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Samenvatting 

Rijkswaterstaat en Waterschap Noorderzijlvest werken samen aan het onder-

zoek Geulmanagement. Dit onderzoek is onderdeel van de Project-

overstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W), waarin innovatieve 

oplossingen voor hoogwaterveiligheid langs de Friese en Groningse Wadden-

kust worden gezocht.  

 

Het onderzoek Geulmanagement heeft betrekking op de situatie van de 

Lauwersmeerdijk, waar de ebstroom door het Vierhuizergat in 2012 een 

ondermijning dreigde te veroorzaken. Er is daarom destijds een spoedingreep 

uitgevoerd, waarbij de geul aan de noordzijde is verruimd, en de geulbodem 

en zuidelijke geulwand zijn bestort met staalslakken. Bovendien is stortsteen 

aangebracht bij de dijkteen. 

 

Dit rapport richt zich op de vraag of een innovatieve vorm van geulmanage-

ment, waarbij actief wordt ingegrepen in de morfologie van het Wad, zowel 

voor de natuur als voor de dijkveiligheid en andere maatschappelijke functies 

van de geul en dijk tot een bredere oplossing leidt. 

 

Allereerst is gekeken wat een optimale grootte en vorm van een versterking 

met zand zou zijn. Er zijn vijf verschillende zandige varianten beschouwd, 

variërend van een volume van 100.000 m3 tot 450.000 m3. Variant 4 

(440.000 m3 en met een zandmotor aan de oostzijde die de geulwandver-

sterking in de loop van de tijd van nieuw zand moet voorzien, door transpor-

ten tijdens eb) heeft daarbij de voorkeur. De belangrijkste reden voor deze 

keuze is dat de verwachte levensduur van een kleinere oplossing te kort is. 

Daarnaast geldt dat bij variant 4 het probleemgebied dusdanig is geoptimali-

seerd dat sprake is van een min of meer doorgaande transportbaan.  
  

Variant 4 is vervolgens vergeleken met de harde klassieke bestortingen met 

staalslakken of stortsteen door de effecten van de verschillende alternatieven 

in kaart te brengen op het gebied van: 

 Grootschalige morfologie 

 Waterveiligheid 

 Natuurwaarden (zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de gebruiksfase) 

 Overige omgevingswaarden 

 Life Cycle Cost 

 

De drie alternatieven scoren vergelijkbaar op de verschillende criteria. Een 

belangrijk verschil is echter het effect op de natuur, doordat de verwachting 

is dat bij een zandige oplossing vaker moet worden ingegrepen om herstel-

werkzaamheden te verrichten, zal het bodemleven vaker worden verstoord. 

Ook de LCC-waarde van een zandige oplossing is – afhankelijk van hoe vaak 

moet worden ingegrepen – naar verwachting hoger dan een klassieke oplos-

sing.  

 



 

 

Het is dan ook sterk afhankelijk van de levensduur van de zandige oplossing 

of de effecten op de natuur en de kosten inderdaad negatiever zijn. En op 

basis van het hier uitgevoerde onderzoek kan niet de conclusie worden ge-

trokken dat een zandige oplossing de voorkeur moet krijgen. Dat wil niet 

zeggen dat er geen andere argumenten kunnen zijn om een zandige oplos-

sing te prefereren. Een belangrijk argument is kennisontwikkeling: door op 

deze locatie een zandige geulwandversterking aan te leggen en deze te 

monitoren, kan veel kennis worden verzameld, die ook op andere locaties 

van waarde is. 

 

De enige manier om hier meer inzicht te krijgen in deze levensduur is het 

uitvoeren van een pilot. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Rijkswaterstaat en Waterschap Noorderzijlvest werken samen aan het onder-

zoek Geulmanagement. Dit onderzoek is onderdeel van de Project-

overstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W), waarin innovatieve 

oplossingen voor hoogwaterveiligheid langs de Friese en Groningse Wadden-

kust worden gezocht.  

 

Het onderzoek Geulmanagement richt zich op de situatie van de Lauwers-

meerdijk, waar de ebstroom door het Vierhuizergat in 2012 een ondermijning 

dreigde te veroorzaken ter plaatse van de rode pijl in Figuur 1. Er is daarom 

destijds een spoedingreep uitgevoerd, waarbij de geul aan de noordzijde is 

verruimd, en de geulbodem en zuidelijke geulwand zijn bestort met staal-

slakken. Bovendien is stortsteen aangebracht bij de dijkteen.  

 

 

 

Het onderzoek geulmanagement bestaat uit verschillende fasen: 

 Fase A: startfase, waarin het plan van aanpak voor de volgende fasen is 

opgesteld. 

 Fase B:  

– B1: Nadere verkenning van primaire kennis en voorwaarden, zoals de 

beschikbare kennis en instrumenten, wettelijk kader, noodzaak tot en 

opties voor ingrijpen in de geul ter plaatse, een eerste verkenning van 

de maatschappelijke meerwaarde en een eerste indruk van haalbaar-

heid.  

– B2: Vormgeving van de pilot,  

– B3: Vergunningverlening en inspraak. 

 Fase C en D: uitvoering en monitoring van de pilot. 

 Fase E: kosten-baten analyse.  

Figuur 1 

Kaart van het 

studiegebied (Arca-

dis (2017), met 

daarin het interes-

segebied (rode 

rechthoek) 
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In fase B1 van het onderzoek Geulmanagement zijn twee opties onderzocht 

voor het beheersen van de morfologische ontwikkeling van de geul (Sas, 

2017 en Arcadis 2017a). De eerste optie beoogde het afleiden van de eb-

stroom in het Vierhuizergat door een ingreep in de morfologie van de omlig-

gende platen en geulen. De tweede optie betrof het lokaal verleggen van de 

geul door het verplaatsen van zand van de noordoever naar de zuidoever van 

de geul, in de vorm van een geulwandversterking met zand. De eerste vari-

ant werd beoordeeld als te onzeker en ingrijpend. De tweede variant werd 

beoordeeld als meer haalbaar en realistisch. Deze tweede variant, geulver-

legging, is daarom gekozen voor nadere uitwerking in fase B2. 

1.2 Dit project 

Dit rapport is een verslag van fase B2 van het onderzoek Geulmanagement. 

Bij aanvang van deze fase van het onderzoek zijn ook meetgegevens over de 

stroming en het sediment in het Vierhuizergat beschikbaar (Rijkswaterstaat, 

2018). Deze gegevens zijn gebruikt om de haalbaarheid van een pilot met 

geulverlegging te verkennen.  

 

Het doel van dit project (fase B2) is nagaan of een innovatieve vorm van 

geulmanagement, waarbij actief wordt ingegrepen in de morfologie van het 

Wad, zowel voor de natuur als voor de dijkveiligheid en andere maatschappe-

lijke functies van de geul en dijk tot een bredere oplossing leidt. 

 

Om te komen tot een voorkeursvariant is het werkproces zodanig ingericht 

dat er ruimte was voor wensen en suggesties vanuit stakeholders en experts. 

Dit is gedaan door drie werksessies te organiseren: 

1. Werksessie 1: interne issue-analyse; 

2. Werksessie 2: expertsessie; 

3. Werksessie 3: stakeholdersessie. 

 

De uitkomsten van deze werksessies zijn meegenomen in het rapport en de 

verslagen van de werksessies zijn opgenomen in bijlage G.  

 

Het project is uitgevoerd door HKV in samenwerking met Bureau Waarden-

burg en BWZ Ingenieurs. Bureau Waardenburg heeft de effecten op de na-

tuur in kaart gebracht; BWZ Ingenieurs heeft de effecten op de omgeving 

beschreven. 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek geulmanagement, fase 

2. Het rapport begint met een overzicht van de beschikbare relevante infor-

matie in het gebied: de historische morfologische ontwikkelingen in het 

Vierhuizergat, de stroomsnelheids- en sedimentmetingen, een beschrijving 

van de natuurwaarden en andere waarden in de omgeving. Hoofdstuk 3 gaat 
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verder met een beschrijving van de beschouwde alternatieven, gevolgd door 

een beschouwing van de haalbaarheid van de zandige oplossing in hoofdstuk 

4. 

 

De effecten van de alternatieven worden in kaart gebracht in hoofdstuk 5 en 

met elkaar vergeleken in hoofdstuk 6, wat leidt tot een voorkeursalternatief.  

 

De uitwerking van een pilot met zand – inclusief monitoringsplan en kosten-

raming – is beschreven in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 sluit af met conclusies en 

aanbevelingen. 
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2 Relevante gebieds-
informatie 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de relevante informatie die beschikbaar 

is over het Vierhuizergat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht van de histori-

sche morfologische ontwikkelingen. De paragrafen 2.3 en 2.4 geven inzicht in 

respectievelijk de beschikbare stroomsnelheids- en sedimentmetingen. En de 

paragrafen 2.5 en 2.6 geven een overzicht van respectievelijk de aanwezige 

natuurwaarden en de overige waarden in de omgeving. De overige waarden 

betreffen waarden als recreatie, defensie, economie (waaronder visserij) en 

omwonenden. 

2.2 Historische morfologische ontwikkelingen 

Vierhuizergat 

Om inzicht te krijgen in de historische morfologische ontwikkelingen zijn de 

vaklodingen in het gebied geanalyseerd vanaf 1967 tot 2012. Ook een lokale 

meting uit 2017 is meegenomen in de analyse. De data hebben dus betrek-

king op de natuurlijke dynamiek van de geul sinds de afsluiting van de Lau-

werszee (1969), en bevat het effect van de harde bestorting in 2012. 

 

Figuur 2 geeft de vakloding van 2012 weer; de overige vaklodingen staan in 

bijlage A. 
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De vaklodingen laten zien dat de geul in 1967 ter plaatse van doorsnede 8 en 

9 al op de positie van de huidige dijk lag. De zandbank die oorspronkelijk 

voor de noordpunt van de dijk lag, is in de loop van de jaren sinds de afslui-

ting van de Lauwerszee geleidelijk verdwenen. Daardoor is een situatie 

ontstaan waarbij voornamelijk de ebstroom door het Vierhuizergat naar de 

geul Oort over een grote lengte dicht langs de dijk is komen te liggen.  

 

Om beter inzicht te krijgen in de dynamiek in het studiegebied, is de bodem-

ligging langs 14 raaien haaks op de dijk onderzocht, op een onderlinge af-

stand van 250 m (zie Figuur 2 voor de locatie van de raaien). Raai 5 is weer-

gegeven in Figuur 3; de overige raaien staan in bijlage B. De beweging van 

de geulwand is in kaart gebracht door het snijpunt met de niveaus van NAP-

2 m en NAP-4 m in de tijd te volgen (de zwarte en rode lijn). Voor beide 

niveaus is een verplaatsingssnelheid bepaald in meter per jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 

Vakloding 2012 met 

in rood de ligging 

van de geulen in 

1967 
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Uit de figuur blijkt dat de problemen die leidden tot de ingreep in 2012 al 

zichtbaar waren in de vaklodingen van 2006. De geulwand bevond zich in 

2006 al op dezelfde positie als in 2012. In de tussenliggende periode is de 

geul nog wel dieper geworden, en is de lengte van het diepe deel van de geul 

toegenomen. De geul is bij de raaien 4 t/m 6 met name sterk in de richting 

van de dijk bewogen in de periode 1987-2000, met een maximale snelheid 

van 20-40 m/jaar. In 2006 waren de droogvallende platen op de noordpunt 

van de dijk geheel verdwenen, waarna de geulwand op dezelfde plaats is 

gebleven.  

 

Tabel 1 geeft de verplaatsingssnelheid van de geulwand in m/jaar voor ver-

schillende raaien (rijen) en perioden tussen vaklodingen (kolommen). 

 

Figuur 3 

Bodemhoogte langs 

een raai dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Positieve getallen duiden beweging richting de oever aan. In raai 3 tot en 

met 7 was er in 1967 al significante erosie; dit is vermoedelijk het directe 

gevolg van de afsluiting van het Lauwersmeer. Vanaf 1979 start er eveneens 

erosie bij raai 1, bij de plaat op de noordpunt van de Lauwersmeerdijk, met 

een maximale snelheid van zo’n 70 m/jaar. Deze beweging beweegt zich in 

een periode van 20 jaar in westelijke richting.  

 

Ten oosten van het probleemgebied (vanaf raai 7) is een andere ontwikkeling 

zichtbaar. Waar bij bijvoorbeeld raai 9 nog een 11,5 m diepe geul aanwezig 

was in 1994, is de diepte in 2012 gereduceerd tot slechts NAP - 3 m. De 

drempel aan het eind van de vloedschaar lijkt hier in westelijke richting te 

bewegen. Het Vierhuizergat buigt hier af richting het noordoosten. 

2.3 Metingen stroomsnelheden 

Om een beter inzicht te krijgen in de lokale stroomsnelheden zijn eind 2017, 

in opdracht van Rijkswaterstaat, stroomsnelheidsmetingen uitgevoerd op een 

vaste locatie (paragraaf 2.3.1) en langs een raai (paragraaf 2.3.2). Een 

verslag van deze metingen is te vinden in Rijkswaterstaat (2018).  

2.3.1 Stroomsnelheid op vaste locatie 

Tussen 6 november en 4 december 2017 zijn stromingsmetingen uitgevoerd 

met ADCP-meetapparatuur, wat heeft geresulteerd in waardes van diepte-

gemiddelde stroomsnelheden en stromingsrichtingen (Rijkswaterstaat, 2018). 

De locatie van de metingen is weergegeven in Figuur 4. 

  

jaar 1 1967 1970 1975 1979 1982 1987 1994 2000 2006 2012

jaar 2 1970 1975 1979 1982 1987 1994 2000 2006 2012 2017

raai 1 -33 -62 18 67 36 43 16 -1 38 2

raai 2 -22 24 -26 24 58 -10 -1 71 9 1

raai 3 22 14 -16 8 19 37 28 20 4 0

raai 4 19 18 -6 8 13 26 41 9 3 2

raai 5 26 26 -5 25 -1 18 32 4 3 1

raai 6 31 32 21 -12 -18 12 18 2 2 -1

raai 7 54 -7 19 10 -28 10 6 -2 -2 1

raai 8 7 0 1 -4 -36 -10

raai 9 5 0 -1 -5 -2 -68 -8

Tabel 1 

Verplaatsingssnel-

heid van de geul-

wand in m/jaar voor 

verschillende raaien 

(rijen) en perioden 

tussen vaklodingen 

(kolommen), gemid-

deld voor de NAP-2 

en NAP-4 m diepte-

contouren. 
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De hoogste stroomsnelheden treden hoogstwaarschijnlijk op tijdens storm of 

tijdens springtij. De hoogste windsnelheid in de meetperiode was 16 m/s op 

19 november, dit komt overeen met windkracht 7. De wind tijdens de storm 

kwam uit het noordwesten. Springtij vond plaats op 7 november. Gedurende 

het springtij stond er een zuidwestelijke wind met een snelheid van 2 m/s (2 

Bft). 

