Door diverse processen (zie paragraaf 2.7 voor meer gedetailleerde uitleg) hebben de geulen 
de neiging om met de klok mee te migreren (witte migratiepijl in Figuur 2.1). In de tijd bewe-
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gen de buitendeltageulen zo over de buitendelta en veranderen van vloedgedomineerd naar 
ebgedomineerd en weer terug, als ze onderweg niet dichtgedrukt worden door migrerende 
zandplaten. Aan de westzijde zorgen vooral de buitenbochtwerking en de vorming van platen 
tussen de diverse buitendeltageulen ervoor dat er een tendens bestaat om naar het noorden 
op te schuiven. De hoofdgeul wordt, zoals boven aangegeven, gedomineerd door de eb-
stroom die door haar traagheid rechtdoor gaat. Buitendeltageulen die daardoor beïnvloed 
worden zullen kloksgewijs draaien. Ook oostelijk van de hoofdgeul zal het kloksgewijs draai-
en doorgaan door het west-oost overtrekkende Noordzee-getij en de golfgedreven oostwaart-
se verplaatsing van zandbanken. Voor het specifieke geval van de Zoutkamperlaag wordt 
e.e.a. nader uitgelegd in paragraaf 2.7.  
 

 
Figuur 2.1 Schematische voorstelling van de buitendelta processen. In groen de eilanden en in blauw de belan 
rijkste geulen. Voor verdere uitleg: zie tekst. 
 

2.3 Twee zeegatsystemen 
Het Friesche Zeegat bestaat uit twee zeegatsystemen, namelijk de oostelijke Zoutkamperlaag 
en het meer westelijk gelegen zeegat Pinkegat/Holwerderbalg (Figuur 1.1). Deze worden van 
elkaar gescheiden door de Engelsmanplaat en het Rif. De Engelsmanplaat ligt op een mas-
sieve, mid-Holocene, mariene klei die aanwezig is op een diepte van -5m NAP (Sha, 1990b). 
Het Rif ligt daar zeewaarts van. Uit de beschikbare lodingen vanaf 1832 blijkt dat de westelij-
ke grens van de Engelsmanplaat 5 km naar het oosten is verschoven, maar dat de westelijke 
grens van de Zoutkamperlaag een vrij vaste ligging kent (Sha, 1990b; Oost & de Haas, 1992; 
Huijs, 1993). Behoudens wat kleine verschuivingen over ca. 1 km (bijv. na 1969) is het wantij 
tussen Pinkegat en Zoutkamperlaag ten zuiden van de Engelsmanplaat vanaf 1832 vrij sta-
biel qua ligging (Oost, 1995). Daarmee zijn de twee kombergingsgebieden van Pinkegat en 
Zoutkamperlaag te beschouwen als nagenoeg onafhankelijk van elkaar. Dat is niet het geval 
voor de buitendelta’s: de grotere buitendelta van de Zoutkamperlaag omsluit de kleinere bui-
tendelta van het Pinkegat. Omgekeerd is het ook zo dat bij een oostelijke ligging van (een 
deel van) de geulen van het Pinkegat, zich ebschilden vormen die verstoppend werken voor 
de zuidelijke buitendeltageulen van de Zoutkamperlaag (Huijs, 1993; zie onder). 
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2.4 Effecten afsluiting Lauwerszee 
Hieronder volgen in cursief een aantal enigszins aangepaste vragen naar aanleiding van de 
vragen die I&M gesteld heeft in de opdracht en in latere gesprekken met betrekking tot de 
drempelvorming. 
 
1. In hoeverre zijn de door de afsluiting van de Lauwerszee ontstane morfologische veran-

deringen op de buitendelta van de Zoutkamperlaag nu van belang voor de ontwikkeling 
van de drempels en in hoeverre mag verwacht worden dat de invloeden daarvan in de 
toekomst nog verder toenemen?  

 
Uit de grootschalige sedimentbalansen blijkt dat uit de kustzone en de buitendelta van het 
Friesche Zeegat in de periode 1935-2005 ruim 80*106 m3 sediment is geërodeerd (Elias et 
al., 2012). In dezelfde periode nam het sedimentvolume in het kombergingsgebied toe met 
91*106 m3. Bij nader inzoomen blijkt dat er een duidelijke verdeling in de tijd aanwezig is. De 
geschiedenis van de morfologische ontwikkeling van het Friesche Zeegat en in het bijzonder 
de Zoutkamperlaag over afgelopen eeuw is op te delen in twee periodes: de periode vóór en 
de periode ná de afsluiting van de Lauwerszee.  
 
Toen in 1969 de Lauwerszee werd afgesloten nam het kombergingsvolume van de Zout-
kamperlaag met ruim 30% af: van 305*106 m3 naar 200*106 m3 (Oost 1995, Wang 2007, 
Knaack, 2009). Het zeegat en de hoofdgeul waren qua afmetingen nog afgestemd op de gro-
tere getijdebieten van vóór de afsluiting. Na de afsluiting waren de geulen dus ruim ten op-
zichte van de afgenomen debieten. Een aanmerkelijke initiële afname van de stroomsnelhe-
den trad op (Wang et al., 1995). Dit leidde tot snelle opvulling (sedimentatie) van de geulen, 
vooral in de hoofdgeul Zoutkamperlaag (Figuur 2.2; Oost, 1995).  
 
Tevens trad een sterke netto erosie op van de buitendelta van de Zoutkamperlaag als reactie 
op de sterk afgenomen getijstroming en de relatieve toename van het belang van golfgedre-
ven processen, waarbij een groot deel van het afgevoerde zand in het kombergingsgebied tot 
bezinking kwam (Figuur 2.2; vgl. Wang & Oost, 2010). Ook werd een deel van het sediment 
richting Schiermonnikoog getransporteerd, waardoor daar de kust sterk aanzandde (Figuur 
2.3 & 2.4; Oost, 1995). Tijdens deze ontwikkeling namen lengte en de natte doorsnede van 
de geulen op de buitendelta af. Ook de natte doorsnede van de hoofdgeul Zoutkamperlaag 
nam af. De afname van de buitendelta was al bezig voor 1967, zo blijkt uit Figuur 2.2. Daar 
zijn verschillende verklaringen voor: ten eerste slibde de Lauwerszee op en werd in de afge-
lopen eeuwen tot aan haar afsluiting steeds kleiner, waardoor ook het getijdevolume en 
daarmee de buitendelta in grootte afnam. Daarnaast werd de mond van de Lauwerszee al 
vanaf 1962 verkleind wat mogelijk het getijdevolume ook verkleind heeft. En tenslotte moet 
nog rekening gehouden worden met grote onzekerheden in de lodingen van voor 1970. De 
geschatte verticale meetfout bedroeg gemiddeld (1Ϭ) 0,25 m over het 73,5 km2 grote opper-
vlak van de buitendelta (Oost, 1995). Dat levert een fout van ±18*106 m3 in de volumebepa-
lingen voor 1970. De verschillen tussen de metingen voor 1970 zijn daarmee niet significant. 
 
Het westelijk gelegen Pinkegat/Holwerderbalg zeegat is niet significant beïnvloed door de 
afsluiting van de Lauwerszee (Oost, 1995; Biegel & Hoekstra, 1995; Wang & Oost, 2010). Dit 
bekken is, zoals boven aangegeven, gescheiden van de Zoutkamperlaag, waardoor het getij-
volume hier gelijk bleef en dit zeegat daarmee dus aan belang gewonnen heeft ten opzichte 
van de Zoutkamperlaag. Wel is er mogelijk sprake van een indirect effect: door het eroderen 
van de Noordzeewaarts ervan liggende buitendelta van de Zoutkamperlaag viel de luwte weg 
voor de buitendelta van het Pinkegat die daarna ook begon te eroderen (zie onder). 
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Figuur 2.2 Overzicht van de cumulatieve sedimentatie in de vier deelgebieden zoals gedefinieerd door Oost (1995) 
vanaf 1927 tot 2007 (Wang & Oost, 2010). NB: waarden wijken af van de grootschalige studie van Elias et al, 
(2012) door andere grenskeuzen voor de kuberingsvakken en verticale schaal is verschillend in de verschillende 
plots. 
 
