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De kust verandert…
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Bron: Vos, P.C., 2015. Origin of the Dutch coastal landscape
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Willen we dat voorkomen?

Waarom wel Waarom niet
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Taken / beheer Rijkswaterstaat

• Waterwet: 

– Waterkwaliteitsbeheer (KRW)

– Waterkwantiteit

– Waterstaatkundig beheer

• Nautisch beheer

• Concrete taken (t.a.v. kust):
– Beheer/onderhoud zandige 

waterkering

– Calamiteiten strand

– Vergunningen

– Kustonderhoud (zandsuppleties)

– (Veel) monitoring

Beheergebied waterbeheer Waterwet
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(regionale) Afspraken
over kustbeheer
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1) Meten

2) Toetsen

3) Programmeren

4) Uitvoering (2 jaar uitvoeringstermijn) Laagwaterlijn

Hoogwaterlijn

Uitvoeren van kustonderhoud
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Kust dwarse raaien inmeten

JARKUS

Jaarlijks, sinds jaren 60

Ongeveer 200 stuks

Nat en droog, van vooroever

tot in duinen
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Feiten: Terschelling is korter geworden
A                                                                          A’

1991

2016



Rijkswaterstaat 

9 Symposium BoschplaatRWS UNCLASS

Feiten: landwaartse verschuiving kustlijn
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Feiten: verschilkaart 1965-2008



Rijkswaterstaat 

11 Symposium BoschplaatRWS UNCLASS

Feiten: effecten dynamiek zeereep
Verstoven zeereep,
vorming duinvallei

Traject met 
intacte/oude zeereep
• relatief smal
• zand blijft voor in 

zeereep
• snel afgevoerd bij 

storm

Vorming nieuwe, brede,
gesloten duinenrij



Van 

Zeespiegel

Tot 

Kustmorfologie

Lange termijn ontwikkelingen van de Kust. 

Dr. Edwin Elias

Deltares USA



Inleiding

Morfologie bestudeert de wisselwerking tussen 

de beweging van het water, het transport van 

zand en slib in zee en de afkalving (erosie), 

aanzanding en aanslibbing die optreedt langs de 

Nederlandse kust en in de Noordzee.
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Inleiding

Morfologie bestudeert de wisselwerking tussen 
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Het word wel allemaal

iets ingewikkelder….



Boschplaat, 

een onderdeel van een Zeegat

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat



Kenmerken van een Zeegat

Gebaseerd op 2011 -2016 metingen (Rijkswaterstaat)

Buitendelta

Neven-

geulen

Eilandkop

Bekken



Getij-

beweging

in het 

Zeegat van 

Ameland.



Nog iets ingewikkelder…
Het zeegat maakt onderdeel uit van een serie zeegaten...



Morfologische veranderingen 1927 – 2005:
Grootschalige sedimentherverdeling
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• Waddenzee importeert sediment (543 miljoen

m3)

• Import groter dan benodigd voor

zeespiegelstijging

• Dominante veranderingen in de Westelijke

Waddenzee  door de respons op de afsluiting

van de Zuiderzee

• De buitendeltas voeden het bekken en de 

eilanden (438 miljoen m3 verlies)

• Herverdeling (en erosie) van het zand op de 

buitendeltas

Totaal verlies kust = 

-585 miljoen m3
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Erosie van de Boschplaat!
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Erosie van de Boschplaat

• Cyclische

ontwikkeling?

• We kunnen wel wat 

kenmerken van de  

schematische

plaatjes terugzien.

Morfologische

ontwikkeling zeegat

door de tijd



Voorspelbaarheid van de Morfologische ontwikkelingen?
“Cyclische Morfologische Ontwikkeling” (Israel en Dunsbergen, 1999)

Ruim in 

het zand
Krap in het zand

Erosie van de Boschplaat

Volgens cyclische

ontwikkeling, rond

2010 een kentering

van fase 3 (krap in 

het zand) naar fase

4 ruim in het zand.



Boschplaat, Ruim in het zand?

Gebaseerd op 2011 -2016 metingen (Rijkswaterstaat)

Fase 4



Wat hebben we geleerd…

• Boschplaat vormt een onderdeel van het grootschalige zeegat

• Veranderingen in het Zeegat bepalen de ontwikkeling van de 

Boschplaat

• In het verleden zijn er periode van groei en terugtrekking geweest. Dit

is samengevat in het model van “Cyclische ontwikkeling”

• De Boschplaat heeft zich sterk teruggetrokken over de laatste

decennia. Ook nu trekt de Boschplaat zich nog terug.

Waarom wijkt dit af van het model van cyclische

ontwikkeling?

Het antwoord, vanmiddag in de presentatie Kustbeheer

14:45 – 15:30 (Carrousel 2, Doopsgezinde Kerk)