 

Figuur 5 toont de waterstand1, stroomsnelheden en windrichting tijdens het 

springtij en Figuur 6 toont dezelfde gegevens gedurende de storm.  

 

 

  

                                                
1 Geïnterpoleerd uit de waterstandsmetingen op locatie Lauwersoog  

 

Figuur 4 

Locatie ADCP-meting 

Figuur 5 

Waterstanden 

(boven), stroom-

snelheid (onder, 

blauw) en stroom-

richting (onder, 

rood) gedurende 

springtij op 7 no-

vember 
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De waterstanden in Figuur 5 en Figuur 6 vertonen het getijdeverloop in de 

Waddenzee. Rondom het springtij op 7 november is het maximale verschil 

tussen hoog- en laagwater in één getijdecyclus 2,89 meter (NAP+1,47 m op 

6 november 11.00 uur en NAP-1,42 m om 17.30 uur). Daartegenover is de 

maximale stroomsnelheid tijdens doodtij veel lager, tijdens het doodtij op 27 

november was de stroomsnelheid maximaal 0,67 m/s. Tijdens dit doodtij 

stond was er westzuidwestelijke wind met een kracht van 5 Bft (8 m/s). 

 

Tijdens het springtij is de maximale stroomsnelheid die is gemeten 1,33 m/s, 

tijdens de storm is dit 1,30 m/s. De stromingsrichting volgt het getij en de 

geul, tijdens eb is de stroomrichting noordwestelijk gericht (±292 graden 

noord). Tijdens vloed stroomt het water in zuidoostelijke richting (±118 

graden noord). De hoogste stroomsnelheden treden op tijdens eb, dus in 

noordwestelijke richting. Tijdens de storm werd de maximale stroomsnelheid 

gevonden bij vloed. 

2.3.2 Stromingsmetingen langs raai 

Rijkswaterstaat heeft ook raaimetingen uitgevoerd. Er is op 21 november van 

5.52 uur tot 18.09 uur gemeten in een dwarsraai van het Vierhuizergat, nabij 

de meetinstallatie. Gedurende deze meetperiode was de windkracht 3 à 4 op 

de schaal van Beaufort. Van deze meting zijn snelheidsprofielen gemaakt 

over het dwarsprofiel. Deze dwarsprofielen tonen stroomsnelheden vergelijk-

baar met de resultaten van de vaste meetlocatie. 

 

Figuur 7 toont de locaties van de raaimetingen. De focus ligt op de metingen 

gedaan in de Oostraai aangezien deze extra informatie leveren over de stro-

mingscondities in het Vierhuizergat. 

  

Figuur 6 

Waterstanden 

(boven), stroom-

snelheid (onder, 

blauw) en stroom-

richting (onder, 

rood) gedurende de 

storm op 19 novem-

ber 
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Uit de metingen is het debiet gedurende de eb- en vloedperiode bepaald. 

Deze zijn te zien in Figuur 8. De tabel bovenaan toont dat het vloedvolume 

iets hoger (verschil van ongeveer 500.000 m3, ofwel 3%) is dan het ebvolu-

me. Dit verschil is beperkt. De tijdsduur van eb is korter dan van vloed: 5 

uur en 34 minuten tegen 6 uur en 23 minuten.  

 

  

 

Figuur 9 en Figuur 10 tonen een detailbeeld van het stromingsprofiel bij 

respectievelijk maximale vloedstroom en maximale ebstroom. Deze figuren 

tonen de volgende informatie: 

 Links: Met pijlen de vectoren van de stromingen gemeten langs de raai. 

De pijl rechts onderin deze figuur representeert een stroomsnelheid van 

2,5 m/s; 

 Midden boven: De waterstand bij Lauwersoog en in rood het moment dat 

wordt weergegeven in de omringende figuren; 

 Rechts boven: De gevaren raai, met in zwart de richting van de geul 

(Noordwest is positief aangenomen); 

Figuur 7 

Twee meetraaien, 

met geannoteerd de 

Oostraai, en in 

blauw de locatie van 

de puntmeting 

Figuur 8 

Debiet (rode lijn) 

gedurende eb en 

vloed door de 

Oostraai (bron: 

Rijkswaterstaat, 

2018) 
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 Midden rechts: De component van de stroomsnelheid in de richting van de 

geul. De dijk bevindt zich aan de linkerzijde; 

 Rechts onder: De component van de stroomsnelheid in de dwarsrichting 

van de geul, waarbij de gele en rode kleuren aangeven dat de stroming 

van de dijk af staat, blauw betekent naar de dijk toe. De dijk bevindt zich 

aan de linkerzijde. 

 

 

 

 

 

De figuren rechtsonder in Figuur 9 en Figuur 10 kunnen worden gebruikt om 

circulatiestromingen te onderscheiden, stromingspatronen waarbij het water 

aan de oppervlakte een andere stroomrichting heeft dan bij de bodem. Vooral 

gedurende eb is er een duidelijk verschil tussen de kleuren zichtbaar. Bij de 

bodem stroomt het water overwegend van de dijk af, terwijl aan het opper-

vlak de stroming overwegend richting de dijk gericht is. De dwarscomponent 

van 10-20 cm/s is ongeveer 10% van de stroomsnelheid, wat laat zien dat er 

significante circulatiestroming optreedt. Gedurende vloed is er een minder 

duidelijk patroon te ontdekken. 

 

Figuur 9 

Stromingsprofiel 

gedurende maximale 

vloedstroom 

Figuur 10 

Stromingsprofiel 

gedurende maximale 

ebstroom 
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Hierbij dient te worden opgemerkt dat de raaimeting is uitgevoerd op een vrij 

recht stuk van de geul. De circulatiestroming is op andere locaties mogelijk 

nog sterker aanwezig. De aanwezigheid van deze secundaire stroming kan 

ervoor zorgen dat de bodem aan de zuidzijde van de geul erodeert. 

2.4 Metingen sediment 

Voor sedimentgegevens is gebruik gemaakt van de sedimentatlas (paragraaf 

2.4.1). Daarnaast heeft Rijkswaterstaat lokaal ook sedimentmetingen uitge-

voerd (paragraaf 2.4.2).  

2.4.1 Sedimentatlas 

Zand aan de noordzijde van de geul heeft volgens de sedimentatlas (1998) 

een mediane korrel-diameter van ongeveer 150 μm, zie Figuur 11. De figuur 

toont ook dat de ruimtelijke spreiding in D50 in het gebied groot is.  

 

  

2.4.2 Lokale sedimentsamples 

Figuur 12 en Tabel 2 tonen de voornaamste resultaten van de sedimentme-

tingen, zoals uitgevoerd door Rijkswaterstaat in november 2017.  

  

 

 

Figuur 11 

Mediane korreldia-

meter D50 volgens 

gegevens uit de 

sedimentatlas 

(Rijkswaterstaat, 

1998) 
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 X (m) Y (m) D10  

(μm) 

D50  

(μm) 

D90  

(μm) 

Slibfractie 

(%) 

Bodem 

(m+NAP) 

1 213050 603525 152 218 313 7,3 -8,74 

2 213085 603608 121 167 232 4,6 -3,53 

3 213120 603692 121 167 232 4,6 -2,90 

4 213155 603775 109 162 240 6,2 -1,18 

5 213650 603600 113 167 246 9,8 -2,76 

6 212700 603800 112 159 227 5,1 -4,16 

7 213600 603380 124 177 253 5,6 -5,29 

8 212500 603700 139 200 286 6,9 -5,40 

9 211850 603800 139 192 266 3,9 -3,96 

 

Te zien is dat er grover sediment aanwezig is in de diepe geul (locatie 1, 8, 

9), en fijner sediment in de ondiepere delen van de geul (locatie 3, 4, 6). De 

slibfractie (fractie kleiner dan 63 μm) varieert tussen 4% en 10%. 

2.5 Natuurwaarden Natura2000-gebied Waddenzee 

De Waddenzee is het grootste en - in internationaal opzicht - het belangrijk-

ste Natura 2000-gebied in ons land. Deze status dankt de Waddenzee vooral 

aan de enorme aantallen vogels die de wadplaten en kwelders tijdens hun 

trek aandoen of broeden op de kwelders, stranden en in de duinen. De mi-

grerende vogels worden aangetrokken door de droogvallende wadplaten met 

hun hoge dichtheid aan schelpdieren, wormen, kreeftachtigen en ander 

voedsel. De diepere wateren zijn van belang als kraamkamer voor vissoorten 

uit de Noordzee. Ook herbergt de Waddenzee het overgrote deel  

van de populatie zeehonden in ons land, evenals het grootste oppervlakte 

aan kwelder- gemeenschappen.  

 

In bijlage C zijn de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 ge-

bied Waddenzee opgenomen. In het plangebied en de directe omgeving 

Figuur 12 

Mediane korreldia-

meter D50 (μm) op 

verschillende meet-

locaties, met de 

positie van de vaste 

ADCP en een indica-

tie van de gevaren 

raai (witte lijn) 

Tabel 2 

Enkele karakteristie-

ke korreldiameters 

op de meetlocaties, 

en de waterdiepte 

ter plaatse 
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komen slechts twee habitattypen voor namelijk H1110 Permanent over-

stroomde zandbanken en H1140 Slik- en zandplaten (getijdengebied). Beide 

habitattypen worden in de paragrafen 2.5.1 en 2.5.2 nader toegelicht. 

 

Voor beide habitattypen geldt:  

Het habitattype kent een behoudsdoelstelling voor het areaal en een verbe-

terdoelstelling voor de kwaliteit. 

2.5.1 Habitattype H1110 ‘permanent overstroomde zandbanken’  

Het gehele sublitorale gebied in de Waddenzee, alles onder de laagwaterlijn, 

valt onder habitattype H1110a ‘permanent overstroomde zandbank’ (getijde-

zone). Het gebied bevat geulen en permanent overstroomde vlaktes. Plaatse-

lijk kunnen in het habitattype harde substraten voorkomen zoals schelpen-

banken en gebieden met veen, keileem of stenen. Daarnaast kunnen ook 

door organismen harde substraten gevormd worden, in de vorm van oester-

banken en mosselbanken, die op hun beurt weer habitat bieden aan onder 

andere algen, schelpdieren, kokerwormen, zee-egels, garnalen, krabben en 

vissen. De watervlakten van vooral de westelijke Waddenzee fungeren als 

rust- en ruigebied voor met name duikeenden. De geulen zijn het leef- en 

doortrekgebied van trekvissen en zeezoogdiersoorten zijn voor hun voedsel 

deels afhankelijk van deze geulen.  

2.5.2 Habitattype H1140 ‘slik- en zandplaten’ 

Het habitattype H1140 omvat het getijdengebied tussen hoog- en laagwater 

(litoraal). De Waddenzee is binnen Nederland het belangrijkste gebied voor 

het habitattype ‘slik- en zandplaten’. Het gebied is zeer dynamisch, jaarlijks 

verandert de exacte locatie en de omvang van de platen als gevolg van 

sedimentatie en erosie processen. Wadvogels maken gebruik van de platen 

als foerageergebied, locaties met rijke bodemfauna, litorale (droogvallende) 

mossel- en oesterbanken en de zeegrasvelden zijn hiervoor van groot belang. 

De mossel- en oesterbanken beslaan niet meer dan 1,5 - 3 procent van de 

platen. Het droogvallende gebied bestaat dus grotendeels uit wadplaten van 

zand en slib, met daaronder veelal een rijk bodemleven (onder andere kok-

kels, mesheften, strandgapers, wormen). De rijkste bodemfauna is te vinden 

in gebieden die ongeveer halverwege de hoog- en de laagwaterlijn liggen en 

die bovendien iets slikkig zijn. Dat zijn ook de gebieden waar gemiddeld 

genomen de grootste vogeldichtheden worden aangetroffen (Beheerplan 

Natura 2000-gebied Waddenzee, 2016-2022). 

2.5.3 Relevante soorten  

De Waddenzee is aangewezen voor de volgende soorten van Bijlage C:  

 Nauwe korfslak*; 

 Zeeprik; 

 Rivierprik; 

 Fint; 
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 Noordse woelmuis*; 

 Bruinvis; 

 Grijze zeehond; 

 Gewone zeehond; 

 Groenknolorchis*. 

 
* Doordat het plangebied een intergetijdegebied betreft zonder vegetatie 

(midden en laaglitoraal en sublitoraal) is het beschouwde gebied ongeschikt 

voor de Nauwe korfslak, Noordse woelmuis en de Groenknolorchis. Genoem-

de soorten worden dan ook verder niet meegenomen in de effectbeoordeling. 

Vissen 

De Waddenzee heeft een functie als kraamkamer voor vis. Met de stroming 

drijven larven uit eieren afgezet in Noordzee en Waddenzee, naar ondiepe en 

laagdynamische gebieden (Hofstede et al., 2008), waar de vissen opgroeien. 

Kenmerken van kraamkamers zijn naast de lage diepte en dynamiek onder 

andere een hoge productiviteit (Lievaart & Pouwer, 2003). Verschillende 

soorten hebben een andere voorkeur voor temperatuur en diepte wat bete-

kent dat gebieden met een grotere variatie aan habitats (met variërende 

abiotische kenmerken zoals diepte) belangrijk zijn als kraamkamer voor 

meerdere soorten. 

 

In het Vierhuizergat en de omliggende wateren komen tientallen soorten 

vissen voor. Op basis van tellingen van het NIOZ vanaf 1960 wordt geconsta-

teerd dat de visstand is afgenomen in de Waddenzee. Dit op basis van fuik-

monitoring vanaf Texel (Marsdiep). In het stuk van Van der Veer et al., 

(2015) wordt de trend beschreven en toegelicht. Hierin wordt beschreven dat 

vanaf 1980 tot heden de vangst van pelagische en demersale soorten een 

tienvoudige afname heeft gekend in totale biomassa, en dat de gemiddelde 

individuele biomassa in het voorjaar is teruggelopen van 150 naar 20 gram 

(nat gewicht). Het trofische niveau van pelagische vis in het voorjaar is 

eveneens teruggelopen, van 3,9 naar 3,1. Wolff (2013) beschrijft dat de 

Waddenzee de rol als opgroeiplaats voor jonge vis aan het verliezen is en 

noemt ook de dalende trend van demersale soorten en een zogenaamde 

‘regime shift’ in de Waddenzee en Noordzee. In Tulp, Walker, & Bolle, (2012) 

worden dezelfde trends en verschijnselen aangehaald.  