De veranderingen ten gevolge van de afsluiting van de Lauwerszee lijken na 2000 (groten-
deels) ten einde te zijn gekomen (Figuur 2.2; Wang en Oost, 2010). In Figuur 2.2 is duidelijk 
te zien hoe na 1967 de buitendelta van de Zoutkamperlaag afnam in volume, terwijl de bui-
tendelta van het Pinkegat eerst aangroeide en vervolgens weer kleiner werd. De komber-
gingsgebieden van zowel Pinkegat als Zoutkamperlaag sedimenteerden, maar een duidelijke 
sprong in aanzanding na 1969 is alleen zichtbaar in de laatste. De waargenomen sedimenta-
tie in het Pinkegat wordt vooral veroorzaakt door oostwaartse verschuiving van het wantij 
onder Ameland over ca. 2 km en van het wantij onder Engelsmanplaat over circa 1 km na 
1967, waardoor het gekubeerde gebied gemiddeld hoger kwam te liggen (Oost, 1995).  
 
Verder valt op hoe voor het kombergingsgebied van de Zoutkamperlaag de veranderingen na 
1969 steeds langzamer verlopen en dat de ontwikkelingen in 1995 min of meer tot stilstand 
zijn gekomen. Recente detailberekeningen voor vooral de hoofdgeulen van de Zoutkamper-
laag laten hetzelfde beeld zien (Figuur 2.3; Vermaas en Marges, in prep.). Voor de buitendel-
ta van de Zoutkamperlaag is het beeld minder duidelijk: de grootteafname ervan neemt na 
1995 af, maar verloopt grilliger dan daarvoor (Figuur 2.2). In Figuur 2.3 is te zien dat dieper 
dan -10 m NAP de erosie nog overheerst in de buitendelta voor de periode 1990-2012. Een 
mogelijke verklaring is dat op dieper water de reacties op de afsluiting nog steeds doorgaan, 
omdat de aanpassing langzamer verloopt door de geringe golfwerking.  
 
Op basis van bestaand onderzoek en de waarnemingen in dit rapport wordt geconcludeerd 
dat de aanpassingen van de Zoutkamperlaag onder invloed van de afname van het getijvo-
lume waarschijnlijk grotendeels afgelopen zijn, de veranderingen op dieper water op de bui-
tendelta daargelaten. Op grond daarvan wordt verwacht dat deze daarom in de toekomst 
geen belangrijke rol zullen spelen in de problemen met de vaardiepten. Wel moet rekening 
gehouden worden met het feit dat de dimensies van het zeegat Zoutkamperlaag zijn afgeno-
men en dat daarmee bepaalde ontwikkelingen anders zullen kunnen verlopen dan voor de 
afsluiting (zie onder).  
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Figuur 2.3 Deelgebieden met verandering in sedimentvolume tussen 1990 en 2012 in 106 m3, positieve waarden 
zijn sedimentatie, negatieve erosie (Vermaas & Marges, in prep.). 
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2. Hebben de veranderingen ten gevolge van de afsluiting van de Lauwerszee een effect 
gehad op de drempelvorming?  

 
In meer detail gekeken blijkt dat vooral de buitenste NW delen van de buitendelta’s, de meest 
golf-geëxponeerde delen, sterk geërodeerd zijn (Figuur 2.3): De kustdwarse (in- en uitgaan-
de) getijstroming is in verhouding minder sterk geworden ten opzichte van de golfwerking en 
kustlangse getijstroming. Daardoor is er sprake van een geringere zandaanvoer naar de bui-
tendelta (vooral met de ebstroom). Netto nam de buitendelta zo in sedimentvolume af. Dit 
proces zal doorgaan tot een nieuw “evenwicht“ ontstaat. Dit terugtrekken van de NW zijde 
trad op voor zowel de buitendelta van de Zoutkamperlaag als het Pinkegat. Aangezien net is 
geconcludeerd dat het getijvolume van het Pinkegat niet aanmerkelijk was afgenomen, moet 
hier gedacht worden aan een andere verklaring. De terugtrekking bij het Pinkegat zal waar-
schijnlijk het gevolg zijn van het wegvallen van de luwte geboden door het aanvankelijk nog 
aanwezige noordwestelijke deel van de buitendelta van de Zoutkamperlaag, dat zeewaarts 
lag van de kleine buitendelta van het Pinkegat.  
 
Het kleiner worden van de buitendelta kan er ook toe leiden dat golfwerking vanuit de Noord-
zee verder Waddenwaarts zal kunnen doordringen (vgl. Dunsbergen, 1995), waardoor de 
buitendelta mogelijk ook hoger zou kunnen worden. Mocht een dergelijke verhoging zijn op-
getreden op de buitendelta van de Zoutkamperlaag, dan is dat geen overheersend effect. De 
ontwikkeling van de buitendelta’s van het Amelander Zeegat en de Zoutkamperlaag (Elias et 
al., 2012), en van de andere zeegaten (gegevens RWS) laat zien dat de lokale hoogteontwik-
keling niet zozeer wordt bepaald door de grootte van de buitendelta, maar vooral door de 
ontwikkeling en oriëntatie van platen en geulen. In een afgeschermde situatie wordt de drem-
pelhoogte vooral bepaald door de interactie van eb- en vloedgeulen en speelt golfwerking 
een ondergeschikte rol. Pas als een geul niet afgeschermd wordt door platen en de volle 
kracht van de Noordzeegolven ondergaat is de verhouding golven-getijstroming direct van 
belang voor de drempelhoogte in de zin dat relatief meer getijstroming zorgt voor een verdie-
ping van de drempel en meer golfwerking tot een verondieping (zie paragraaf 2.7.3). Resu-
merend kan geconcludeerd worden dat de verkleining van het getijdevolume geen aantoon-
bare invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de drempels. 
 
3. Wat heeft de verkleining van het getijvolume van de Zoutkamperlaag voor effect op de 

dimensies van de individuele buitendelta-geulen, ebschilden en de drempelvorming?  
 
Aangezien het getijvolume afnam mag verwacht worden dat ook de natte doorsnede van de 
getijdegeulen afnam. Dit is ook duidelijk waarneembaar in de vaklodingen (Figuur 2.4 & 2.5). 
Bij een kleinere natte doorsnede zou verwacht mogen worden dat ook de diepten van de geu-
len vaker minder groot zijn en dat dit zou kunnen leiden tot hogere drempels. De verkleining 
van de getijdevolumes zal ook tot gevolg hebben dat ook de sedimentvolumes van de voor 
de ebgeulen liggende ebschilden kleiner zullen worden. Als we de lodingen van vóór de af-
sluiting vergelijken met de lodingen erna (vooral na 1990 als de grootste veranderingen t.g.v. 
de afsluiting zich voltrokken hebben), dan blijken de ebschilden inderdaad kleiner te zijn ge-
worden. 
 
