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Inhoud presentatie

• Washovers en ontwikkeling barrier-eilanden

• (Re)activatie washovers t.b.v. ecologische en 
morfologische ontwikkeling

• Stroming, golven en sedimenttransport

• Ecologische ontwikkeling in relatie tot 
zoet/zout dynamiek

• Ontwerp criteria voor (re)activatie washover

• Morfologische ontwikkeling: 
praktijkvoorbeelden (Waddenkust)



Definitie van overwash

• …is the flow of water and sediment over the 

crest of the beach that does not directly return 
to the water body where it originated (ocean, 
sea, bay,…);

• Washover: the morphological and 
sedimentological product of overwash

(Donelly et al, 2006; JCR)



(Donelly et al., 2006)

Van overtopping en breking van golven 
tot overwash en inundatie



Golfgedomineerde, langwerpige barrier-
eilanden – Outer Banks, NC (USA)



Van overwash tot doorbraak; ontwikkeling 
van (tijdelijk) zeegat en vloed(storm) delta



Landwaartse migratie onder invloed van 
zeespiegelstijging (barrier-rollover)

(Cape Lookout, Outer Banks, North Carolina (USA; data 
USGS)



Waddenkust met getijbekkens en stabiele zeegaten; 
eilanden “drumstick”vorm - processen



Marsdiep zeegat: grote ebdelta’s met invloed op 

morfologie van eilanden
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Kust: onderdeel van een totaal zanddelend 
systeem van -20 m waterdiepte tot 
strandvlakte en kwelder





Stuifdijken verstoren dynamische processen

Stuifdijk op het waddeneiland Schiermonnikoog



Terschelling

© RWS www.kustfoto.nl

• Inkeping in voorduin

• Stimulans landwaarts transport

• Vorming paraboolduinen



Gemiddeld hoogwater +1 m      

Terschelling in het jaar 2100 op basis van GHW niveau 
+1 m; KNMI – DC (high end scenario; exclusief 
bodemdaling)

Morfologische gevolgen ………



……en ecologische effecten

• GEEN UITWISSELING water, zand en nutriënten….; 
Stuifdijken obstakel voor transport

• Eolisch transport naar kern van eiland zeer beperkt

• Droge milieu’s; natte milieu’s vooral gevolg uittredend 
zoet water uit de duincomplexen

• Sterke tendens naar ontwikkeling van climax 
vegetatie en gebrek aan pioniersoorten; verlies aan  
biodiversiteit – in FLORA and FAUNA



1966, 1980, 2006

Westerplas Schiermonnikoog:

Veroudering van de vegetatie



Hypothese Waddenkust: 
stimuleer optreden overwash ten 

behoeve van:

• Herstel dynamische processen: vrij spel voor
water en sediment; ook transport door de wind

• Ontwikkeling meer robuuste en dynamische
ecosystemen met grote biodiversiteit

• Invangen van sediment voor horizontale en 
vertikale groei van eilanden ter compensatie
van zeespiegelstijging en bodemdaling



Doelstellingen

• Randvoorwaarden en processen voor
herontwikkeling / reactivatie van 
overwash, inundatie en de vorming van 
washovers

• Haalbaarheid

• Effectiviteit

• Ontwikkelen van ontwerp parameters 
voor het herstel van washovers

• Morfologisch (dimensies > 
strandbreedte/helling)

• Ecologisch (bestaande vegetatiel; interactie
zoet/zout)



Hydrodynamische processen, 
sediment transport en morfologische 

ontwikkeling

Aspekten

• Effecten van golven en stromingen
kustdwars over een Waddeneiland (unieke
datasets)

• Model validatie en calibratie

• Extrapolatie in ruimte en tijd (models)

• Ontwerp criteria en parameters (models)





Schiermonnikoog

Metingen Schiermonnikoog
Hydrodynamica 2014-2015 / 2016-2017
Sediment transport 2016-2017 

Oranje boxen: kustdwarse raai Schiermonnikoog



Lokatie meetinstrumenten en kustdwars
profiel (oostpunt Schiermonnikoog)

Kustdwars profiel met metingen van waterstanden en golven 
(zwarte cirkel) en stroomsnelheden (blauwe driehoek)

(Engelstad et al., 2017)



Inundatie diepte ter hoogte van de 
hoogste sensor (P4) voor alle gemeten 
overstromingen.