 

In dit laatste onderzoek wordt vooral de daling van jonge platvis genoemd, 

met de nadruk op schol (Pleuronectes platessa) en in mindere mate ook bot 

(Platichthys flesus). Deze soorten worden ook in Tulp, Bolle, & Rijnsdorp, 

(2008) genoemd. In Van der Veer et al. (2015) wordt beschreven dat niet 

alleen de dichtheid aan vis maar ook de soortsamenstelling van de Wadden-

zee ook is veranderd in de afgelopen 50 jaar, met o.a. een verschuiving van 

typische koudwatersoorten naar soorten die ook in warmer water voorkomen 

(bijvoorbeeld een afname van puitaal (Zoarces viviparous) en een toename 

van zeebaars (Dicentrarchus labrax). 
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Trekvissen, zoals zeeprik, rivierprik en fint 

De Waddenzee wordt naast permanent leefgebied ook gebruikt als doortrek-

route voor trekvissen zoals rivierprik, zeeprik en fint. Het Vierhuizergat heeft 

geen belangrijke functie in de trekroute voor deze vissoorten, omdat er geen 

overgang naar zoetwater aanwezig is in het kombergingsgebied van deze 

geul. Trekvis is gebaat bij geleidelijke zoet- zoutovergangen, zodat ze van 

het zoete water naar het zoute kunnen trekken en andersom. Het plangebied 

vervult geen rol in de zoet- zoutovergang en is ook niet nabij een zoet-

zoutgang gelegen. Bovendien heeft het plangebied geen bijzonder rijke 

bodemfauna waardoor de geulen beperkt functioneren als foerageerlocatie. 

Het plangebied is dus niet relevant voor de overleving van de trekvis (en/of 

het halen van de instandhoudingsdoelstelling). De geulen dienen voorname-

lijk als doortrekcorridor, net als iedere andere geul in de Waddenzee. Voor de 

aangewezen soorten vissen zeeprik, rivierprik en fint vervult het Vierhuizer-

gat dus geen belangrijke functie.  

Bruinvis, gewone zeehond en grijze zeehond  

Het belang van het plangebied voor zeezoogdieren is direct gekoppeld aan de 

foerageer, paai en opgroeifunctie van de geul. Door de hoge stroomsnelhe-

den en beperkte hoeveelheid aan bodemfauna, is voor alle drie deze functies 

de geul niet van bijzondere waarde voor zeezoogdieren. De bruinvis wordt 

slechts zeer incidenteel in en rond het plangebied waargenomen. Tussen 

Lauwersoog en Schiemonnikoog zijn meer waarnemingen bekend.  

Rustende gewone en grijze zeehond (op de plaat) 

Elk jaar vinden er tellingen van de Nederlandse zeehondenpopulatie plaats in 

de geboorteperiode (mei/juni) en tijdens de rui (augustus). Het Vierhuizergat 

is geen zwaartepunt voor de gewone zeehond en ook niet voor de grijze 

zeehond. Het plangebied (droogvallende platen) heeft geen functie als rust- 

of voortplantingshabitat. Dit wordt dan ook verder niet meegenomen in de 

effectbeoordeling. Op iets grotere afstand ten noordoosten van het plange-

bied liggen wel zandplaten die voor kleine aantallen gewone zeehonden een 

rustfunctie vervullen (zie Figuur 13). 
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Broedvogels  

De Waddenzee biedt voedsel- en rustplaatsen aan verschillende soorten 

vogels, waarvan sommige soorten in grote aantallen aanwezig kunnen zijn. 

Ook zijn in het Waddengebied belangrijke broedhabitats aanwezig, maar 

hiervan is slechts in beperkte mate sprake bij het Vierhuizergat (NDFF, 

2018). Incidenteel kan aan de dijkvoet gebroed worden door graspieper en 

bontbekplevier. Maar ook voor de bontbekplevier is de dijkvoet minder ge-

schikt vanwege het ontbreken van open, vlakke, zandige stukken. Een inci-

denteel broedgeval is echter niet geheel uitgesloten. Het gebied ten zuiden 

van de dijk, met name de moerasachtige slikkige stukken, is wel een waar-

devol broedgebied voor vogels. Het gaat onder meer om bontbekplevier en 

kluut. Maar ook tal van struweel en oevervogels komen hier als broedvogel 

voor zoals, bosrietzanger, rietzanger, rietgors, blauwborst en wilde eend. 

Zoals gezegd geldt dat niet voor de Lauwersmeerdijk zelf en uiteraard ook 

niet voor het water aan de noordzijde. 

Niet-Broedvogels 

Bij de functie van het leefgebied voor niet-broedvogels wordt onderscheid 

gemaakt tussen foerageergebieden, rustgebieden en hoogwatervluchtplaat-

sen (hvp’s). De meeste vogels die op droogvallende slikken en platen foera-

geren gebruiken hvp’s tijdens hoogwater. Hierbij is rust de belangrijkste 

factor. Kwelders zijn belangrijke hvp’s voor veel wadvogels.  

 

Ter hoogte van het Vierhuizergat komen geen kwelders voor, de overgang 

van land naar water is smal. De waarde van de dijk en het aangrenzende 

water is daardoor beperkt. In relatief kleine aantallen komen steenloper, 

bontbekplevier en scholekster voor. Op het open water: wilde eend, brildui-

Figuur 13 

Zeehondenligplaat-

sen in Waddenzee 
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ker, eidereend, bergeend en andere soorten, maar alle soorten in relatief 

kleine aantallen. Op de droogvallende platen aan de overzijde van de geulen, 

foerageren grotere aantallen steltlopers zoals bonte strandloper, groenpoot-

ruiter, rosse grutto en scholekster. Dit gebied valt buiten het plangebied, 

maar valt wel onder het effectgebied.  

2.6 Overige waarden in de omgeving 

Om de effecten van een ingreep in het Vierhuizergat goed in te kunnen 

schatten is tevens gekeken naar de volgende omgevingswaarden: 

 

 Recreatie 

Over de Lauwersmeerdijk loopt een onderhoudsweg/voetpad/fietspad. 

Fietsers en wandelaars maken vooral tijdens weekeinden, feestdagen, va-

kantieperioden en bij mooi weer gebruik van de dijk. In het Vierhuizergat 

zelf is weinig recreatie(vaart) en verder geldt dat ten oosten en ten wes-

ten van het Vierhuizergat wadlooproutes lopen van het vaste land naar 

Schiermonnikoog.  

 

 Economie 

Er is een aantal visvakken gelegen in het Vierhuizergat: Goede Vissers 

heeft 1 visvak van 1 km (dijkkilometer 83,5-84,5) langs de dijk bij het 

Vierhuizergat. Hier zitten oesters. De overige visvakken langs de dijk zijn 

van Gerrit de Vries. Hij vist hier met fuiken. Goede Vissers heeft een ge-

bruikersovereenkomst met Gerrit de Vries voor gebruik van zijn visvak-

ken. Sinds eind mei 2018 hebben ze weer een sleutel van het water-

schapshek zodat ze fuiken kunnen zetten.  

Verder geldt dat er zeer beperkt sprake is van scheepvaart door het Vier-

huizergat. 

 

 Defensie 

Achter de dijk ligt een militair oefenterrein. 

 

 Omwonenden 

Er zijn geen direct omwonenden rondom het Vierhuizergat. 
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3 Alternatieven 

3.1 Inleiding 

Het doel van dit project (fase B2) is nagaan of een innovatieve vorm van 

geulmanagement, waarbij actief wordt ingegrepen in de morfologie van het 

Wad, zowel voor de natuur als voor de dijkveiligheid en andere maatschappe-

lijke functies van de geul en dijk tot een bredere oplossing leidt. 

Hiertoe wordt de zandige oplossing vergeleken met klassieke harde oplossin-

gen, zoals staalslakken en stortsteen. Ook wordt gekeken naar een andere 

innovatieve oplossing, die is ingebracht tijdens de stakeholdersessie: het 

gebruik van schelpdieren als versterkingsmiddel. 

3.2 Zandige oplossing 

De zandige oplossing heeft betrekking op de innovatieve vorm van geulma-

nagement. Het idee is dat een deel van de plaat wordt afgegraven en tegen 

de dijk wordt aangelegd.  

 

In fase B1 van het onderzoek Geulmanagement schetst Arcadis (2017a) twee 

varianten met geulverplaatsing: een variant waarbij zand van de ene naar de 

andere geulwand wordt verplaatst (‘geullangs’), en een variant waarbij zand 

wordt gewonnen in de binnenbocht van het Vierhuizergat (‘mitigeren eb-

stroom’). De tweede variant is naar verwachting duurzamer dan het enkel 

verplaatsen van zand van de ene naar de andere geulwand. In fase B1 van 

het onderzoek is tevens het idee geopperd van het doorgraven van de plaat 

tussen Groningerzand en het Vierhuizergat om zo een nieuwe geul te cre-

eren. Dit idee is apart beschouwd in bijlage F. 

 

Bij de start van het project is door de opdrachtgever aangegeven dat elk van 

de alternatieven een levensduur van minimaal vijf jaar moet hebben, omdat 

van tevoren is ingeschat – op basis van LCC kosten en ecologische effecten - 

dat varianten met (nog) kortere levensduur niet haalbaar lijken. Voor de 

zandige oplossing, hebben we daarom verschillende varianten beschouwd. 

Voor elk van de varianten geldt dat we geprobeerd hebben de volgende 

zaken zoveel mogelijk te combineren (in lijn met de variant ‘mitigeren eb-

stroom’ uit fase B1):  

1. verruimen van de geulbocht (lagere stroomsnelheden),  

2. vergroten van de kromtestraal (minder kromming, minder spiraalstroming 

en uitschuring),  

3. verschuiven van de geulbocht in noordwestelijke richting,  

4. aanbrengen van een zandbuffer langs de dijk.  

 

Begonnen is met een relatief kleine variant, maar toen bleek dat de levens-

duur van dit alternatief kleiner was dan 5 jaar, zijn tevens grotere varianten 
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beschouwd. Uiteindelijk hebben we de volgende vijf varianten doorgerekend 

(zie Tabel 3).  

 

Variant Beschrijving Zandvolu-

me 

[ m3] 

Opp. 

wingebied 

[ha] 

Opp. 

geulwand-

verster-

king 

[ha] 

Opp. totaal 

[ha] 

Var 1 Zandbuffer 

oost, klein 

100.000 11 19 30 

Var 2 Zandbuffer 

oost, groter 

300.000 11 19 30 

Var 3 Verruiming 

erosiegebied 

300.000 20 17 37 

Var 4 Doorgaande 

transport-

baan 

440.000 38 26 63 

Var 5 Verlegging 

zonder 

zandmotor 

450.000 29 19 47 

 

Figuur 14 laat het bodemverschil zien tussen variant 1 en de referentiesitua-

tie (niks doen). Het betreft het bodemverschil direct na uitvoering. De figuren 

van de overige varianten zijn opgenomen in bijlage D. In hoofdstuk 4 is een 

inschatting gemaakt van de levensduur van elk van deze alternatieven. 

 

 

3.3 Staalslakken 

In de Waddenzee worden regelmatig onderwater bestortingen op de vooroe-

ver van waterkeringen ingezet om erosie aan de teen te voorkomen of te 

beperken en om de stabiliteit te garanderen. Onderwater bestortingen wor-

den ook ingezet om erosie door geulmigratie tegen te gaan, als getijdegeulen 

te dicht het voorland naderen en de stabiliteit van het dijklichaam bedreigen 

(Arcadis, 2017b).  

Tabel 3 

Overzicht varianten 

en bijbehorende 

eigenschappen 

Figuur 14 

Bodemverschil 

variant 1 - referentie 
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Deze bestortingen kunnen bestaan uit staalslakken, maar ook uit basaltblok-

ken of stortsteen (paragraaf 3.4).  

 

Staalslakken zijn kleine brokken hoogovenafval; dit is ook het materiaal dat 

tijdens de spoedingreep in 2012 is gebruikt om de geulbodem en zuidelijke 

geulwand te bestorten. Hard substraat heeft specifieke ecologische waarden, 

onder andere omdat het vestigingsmogelijkheden biedt voor organismen die 

zich niet op de zand- en slibbodems in de Waddenzee kunnen vestigen. 

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de aanwezigheid van zeeane-

monen, zeesterren, mosdieren, zeenaaktslakken, zeepokken, hydropoliepen 

en wieren. Ook bieden dergelijke structuren habitat aan wormen, kreeftachti-

gen en vissen. Enkele vissoorten gebruiken hard substraat tevens als paai-

plaatsen (Arcadis, 2017b). 

 

De abiotische omstandigheden bij het harde substraat verschillen per locaties 

in de Waddenzee. Zo zijn bij de koppen van de Waddeneilanden en de Kop 

van Noord-Holland de stroomsnelheden hoog en de slibconcentraties 

relatief laag. Achter in de getijdebekkens, bijvoorbeeld in de omgeving van 

Lauwersoog en Harlingen, worden juist hoge concentraties slib aangetroffen. 

Door verschillen in abiotische omstandigheden zullen de ecologische waarden 

op hard substraat naar verwachting ook anders zijn (Arcadis, 2017b). 

 

De effectieve levensduur van een bestorting met staalslakken wordt – voor 

deze locatie - ingeschat op 25 jaar (mondelinge correspondentie opdrachtge-

ver). De relatief grote dynamiek in het systeem zorgt ervoor dat erosieloca-

ties regelmatig verschuiven, waardoor de bestorting kan worden ondermijnd. 

3.4 Stortsteen 

Een hard alternatief voor staalslakken is stortsteen. Ook dit materiaal is 

tijdens de spoedingreep in 2012 gebruikt ter plaatse van de dijkteen. Voor dit 

materiaal geldt eveneens een effectieve levensduur ten aanzien van de 

bescherming van de dijk van 25 jaar (mondelinge correspondentie opdracht-

gever).  

3.5 Schelpdieren als versterkingsmiddel 

In de stakeholdersessie van 5 juni 2018 is de vraag gerezen waarom alleen 

los zand wordt aangebracht en waarom niet wordt gewerkt met levend sub-

straat, zoals oesterbanken of gemengde schelpdierbanken. In de Waddenzee 

zijn op voldoende plekken oesters aanwezig die voor dit doel verplaatst 

zouden kunnen worden naar het aangebrachte zand (zie ook bijlage G).  

 

Na telefonisch contact met dhr. M. van Stralen (expert schelpdieren) is beslo-

ten dat schelpdieren niet als alternatief worden meegenomen in de effectbe-

oordeling. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 
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 Schelpdieren overleven slecht in erosieve gebieden: de gemeten stroom-

snelheden van 1,3 m/s zijn te hoog voor oesters om goed te kunnen aan-

slaan, 

 Schelpdieren overleven slecht wanneer er zand op ligt: wanneer er grote 

sedimenttransporten in het gebied plaatsvinden - bijvoorbeeld omdat er 

de bescherming met schelpdieren gecombineerd wordt met een zandver-

plaatsing – zullen de schelpdieren niet aanslaan. 

 Schelpdieren functioneren slecht in het sublitoraal, terwijl de geulwand-

versterking met name onder de waterlijn plaatsvindt. 

 Schelpdieren functioneren optimaal op een vlakke ondergrond, terwijl de 

geulwandversterking op een talud plaatsvindt. 

 Voor mosselen geldt dat het noodzakelijk is om regelmatig opnieuw te 

suppleren met mosselen en dat ze hard substraat nodig hebben om te 

overleven. 

 Voor oesters geldt dat de oesterbedden blijvend scherp zijn en dat ze 

bovendien mosselen ertussen nodig hebben. 