Of de drempelhoogte nu primair is toegenomen door deze ontwikkelingen is zeer de vraag. 
Andere mechanismen lijken belangrijker, zo valt af te leiden uit de historische ontwikkeling. In 
het verleden is het namelijk vaker voorgekomen dat de drempels van het Westgat of zijn 
voorloper ondieper dan -5 m NAP waren, ook voor de afsluiting van de Lauwerszee (zie Fi-
guur 2.4 & 2.5). In de meeste situaties, o.a. in 1979, 1982, 1991, 1994, 2000, was de oost-
waarts georiënteerde geul langs de kop van Schiermonnikoog dan nog dieper dan -5 m NAP. 
In 1949 was echter ook naar het oosten toe geen doorgang dieper dan -5 m NAP. Toen be-
stond dus eenzelfde situatie als momenteel, waarbij er geen doorgang dieper dan -5m NAP 
naar open zee is. De hoogte van de drempels in het Westgat en zijn voorgangers lijkt daar-



 

 

 
1220040-002-ZKS-0015, 27 november 2015, definitief 
 

 
Morfologische beschouwing ontwikkeling vaarweg buitendelta Zoutkamperlaag  
 

9 

 

mee niet bepaald te worden door de grootte van de ebschilden. De aan- of afwezigheid van 
een diepe doorgang blijkt vooral af te hangen van de oriëntatie van de geulen en de ligging 
van de platen (zie paragraaf ontwikkeling buitendeltageulen).  
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Figuur 2.4 Morfologie Friesche zeegat 1927 t/m 1997 (zie Figuur 2.5 voor legenda). 
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Figuur 2.5 Morfologie Friesche zeegat 2000 t/m 2015. 
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4. In hoeverre heeft de verkleining van het getijvolume invloed op de verplaatsingssnelheid 
van buitendeltageulen en daarmee op de frequentie van optreden van drempelvorming?  

 
Het lijkt er op dat “cyclische” ontwikkelingen op de buitendelta sneller verlopen naarmate het 
zeegat een kleiner getijvolume heeft. Voor de afsluiting van de Zuiderzee verlandde elke 100-
150 jaar een buitendeltageul op ZW Texel (Oost et al, 2004); het Amelander Zeegat vertoont 
een cyclisch gedrag dat zich elke 50-60 jaar herhaalt (Israël & Dunsbergen, 1999); de Zout-
kamperlaag elke 20-54 jaar en het Pinkegat 20-40 jaar (Oost, 1995). Dat betekent echter niet 
dat ook de buitendeltageulen sneller migreren naarmate het getijvolume kleiner is. Joustra 
(1971) vond geen significant verband tussen de draaisnelheid van buitendeltageulen en hun 
natte doorsnede die weer bepaald wordt door het getijvolume. Het is dus niet zo dat de klei-
nere buitendeltageulen na de afsluiting sneller draaien, waardoor vaargeulen veranderlijker 
worden. . 
 
Samenvattend: al met al kan niet overtuigend geconcludeerd worden dat de getijvolume-
afname van de Zoutkamperlaag in het verleden nu een rol speelt in de waargenomen drem-
pelvorming of leidt tot snellere veranderingen van de positie van de geulen. 
 

2.5 Bodemdaling door gaswinning 
Ook zou de bodemdaling door gaswinning eventueel van invloed kunnen zijn op de ontwikke-
lingen in de buitendelta van de Zoutkamperlaag en daarmee misschien op de drempelvor-
ming. Het Pinkegat en de voorliggende Noordzeebodem kennen ten gevolge van gaswinning 
een forse bodemdaling (NAM, 2013). De belangrijkste daling wordt veroorzaakt door het gas-
veld Ameland. Vermaas & Marges (in prep.) hebben berekend dat het volume als gevolg van 
bodemdaling tussen 1986 en 2009 13±1*106 m3 bedroeg voor Waddenzee plus Noordzee (= 
bodemdalingsschotel – bodemdaling Ameland). De bodemdalingsschotels van de overige 
gaswinning worden tot 2013 geschat op minder dan 0,1*106 m3 (NAM, 2013), wat een te ver-
waarlozen hoeveelheid is. 
 
De verstoringen van het Pinkegatsysteem door gaswinning zijn relatief klein te noemen ten 
opzichte van de sedimentbewegingen (Hoeksema et al, 2004; Vermaas & Marges, in prep.; 
Figuur 2.3). In het algemeen wordt aangenomen dat de dalingsschotel wordt opgevuld met 
sediment uit de omgeving. Hierdoor kan verlaging optreden rondom de bodemdalingsschotel. 
Door de diepere ligging wordt extra sediment ingevangen en treedt na verloop van tijd aan-
vulling op van de daling. Dit beeld komt ook naar voren uit de monitoring en studies aan 
zandwinputten (Hoeksema et al., 2004; Wang & Eysink, 2011; NAM, 2013). Het sediment zal 
voor de bodemdaling in het Pinkegat vooral afkomstig zijn van het bovenstroomse eiland 
Ameland. Wanneer Figuur 2.3 bekeken wordt, dan blijkt ook dat het bovengenoemde volume 
van de bodemdaling klein is vergeleken met de netto volumeveranderingen (en dus zeker 
met de grotere bruto volumeveranderingen) in het Friesche Zeegat. Wang & Oost (2010) ma-
ken aannemelijk dat de bodemdaling weinig invloed uitoefent op de ontwikkeling van Rif-
Engelsmanplaat, zodat het onwaarschijnlijk is dat het significant doorwerkt op de Zout-
kamperlaag.  
 

2.6 Zandsuppleties op Ameland 
Verder speelt nog de vraag in hoeverre de zandsuppleties op Ameland een rol spelen. Eén 
van de veronderstellingen van de stakeholders was dat de grote hoeveelheden suppletiezand 
als het ware hadden geleid tot de drempelvorming (Mulder & Lofvers, 2015).  
 
Elias en Bruens (2013) geven een gedetailleerd beeld van de morfologische ontwikkelingen 
rond het eiland Ameland en de aangrenzende zeegaten. Uit deze studie volgt dat er waar-
schijnlijk een zeer groot sedimenttransport van west naar oost langs het eiland optreedt; een 
beeld dat ook bevestigd wordt door Vermaas et al. (2013). Elias en Bruens (2013) geven aan 
dat, gecorrigeerd voor ca. 19*106 m3 aan suppleties oostelijk van km raai 7.00 in de periode 
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1980-2011, netto zandverliezen optreden op de kust van centraal Ameland van 0,7*106 
m3/jaar. Vermaas & Marges (in prep.) berekenen 0,55*106 m3/jaar (inclusief suppleties) voor 
de periode 1990-2012. Zij stellen: “Het lijkt waarschijnlijk dat het merendeel van dit verlies 
door het Pinkegat-systeem wordt opgenomen”.  

 
Figuur 2.6 Overzicht conceptueel model sedimentstromen en uitwisseling Ameland, Pinkegat, Engelsmanplaat, 
Zoutkamperlaag en Schiermonnikoog (gele pijlen) en in rood de geschatte sedimentatie (+) en erosie (-) in 106 m3 
over de periode 1990-2012: blauwe pijl = suppleties (+19 106 m3); blauwe cirkel: bodemdalingsgebied Ameland 
met daling (-13 106 m3; Vermaas & Marges, in prep.); gele pijl voor kust Ameland = schatting kustparallel transport 
(Vermaas & Marges, in prep.); kleine halve cirkel = buitendelta Pinkegat (vnl. naar Vermaas & Varges, in prep.); 
grote halve cirkel = buitendelta Zoutkamperlaag (Vermaas & Varges, in prep & Wang en Oost, 2010); kombe 
gingsgebieden Pinkegat en Zoutkamperlaag (vnl. naar Wang en Oost, 2010). Cijfers dienen te worden gezien als 
indicatie. Voor alle duidelijkheid: voor de bodemdaling en de suppletie is niet gecompenseerd in de andere cijfers. 
Bij wijze van illustratie: de bodemdaling in het kombergingsgebied van het Pinkegat is opgevangen door extra s 
dimentatie waardoor netto op nul wordt uitgekomen. Met name aan de Noordzeezijde zijn de sedimentaire verand 
ringen een orde groter dan de menselijke ingrepen. 
 