Inundatie diepte 

(Engelstad et al., 2017)



Golfvoortplanting en transformatie

Lange golven:  periode 20-200 seconden
Korte golven: periode < 20 seconden 

Lange en korte golven op drie 
lokaties: aan Noordzeekust (P1), 
hoogste punt van strandvlakte (P4) 
en Waddenkust (P10) voor drie 
verschillende “events”

(Engelstad et al., 2017)



Golfhoogte over eiland

Long-wave heights decrease 
between North- and Wadden 
Sea while short-wave 
heights increase at Wadden 
Sea.

 Short waves generated in 

the Wadden Sea enter the 
field site and propagate 
offshore. 

(Engelstad et al., 2017)



Gradiënt in waterstanden en stromingen

Positieve gradiënt: 
waterstand neemt 
neemt toe richting 
Waddenzee

Positieve snelheid: 
richting land en 
Waddenzee.

Wadden-North Sea P6-P5 Center

Grootschalig verhang tussen Waddenzee en Noordzee 

en de lokale gradiënt in het centrum (P6-P5) voor drie 

verschillende condities 

• Increased water levels in the Wadden Sea occasionally cause currents to be 

offshore directed.

• Due to an local increase in water level caused by the breaking waves (wave set-

up), the water level gradient can be onshore directed even when the water level is 

already higher in the Wadden Sea.

(Engelstad et al., 2017)



island cross-section

North Sea Wadden Sea

water level N > water level W

wave set-up is small or large

water level N < water level W

wave set-up is large

water level N << water level W

wave set-up is small

case 1

case 2

case 3

Currents

Currents are mostly onshore directed even if the water 
level is higher in the Wadden Sea. This is due to a local 
increase in water level (wave set-up) around the crest, 
caused by the breaking waves.

Conceptueel model voor kustdwarse 
stroming over eiland

(Engelstad et al., 2017)



XBeach model – 1D versie

Validatie met meetgegevens Schiermonnikoog

Wesselman et al., in review)



Sediment transport XBeach model 
1D-versie

• Sediment transport 
is positief 
gedurende 
opkomend tij en 
negatief bij afgaand 
tij

• Netto transport is 
richting Waddenzee

Wesselman et al., in review



Netto transport als functie van 
condities (Xbeach-1D)

• Netto transport per 
storm

• Vermenigvuldigd met 
frequentie van 
voorkomen

Lichte stormen genereren 
in totaal meer sediment 
transport over het eiland 
dan zware stormen.

Wesselman et al., in review



Washovers - een indirekte bijdrage door het 
faciliteren van zandtransport door de wind



Is een toename in overstromingsfrequentie van zout 

water voldoende om de aanwezige rietvelden te 

vervangen  door washover gemeenschappen ?

Of zijn rietvelden dan nog steeds in staat om door 

middel van feedback –mechanismen gunstige 

groeicondities voor zichzelf  in stand te houden ?
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Experiment: tussen laboratorium en veldschaal 

(Reijers et al., 2017; RUN)



Invloed van dichtheid rietvegetatie op vitaliteit 
van riet
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(Reijers et al., 2017)



sparse dense

0‰ 

sparse dense

20‰ 

Invloed van dichtheid rietvegetatie op 
de groeisnelheid

(Reijers et al., 2017)



Dichte rietmat houdt zich zelf in stand:
buffer met zoetwater en minder sulfide

O2

rainwater 

infiltration

Growth

Survival

H2O H2O

S2- + O2 SO4
2-

(Reijers et al., 2017)



Ontwerpdimensies washovers: 
modelberekeningen

Deel 1: Geen getij, geen bodemverandering

• De stroming versnelt door de washover 

opening

• Zandtransport volgt hetzelfde patroon

(Wesselman, 2017)



Washover geometrie en strandhoogte (crest)

Deel 1: Geen getij, geen bodemverandering

• Totale 
zandtransport 
neemt toe voor 
bredere 
openingen, maar 
vlakt af

• De hoogte van de 
opening is 
belangrijk voor 
het totale 
zandtransport

Wesselman, 2017



Washover geometrie; modellen

Deel 3: Geen getij, wel bodemverandering



Washover Rottumeroog
Morfologie en depositie

2005

2016

2015

2014



Morfologie Rottumeroog 2007 

Bron: LIDAR, RWS



Morfologie Rottumeroog 2016

Bron: LIDAR, RWS



Morfologie Rottumeroog maart 2017

Survey UU



Morfologische dynamiek 2016-2017 (∆Z)



Depositie rond sensoren







Depositie Oost Terschelling 1999 - 2006