 

Tot slot geldt dat het tijd kost om een schelpdierenbank op te bouwen en 

wanneer eenmaal erosie is geconstateerd, is die tijd vaak niet beschikbaar. 
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4 Beschouwing 
haalbaarheid zandi-
ge variant 

4.1 Inleiding 

Toepassing van een geulverlegging betekent in de situatie van het Vierhui-

zergat dat sprake is van een ingreep die tegen de grootschalige morfolo-

gische ontwikkelingen in gaat. Dit resulteert meestal in een eindige levens-

duur van de ingreep. Wel zijn er ontwikkelingen, die kunnen leiden tot 

minder erosie van de geulwand dan in het verleden: 

 

1. De morfologische aanpassing aan een grootschalige ingreep (in dit geval 

de afsluiting van het Lauwersmeer) heeft een exponentieel karakter, 

waarbij de grootste veranderingen in de eerste periode na de ingreep op-

treden. Hierdoor is te verwachten dat het systeem zich inmiddels (groten-

deels) heeft aangepast aan de gewijzigde situatie. Dit maakt de histori-

sche erosiesnelheden van 20-40 m/jaar minder waarschijnlijk voor de 

komende decennia. 

 

2. De kromming van een geul leidt tot spiraalstroming in de bocht. Dit heeft 

tot gevolg dat zand wordt getransporteerd van de buitenbocht naar de 

binnenbocht van de geul. De diepste geulbochten en steilste taluds ont-

staan bij de kleinste kromtestraal. De kromtestraal van het Vierhuizergat 

was rond 1987 minimaal. Inmiddels is deze kromtestraal veel groter. Dit 

heeft invloed op de neiging tot uitschuren in de buitenbocht die in de ko-

mende decennia is te verwachten. 

 

3. Ook het ondieper worden van de (naamloze) geul aan zuidoostzijde, die 

langs de dijk richting de kwelders loopt, zal dempend werken op de poten-

tiële verdieping van het Vierhuizergat.  

 

Bij de start van het project heeft de opdrachtgever de inschatting gegeven 

dat een geulwandversterking met zand pas haalbaar is bij een minimale 

levensduur van 5 jaar. Deze inschatting van de haalbaarheid is gemaakt op 

basis van verwachte LCC kosten en ecologische effecten. In dit hoofdstuk is 

gekeken of dit een realistische inschatting is geweest door te kijken naar 

eerdere geulwandversterkingen met zand (paragraaf 4.2) en de verwachte 

levensduur van de oplossing (paragraaf 4.3).  
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4.2 Analyse eerdere geulwandversterkingen met zand 

In de afgelopen decennia zijn op diverse plaatsen in Nederland geulwandver-

sterkingen met zand uitgevoerd. De morfologische ontwikkeling en effectivi-

teit van deze zandige geulwandversterkingen is slechts in enkele gevallen 

grondig geanalyseerd en gedocumenteerd. Uitzonderingen zijn de geulver-

plaatsing in het Krabbengat bij Schouwen en in het Oostgat bij Walcheren. 

De literatuur over deze zandige geulwandversterkingen wordt hier kort sa-

mengevat, omdat er lessen uit getrokken kunnen worden voor het Vierhui-

zergat. Behalve deze twee versterkingen zijn er vooral geulwandversterkin-

gen uitgevoerd in de zeer diepe en sterk stromende zeegaten tussen de 

Waddeneilanden (bijvoorbeeld in het Marsdiep), vaak met toepassing van 

relatief grof sediment (bijvoorbeeld in het Molengat bij Texel, zie Rijkswater-

staat, 2003). Door deze verschillen zijn de resultaten niet bruikbaar voor het 

Vierhuizergat.  

4.2.1 Krabbengat bij Schouwen (1987, 1991, 1996) 

Op de kop van Schouwen, in het Krabbengat, is meermaals geulverlegging 

toegepast. Zand is van de ene oever naar de andere oever verplaatst, wat 

effectief resulteert in een geulverlegging met behoud van geuldimensies.  

Vermaas en Elias (2014) geven een analyse van de verschillende verleggin-

gen van het Krabbengat. Zij concluderen dat na de verlegging de landwaartse 

zijde van de geul minder snel erodeerde (afname erosie van 13-64% in 

1987-1995 in vergelijking tot 1980-1987). Daarbij geldt wel dat de uitge-

voerde ingrepen (geulverplaatsing en verruiming) in lijn waren met de groot-

schalige morfologische ontwikkelingen in het gebied (door de afsluiting van 

de Grevelingen en de aanleg van de Oosterscheldekering), en daar niet 

tegenin gingen. De geulverlegging lijkt geholpen te hebben om het systeem 

sneller naar een nieuw evenwicht te brengen. Maar door de sterke grootscha-

lige morfologische ontwikkeling van het gebied kan de ontwikkeling van het 

Krabbengat niet zonder meer dienen als algemeen voorbeeld van de ontwik-

keling van een geulverlegging.  

4.2.2 Oostgat Westerschelde (2005, 2009) 

Op de geulwand van het Oostgat, de getijdengeul die langs de zuidwestkust 

van Walcheren loopt, werd in 2005 een zandige versterking uitgevoerd ter 

hoogte van Zoutelande. De lengte van deze versterking bedroeg ongeveer 

2,1 km, en het totale gesuppleerde volume ca. 2,4 Mm3 (1148 m3/m).  

 

In 2009 is opnieuw een geulwandversterking met zand uitgevoerd, ditmaal 

van 6,3 Mm3 over een lengte van 3,2 km (1950 m3/m). (Walstra, 2005 en 

Tonnon en Van der Werf, 2014). Daarbij vulden de geulwandversterkingen 

maximaal 8-20% van het vrij brede Oostgat op (Van der Werf, 2012). De 

korreldiameter van de toplaag bedroeg circa 180 μm (Walstra, 2005). 

Stroomsnelheden in het Oostgat zijn maximaal 1,0-1,5 m/s tijdens een 

representatief geacht getij (Tonnon en Van der Werf, 2014). De oorspronke-
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lijk verplaatsing van de geulwand bedroeg 0,1-1,5 m/jaar. Na de geulwand-

versterking van 2005 nam deze migratie toe tot 3-4 m/jaar. Ook na de 

geulwandversterking van 2009 lijkt een dergelijke versnelling zichtbaar. Het 

volume van beide suppleties neemt na aanleg met 1-2% per jaar af (Tonnon 

en Van der Werf, 2014).  

4.2.3 Implicaties voor Vierhuizergat 

Voorbeelden uit het verleden, waarbij geulwandversterkingen met zand of 

geulverleggingen zijn uitgevoerd, zijn schaars. Bij het Krabbengat bij Schou-

wen gingen na de maatregel de effecten van de maatregel en de grootschali-

ge morfologische ontwikkeling hand in hand. Korreldiameter en stroomsnel-

heden zijn bij het Oostgat bij Walcheren goed vergelijkbaar met het 

Vierhuizergat, maar dit was een geulwandsuppletie in plaats van een geulver-

legging, en de oorspronkelijke verplaatsing van de geulwand (0,1-1,5 

m/jaar) was veel lager dan de historische migratiesnelheden van het Vierhui-

zergat (maximaal 20-40 m/jaar). Al met al zijn goede voorbeelden schaars, 

en daarom hebben we een gedetailleerde analyse van het Vierhuizergat zelf 

gedaan om tot een inschatting van de levensduur van een geulwandverster-

king met zand te komen (paragraaf 4.3). 

4.3 Inschatting levensduur (methode) 

De levensduur van een zandige versterking van de geulwand zal afhangen 

van de volgende twee processen: 

 Afslag van sediment vanaf de geulwand naar de diepe geul, als gevolg van 

golven en stroming; 

 Netto afvoer van het sediment door de getijstroming tijdens eb en vloed. 

 

Als zand wordt verplaatst van de geulwand naar het diepere deel van de 

geul, maar (netto) niet even snel wordt afgevoerd, zal het tempo van het 

afkalven van de geulwand snel afnemen. De langzaamste van beide proces-

sen zal daarom bepalend zijn voor de levensduur van de pilot. Het tempo 

waarop het eerste proces zal verlopen, is moeilijk in te schatten. Transporten 

van plaatranden naar diepe geulen worden beïnvloed door processen, die nog 

steeds slecht kunnen worden gekwantificeerd. Het tweede proces is beter te 

kwantificeren. We nemen daarom aan dat dit proces maatgevend zal zijn, 

zonder beperking vanuit het transport vanaf de versterking naar de diepere 

geul. 

 

Om de transporten in de geul, en daarmee de levensduur van een zandige 

geulwandversterking in te schatten, zijn de volgende stappen doorlopen: 

1. Modelleren van stroomsnelheden in de geul; 

2. Berekenen van bijbehorende sedimenttransporten; 

3. Vertalen sedimenttransporten naar verwachte levensduur. 
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Dit is gedaan voor de verschillende alternatieven, zoals beschreven in para-

graaf 3.2.  

Stap 1: Bepalen stroomsnelheden met hydrodynamisch model 

Voor de huidige situatie is een hydrodynamisch D-Flow FM van de Waddenzee 

opgezet (Bijlage E). De resolutie rond het Vierhuizergat is voldoende fijnma-

zig om de gemeten stroomsnelheden (paragraaf 2.3) goed te reproduceren. 

De varianten voor de zandige oplossing (paragraaf 3.4) zijn in het model 

verwerkt door de bodemligging in het model aan te passen. De veranderin-

gen in stroomsnelheid die het model voorspellen, worden vervolgens gebruikt 

om het effect op het sedimenttransport en levensduur in te schatten. 

Stap 2: Inschatten sedimenttransporten 

Op basis van de gemodelleerde stroming en waterdiepte in het Vierhuizergat 

is een sedimenttransportcapaciteit berekend met behulp van formules van 

Van Rijn (2004). Dit is gedaan voor de 13-uurs periode tijdens springtij 

waarvoor raaimetingen van de stroming uitgevoerd zijn (paragraaf 2.3). De 

sedimenteigenschappen uit het beoogde wingebied zijn gebruikt, locatie 3 uit 

Tabel 2. Er is een rooster met balansgebieden van 100x40 m over het Vier-

huizergat gelegd, waarbij de transporten op de randen van de balansgebie-

den zijn berekend (zie Figuur 15). Sommeren over alle randen levert een 

netto binnenkomende of uitgaande hoeveelheid sediment in m3/s. Deze 

berekening is uitgevoerd voor elk uur in de 13-uurs periode.  

 

 

 

Stap 3: Vertalen sedimenttransporten naar levensduur 

De in- en uitgaande transporten (in m3/s) zijn vermenigvuldigd met de lengte 

van een uur, en vervolgens gesommeerd voor de 13-uurs periode. Dit levert 

een toename of afname van de hoeveelheid sediment in elk balansgebied 

(m3/13 uur). Op basis van de gemeten stroming (paragraaf 2.3) is bepaald 

hoe sterk de 13-uurs periode tijdens springtij bijdraagt aan het jaartransport, 

wat tot uitdrukking is gebracht in een vermenigvuldigingsfactor om te komen 

tot een volume op jaarbasis (m3/jaar) in elk balansgebied. Sommeren over 

balansgebieden levert een inschatting van het totale jaarlijkse verlies aan 

Figuur 15 
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sediment, waarbij sommatie over alle balansgebieden in de gehele geul als 

bovengrens is aangehouden, en sommatie over alleen de zuidelijke helft van 

de geul (tegen de versterking aan) als ondergrens (Figuur 16). Delen van het 

verplaatste zandvolume (m3) door het verlies per jaar (m3/jaar) levert een 

inschatting van de levensduur (jaar). Volumetoename op de noordelijke 

plaatrand is een indicatie van de snelheid waarmee het wingebied weer vol 

gaat lopen. 

 

 

 

 

In deze werkwijze wordt geen morfodynamiek mee genomen: de getallen zijn 

alleen een indicatie van de neiging tot verandering. Aannames zijn dus dat 

initiële trends zich doorzetten gedurende de gehele levensduur, en dat het 

gehele volume van de pilot morfologisch actief is, en bijdraagt aan de le-

vensduur. Tenslotte: alleen het effect van getijstroming is meegenomen, 

zonder golfwerking, omdat getijstroming dominant is in de diepe geul. 

 

Uit de beschouwingen volgt dat de sterke neiging tot eroderen van de geul-

bodem ook in de referentiesituatie nog aanwezig is (Figuur 17), evenals de 

neiging tot oprukken van de plaat aan de noordzijde in zuidelijke richting. De 

neiging tot eroderen is overigens veel minder sterk als niet het sediment uit 

het wingebied, maar het sediment op de huidige geulbodem wordt aange-

houden bij het berekenen van de sedimenttransporten. Het sediment op de 

geulbodem is aanzienlijk grover dan het sediment op de plaat (paragraaf 

2.4.2), wat ook het beoogde wingebied is. Het grove sediment in de geul is 

de belangrijkste verklaring voor de huidige min of meer stabiele ligging van 

de geulbodem. Voor de levensduur is echter het sediment uit het wingebied 

van groter belang, omdat dit direct afgevoerd zal worden, als het vanuit de 

aangebrachte versterking in de geul terecht zou komen. Daarbij moet wel 

opgemerkt worden dat de sedimentsamples (paragraaf 2.4.2) direct aan het 

oppervlak van het wingebied zijn genomen. Na wegbaggeren van die toplaag 

zal ook het onderliggende zandpakket beschikbaar komen voor versterking 

van de geulwand. Dit zand is naar verwachting net zo grof als op de huidige 

Figuur 16 
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geulbodem, omdat de geul hier enkele decennia geleden lag. Het gebruik van 

de sedimenteigenschappen van de toplaag van het wingebied levert daarom 

mogelijk een pessimistische kijk op de levensduur van een pilot. 

4.4 Levensduur varianten 

Deze paragraaf geeft inzicht in de levensduur van de verschillende zandige 

varianten uit paragraaf 3.2. Allereerst beschouwen we de neiging tot erosie 

van de geulbodem in de referentiesituatie (Figuur 17). Deze is volgens de 

berekeningen nog steeds zeer sterk (in totaal 215.000 m3 per jaar in het 

beschouwde probleemgebied, de som van de rode en blauwe rechthoek in de 

figuur). Ook de neiging tot sedimentatie, en het daardoor zuidwaarts op-

schuiven van de plaat aan de noordzijde van de geul is zichtbaar, met een 

neiging tot sedimentatie van 91.000 m3/jaar (de groene rechthoek in de 

figuur). Dit is conform de trends die zichtbaar zijn in de vaklodingen (Bijlage 

A). 