Het sterke oostwaartse netto sedimenttransport is relatief klein vergeleken met de totale vo-
lumeveranderingen (Figuur 2.2, 2.3 en 2.6) en daarnaast zal een deel worden afgevangen 
door de bodemdalingsschotel. De diverse beschouwingen over het Pinkegat stellen dat er 
een grote dynamiek is waardoor het zand afkomstig van de kust van Ameland voor een be-
langrijk deel zal worden verspreid over een groot gebied voordat het Zoutkamperlaagsysteem 
bereikt wordt (Oost, 1995; Wang & Oost, 2010). Een directe aanvoer richting Zoutkamperlaag 
lijkt daarmee onwaarschijnlijk. Waarschijnlijker is dat zand van het Pinkegatsysteem het Rif-
Engelsmanplaat systeem voedt en vandaar pas richting buitendelta Zoutkamperlaag gaat (zie 
paragraaf 2.7). Of dit wezenlijk anders zou zijn gelopen zonder de suppleties (of zonder de 
bodemdaling) kan niet worden bewezen. De berekende sterke veranderingen in de twee zee-
gatsystemen van het Friesche Zeegat en de voorliggende Noordzee (Figuur 2.3) maken het 
onmogelijk om nog na te gaan waar het suppletiezand is gebleven: het is relatief een te kleine 
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hoeveelheid om te kunnen volgen gezien de grote veranderingen in het gebied. Daarmee is 
het onwaarschijnlijk dat de suppleties een belangrijke rol te spelen in de ontwikkelingen op de 
buitendelta van de Zoutkamperlaag. 
 

2.7 Ontwikkeling buitendeltageulen  
De buitendeltageulen van de Zoutkamperlaag, zoals alle zeegatsystemen van de Nederland-
se Waddenzee, bewegen zich over het algemeen in de richting van de wijzers van de klok 
over de buitendelta, waarbij ze van getijdedominantie kunnen veranderen (Figuur 2.4, 2.5 & 
2.7; Van Veen, 1936; Joustra, 1973; Oost, 1995). Van tijd tot tijd ontwikkelen zich WNW-OZO 
lopende vloedgeulen aan veelal de zuidwestelijke zijde van de buitendelta onder invloed van 
het getijverhang (richting van het maximaal motorisch vermogen; van Veen, 1936; Huijs, 
1993) en de afwezigheid van nabije concurrerende buitendeltageulen (Oost, 1995). De ont-
wikkeling van deze vloedgeulen vindt plaats via het vormen van nieuwe geulen of door door-
braken vanuit bestaande geulen in de richting van de hoofdgeul.  
 

 
Figuur 2.7 Schematische weergave van het gedrag van de buitendeltageulen van de Zoutkamperlaag geproje 
teerd op de bathymetrie van 2012. Rode pijlen geven migratierichtingen aan: Zwart: 1. Nieuwe vloedgeulen vormen 
zich overwegend aan de zuidwestkant van de buitendelta, de verplaatsing van de geulen en hun onderlinge intera 
tie verloopt grillig waarbij de positie van drempels en hun hoogte snel kan veranderen; 2. De vloedgeulen verand 
ren door migratie in ebgeulen en krijgen een maximaal debiet waarbij een qua diepte vrij stabiel ebschild ontstaat 
door de balans tussen golven en getijstroming; 3. Bij verder doordraaien verliest de geul haar maximale debiet en 
wordt minder goed bevaarbaar. 4. Bij nog verder doordraaien wordt de geul veelal weer vloedgedomineerd en 
wordt deze uiteindelijk dichtgedrukt door landwaartse migratie van de zandplaat ten westen ervan.  

2.7.1 Bewegen van zuid naar noord 
De geulen aan de westzijde van de buitendelta van de Zoutkamperlaag bewegen zich van 
zuid naar noord onder invloed van buitenbochtwerking (middelpuntvliedende kracht), plaat-
vorming aan het eind van meer zuidelijke geulen (Oost, 1995) en de werking van het Pin-
kegat (zie 2.7.2; Huijs, 1993). De buitendeltageulen zijn veelal georiënteerd naar het westen 
waar het Noordzeegetij vandaan komt. Bij het noordwaarts verplaatsen veranderen de geulen 
veelal van karakter: van overwegend vloed-gedomineerd naar overwegend eb-gedomineerd. 
Zuidelijk ervan kan dan weer een nieuwe vloed-gedomineerde buitendeltageul vormen. Meer 
naar het noorden treedt incidenteel ook nieuwvorming van buitendeltageulen op. Waar geu-
len dicht bij elkaar liggen wordt het sediment dat door de ene geul naar binnen wordt gevoerd 
door de andere weer terug gevoerd. Zo ontstaat een zandcirculatiecel zoals beschreven door 
Van Veen (1950) en vormen zich drempels en ruggen tussen beide geulen. Deze ruggen en 
drempels kunnen samen met de vloed- en ebschilden ondiepten opleveren die beperkend zijn 
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voor de scheepvaart. De ontwikkelingen in het gebied maken het ontstaan en verdwijnen van 
drempels in dit gebied buitengewoon veranderlijk, grillig en onvoorspelbaar (Oost, 1995). 
Vanaf 2012 zijn zuidelijk van het Westgat twee vloedgeulen aanwezig. Deze vloedgeulen 
kennen aanzienlijke drempels die nog lijken te groeien (zie Figuur 2.5: situatie 2015).  

2.7.2 Beïnvloeding door het Pinkegat 
De meest zuidwestelijke geulen aan de westkant van de Zoutkamperlaag buitendelta worden 
van tijd tot tijd beïnvloed door het Pinkegat. Dit gebeurt indien geulen van het Pinkegat ver 
oostwaarts liggen, goed ontwikkeld zijn en een N of NNO oriëntatie hebben. Daarbij komen 
de ebschilden van het Pinkegat voor de mond van de vloedgeulen van de Zoutkamperlaag te 
liggen (Huijs, 1993; Oost, 1995) en groeit zo het Rif-Engelsmanplaatsysteem aan. Dat be-
moeilijkt de wateruitwisseling tussen de Zoutkamperlaag en de Noordzee ter plekke, waar-
door de noordelijke buitendeltageulen van het Zoutkamperlaag zeegat het watertransport 
overnemen en in dimensie toenemen (Huijs, 1993). Doordat het getijvolume van de Zout-
kamperlaag in 1969 is afgenomen, terwijl dit niet het geval is voor het Pinkegat (Oost, 1995) 
is de invloed van het Pinkegat op de buitendeltageulen van de Zoutkamperlaag relatief be-
langrijker geworden. Na 2000 vormden de twee oostelijkste Pinkegatgeulen een delta, die de 
zeewaartse groei van Het Rif bevorderde en zo de ontwikkeling van westelijke vloedgeulen 
van de Zoutkamperlaag belemmerde. Hoogstwaarschijnlijk in reactie daarop vielen noordelijk 
van deze delta tot 2009 de ebgeul en de vloedgeul van de Zoutkamperlaag vrijwel samen, 
waardoor het Westgat grote dimensies bereikte. Na 2005 werden de oostelijke Pinkegatgeu-
len kleiner, waardoor hun ebschilden zich terugtrokken als gevolg van golfwerking en ook het 
Rif weer erodeerde aan haar Noordzeezijde. Door het relatief toegenomen belang van het 
Pinkegat wordt aangeraden om voor het vaststellen van mogelijke toekomstige vaarwegen 
altijd de ontwikkeling van de geulen van het Pinkegat mee te nemen in de beoordeling en 
deze ook eventueel te monitoren. 

2.7.3 Kloksgewijs draaien noordzijde buitendelta 
Meer naar het noorden nemen de geulen aan de westkant van de buitendelta onder invloed 
van de traagheid van het uitstromende ebwater een noordwaartse oriëntatie aan (Oost, 
1995). Bij het “draaien met de klok mee“ van de buitendeltageulen van de Nederlandse Wad-
den ontwikkelen deze een grotere natte doorsnede naarmate ze dichter bij een oriëntatie iets 
westelijk t.o.v. de loodrechte lijn op de lijn dwars door het zeegat komen te liggen (Joustra, 
1971). Bij verder opschuiven naar het oosten nemen ze vervolgens weer af in dimensies 
(Joustra, 1971; van der Vegt, 2006). Dit was voor de afsluiting van de Lauwerszee ook het 
geval voor de Zoutkamperlaag. Daarbij ontstaat klaarblijkelijk een maximaal debiet omdat de 
hoofdgeul, die meestal eb-gedomineerd is (Sha, 1990; Steijn, 1991; van der Vegt, 2006), in 
een dergelijke configuratie rechtdoor kan stromen.  
 
