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• Terugtrekking in de 

Kustlijnligging.

• Dit zien we ook

duidelijk terug in de 

doorgaande

terugtrekking van de 

Boschplaat.

• Hoe zit dit nu precies

en wat bedoelen we 

met “cyclische

ontwikkeling”?

Wat is dat nu ook al weer?
Cyclische Ontwikkeling van de Boschplaat



Wat is dat nu ook al weer?
Cyclische Ontwikkeling van de Boschplaat

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

Ruim in 

het zand

Krap in 

het zand



• Model Cyclische

ontwikkeling gebaseerd

op de “oude” 

bodemopnamen. 

• Analyse van de geul en

plaatliggingen. 

• Er zijn overeenkomsten

in de bodems

zichtbaar, deze lijken

zich elke 50-60 jaar te

herhalen.

• Met de nieuwe

bodemdata kunnen we 

dat nu aanvullen tot 

2016.
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• Erosie van de Boschplaat

• Opdringen van (kleine

geultjes), waardoor er erosie

optreedt van het eiland

(boven water) en een

ondiep gebied ontstaat

(onder water)

• Dit kan onderdeel zijn van 

de natuurlijke ontwikkeling / 

dynamiek. 

B

C  -> 

D?

CB

Cyclische Ontwikkeling?

Ruim in het zand Krap in het 

zand
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• In 2011 : Het ligt nog binnen

bandbreedte van natuurlijke

fluctuatie
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Cyclische Ontwikkeling?

Ruim in het zand Krap in het 

zand
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5-jaar later…

doorgaande erosie. 

Ligt dit nog binnen de 

bandbreedte van natuurlijke

fluctuatie?

B

C  -> 

D?

CB

Cyclische Ontwikkeling?

2011

2016

Fase 4

Krap in het zand Ruim in het zand



Verschil in bodemligging

tussen 1975 en 2014 geeft

ons eigenlijk al veel

inzicht..

Met behulp van 

computermodellen kunnen

we de onderliggende

processen (proberen) te

begrijpen. 



Meer begrip van de onderliggende

sedimenttransportprocessen

Getij en Golven

op de

Noordzee

Hiervoor gebruiken

we computer 

modellen. 



Meer begrip van de onderliggende

sedimenttransportprocessen

Getij en Golven

op de

Noordzee



Meer begrip van de onderliggende

sedimenttransportprocessen



Meer begrip van de onderliggende

sedimenttransportprocessen

Getij en Golven

op de

Noordzee



Wat betekent dit verschil in 

Bodemligging voor de golven



Getij- beweging in het 

Zeegat van Ameland.

Nu met wat zand

Sediment Tracer 

Simulaties



Wat betekent dit verschil in 

Bodemligging voor de golven



Sediment transporten



Sediment transporten

1975

• Golfafscherming

• Zandaanvoer door 
Westgat en Boschgat.

2014

• Geen golfafscherming

• Zandafvoer via Boschgat
(ondieptes naar Borndiep)

• Transport van Borndiep
zeewaarts (Kofmansbult).



Waar gaat het zand naar toe?

Zeewaarts de buitendelta op.  



Wat hebben we geleerd…

• Perioden van erosie en sedimentatie wisselen elkaar af. Sinds jaren 80 

erosie.

• Nu is dit vooral erosie. Deze erosie is doorgaand.

• Dit is waarschijnlijk gerelateerd aan de ligging van de geulen en platen 

op de buitendelta. Golven hebben nu een grotere invloed op het 

Boschgat en dragen direct bij aan de verliezen. 

• Veranderingen in ligging van geulen en platen hebben vooral effect op 

de eilandkoppen. Dit kan positief of negatief uitpakken. Dit betekend 

ook dat je voorzichtig moet zijn met ingrijpen! 

• Terschelling is één van de weinige plaatsen waar dit niet direct gevaar 

geeft en natuurlijke dynamiek (voorlopig) zijn gang kan gaan. 

• Cyclus zeegat: onzeker of/wanneer weer aangroei zal optreden, er zijn

wel voortekenen dat de buitendelta veranderd. 

• Kustgenese 2: nader onderzoek naar gedrag zeegat