 

 

Deze getallen zijn gebaseerd op sediment uit het wingebied. In werkelijkheid 

is sprake van een situatie met veel grover sediment op de bodem van de 

diepe geul. Dit is ook de voornaamste reden van de vrij stabiele huidige 

bodemligging. Wanneer sedimenttransporten met het grovere sediment 

worden berekend, reduceert het volumeverlies met ruim een factor 2 (Figuur 

18). Andere processen die tot minder netto bodemverlaging leiden (en hier 

niet zijn meegenomen) zijn afslag vanaf de platen door golfwerking tijdens 

stormen en het effect van de bestorting met staalslakken op de zuidelijke 

geulwand. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17 
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Voor de verschillende varianten rekenen we verder met het sediment uit het 

wingebied. Variant 1 is een kleine variant, waarbij 100.000 m3 wordt ver-

plaatst vanaf de oprukkende plaat naar het zuidoostelijke deel van het traject 

Vierhuizergat langs de dijk. Voor deze variant laten we hier de hele vertaling 

van stroombeelden naar sedimenttransporten en levensduur zien. Voor de 

andere varianten volstaan we met het eindresultaat.  

 

Figuur 19 toont de stroming tijdens vloed en eb in het Vierhuizergat in deze 

variant. Maximale stroomsnelheden bij vloed liggen in de orde van 0,8 m/s, 

en tijdens eb 1,2 m/s. 

  

Figuur 18 
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Figuur 20 laat zien hoe deze stroomsnelheden zich verhouden tot de referen-

tiesituatie. Tijdens zowel vloed als eb is de stroomsnelheid in het probleem-

gebied langs de dijk lager dan in de referentiesituatie. Verschillen in deze 

kleine variant zijn beperkt tot ongeveer 0,1 m/s (circa 10%). Op andere 

plaatsen (bijvoorbeeld op de kop van de versterking, en in het wingebied) is 

soms enige toename van de stroming te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19 
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Transporten bij eb zijn veel groter dan bij vloed. Daarom tonen we in het 

vervolg alleen de resultaten van de berekende sedimenttransporten als 

gevolg van de ebstroming (Figuur 21). De grootste transportcapaciteit ligt 

grotendeels ten westen van de aangebrachte versterking, wat betekent dat 

deze buiten de morfologisch actieve zone ligt. Latere varianten (3 t/m 5) zijn 

daarom verder westelijk neergelegd.  

 

  

Figuur 20  
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Wanneer inkomende en uitgaande transporten worden gesommeerd langs de 

randen van de balansgebieden, en worden vermenigvuldigd met de factor om 

te komen tot een jaarlijkse volumeverandering (zie paragraaf 4.3), resulteren 

de volumeveranderingen uit Figuur 22. Te zien is dat de neiging tot erosie is 

afgenomen ten opzichte van de referentiesituatie, als gevolg van de verlaag-

de stroomsnelheden tijdens eb.  

 

 

Als ondergrens van de erosiesnelheid wordt de afvoercapaciteit van sediment 

uit de zuidelijke helft van de geul aangehouden (103.000 m3/jaar). Als bo-

vengrens wordt ook de noordelijke helft van de geul meegenomen 

(162.000 m3/jaar). Delen van het zandvolume van 100.000 m3 door deze 

erosiesnelheden levert een levensduur op van 0,6-1,0 jaar. Omdat dit veel te 

kort is voor een zinvolle pilot, zijn de andere varianten aanmerkelijk groter 

gedimensioneerd. 

 

Variant 2 heeft een zelfde vorm als variant 1, maar de bodemverlaging, 

bodemverhoging en het volume zijn een factor 3 groter (300.000 m3). Te 

zien is dat een groter verplaatst volume leidt tot een lagere erosiesnelheid: 

Figuur 21 
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68.000-122.000 m3/jaar (Figuur 23). Dit laat zien dat de levensduur van een 

ingreep sterker dan lineair toeneemt met het volume. De verwachte levens-

duur van de pilot komt dan op 2,5-4,4 jaar. Dit is nog steeds minder dan de 

minimaal gewenste 5 jaar. Daarnaast ligt de aangebrachte hoeveelheid zand 

te ver richting het oosten. Het westelijke deel van de versterking zal naar 

verwachting nog sneller verdwenen zijn dan in 2,5-4,4 jaar. De volgende 

varianten (3, 4 en 5) zijn daarom verder westelijk gelegd. 

 

 

In variant 3 is het probleemgebied sterker verruimd, bij een zandvolume van 

opnieuw 300.000 m3 (zie Figuur 24). Dit leidt tot een verwachte erosiesnel-

heid van 75.000-101.000 m3/jaar, en een bijbehorende levensduur van 3 tot 

4 jaar. Aan het westelijke uiteinde van het verruimde gebied versnelt de 

stroming, waardoor hier nog steeds vrij sterke erosie plaatsvindt.   

 

 

Het principe van variant 4 is daarom dat er zoveel mogelijk een doorgaande 

transportbaan gecreëerd moet worden, zonder gebieden met sterke vertra-

ging (resulterend in sedimentatie) of versnelling (resulterend in erosie) van 

de ebstroming. Daarnaast is 3 tot 4 jaar nog steeds onvoldoende, waarom 

gekozen is voor een groter volume, van 440.000 m3 in variant 4.  

Figuur 23 
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Figuur 24 
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Figuur 25 laat zien dat de neiging tot erosie na deze ingreep sterk wordt 

gereduceerd, tot slechts 44.000-80.000 m3/jaar, resulterend in een verwach-

te levensduur van 5,5-10 jaar. Direct aan de noordzijde van de geul is de 

sedimentatie beperkt: 35.000 m3/jaar. Verder noordelijk vindt wel sterke 

sedimentatie plaats, wat een indicatie is dat de plaat na verloop van jaren 

wel weer in zuidelijke richting zal opschuiven.  

 

 

Hoewel in variant 4 erosie langs de kop van de zandmotor (het bredere 

oostelijke deel van de zandige versterking) zichtbaar is, is niet duidelijk of 

het gehele volume van de zandmotor mee zal doen, en bij zal dragen aan de 

levensduur van de ingreep. Er is daarom nog een extra berekening uitge-

voerd, waarbij het gehele volume min of meer uniform langs de dijk is aan-

gebracht. Doordat hier eigenlijk sprake is van een geulverlegging, zijn ook de 

drie balansgebieden (zie Figuur 24) enigszins noordwaarts verschoven. Het 

totale volume is 450.000 m3. De erosiesnelheid ligt in de orde van 34.000-

100.000 m3/jaar, resulterend in een levensduur van 4,5-13 jaar.  

 

 

Figuur 25 
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Figuur 26 
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De erosiesnelheden in de verschillende varianten zijn samengevat in Tabel 4. 

De resulterende ingeschatte levensduur van de varianten is opgenomen in 

Tabel 5. 

 

 Z-helft geul N-helft geul Z-zijde plaat 

Ref -141 -75 91 

Var 1 -103 -59 81 

Var 2 -68 -54 42 

Var 3 -75 -26 50 

Var 4 -44 -36 35 

Var 5 -34 -66 43 

 

 

Tot slot nog enkele opmerkingen bij deze getallen: 

 De getallen zijn gebaseerd op de initiële erosiesnelheid, direct na de 

ingreep, en zijn daarom een globale indicatie van de levensduur. Alleen 

een daadwerkelijke fysieke pilot kan volledig inzicht verschaffen.  

 De berekende erosiesnelheid per balansgebied van 100x40 meter is zeer 

gevoelig voor discontinuïteiten in de bodem van de varianten, en het op 

basis daarvan gemodelleerde stroombeeld. Dit kan lokaal leiden tot pieken 

en dalen in de berekende neiging tot eroderen of aanzanden. In werkelijk-

heid zullen dergelijke discontinuïteiten snel worden uitgevlakt, en zal de 

morfodynamiek lokaal minder groot zijn dan hier gepresenteerd. Over het 

hele gebied zijn de volumeveranderingen echter naar verwachting wel in 

de juiste orde van grootte. 

 De initiële erosiesnelheid ligt lager door de verruiming. De plaat aan de 

noordzijde van de geul zal weer op gaan schuiven, waardoor de druk op 

de geul weer toeneemt. Langzaam gaat de erosiesnelheid daardoor weer 

omhoog. De snelheid waarmee de erosiesnelheid van een variant terug-

keert naar die in de referentiesituatie kan worden ingeschat op basis van 

de sedimentatiesnelheid in het wingebied (de laatste kolom uit Tabel 4). 

 Deze getallen zijn berekend op basis van het fijne sediment in de toplaag 

van de plaat in het wingebied. Op grotere diepte ligt waarschijnlijk grover 

sediment, wat aanzienlijk minder snel in suspensie komt. De aanwezigheid 

van grof sediment in de zandige versterking zal de levensduur positief be-

invloeden. Indien mogelijk, moet het grove sediment uit de diepere lagen 

in de geulwand ter plaatse van het probleemgebied worden verwerkt, en 

het fijne sediment in een eventuele zandmotor in het oosten.  

 De levensduur gaat uit van totaal volume gedeeld door erosiesnelheid, er 

vanuit gaand dat het gehele volume in de loop van de jaren morfologisch 

actief meedoet. Mogelijk zal de erosie lokaal eerder dan gemiddeld de 

oorspronkelijke geulwand bereiken. 

Tabel 4 

Erosiesnelheden in 

beide helften van de 

geul in de verschil-

lende varianten, en 

sedimentatiesnel-

heid aan de zuidzij-

de van de plaat 

(x1000 m3/jr). 

Tabel 5 

Volume per variant, 

onder- en boven-

grens van de erosie-

snelheid, en bijbe-

horende levensduur. 

 Var 1 Var 2 Var 3 Var4 Var5 

Volume (x1000 m3) 100 300 300 440 450 

Ondergrens erosie (x1000 m3/jr) 103 68 75 44 34 

Bovengrens erosie (x1000 m3/jr) 162 122 101 80 100 

Ondergrens levensduur (jr) 0,6 2,5 3,0 5,5 4,5 

Bovengrens levensduur (jr) 1,0 4,4 4,0 10 13 
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4.5 Meest kansrijke zandige variant 

In dit hoofdstuk zijn verschillende zandige varianten beschouwd, variërend 

van een volume van 100.000 m3 tot 450.000 m3. In de effectanalyse (hoofd-

stuk 5) wordt alleen variant 4 vergeleken met klassieke oplossingen. De 

redenen voor het aanhouden van variant 4 in de verdere beoordeling zijn: 

 De verwachte levensduur van de varianten 1 tot en met 3 is dusdanig kort 

dat deze varianten niet wenselijk zijn vanuit ecologisch oogpunt: er wordt 

te vaak ingegrepen in het gebied. Daarnaast is de verwachte levensduur 

te kort om te kunnen beoordelen of de erosiesnelheid in de loop van de 

jaren af zal nemen (niet-lineair gedrag). 

 Variant 4 en 5 hebben een vergelijkbare levensduur bij een vergelijkbaar 

volume. De keuze voor één van deze varianten kan daarom gemaakt wor-

den op basis van andere argumenten. In variant 4 wordt het probleemge-

bied verruimd door relatief veel zand aan te brengen in de vorm van een 

zandmotor, direct ten oosten van het probleemgebied. Deze verruiming 

past het beste bij de principes voor een optimale variant zoals beschreven 

in paragraaf 3.2. De verruiming is zo geoptimaliseerd, dat sprake is van 

een min of meer doorgaande transportbaan. Variant 5 is meer een geop-

timaliseerde standaard geulverlegging. 

 Bij variant 4 wordt gebruik gemaakt van een innovatieve techniek, waarbij 

een zandmotor ten oosten van de geulwandsuppletie de suppletie in de 

loop van de tijd van nieuw zand moet voorzien, door transporten tijdens 

eb. 
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5 Effectanalyse en LCC 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de volgende alternatieven met elkaar vergeleken: 

 Zandige variant (variant 4) 

 Staalslakken 

 Stortsteen 

 

De vergelijking vindt plaats door het uitvoeren van een quickscan op de 

volgende effecten: 

 Effecten op grootschalige morfologie (paragraaf 5.2); 

 Effecten op waterveiligheid (paragraaf 5.3); 

 Effecten op natuur en milieu (paragraaf 5.4);  

 Effecten op omgeving (paragraaf 5.5). 

 

Tevens is in dit hoofdstuk een Life Cycle Cost analyse uitgevoerd voor de 

verschillende alternatieven (paragraaf 5.6).  

5.2 Effecten op grootschalige morfologie 

Onder ´grootschalige morfologie´ wordt verstaan het systeem van platen en 

geulen in het getijbekken van het Friese Zeegat. In deze paragraaf wordt 

gekeken of en in hoeverre de alternatieven effect hebben op dit systeem: de 

ligging van de geulen, de grootte van het debiet door de geulen, het opper-

vlakte van de platen, etc. Lokale erosiekuilen of sedimentatieplekken blijven 

hier buiten beschouwing. 

 

De harde alternatieven (stortsteen en staalslakken) worden tegen de dijk 

gelegd; dit levert een extra ruwheid. Naar verwachting heeft deze extra 

ruwheid geen significant effect op de totale debieten, want daarvoor is de 

geuldoorsnede dominant. Dit betekent dat een harde bekleding geen effect 

heeft op de grootschalige morfologie. 

 

Om inzicht te krijgen in het effect van de zandige oplossing op de grootscha-

lige morfologie is de debietverandering door het Vierhuizergat, zoals gemo-

delleerd met het D-Flow FM model, weergegeven in Figuur 27.  
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De figuur laat zien dat het effect op het debiet door het Vierhuizergat van de 

twee grootste varianten (4 en 5) beperkt blijft tot 20 m3/s (ca. 1%) bij zowel 

eb als vloed. De effecten in de omliggende geulen zullen nog kleiner zijn.  

 

Conclusie: op basis van de huidige modelresultaten verwachten wij dat geen 

van de alternatieven significante effecten op de grootschalige morfologie 

geeft.  

 

Effecten Zachte variant 4 Staalslakken Stortsteen 

Grootschalige 

morfologie 

Verandering in 

lokale stroom-

snelheden, maar 

geen significante 

verandering in 

het debiet door 

het Vierhuizergat 

--> geen effect 

op grootschalige 

morfologie 

Bekleding tegen 

huidige dijk; 

geen effect op 

grootschalige 

morfologie 

Bekleding tegen 

huidige dijk; 

geen effect op 

grootschalige 

morfologie 

Figuur 27 

Effect op de afvoer 

t.p.v. de oostraai 

van de varianten 4 

en 5  
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5.3 Effecten op waterveiligheid 

Eventuele neveneffecten van een geulwandsuppletie in het Vierhuizergat op 

waterveiligheid brengen we in kaart door de relatie met de verbetering van 

de Lauwersmeerdijk te beschouwen2. Voor de stabiliteit van het voorland en 

de asfaltbekleding zijn er op dit moment geen synergiemogelijkheden: 

 De stabiliteit van het voorland is na de hertoetsing conform het nieuwe 

WBI geen direct probleem meer.  

 De asfaltbekleding is einde levensduur en moet sowieso vervangen wor-

den, ongeacht de golfaanval. 

 

Een zandige oplossing kan in algemene zin op deze locatie nuttig zijn voor de 

volgende faalmechanismen: 

 De dijkhoogte is nu voldoende, maar na zeespiegelstijging waarschijnlijk 

niet meer. Een zandig voorland zou kunnen voorkomen dat de dijk in de 

toekomst verder moet worden verhoogd, doordat deze zorgt voor reductie 

van golfoploop en golfoverslag. 