Deze situatie leek voor de Zoutkamperlaag te zijn veranderd na de afsluiting. De oriëntatie 
van het zeewaartse deel van de hoofdgeul van de Zoutkamperlaag veranderde van NNW 
naar NNO. Dit heeft vermoedelijk te maken met de afname van het getijdebiet en daardoor 
een relatief grotere invloed van golfkrachten op het systeem (Sha, 1990; Huijs, 1993). Een 
lange tijd zochten kleine buitendeltageulen zich naar het westen of WNW een weg vanaf de 
hoofdgeul. In de periode 2012-2015 is voor het eerst na de afsluiting weer een situatie ont-
staan die in hoofdlijnen lijkt op configuraties die zich ook voordeden vóór de afsluiting. De 
hoofdgeul loopt min of meer over in het bijna NNW georiënteerde Westgat, waarbij deze laat-
ste grote dimensies heeft wat duidt op een vergroting van het getijdebiet (Figuur 2.3, situaties 
1949, 1976; Huijs, 1993; Oost, 1995). Een extra oorzaak voor de toename in grootte van het 
debiet door het Westgat is dat de brede diepe vlakte direct ONO van Schiermonnikoog (res-
tanten van het voormalig Plaatgat) na 1997 geleidelijk ondieper werd en rond 2012 nagenoeg 
verdwenen was. Hierdoor nam het getijdebiet via die route in belang af en moest het getijde-
water dus een andere route volgen. Daarnaast concentreerde de uitstroom van alle belangrij-
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ke getijdegeulen in het kombergingsgebied zich vanaf 2009 op de hoofdgeul. Te zien is dat 
de toename in getijdebiet ook leidde tot het vormen van een groot ebschild. 
 
Door de vrij noordwaartse oriëntatie waarbij de geul zich direct uitstort in de open Noordzee 
wordt een situatie gecreëerd waarbij golven een sterke impact hebben. In tegenstelling tot 
meer zuidelijk gelegen buitendeltageulen aan de westzijde van de buitendelta ligt bij een 
noordelijke oriëntatie de uitstroomplek niet in de luwte van een zandplaat. Door het sterke 
golfgedreven landwaartse transport, dat “botst” met ebgedreven zeewaarts transport worden 
de drempels hoog. Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor bij de voorganger Plaatgat 
die de noordwaarts georiënteerde hoofdgeul was waarbij de drempelhoogte vanaf 1976 toe-
nam terwijl ook de N-Z oriëntatie sterker werd (Postma & Reenders, 1986). Dat golfwerking 
inderdaad een belangrijke rol speelt wordt ook duidelijk uit de sterke fluctuaties in de hoogte 
van de drempel van het Westgat. In de winter worden onder invloed van (storm)golfwerking 
(en mogelijk hogere waterstanden) drempels opgeworpen (bijv. winterhalfjaar 2013/2014), die 
in rustige perioden weer door de getijdestroming worden weggewerkt (zomer 2014; informatie 
I&M). De waarneming suggereert ook dat naarmate de getijdestroming relatief belangrijker 
wordt t.o.v. de golfwerking, de drempel gemiddeld dieper kan worden (zie ook hoofdstuk 3, 
Figuur 3.6 voor de periode 2013-2015). Op grond van het bovenstaande wordt geconclu-
deerd dat de versterkte drempelvorming van het Westgat samenhangt met de huidige noord-
waartse oriëntatie. In de toekomst kan de drempel lager worden afhankelijk van de verhou-
ding golfwerking-getijdevolume.  

2.8 Prognose ontwikkeling buitendeltageulen 
Als buitendeltageulen zoals het Plaatgat, en in de toekomst ook het Westgat, verder met de 
klok meedraaien (onder invloed van golfwerking, de reststromen en dwars over de platen 
overstekende Noordzee-getijdestromen; Steijn, 1991) dan zullen zij hun watervoerende func-
tie geleidelijk aan verliezen (vergelijk ook Joustra, 1973). Het Westgat kent een draaisnelheid 
van ca. 2,50/jr over de periode 2005-2015. Uitgaande van deze draaisnelheid zal het vermoe-
delijk nog 15-25 jaar duren voordat het huidige Westgat een meer noordoostelijke oriëntatie 
zal hebben (Figuur 2.8, situatie 3; zie ook Joustra, 1973), die dan overeenkomt met de huidi-
ge positie van de geul direct oostelijk ervan (naamloze geul). Tot die tijd moet rekening ge-
houden worden met relatief hoge drempels. 
 
Het is voorstelbaar dat indien het huidige Westgat (Figuur 2.8, situatie 1) verder met de klok 
mee migreert deze zich ontwikkelt tot een oostelijke vaargeul met diepten van meer dan -5 m 
NAP (qua situatie vergelijkbaar met de restanten van het Plaatgat in 1991; Figuur 2.4, 2.8 via 
situatie 2a naar 3). De platen oostelijk van het Westgat moeten zich dan wel hebben verheeld 
met Schiermonnikoog en het Westgat moet open blijven. Uitgaande van een draaisnelheid 
van 2,50/jr, zou een dergelijke situatie zich kunnen voordoen tussen 15 tot 25 jaar (Figuur 2.8, 
situatie 3). Deze ontwikkelingen zijn echter mede afhankelijk van de ontwikkelingen aan de 
westkant van de buitendelta. Als daar de stroming wordt gehinderd door de opbouw van ’on-
dieptes door (nieuwe) vloedgeulen, dan maakt de ontwikkeling van een oostelijke geul een 
grotere kans. Voor de huidige kleine geul direct oostelijk van het Westgat lijkt het minder 
waarschijnlijk dat deze zich tot een doorgaande oostelijke vaarweg zal ontwikkelen. Naar 
analogie van de situatie 1971 (waarbij ook een kleine geul aanwezig is oostelijk van het 
Plaatgat, die werd dichtgedrukt) wordt verwacht dat het waarschijnlijker is dat deze door de 
zandplaat westelijk ervan zal worden dichtgedrukt. 
Tegelijk zijn vanaf 2012 twee nieuwe vloedgeulen aanwezig aan de westkant van de buiten-
delta van de Zoutkamperlaag. Deze zouden, met al de beperkingen die hun grillige ontwikke-
lingen met zich meebrengen, misschien ook een nieuwe vaarroute kunnen vormen. De meest 
noordelijke van de twee ligt al zo noordelijk dat deze naar verwachting op korte termijn eb-
gedomineerd en daarmee het Nieuwe Westgat kan gaan worden (Figuur 2.8, situatie 2b). Als 
deze geul verder draait met dezelfde snelheid zoals we die kennen van het huidige Westgat, 
dan zal deze in 10 jaar ongeveer liggen op de huidige positie van het Westgat.  
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In Figuur 2.4 en 2.5 is te zien dat de bovengenoemde brede, ondiepe geul westelijk van 
Schiermonnikoog (te zien in 1991 t/m 2009) zich ontwikkelde uit het Plaatgat (periode 1967-
1991). Deze vlakte lag rond 2012 tegen Schiermonnikoog aan en werd daarna dichtgeknepen 
door de migrerende plaat westelijk ervan. Inclusief het Plaatgat is een dergelijke migratie in 
de periode 1854-2012 zes maal opgetreden: gemiddeld om de 26 jaar. Een dergelijke ontwik-
keling waarbij de restanten van de geul worden dichtgeknepen tegen Schiermonnikoog aan 
wordt ook verwacht voor het Westgat als deze nog verder doordraait. Daarvoor zal het huidi-
ge Westgat nog 70 graden moeten draaien wat rond 2040-2050 tot een uiteindelijke sluiting 
zou kunnen leiden (Figuur 2.8, situatie 4). Door alle ontwikkelingen in de buitendelta en in het 
kombergingsgebied zijn de voorspellingen over de ontwikkeling van het Westgat met grote 
onzekerheden omgeven. 

 
Figuur 2.8: overzicht van de mogelijke ontwikkelingen waarbij ervoor gekozen is om (combinaties van) vroegere 
buitendeltaconfiguraties te gebruiken om de toekomst mee weer te geven en tegelijk zo ook duidelijk te maken dat 
het bedoeld is om een impressie te geven, niet om een nauwkeurig beeld te geven van de toekomst. Vanuit de 
huidige situatie kan bij open blijven van het Westgat een verdere rotatie ervan plaatsvinden (2a) naar een situatie 
waarin deze een brede open verbinding vormt naar de Noordzee (3). Een alternatief is dat de middelste buitende 
tageul in situatie 1 zich rond 2020 tot een Nieuw Westgat heeft ontwikkeld (2b) en het oorspronkelijke Westgat 
ondieper is geworden. Deze zou zich dan nog steeds tot een open verbinding (situatie 3) kunnen ontwikkelen om 
daarna tegen Schiermonnikoog opgevuld te raken (situatie 4). 
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3 Ontwikkelingen geulen op kleinere schaal  

Dit hoofdstuk beschrijft aanvullende analyses die zijn uitgevoerd binnen deze studie. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van bathymetrische data: de vaklodingen en beheerlodingen. De beheer-
lodingen zijn met Inverse Distance Weight interpolatie naar een grid omgerekend.  

3.1 Geuldoorsnedes Zoutkamperlaag en Pinkegat 
Voor het Pinkegat, tussen Ameland en de Engelsmanplaat, en de Zoutkamperlaag, tussen de 
Engelmansplaat en Schiermonnikoog, is het doorstroomoppervlak onder -1 m NAP bepaald 
op basis van de beschikbare lodingen (zie Figuur 3.1 voor locaties).  
 

 
Figuur 3.1 Ligging doorsnedes waarvoor het doorstroomoppervlak is berekend (bathymetrie van 2012). 
 
De Zoutkamperlaag laat een zeer sterke afname zien direct na de afsluiting van de Lauwers-
zee, van ruim 23.000 m2 naar 19.000 m2 tussen 1970 en 1975 (Figuur 3.2). Tussen 1975 en 
2002 is het oppervlak van rond de 19.000 m2 vrij stabiel gebleven. Tussen 2002 en 2012 
treedt er een afname van ca. 2.500 m2 op, waarna het in 2014 en 2015 weer is toegenomen 
met ca. 1.100 m2. De mogelijke oorzaak voor dat laatste wordt gezocht in de afsluiting van 
het oude Plaatgat oostelijk van Schiermonnikoog. De opeenvolgende jaren in Figuur 3.4 laten 
zien dat in 2000 een brede geul aanwezig is waarvan het naar het NO afbuigende deel sterk 
ondieper wordt in de jaren daarna.  
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Het Pinkegatsysteem heeft een natte doornsede van ca. 6.500 m2 en is daarmee ca. 3 maal 
kleiner dan de Zoutkamperlaag (Figuur 3.5). Zoals ook eerder genoemd, heeft de afsluiting 
van de Lauwerszee op het doorstroomoppervlak relatief weinig invloed gehad. Deze laat 
geen duidelijke trend of zeer grote veranderingen zien, maar schommelt tussen de ca. 5500 
en 8000 m2 (Figuur 3.3). Deze schommeling is vooral te wijten aan het cyclische gedrag van 
het Pinkegat, waarbij het systeem ontwikkelt van een situatie met één enkele hoofdgeul naar 
meerdere geulen die zich westelijk van de oude hoofdgeul vormen en oostwaarts migreren. 
Daarbij halen ze elkaar in en vormen weer één hoofdgeul (Figuur 3.5; Oost et al., 2015) . 
 

 
Figuur 3.2 Ontwikkeling doorstroomoppervlak Zoutkamperlaag onder -1 m NAP. 
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Figuur 3.3 Ontwikkeling doorstroomoppervlak Pinkegat onder -1 m NAP. 
 

 
Figuur 3.4 Dwarsdoorsnedes door de Zoutkamperlaag in verschillende jaren, zie Figuur 3.1 voor locatie 
 

 
Figuur 3.5 Dwarsdoorsnedes door het Pinkegat in verschillende jaren, zie Figuur 3.1 voor locatie 

3.2 Recente ontwikkelingen geulen 
De recente ontwikkeling van geulen op de buitendelta van de Zoutkamperlaag is nader beke-
ken aan de hand van de beschikbare lodingen (Figuur 3.6). De verschillende geulen zijn aan-
gegeven met afzonderlijke kleuren om hun verplaatsing in de tijd duidelijk te kunnen volgen, 
in de tekst wordt naar deze kleuren verwezen.  
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In de situatie van 2000 was een vroegere Westgat11 (rood) een kleine geul en vond de uit-
stroom vanaf de Zoutkamperlaag voornamelijk oostwaarts plaats. In noordelijke of westelijke 
richting was er geen doorgang dieper dan -5 m NAP, maar wel richting het oosten. Ten zuid-
westen van het Westgat1 ontstaat een eerste begin van een nieuwe ebgeul in noordwestelij-
ke richting (groen).  
 
In 2002 is deze zuidelijke ebgeul groter geworden en heeft een ebschild opgebouwd dat er 
mede voor zorgt dat de vloedgeul (oranje) ook naar het noorden opschuift. Het Westgat1, dat 
noordwaarts is opgeschoven, maakt nu verbinding met deze vloedgeul. Hierdoor is de diepte 
ook toegenomen, waardoor nu ook in noordwestelijke richting een doorgang dieper dan -5 m 
NAP aanwezig is.  
 
Het naar het noorden opschuiven van de geulen en platen zorgt ervoor dat in 2005 het oor-
spronkelijke Westgat1 aan de zuidkant is dichtgedrukt en dat alleen de vloedgeul is overge-
bleven (oranje). De zuidelijke geul (groen) heeft de functie van het Westgat1 uit 2002 overge-
nomen en kan nu als het nieuwe Westgat2 worden gezien (vanaf hier is dit Westgat2 met 
groen aangegeven). Het getijvolume dat door deze geul loopt is groot genoeg om voor een 
doorgang dieper dan -5 m NAP te zorgen.  
 
De oude vloedgeul (oranje) blijft in 2007 nog zichtbaar als lager deel tussen de platen, maar 
heeft geen belangrijke watervoerende rol meer. Deze is overgenomen door de nieuwe, zuide-
lijke vloedgeul (wit), die nu een verbinding maakt met het Westgat2, en nog steeds dieper is 
dan -5 m NAP. Op dit moment loopt het Rif-Engelsmanplaat verder naar het noorden dan in 
2000, door de uitbouw van het ebschild van de oostelijke geulen van het Pinkegat. Hierdoor 
kan nu geen nieuwe geul ten zuiden van het Westgat2 ontstaan, zoals in 2000-2002 gebeur-
de.  
 
Het Westgat2 schuift noordwaarts en daarmee heeft de vloedgeul ten zuiden daarvan ruimte 
om een vloedschild op te bouwen, zoals te zien in de meting van 2009. De platen in het oos-
telijk deel van de buitendelta zijn ondertussen ook verder opgeschoven en hebben de ooste-
lijke doorgang, het restant van het Plaatgat, zo ver dichtgedrukt dat deze minder diep dan -5 
m NAP is.  
 
Het schild van de vloedgeul (wit) drukt het Westgat2 tegen de plaat ten noorden daarvan aan, 
waardoor de watervoerende capaciteit afneemt. Hierdoor wordt het overblijfsel van de oude 
vloedgeul (oranje) in 2011 weer enigszins actief als ebgeul (rood).  
 