 De zetsteenbekleding (aanwezig van -0,4 tot +2,0 m NAP) zou mogelijk in 

het geheel niet vervangen hoeven worden als een zandig voorland de 

golfbelasting kan reduceren.  

 Er is een probleem met de stabiliteit buitenwaarts; een zandig voorland 

met teendrainage kan dit probleem mogelijk oplossen 

 

Deze beschouwingen zijn kwalitatief van aard. Mogelijk zal een zandig voor-

land groter en hoger moeten worden aangelegd voor een effect op de dijk 

dan dat nodig is voor het intomen van de geulwanderosie. Daarnaast is een 

zandig voorland voor waterveiligheid naar verwachting kansrijker ten oosten 

van het gebied waar het Vierhuizergat tegen de dijk aan ligt, dan ter plaatse 

van het Vierhuizergat zelf, vanwege de sterke en moeilijk voorspelbare 

erosiesnelheid in deze geul. Mogelijk zou daarom geulmanagement in het 

Vierhuizergat gecombineerd kunnen worden met een zandige dijkversterking 

of kwelderwerken langs de Lauwersmeerdijk ten oosten van het Vierhuizer-

gat. 

 

Conclusie: een zandig voorland kan ervoor zorgen dat de verbetering van de 

Lauwersmeerdijk minder zwaar en/of over minder kilometers hoeft te worden 

uitgevoerd. Hier zal nog in meer detail naar gekeken moeten worden. 

  

                                                
2 Mondelinge informatie van de projectleider van de verbetering van de Lauwersmeerdijk. 
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Effecten Zachte variant 4 Staalslakken Stortsteen 

Waterveiligheid 

Potentie: uitbrei-

ding zandsupple-

tie tot golfdem-

pend zandig 

voorland (kansen 

voor koppelen 

projecten) 

x x 

5.4 Effecten op natuur en milieu 

Bij het beschouwen van de effecten op natuur en milieu wordt onderscheid 

gemaakt tussen de effecten in de aanlegfase en effecten in de gebruiksfase. 

5.4.1 Effecten op natuur en milieu in de aanlegfase 

Effecten op beschermde habitats 

De effecten van de geulwandversterking die negatieve effecten met zich 

meebrengen treden vooral in de aanlegfase op. Er is menselijke activiteit en 

er zijn geluidseffecten tijdens het aanbrengen van de versterking. Verstoren-

de effecten kunnen optreden tot een afstand van ca. 500 meter vanaf de 

werkzaamheden. Foeragerende en rustende eenden en steltlopers kunnen 

daarbij worden verstoord. De betreffende foerageer- en rustplaatsen vormen 

geen ecologische hot spot (extra hoge dichtheden van soorten) en de versto-

ring is tijdelijk (enkele maanden). Na de aanlegfase is het open water en de 

droogvallende platen weer op dezelfde wijze geschikt voor foeragerende 

vogels. Er treden geen significant negatieve effecten op vogels op. Hetzelfde 

kan gezegd worden voor zeezoogdieren en vissen. Het plangebied en omge-

ving vormt bovendien geen hoogwaardig leefgebied voor aangewezen zee-

zoogdieren en vissen.   

 

Er zijn geen significante verschillen in verstoring tussen de alternatieven. Het 

storten van staalslakken en stortstenen zal iets meer geluidsoverlast geven 

dan het storten van zand. Het effect is echter tijdelijk. Bovendien geldt dat 

staalslakken en stortstenen naar verwachting een langere levensduur hebben 

dan zand. Dat betekent dat er bij zand eerder vervolg- en herstelwerkzaam-

heden plaats moeten vinden. Wat betreft verstoring in de aanlegfase zijn 

stortstenen en staalslakken daarom gunstiger. De mate waarin harde oplos-

singen gunstiger zijn is afhankelijk van de uiteindelijke levensduur van de 

diverse alternatieven.  
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Effecten op beschermde soorten 

 

 Vissen  

In de geulen en bij vloed boven de wadplaten leven verscheidene soorten 

mariene vissen. Het gaat om soorten als Tong, Schol, Paling, Dwergbolk, 

Engelse poon, Slakdolf, etc (Bioconsult, Schuchardt & Scholle 2009, 

NDFF). Deze soorten zijn niet wettelijk beschermd, maar bij het uitvoeren 

van grootschalige werkzaamheden in het open water geldt wel de Zorg-

plicht. Hieronder wordt dieper ingegaan op eventueel aanwezige effecten 

op vissen indien er in en langs de geul wordt gebaggerd en/of sedi-

ment/stenen worden gestort. 

 

– Vissen die aanwezig zijn ter hoogte van bagger- en verspreidingsloca-

ties kunnen mogelijk worden gedood of verwond wanneer ze opgezo-

gen dan wel bedolven worden met sediment. Effecten zullen met name 

optreden op de vissen die zich in of langs de geulen bevinden tijdens 

het zandzuigen. De effecten zijn echter gering, aangezien de zuiger ge-

luid veroorzaakt en zich langzaam voortbeweegt. Hierdoor hebben vis-

sen voldoende tijd om te vluchten. Bij het gebruik van een dieplepel 

zijn de effecten nog geringer, aangezien het gebruik hiervan meer ver-

storing veroorzaakt, waardoor de vissen ook hier op tijd kunnen vluch-

ten. Bij het gebruik van een onderzuiger worden alleen dieper gelegen 

bodemlagen weggezogen en blijft de bovenste bodemlagen intact. De 

aanwezige vissen ondervinden hierdoor weinig of geen verstoring. Door 

gebruik te maken van dieplepelen bij het winnen van sediment wordt 

vertroebeling van het water zo veel mogelijk voorkomen. Effecten op 

individuele vissen als gevolg van vertroebeling zijn dan zeer gering. 

 

– Door baggerwerkzaamheden kan een deel van het foerageergebied van 

vissen worden verstoord en/of aangetast. De verstoring en aantasting 

is tijdelijk. Na het uitvoeren van de werkzaamheden zal het systeem 

zich in korte tijd herstellen. Bovendien wordt er slechts een beperkt 

areaal foerageergebied verstoord en is er voldoende alternatief foera-

geergebied in de Waddenzee beschikbaar. Negatieve effecten op vissen 

als gevolg van verstoring van foerageergebied treden niet op. Door ge-

bruik te maken van dieplepelen bij het winnen van klei/keileem/veen 

wordt vertroebeling van het water zo veel mogelijk voorkomen. Effec-

ten op foerageergebieden als gevolg van vertroebeling zijn daarom ta-

melijk gering. 

 

– Door het eventueel storten van sediment zal er tijdelijk foerageerge-

bied van vissen worden verstoord. Gedurende de periode van het stor-

ten is er in de directe en wijde omgeving voldoende alternatief foera-

geergebied voor vissen beschikbaar, zodat er geen negatieve effecten 

zijn te verwachten. Het is niet uitgesloten dat gestort materiaal op vis-

sen terecht komt, wat beschadigingen en wellicht de dood tot gevolg 

heeft. Het gaat hier dan met name om de benthische soorten. Daar-

naast kunnen pelagische visseneieren worden bedolven. Gezien het 

beperkte oppervlak van de stortlocaties, zal het aantal vissen en eieren 
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dat bedolven raakt zeer beperkt zijn. Daarnaast zal een deel van de 

aanwezige vissen het werkgebied tijdig verlaten. Er worden daarom 

geen negatieve effecten verwacht op populatieniveau. 

 

– Het uitvoeren van werkzaamheden in het open water van de Wadden-

zee zal gepaard gaan met een toename van het onderwatergeluid. De 

verwachting is dat dit alleen leidt tot gedragseffecten van vissen. Als 

'worst case' is de verwachting dat vissen tot op 5 km afstand kunnen 

worden verstoord. Het huidige verstoringsgebied zal als gevolg van de 

werkzaamheden niet sterk uitbreiden. Een deel van het plangebied ligt 

namelijk in de directe omgeving van de haven van Lauwersoog en 

vaargeulen. Deze zijn momenteel ook al in gebruik door schepen. Door 

de toegenomen verstoring als gevolg van onderwatergeluid zal een 

deel van het plangebied tijdelijk minder geschikt zijn voor foerageren-

de vissen. Het leefgebied van de betrokken vissen is vele malen groter 

en beslaat o.a. de gehele Waddenzee en de Noordzee(kustzone). Het 

(tijdelijk) niet beschikbaar zijn van lokale delen van het gebied heeft 

geen gevolgen voor de fitness van individuele dieren en de populaties. 

Er zijn namelijk genoeg uitwijkmogelijkheden voorhanden. 

 

 Zeehonden 

Of verstoring van zeehonden plaatsvindt en in welke mate hangt af van de 

exacte plek waar de werkzaamheden plaatsvinden irt de ligging van de 

gebieden waar de zeehonden foerageren en rusten. Verstoring heeft het 

grootste effect in de kwetsbare periode van 15 mei - 1 september. Overi-

gens is al eerder opgemerkt dat de dichtstbij gelegen platen op vrij grote 

afstand liggen en slechts in geringe mate door zeehonden worden ge-

bruikt. Omdat de werkzaamheden beperkt zijn in tijdsduur treden er nau-

welijks effecten op. Er is voor deze periode ruim voldoende rustgebied 

aanwezig op grotere afstand van het plangebied. 

 

 Bruinvis  

Het uitvoeren van werkzaamheden onderwater leidt tot productie van on-

derwatergeluid. Dit kan leiden tot verstoring van bruinvissen die in de 

omgeving foerageren. Omdat de bruinvis slechts zeer incidenteel in het 

plangebied aanwezig is, is er geen negatief effect op de staat van instand-

houding van de soort. Ten tijde van het optreden van het tijdelijke onder-

watergeluid kan de bruinvis rustiger water opzoeken om te foerageren. 

Daar komt bij dat de sterkte van het onderwatergeluid veel geringer is als 

bijvoorbeeld in het geval van heiwerkzaamheden. Er is dus geen sprake 

van een wezenlijke verstoring van de bruinvis.  

 

 Broedvogels  

De werkzaamheden aan de geul Vierhuizergat ten noorden van de zeedijk 

worden uitgevoerd op een afstand van meer dan 500 meter van het kwel-

dergebied. Op dit kweldergebied kunnen Natura 2000 soorten als kluut en 

bontbekplevier broeden. Vanwege deze grote afstand worden er geen 

broedende vogels op de kwelder verstoord.  
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Naast de aangewezen soorten vogels in het kader van Natura 2000 zijn 

alle andere Nederlandse vogels beschermd. Voor een zeer beperkt aantal 

soorten kan de dijkvoet als broedgebied fungeren (bijvoorbeeld; graspie-

per en zeer incidenteel bontbekplevier). Voor een veel groter aantal soor-

ten maakt het plangebied deel uit van het foerageergebied. De functie als 

broed- en foerageergebied blijft echter na de aanlegfase volledig behou-

den. Indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels 

plaatsvinden, treden geen negatieve effecten op vogels op. 

 

 Niet-broedvogels 

Geluid en menselijke aanwezigheid heeft een verstorend effect op vogels. 

Door de werkzaamheden aan de geul zal ongeveer 10% van het hele tel-

gebied WG3571 door werkzaamheden worden verstoord. Het betreft een 

beperkt areaal en ook hier is er voldoende onverstoord foerageergebied 

voor wadvogels beschikbaar. Significant negatieve effecten kunnen van-

wege de tijdelijkheid van de verstoring worden uitgesloten. De werkzaam-

heden in en langs de geul zullen niet leiden tot een verlies van droogval-

lende wadplaten. Permanente aantasting van het areaal foerageergebied 

voor wadvogels treedt dus niet op.   

Vaatplanten en korstmossen 

In en langs de geul ten noorden van de waddendijk groeien geen bijzondere 

en/of beschermde vaatplanten en korstmossen. Hier zijn geen negatieve 

effecten te verwachten op planten van de Rode lijst. 

 

Conclusie: als gevolg van het winnen en storten van sediment zijn er moge-

lijk negatieve effecten op individuele vissen. De effecten zijn echter lokaal en 

beperkt en zullen niet leiden tot een aantasting van de gunstige staat van 

instandhouding van de vispopulaties. Verder zal de functionaliteit van het 

totale leefgebied niet door de werkzaamheden in gevaar komen. Er wordt dus 

voldaan aan de Zorgplicht. In directe zin zijn er geen verschillen in verstoring 

tussen de varianten. Het storten van staalslakken en stortstenen zal iets 

meer geluidsoverlast geven dan het storten van zand. Het effect is echter 

tijdelijk. Staalslakken en stortstenen blijven naar verwachting langer liggen 

dan zand. Dat betekent dat er bij zand waarschijnlijk eerder vervolg- en 

herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden. Wat betreft verstoring in de 

aanlegfase zijn stortstenen en staalslakken daarom gunstiger. De mate 

waarin ze gunstiger zijn, is afhankelijk van de uiteindelijke levensduur. 

5.4.2 Effecten op natuur en milieu in de gebruiksfase 

Effecten beschermde habitats 

Het aanbrengen van zand langs de huidige geulwand doet het areaal aan 

kunstmatig hardsubstraat afnemen ten faveure van het areaal zachtsub-

straat. Hierdoor krijgt de geulwand een natuurlijker karakter passend in het 

natuurlijke karakter van de Waddenzee. Immers bestaan alle natuurlijke 

geulwanden in de Waddenzee uit zachtsubstraat (of natuurlijk hardsub-

straat). Ruimtebeslag op habitattypen is daardoor niet aan de orde bij een 
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zandig alternatief. Ook worden waardevolle delen van de platen (litorale 

mosselbanken) niet aangetast door de ingreep, aangezien deze onderwater 

plaatsvindt en de stroming ebdominant is. Wel wordt door de zandverplaat-

sing tijdelijk de huidige bodem zeer lokaal verstoord. Het aanwezige bodem-

leven wordt bedolven onder een laag zand. Uit vergelijkbare projecten is 

gebleken dat na een zandsuppletie het bodemleven 3-5 jaar nodig heeft om 

te herstellen (Zandsuppletie Ameland; Zandsuppletie Roggenplaat).  

 

Het aanbrengen van bestorting met materialen die als hardsubstraat kunnen 

worden gezien (staalslakken of stortsteen), op plaatsen waar de waterbodem 

momenteel nog als zachtsubstraat kan worden aangemerkt, zal het aandeel 

zachtsubstraat op de bodem van de Waddenzee doen afnemen ten faveure 

van het aandeel kunstmatig hardsubstraat. Aangezien een groot deel van het 

plangebied al kunstmatig hardsubstraat bevat zal dit een beperkt areaal zijn 

en enkel habitattype H1110 (sublitoraal) betreffen. Dit ruimtebeslag is gezien 

het totale oppervlak aan habitattype H1110 in de Waddenzee zeer beperkt. 