In 2012 is het Westgat2 naar het noorden gedraaid, waarbij er ruimte is ontstaan voor een 
tweede vloedgeul (geel). Hier sluit het Westgat dan nog op aan, waardoor de drempel nog 
dieper dan -5 m NAP blijft. In 2014 en 2015 is de uitstroom van het Westgat bijna noord-
waarts geworden. Het gevolg hiervan is dat het Westgat2 zich door het bankengebied heen 
“vreet”, naar het noorden verlengt en daarbij een duidelijk ebschild vormt, en dat de uitmon-
ding steeds dieper wordt. Die trend zou zich ook voort kunnen zetten. 
 
In de recente situatie is er geen aansluiting meer tussen Westgat2 en de vloedgeul. Hierbij 
hebben de vloedgeulen hun schilden verder op kunnen bouwen en is de diepte daar afgeno-

                                                   
1 Doordat vrijwel alle ebgeulen aan de NW kant van de buitendelta “Westgat” worden genoemd in de hydrografische 

literatuur, is er voor de duidelijkheid gekozen om de opeenvolgende Westgaten van een steeds hoger nummer te 
voorzien. Daarbij wordt het huidige gat aangegeven met Westgat-2. 
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men tot minder dan -5 m NAP. De zandplaten westelijk van de restanten van het Plaatgat (pal 
naast Schiermonnikoog) zijn nog verder naar het oosten verplaatst en deels samengegroeid. 
Na aanlanding van die platen én van de platen westelijk van de rode geul op Schiermonnik-
oog, zou er weer een situatie kunnen ontstaan vergelijkbaar met 2000. Daarbij zou de Zout-
kamperlaag weer voornamelijk noordoostwaarts kunnen uitstromen en zouden westelijk er-
van ondiepe zandplaten aanwezig zijn. Een dergelijke situatie zou, uitgaande van een draai-
snelheid van 2,50/jr bereikt kunnen worden over 15-35 jaar. Daarbij kan een oostelijke vaar-
weg ontstaan waarvan de diepte voldoet aan de afgesproken waarde van -5 m NAP. Deze 
ontwikkelingen worden echter ook mede bepaald door de ontwikkelingen op de rest van de 
buitendelta en de dan aanwezige geulconfiguratie in het kombergingsgebied, waardoor deze 
voorspelling met grote onzekerheden omgeven wordt. 
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Figuur 3.6 Recente ontwikkeling geulen op basis van vaklodingen en beheerslodingen 
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4 Recente ontwikkeling drempels  

De ontwikkeling van een aantal drempels is vanaf 2013 met de beschikbare beheerlodingen 
geanalyseerd. In de beheerlodingen is vaak slechts het centrale deel van één geul gemeten, 
waardoor niet voor alle drempels dezelfde metingen aanwezig zijn. Er zijn drie drempels 
meegenomen in deze analyse: noord, midden en zuid (zie Figuur 4.1). Voor elke drempel is 
voor elke meting handmatig een profiel dwars over de drempel op de kaart getekend, grofweg 
het diepste deel van de drempel volgend. Van elk profiel is het ondiepste punt bepaald en de 
hoeveelheid sediment dat aanwezig is boven -5 m NAP (verticaal oppervlak tussen het diep-
teprofiel en -5 m NAP). Alle afzonderlijke beheerlodingen en de bijbehorende profielen zijn te 
vinden in Bijlage A.  
 
In Figuur 4.2 is de ontwikkeling van het ondiepste punt en hoeveelheid sediment boven -5 m 
NAP van de drie profielen te zien. De algemene trend die zichtbaar is, is een toename van 
diepte en afname van oppervlak boven -5 m NAP van de noordelijke drempel, en een omge-
keerde verandering van de middelste en zuidelijke drempels. Recente profielen van de drie 
drempels zijn te zien in Figuur 4.3 t/m 4.5. 
 
De noordelijke drempel is eind 2013 nog ondieper dan -4 m NAP en neemt vrij constant in 
diepte toe tot ca. -4.5 m NAP waarna een verondieping naar -4.3 m NAP te zien is. Deze 
laatste verondieping lijkt te komen door migrerende bodemvormen (megaribbels; zie appen-
dix A). Het oppervlak boven -5 m NAP neemt ongeveer evenredig af met de diepte, van ca. 
700 m2 naar ca. 150 m2. Hierin is echter geen toename in de laatste meting te zien, ondanks 
de afname van het ondiepste punt. Deze doorgang vertoont al met al grote potentie voor ver-
dieping. De geringe hoeveelheid sediment die nog de drempel vormt boven -5 m NAP zou in 
de nabije toekomst gemakkelijk kunnen worden geërodeerd, e.e.a. afhankelijk van de ver-
houding tussen golfwerking en getijdedebiet, is het De middelste drempel is in 2013 nog ruim 
onder -5 m NAP, met een ondiepste punt op -6.5 m NAP. Hierna is echter een snelle veron-
dieping opgetreden, die tot halverwege 2014 doorgaat. De diepte is dan vrij stabiel tussen -3 
en -3.5 m NAP. Het oppervlak laat een toename zien in dezelfde periode die echter wat con-
stanter verloopt. Vanaf halverwege 2014 is het oppervlak ca. 500 m2.  
 
De zuidelijke drempel is vanaf halverwege 2014 ingemeten, en heeft dan een kleinste diepte 
rond -5 m NAP. Deze neemt af naar iets dieper dan -3.5 m NAP in mei 2015. Het oppervlak 
boven -5 m NAP is dan toegenomen tot rond de 400 m2. Door de kortere meetperiode en 
daardoor een kleiner aantal metingen is nog niet te zien of de diepte en het oppervlak al sta-
bieler zijn, zoals in de middelste drempel was te zien. Bij de zuidelijke en middelste drempels 
ligt het niet in de lijn der verwachting dat deze snel de vereiste diepte van -5 m NAP zullen 
krijgen. De ontwikkeling van de drempels is in lijn met de geobserveerde ontwikkelingen van 
de geulen (Hoofdstuk 3). Tijdens de westelijke oriëntatie van het Westgat2 ging het grootste 
deel van het debiet over de middelste drempel die daardoor nog diep was. Met het noord-
waarts draaien van het Westgat2 en het verder opbouwen van de schilden van de vloedgeu-
len zijn de drempels ook hoger geworden, wat te zien is in de middelste en zuidelijke drem-
pels (Figuur 4.6). De meer noordelijke oriëntatie en de hogere drempels richting het westen 
door de vloedschilden, zorgen dat er een groter deel van het debiet tijdens eb door het West-
gat2 gaat . Hierdoor wordt de noordelijke drempel ook dieper, zoals te zien in de ontwikkeling 
van deze drempel (Figuur 4.6, bovenste paneel). Door de ontwikkeling van de noordelijke 
drempel van het Westgat2 te volgen en indien nodig wat te forceren kan mogelijk een vaar-
geul met gewenste diepte worden verkregen. Forceren kan in theorie door verlaging en/of de 
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drempels “midden” en “zuid” op te hogen waardoor het ebvolume nog meer naar het noorden 
wordt gedwongen. 
 

 
Figuur 4.1 Overzicht ligging drempels en profielen. 
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Figuur 4.2 Verandering in drempel diepte en horizontale oppervlakte in het kaartvlak aan sediment boven -5 m 
NAP. 
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Figuur 4.3 Recente situatie noordelijke drempel (zeewaarts is links)). 
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Figuur 4.4 Recente situatie middelste drempel (zeewaarts is links). 
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Figuur 4.5 Recente situatie zuidelijke drempel (zeewaarts is links)). 
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Figuur 4.6 Profielen over drempels weergegeven in één grafiek voor noord (bovenste panel), midden (middelste 
panel) en zuid (onderste panel). De profielen zijn gecentreerd rondom het midden van het gedeelte boven -5  
 NAP. Links is zeewaarts, rechts richting geul. NB: door het centreren rond het midden en de steeds andere ligging 
van de doorsnede zijn horizontale verplaatsingen relatief 





 

 

 
1220040-002-ZKS-0015, 27 november 2015, definitief 
 

 
Morfologische beschouwing ontwikkeling vaarweg buitendelta Zoutkamperlaag  
 

33 

 

5 Conclusies en prognose ontwikkeling buitendeltageulen  

5.1 Conclusies 
De natuurlijke migratie en ontwikkeling van de buitendeltageulen is bepalend voor de ontwik-
keling van de drempels. Menselijke ingrepen dragen niet in belangrijke mate bij aan de pro-
blematiek van drempelvorming. Zo kon noch voor de bodemdaling ten gevolge van gaswin-
ning op Oost-Ameland, noch voor de zandsuppleties op midden-Ameland aangetoond wor-
den dat deze een belangrijke invloed hadden op de drempelvorming. De volumes zijn gering 
ten opzichte van de zeer grote hoeveelheden sediment die verplaatst worden door de natuur-
lijke hydro-morfodynamiek. Ook de aanwezige literatuur wijst niet op een belangrijke rol van 
gaswinning of zandsuppleties op de ontwikkelingen van de Zoutkamperlaag. 
 
De grootschalige veranderingen in de Zoutkamperlaag ten gevolge van de afsluiting van de 
Lauwerszee lijken grotendeels voorbij te zijn. Daarbij is de buitendelta kleiner geworden, 
maar het is niet waarschijnlijk dat dit invloed heeft op de maximale hoogte van de drempels. 
Ook zijn de individuele ebschilden kleiner, maar het is niet duidelijk of dit ook leidt tot hogere 
ebschilden (en dus de drempels in het Westgat). Voorts zijn de buitendeltageulen van de 
Zoutkamperlaag kleiner, maar er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de dynamiek zich 
daardoor anders ontwikkelt. Het enige dat daadwerkelijk veranderd is, is dat de verkleining 
van het getijvolume van de Zoutkamperlaag heeft geleid tot een relatief belangrijkere rol van 
het Pinkegat welke niet is afgenomen in getijvolume. Daardoor speelt na de afsluiting van de 
Lauwerszee de zandaanvoer vanuit de oostelijke geulen van het Pinkegatsysteem een rela-
tief belangrijkere rol bij de opbouw van Engelsmanplaat en leidt van tijd tot tijd tot blokkade 
van de zuidelijke buitendeltageulen van de Zoutkamperlaag. Dit zal ook in de toekomst een 
factor zijn om rekening mee te houden. 
 
De ontwikkeling van de drempels moet vooral worden gezocht in de ontwikkelingen gerela-
teerd aan het “met de klok meedraaien” van de buitendeltageulen; een patroon dat ook al 
voor de afsluiting van de Lauwerszee bestond. Daarbij vormen zich steeds opnieuw vloed-
geulen aan vooral de zuidwestzijde van de buitendelta van de Zoutkamperlaag onder invloed 
van het getijverhang. De naar het westen georiënteerde geulen schuiven geleidelijk in noor-
delijke richting door buitenbochtwerking en door plaatvorming. Ze veranderen daarbij veelal in 
ebgeulen. Dit verschuiven leidt tot snelle en grillige ontwikkelingen van de morfologie aan de 
zuidwestkant van de buitendelta van de Zoutkamperlaag, waardoor drempelhoogtes en 
daarmee vaargeulen sterk kunnen veranderen. Mocht langs deze weg een vaargeul worden 
gezocht dan wordt geadviseerd om de ontwikkeling daarvan nauwgezet in de gaten te hou-
den. 
 
Bij verder naar het noorden opschuiven beginnen de ebgeulen te migreren met de klok mee 
onder invloed van de traagheid van de uitgaande ebstroming. Ze komen in het verlengde te 
liggen van de hoofdgeul Zoutkamperlaag. Zo winnen ze aanzienlijk aan getijdebiet, waarbij ze 
uitdiepen en een groot ebschild (= zandlob in de richting van de ebstroom aan het einde van 
de betreffende geul) kunnen vormen. De toename in getijdebiet van het huidige Westgat is 
nog verder in de hand gewerkt door de afsluiting van de resten van het Plaatgat direct weste-
lijk van Schiermonnikoog en een concentratie van de uitstroom van de geulen in het komber-
gingsgebied op het Westgat. Bij toenemend getijdebiet neemt de diepte van de monding van 
het Westgat toe. Daar staat tegenover dat door de noordwaartse oriëntatie ook de invloed 
van de golfwerking groot is, omdat er geen luwte meer wordt geboden door platen zeewaarts 
van de geul. Dit leidt tot relatief hogere drempels in het Westgat. De verhouding tussen de 
golfwerking en het getijdebiet bepaalt dus uiteindelijk de hoogte van de drempel; dit valt ook 
af te leiden uit de seizoensvariaties en uit eerdere soortgelijke veranderingen bij de voorgan-
ger Plaatgat. De drempel in het Westgat is maar iets te hoog en sinds september 2013 treedt 



 

 

 
 
 
 
 

 
Morfologische beschouwing ontwikkeling vaarweg buitendelta Zoutkamperlaag  

 

1220040-002-ZKS-0015, 27 november 2015, definitief 
 

34  
 

verdieping op doordat er meer getijdebiet via deze geul gaat lopen (zie Figuur 4.2). Het is dus 
goed mogelijk dat de drempel binnenkort de gewenste diepte krijgt. Geadviseerd wordt de 
ontwikkeling van de noordelijke drempel van het huidige Westgat te volgen en eventueel te 
modelleren. 
 

5.2 Prognose 
Verwacht mag worden dat het Westgat verder oostelijk zal draaien, vergelijkbaar met haar 
voorganger het Plaatgat. Tijdens deze draaiing zijn de volgende ontwikkelingen te verwach-
ten: 
 

1) Gezien de draaisnelheid van het huidige Westgat (gemiddeld 2,50/jr over de periode 
2005-20152) zal het vermoedelijk nog 15-25 jaar duren voordat het Westgat haar 
functie als dominante geul zal verliezen.  

2) Na 25-30 jaar zou een situatie kunnen ontstaan waarbij zich uit de resten van het 
Westgat een brede diepe geul ontwikkelt langs NW Schiermonnikoog (vergelijkbaar 
met de situatie van de resten van het Plaatgat). Deze ontwikkeling is echter sterk af-
hankelijk van het aanlanden van de platen oostelijk van het Westgat en de ontwikke-
lingen in het kombergingsgebied en de buitendelta. Deze voorspelling is daardoor 
met grote onzekerheden omringt. 

3) De kleine buitendeltageul oostelijk van het Westgat (aangegeven met een A in Figuur 
1.2) zal vermoedelijk worden dichtgedrukt door een zandplaat; er wordt niet verwacht 
dat deze zich ontwikkelt tot een brede diepe geul langs NW Schiermonnikoog. 

4) Extrapolerend op een gemiddelde cyclus van het opvullen van de oostelijke buitendel-
tageulen, mag verwacht worden dat de resten van het Westgat rond 2050-2060 
dichtgedrukt zullen worden aan de NW zijde van Schiermonnikoog, net als haar voor-
gangers. 

 
Sinds 2012 zijn er twee vloedgeulen aanwezig aan de zuidwestkant. Deze zullen, met al de 
beperkingen die hun grillige ontwikkelingen met zich meebrengen, misschien op termijn een 
nieuwe vaarroute kunnen leveren. De meest noordelijke van de twee ligt al zo noordelijk dat 
deze naar verwachting elk moment een ebgeul kan worden. Dit zou dan het nieuwe Westgat 
kunnen worden. Als deze geul doordraait met een snelheid zoals we die kennen van het hui-
dige Westgat dan zal deze in 10 jaar ongeveer liggen op de huidige positie van het Westgat. 
 

                                                   
2 Daarbij is in eerste instantie vooral sprake van een noordwaartse verschuiving en worden naarmate de buitendeltageul 

dichter de oriëntatie van de hoofdgeul nadert, de rotatiesnelheden groter, tot 80/jr tussen 2014-2015. De verwach-
ting is, conform de waarnemingen van Joustra (1971), dat de rotatiesnelheid weer afneemt als de oriëntatie van de 
buitendeltageul oostelijk van de hoofdgeul komt te liggen. 
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