Daarnaast geldt dat het bodemleven niet van bijzondere waarde is. Door de 

hoge stroomsnelheden en het dynamische karakter van het gebied kunnen 

soorten zich maar beperkt ontwikkelen. Het plangebied heeft daartoe geen 

bijzondere kwaliteit aangaande bodemleven en daaraan verbonden levens-

gemeenschappen (vis en vogels). Op basis hiervan worden negatieve effec-

ten op beschermde habitats van het Natura 2000-gebieden Waddenzee als 

gevolg van ruimtebeslag door het storten van stortsteen en/of staalslakken 

als zeer minimaal en te verwaarlozen beoordeeld. 

 

Geen van de alternatieven levert significant negatieve effecten ten aanzien 

van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000 gebied Wadden-

zee. In het geval gekozen wordt voor een harde oplossing geldt dat een klein 

gedeelte van het natuurlijke habitattype wordt dus bedekt met kunstmatig 

substraat. Deze aantasting wordt beschouwd als niet significant vanwege 

lage actuele waarden.  

Emissies 

Van staalslakken en ook in mindere mate van stortstenen werd verondersteld 

dat er sprake zijn van emissies van gevaarlijke stoffen. Hier is inmiddels veel 

onderzoek naar gedaan. De gevonden verhogingen in sommige op staalslak-

ken groeiende organismen betreffen metalen (chroom, mangaan, ijzer) die 

niet accumuleren in de voedselketen. Er zijn dan ook geen effecten te ver-

wachten op vis, vogels en zoogdieren die direct dan wel indirect leven van 

organismen die op staalslakken groeien. De op staalslakken groeiende 

schelpdieren (mosselen) vertonen geen verhoogde metaalgehalten. Er zijn 

dan ook geen humane effecten te verwachten.  

Staalslakken en stortstenen bieden een substraat voor schelpdieren, wieren 

en kokerbouwende organismen en bieden dus kansen voor het verhogen van 

de biodiversiteit. Wegspoeling van zand kan in beperkte zin bodemleven in 

omgeving negatief beïnvloeden.  
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Effecten op Beschermde soorten  

In de gebruiksfase treden vrijwel geen negatieve effecten op soorten op. 

Verplaatsing van zand kan een nadelig effect hebben voor het bodemleven. 

Dit is bij “habittatypen’’al besproken. De droogvallende stortstenen en staal-

slakken langs de dijk kunnen foerageerplekken bieden voor sommige vogels. 

Soorten die baat kunnen hebben bij stortstenen en staalslakken op de dijk-

voet zijn bijvoorbeeld bontbekplevier, scholekster en met name de steenlo-

per. In kunstmatig hard substraat houdt zich een groot aantal ongewervelde 

dieren op. Omdat hard substraat gunstig is voor schelpdieren en andere 

ongewervelden, kunnen ook schelpdieretende eenden als eidereend en bril-

duiker hier in enig baat bij hebben. Steenlopers hebben een voorkeur voor 

waddenkusten en (kunstmatige) rotskusten waar hun dieet bestaat uit mos-

selen, krabben, slijk-garnalen, alikruiken en zeepokken. Kusten met een 

stenige ondergrond komen in Nederland van nature niet voor. Daarom vinden 

we steenlopers hier vooral op de stenige taluds van dijken, in havens en op 

strekdammen.  

 

Conclusie: er zijn geen significante verschillen tussen de alternatieven. Zowel 

staalslakken als stortstenen kunnen de kwaliteit van habitattypen H1110 en 

H1140 verhogen. Het verschil tussen staalslakken en stortstenen is gering, 

maar vanwege zeer geringe emissies van schadelijke stoffen uit staalslakken 

zijn stortstenen iets gunstiger dan staalslakken.  

 

Effecten Zachte variant 4 Staalslakken Stortsteen 

Natuur - aanleg-

fase 

Er treedt versto-

ring op tijdens de 

aanlegfase. Bij 

vergelijkbare 

projecten had de 

bodem 3-5 jaar 

nodig om te 

herstellen  

De mate van 

verstoring is 

vergelijkbaar 

met de zachte 

variant; de 

frequentie van 

verstoring (op-

nieuw aanleggen 

/ B&O) is naar 

verwachting 

lager - afhanke-

lijk van de le-

vensduur 

De mate van 

verstoring is 

vergelijkbaar 

met de zachte 

variant; de 

frequentie van 

verstoring (op-

nieuw aanleggen 

/ B&O) is naar 

verwachting 

lager - afhanke-

lijk van de le-

vensduur 

Natuur - ge-

bruiksfase 

Er treden geen 

significante 

effecten op 

tijdens de ge-

bruiksfase 

Er treden geen 

significante 

effecten op 

tijdens de ge-

bruiksfase 

Er treden geen 

significante 

effecten op 

tijdens de ge-

bruiksfase 

5.5 Effecten op overige omgevingswaarden 

Om de effecten van een ingreep in het Vierhuizergat goed in te kunnen 

schatten is tevens gekeken naar de volgende omgevingswaarden: 
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Recreatie 

Zoals beschreven in paragraaf 2.6 loopt er een onderhouds-

weg/voetpad/fietspad over de Lauwersmeerdijk. Afhankelijk van de uitvoe-

ringsperiode (in de zomer of de winter) kunnen recreanten iets meekrijgen 

van de werkzaamheden in het Vierhuizergat. Omdat het geen verblijfsrecrea-

tie betreft, maar routegebonden recreatie is de tijd dat recreanten overlast 

kunnen ervaren (minder belevingswaarde, geluid) kort. Daarnaast hoeft er 

voor een deel van de recreanten geen sprake te zijn van overlast, omdat veel 

recreanten het ook leuk vinden om een schip aan het werk te zien. 

 

Daarnaast geldt dat elk van de alternatieven geen verstorende werking heeft 

op de recreatie(vaart), aangezien er enerzijds weinig recreatievaart is en 

anderzijds de boten via scheepvaartkanalen op de hoogte worden gehouden 

van de verschillende werkzaamheden op de Waddenzee. Ze kunnen dan een 

andere route kiezen. 

 

Tot slot geldt dat de Wadlooproutes op voldoende afstand liggen en er dus 

geen effect van de ingreep is op het wadlooptoerisme. 

 

Conclusie: geen van de alternatieven heeft impact op recreatie. 

Economie 

Ten aanzien van de visserij geldt bij elk van de alternatieven: 

 Er treedt verstoring op in de visvakken, waardoor één visseizoen verloren 

gaat; 

 Het is ongewenst om te werken tijdens het hoogtepunt van de trek van de 

zeebaars (sep/okt). 

 

Bovendien zorgt een zandige oplossing ervoor dat oesters in het visvak langs 

dijkkilometer 83,5-84,5 mogelijk verdwijnen als er zand wordt aangebracht 

(hangt af van locatie oesters irt locatie suppletie). 

 

Er treedt geen hinder op voor de beroepsscheepvaart: er gebeurt altijd al 

veel op de Waddenzee. Via scheepvaartkanalen worden ze op de hoogte 

gehouden en kunnen ze er rekening mee houden. 

 

Conclusie: een ingreep in het Vierhuizergat heeft effect op de visserij en op 

oesters, die in dit gebied worden geraapt. Dit geldt voor elk van de varianten. 

Het effect is naar verwachting groter bij de zandige oplossing, omdat naar 

verwachting vaker moet worden teruggekomen. 

Defensie 

Werkzaamheden in het Vierhuizergat dienen rekening te houden met de 

oefensessies van defensie. Defensie heeft daarom geen hinder van de uitvoe-

ring.  
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Effecten Zachte variant 4 Staalslakken Stortsteen 

Overige omge-

vingswaarden 

Effect op de 

visserij (fuiken 

en oesters).  

Effect op de 

visserij (fuiken 

en oesters); het 

effect is waar-

schijnlijk lager 

dan voor de 

zachte variant, 

vanwege de 

lagere frequentie 

van ingrijpen, 

afhankelijk van 

de levensduur 

Effect op de 

visserij (fuiken 

en oesters); het 

effect is waar-

schijnlijk lager 

dan voor de 

zachte variant, 

vanwege de 

lagere frequentie 

van ingrijpen, 

afhankelijk van 

de levensduur 

5.6 Life Cycle Cost 

Om de kosten van de verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken is 

een Life Cycle Cost (LCC) analyse gedaan. LCC is een manier om de kosten 

van verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken, rekening houdend 

met de totale levensduur.  

Uitgangspunten LCC 

Bij het uitvoeren van de LCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd 

(conform de spelregels uit het hoogwaterbeschermingsprogramma): 

 Alle uitgaven in de toekomst worden verdisconteerd met een discontovoet 

van 3%, 

 Er wordt gekeken naar een levensduur van 100 jaar, 

 Investeringskosten vinden plaats in het jaar 0. Hierbij is uitgegaan van de 

volgende investeringskosten3: 

– Zand: 1 M€ voor 300.000 m3. Voor variant 4 betekent dit een investe-

ring van circa 1,3 M€. 

– Staalslakken: 19-23 €/ton + overige uitvoeringskosten ~ 1,9 - 2,2 

M€4, 

– Stortsteen: 27 €/ton + overige uitvoeringskosten ~ 2,4 M€, 

 Aan het einde van de levensduur wordt de oplossing volledig vervangen. 

Gezien de onzekerheid in de levensduur (met name bij de zandige oplos-

sing), is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd door naast de verwachte le-

vensduur ook een minimale en maximale levensduur door te rekenen.  

 Er wordt geen tussentijds beheer en onderhoud uitgevoerd.  

 Er is rekening gehouden met de volgende monitoringskosten: 

– Staalslakken en stortsteen: 1x per jaar monitoren à € 15.000,- bij een 

verwachte levensduur tot 15 jaar, 1x per 5 jaar monitoren à € 15.000,- 

bij een verwachte levensduur groter dan 15 jaar, 

– Zandige oplossing: 2x per jaar monitoren à € 15.000,-. 

                                                
3 Prijzen harde oplossingen gebaseerd op POW en eerdere inschattingen Vierhuizergat, 

Heuvelman en Ibis (2012); prijzen zand gebaseerd op telefonisch contact Van Oord 
4 Hoeveelheden gebaseerd op Heuvelman en Ibis (2012): ~20.000 m3 staalslakken en een 

dichtheid van 3310 kg/m3 of ~20.000 m3 stortsteen en een dichtheid van 2600 kg/m3. 
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Tabel 6 geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten. 

 

 

 

 

Alternatief Kosten 

aanleg [M€] 

Kosten 

monitoring 

[k€/jr] 

Levensduur 

Best 

guess 

Min Max 

      

Zand (alt 4) 1,3 30 8 5,5 10 

Staalslakken 

(€19/ton) 

1,9 15 25 15 50 

Staalslakken 

(€23/ton) 

2,2 15 25 15 50 

Stortsteen 

(€27/ton) 

2,4 15 25 15 50 

 

Resultaten LCC 

Tabel 7 geeft een overzicht van de LCC-waarden van de verschillende alter-

natieven. Te zien is dat de verwachte LCC-waarden van de zandige oplossing 

hoger zijn dan de verwachte LCC-waarden van staalslakken of stortsteen. Het 

is echter afhankelijk van de uiteindelijke levensduur hoeveel hoger deze 

kosten uitvallen. 

 

Alternatief LCC [M€]  

 Best guess Min Max 

Zand (alt 4) 7,6 9,5 5,8 

Staalslakken 

(€19/ton) 3,4  5,7  2,3  

Staalslakken 

(€23/ton) 4,1  6,5  2,8  

Stortsteen (€27/ton) 4,6  7,4  3,2  

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 

Overzicht uitgangs-

punten LCC 

Tabel 7 

Overzicht LCC-

waarden van ver-

schillende alterna-

tieven 
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6 Advies voorkeursva-
riant 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een multicriteria-analyse uitgevoerd (paragraaf 6.2) 

om de alternatieven onderling te vergelijken en zo te komen tot een advies 

voor een voorkeursalternatief (paragraaf 6.3). 

6.2 Beoordeling alternatieven 

Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de effecten van de verschillende 

maatregelen. Deze beschrijving is samengevat in Tabel 8.  

 

Effecten Zachte variant 4 Staalslakken Stortsteen 

Grootschalige 

morfologie 

Verandering in 

lokale stroomsnel-

heden, maar geen 

significante veran-

dering in het 

debiet door het 

Vierhuizergat --> 

geen effect op 

grootschalige 

morfologie 

Bekleding tegen 

huidige dijk; 

geen effect op 

grootschalige 

morfologie 

Bekleding tegen 

huidige dijk; 

geen effect op 

grootschalige 

morfologie 

Waterveiligheid 

Potentie: uitbrei-

ding zandsuppletie 

tot golfdempend 

zandig voorland 

(kansen voor 

koppelen pro-

jecten) 

x x 

Natuur - aanlegfa-

se 

Er treedt versto-

ring op tijdens de 

aanlegfase. Bij 

vergelijkbare 

projecten had de 

bodem 3-5 jaar 

nodig om te her-

stellen  

De mate van 

verstoring is 

vergelijkbaar 

met de zachte 

variant; de 

frequentie van 

verstoring 

(opnieuw aan-

leggen / B&O) 

is naar ver-

wachting lager - 

De mate van 

verstoring is 

vergelijkbaar 

met de zachte 

variant; de 

frequentie van 

verstoring 

(opnieuw aan-

leggen / B&O) 

is naar ver-

wachting lager - 

Tabel 8 

Overzicht effectbe-

oordeling alternatie-

ven 
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afhankelijk van 

de levensduur 

afhankelijk van 

de levensduur 

Natuur - gebruiks-

fase 

Geen significante 

effecten  

Geen significan-

te effecten 

Geen significan-

te effecten 

Overige omge-

vingswaarden 

Effect op de visse-

rij (fuiken en 

oesters).  

Effect op de 

visserij (fuiken 

en oesters); het 

effect is waar-

schijnlijk lager 

dan voor de 

zachte variant, 

vanwege de 

lagere frequen-

tie van ingrij-

pen, afhankelijk 

van de levens-

duur 

Effect op de 

visserij (fuiken 

en oesters); het 

effect is waar-

schijnlijk lager 

dan voor de 

zachte variant, 

vanwege de 

lagere frequen-

tie van ingrij-

pen, afhankelijk 

van de levens-

duur 

LCC 

9,5 M€ (onder-

grens levensduur 

van 5,5 jr)  

-  

5,8 M€ (boven-

grens levensduur 

van 10 jr) 

6,5 M€ (onder-

grens levens-

duur van 15 jr 

en 23 €/ton)  

-  

2,3 m€ (boven-

grens levens-

duur van 50 jr 

en 19 €/ton) 

7,4 M€ (onder-

grens levens-

duur van 15 jr) 

- 

3,2 M€ (boven-

grens levens-

duur van 50 jr) 

 

Om de alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken, zijn in Tabel 9 scores 

toegekend aan de verschillende criteria. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

score ‘- -‘, ‘-‘, ‘o’, ‘+’, ‘++’, waarbij ‘-‘een negatief effect impliceert en + een 

positief effect. Belangrijke kanttekeningen bij deze scores zijn: 

 Er is sprake van ongelijksoortige grootheden per criterium (met name bij 

natuurwaarde), wat op die punten (eenduidige) kwantitatieve scores on-

mogelijk maakt. 

 Elke multicriteria analyse bevat subjectieve factoren, minimaal de gewich-

ten tussen de criteria, zodat een volledig objectief resultaat op basis daar-

van niet mogelijk is (tenzij alle criteria dezelfde kant op wijzen). 

 

 

Effecten Zandige variant 4 Staalslakken Stortsteen 

Grootschalige 

morfologie 

o o o 

Waterveiligheid o/+ (afhankelijk of hier 

rekening mee gehouden 

wordt in ontwerp) 

o o 

Natuur - aanlegfase -/-- (afhankelijk van de 

levensduur, negatiever als 

regelmatig moet worden 

gesuppleerd) 

- - 

Natuur - gebruiks-

fase 

o o o 

Tabel 9 

Multicriteria analyse 
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Effecten Zandige variant 4 Staalslakken Stortsteen 

Overige omge-

vingswaarden 

- - - 

LCC -- (afhankelijk van uitein-

delijke levensduur) 

o (afhankelijk 

van uiteindelijke 

levensduur) 

- (afhankelijk 

van uiteindelijke 

levensduur) 

6.3 Advies voorkeursalternatief 

De drie alternatieven scoren vergelijkbaar op de verschillende effecten. Een 

belangrijk verschil is echter het effect op de natuur, doordat de verwachting 

is dat bij een zandige oplossing vaker moet worden ingegrepen om herstel-

werkzaamheden te verrichten, zal het bodemleven vaker worden verstoord. 

Het is sterk afhankelijk van de levensduur van de zandige oplossing of de 

effecten op de natuur en de kosten inderdaad negatiever zijn. 

 

Op basis van het hier uitgevoerde onderzoek kan niet de conclusie worden 

getrokken dat een zandige oplossing de voorkeur moet krijgen. Dat wil niet 

zeggen dat er geen andere argumenten kunnen zijn om een zandige oplos-

sing te prefereren. Een belangrijk argument is kennisontwikkeling: door op 

deze locatie een zandige geulwandversterking aan te leggen en deze te 

monitoren, kan veel kennis worden verzameld, die ook op andere locaties 

van waarde is. 

 

De enige manier om hier meer inzicht te krijgen in deze levensduur is het 

uitvoeren van een pilot (zie hoofdstuk 7). 
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7 Uitwerking pilot 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een pilot met een zandige oplossing nader vormgege-

ven. Het uitvoeren van een pilot is wenselijk, omdat er flinke onzekerheid 

bestaat over de levensduur van een zandige oplossing op deze locatie en 

deze levensduur cruciaal is voor de economische aantrekkelijkheid ten op-

zichte van andere oplossingen. 

7.2 Monitoringsplan 

Een pilot moet ervoor zorgen dat wij meer te weten komen over de levens-

duur van een zandige oplossing. Het is daarom belangrijk dat we goed moni-

toren wat er gebeurt, zodat we lessen kunnen trekken voor deze locatie en – 

voor zover mogelijk – ook voor andere locaties. 

 

De volgende parameters moeten in ieder geval in kaart worden gebracht: 

 Het profiel van de geul en de geulwand; 

 Stroomsnelheden en debieten; 

 Het totale zandvolume; 

 Sedimentatie in de projectomgeving. 

 

Om hier voldoende goed inzicht in te krijgen adviseren wij om de volgende 

monitoring uit te voeren (zie Tabel 10): 
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Meetin-

strument 

Aan-

tal 

Frequentie Meetparame-

ters 

Ruwe 

schat-

ting 

kosten 

(incl. 

BTW) 

Aanvullen-

de opmer-

kingen 

ADCP 2  

 

Continu Verticale 

stromingspro-

fielen 

€22.000 De ADCP of 

ADV dient 

voldoende 

meetfre-

quentie te 

hebben om 

zowel water-

standen, 

stroming als 

golven vast 

te leggen 

 OF: ADV  Puntmeting 

golven en 

stroming 

€21.500 

ADCP onder 

een boot 

1 2x per jaar: 

- Springtij 

- Harde 

noordwes-

tenwind 

Stromingspa-

tronen & 

debieten over 

gehele breedte 

geul 

€10.000

,- per 

keer 

 

Multibeam 

echosoun-

ding 

1 1e jaar: 4x per 

jaar, daarna:  

2x per jaar  

Morfologische 

ontwikkelingen 

gebied 

€10.000

,- per 

keer 

Lodingen 

moeten 

gebiedsdek-

kend zijn 

Zelfloggen-

de sin-

glebeam 

echosoun-

der, die 

zowel 

omhoog als 

naar zijkant 

kijkt 

9 Continu Ontwikkeling 

geulwand in 

de tjid 

€3.000,- 

per 

profiel 

Plaatsing 

sounders: 3 

raaien met 1 

sounder in 

het diepe 

water, 1 in 

het midden 

en 1 in het 

ondiepe 

water. OF: SED-sensor: deze steek je in bodem en registreert 

waar langs de schacht de bodem zit, en waar water zit, aan 

de hand van de lichtintensiteit die de lichtsensoren meten 

 

Sediment-

samples 

10 4x per jaar Sediment aan 

oppervlakte 

€100,-

/stuk 

Samples op 

5 locaties 

langs geul-

wand, 1 op 

NAP -1 m en 

1 op NAP -

3m. 

 

Door de ontwikkeling van de geulwand in de tijd te koppelen aan de hydro-

dynamische metingen, wordt inzicht verkregen in welke factoren primair 

verantwoordelijk zijn voor de geulwandverplaatsing, en voorspeld worden 

hoe dat op andere plekken zal gaan.  

7.3 Kostenraming uitvoering pilot 

Voor het maken van een kostenraming van de pilot hebben wij contact gehad 

met een baggeraar, die ons een eerste indicatie van de prijs heeft gegeven: 

Tabel 10 

Monitoringsplan 
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 Het werk wordt uitgevoerd met een kleine hopper met een beuninhoud 

van 600 – 800 m3 , 

 Voor een budget van 1 M€ kan ruim 300.000 m3 zand worden verplaatst 

in 24 weken. Op basis van deze getallen schatten wij in dat voor variant 4 

een budget nodig is van circa 1,3 M€, 

 Het lossen van het zand gebeurt via de bodemdeuren. Hier is een minima-

le waterdiepte van 4 m voor nodig. Voor de hoger gelegen delen kan ge-

bruik worden gemaakt van de rainbow-methode of een sproeiponton. 

 

Naast de fysieke kosten van de aanleg van de pilot, brengt ook de voorberei-

dingsfase kosten met zich mee. Een overzicht van de inschatting van de 

verschillende kostenposten staat in Tabel 11. Voor de monitoring is voorals-

nog uitgegaan van 1 jaar intensief monitoren. Op basis van de resultaten van 

dit jaar kan ervoor gekozen worden (een deel van) de monitoring door te 

zetten naar de jaren erna 

 

Kostenpost Kosten [k€] 

Voorbereiding pilot 30-50 

Vergunningentraject 30-50 

Zandverplaatsing 1.300 

Monitoring (1 jaar) 100 - 200 

Evaluatie 30-50 

7.4 Planning pilot 

Zoals aangegeven in paragraaf 7.3 kan ruim 300.000 m3 zand worden ver-

plaatst in 24 weken. Op basis van deze getallen schatten wij in dat voor 

variant 4 een doorlooptijd van circa 35 weken nodig is.  

 

Ten aanzien van de uitvoering geldt dat het voorjaar/zomerseizoen de voor-

keur heeft om te werken, omdat dan minder stormen optreden. Incidentele 

broedgevallen van vogels langs de voet van de dijk kunnen in deze periode 

niet helemaal worden uitgesloten. Het gebied dient daarom voor de werk-

zaamheden te worden geïnventariseerd op broedvogels. Indien geen territo-

ria worden aangetroffen kan reeds in de broedtijd worden gestart; indien wel 

territoria worden aangetroffen kan na de broedtijd worden gestart. 

 

Uitvoering in het voorjaar/zomerseizoen is eveneens gunstig voor foerage-

rende en pleisterende watervogels en steltlopers. Tot slot geldt wel dat in de 

zomerperiode de werkzaamheden beperkte negatieve effecten veroorzaken 

op rustende zeehonden. Dit effect is echter verwaarloosbaar, omdat de 

werkzaamheden beperkt zijn in tijdsduur en er voor deze periode ruim vol-

doende rustgebied aanwezig op grotere afstand van het plangebied. 

 

Tevens dient rekening te worden gehouden met een vergunningenprocedure-

traject van 3 tot 6 maanden. 

Tabel 11 

Inschatting kosten 

pilot 
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7.5 Uitvoeringsaspecten pilot 

In Arcadis (2017a) is reeds het een en ander opgemerkt over de lessen die 

zijn geleerd in 2012 over de uitvoering. Er is destijds gepoogd om de geul 

ondieper te maken met het sediment dat aan de noordzijde op de geulwand 

werd gewonnen. Het sediment werd door de getijdestroming echter op hoog 

tempo meegevoerd, waardoor de aanvoer niet voldoende bleek om de ge-

wenste afname van de diepte te bereiken. Na verloop van tijd is daarom 

overgegaan op een bestorting van de geulbodem met staalslakken.  

 

Als in de toekomst opnieuw wordt gepoogd om de geul met zand ondieper te 

maken, zal kunnen worden gekozen voor een gunstiger moment in de getij-

cyclus (stroomsnelheden bij doodtij zijn aanzienlijk lager dan bij springtij, zie 

paragraaf 2.3.1), grover sediment en/of een snellere aanvoer van zand naar 

de geul. Waar in 2012 gekozen is voor een kraanschip met bakken (onderlos-

sers), kan een hoger tempo bereikt worden door de inzet van bijvoorbeeld 

een sleephopperzuiger met leiding en sproeiponton. Door de relatief beperkte 

diepte van het Vierhuizergat (tot 10 meter) is het risico op zettingsvloeiing 

tijdens of kort na aanleg gering. Alleen in de diepste delen van de geul ver-

dient het aanbeveling om eerst het zand diep in de geul aan te brengen, en 

vervolgens geleidelijk onder een flauwe helling (bijvoorbeeld 1:10) verder 

omhoog te werken. 

 

Hydrodynamische modelsimulaties kunnen helpen in het optimaliseren van de 

volgorde van baggeren en storten in verschillende delen van de geul. Te 

denken valt aan eerst aan de noordzijde verruimen van het meest dynami-

sche deel van de geul, waarbij het vrijkomende materiaal wordt aangebracht 

in een minder dynamisch deel van de zuidoever. Pas als de geul voldoende 

verruimd is, kan worden overgegaan op het ondieper maken van het (oor-

spronkelijke) dynamische deel van de geul.  
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8 Conclusies en 
aanbevelingen 

8.1 Conclusies 

In dit project hebben we gekeken in hoeverre een innovatieve vorm van 

geulmanagement, waarbij actief wordt ingegrepen in de morfologie van het 

Wad, een goede oplossing is voor het probleem van geulen die een dijk 

dreigen te ondermijnen. Hiertoe is deze oplossing – op verschillende vlakken 

- vergeleken met meer traditionele oplossingen, zoals staalslakken en stort-

steen. 

 

De drie alternatieven scoren vergelijkbaar op de verschillende effecten. Een 

belangrijk verschil is echter het effect op de natuur, doordat de verwachting 

is dat bij een zandige oplossing vaker moet worden ingegrepen om herstel-

werkzaamheden te verrichten, zal het bodemleven vaker worden verstoord. 

Ook de LCC-waarde van een zandige oplossing is naar verwachting hoger dan 

van een klassieke oplossing. De investeringskosten zijn weliswaar lager, 

maar er moet naar verwachting vaker worden ingegrepen. Bovendien zijn de 

monitoringskosten hoger. 

 

De uiteindelijke levensduur van de zandige oplossing is dus bepalende of de 

effecten op de natuur en de kosten inderdaad negatiever zijn dan bij een 

harde oplossing. Op basis van het hier uitgevoerde onderzoek kan niet de 

conclusie worden getrokken dat een zandige oplossing de voorkeur moet 

krijgen. Dat wil niet zeggen dat er geen andere argumenten kunnen zijn om 

een zandige oplossing te prefereren. Een belangrijk argument is kennisont-

wikkeling: door op deze locatie een zandige geulwandversterking aan te 

leggen en deze te monitoren, kan veel kennis worden verzameld, die ook op 

andere locaties van waarde is. 

 

De enige manier om hier meer inzicht te krijgen in deze levensduur is het 

uitvoeren van een pilot. 

8.2 Aanbevelingen 

Omdat de verwachte levensduur van een zandige oplossing onzeker is en 

omdat de levensduur van groot belang is voor het kostenverhaal (LCC), 

adviseren we om een pilot uit te voeren. 

 

Een pilot zorgt ervoor dat we meer te weten komen over de levensduur van 

een zandige oplossing. Belangrijk daarbij is, is dat we goed monitoren wat er 

gebeurt, zodat we lessen kunnen trekken voor deze locatie en – voor zover 

mogelijk – ook voor andere locaties. 
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Alvorens overgegaan wordt tot het uitvoeren van de pilot, is het belangrijk 

inzicht te krijgen in de lessen die RWS / NZV eruit wil trekken. Hiertoe dient 

eerst in kaart gebracht te worden op welke locaties geulen mogelijk een dijk 

dreigen te ondermijnen. En welke kennisvragen hier spelen. 
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A Vaklodingen rond Vierhuizergat 

Onderstaande figuren tonen de vaklodingen van 1967 tot en met 2012, de 14 

raaien die zijn gedefinieerd (zie Bijlage B), de positie van de dijk (in zwart), 

en een indicatie van de geulligging in 1967, vóór de afsluiting van de Lau-

werszee (in rood). Deze geulligging wordt in de andere figuren vastgehou-

den, zodat de migratie van de geulen vanaf 1967 duidelijker zichtbaar wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 28 

Vakloding 1967 

 

Figuur 29 

Vakloding 1970 
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Figuur 30 

Vakloding 1975 

Figuur 31 

Vakloding 1979 
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Figuur 32 

Vakloding 1982 

Figuur 33 

Vakloding 1987 
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Figuur 34 

Vakloding 1994 

Figuur 35 

Vakloding 2000 
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Figuur 36 

Vakloding 2006 

Figuur 37 

Vakloding 2012 



 

 
PR3744.10 • september 2018 70 

Figuur 38 

Lodingen 2017 

samengesteld 
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B Bodemligging langs raaien 

Deze bijlage geeft voor de raaien uit Bijlage A de bodemligging volgens de 

(vak)lodingen uit de periode 1967-2017, en daarnaast de verplaatsing van de 

geulwand en de snelheid van die verplaatsing. De data heeft dus betrekking 

op de natuurlijke dynamiek van de geul vanaf de afsluiting van de Lauwers-

zee (1969). De raaien 4 t/m 6 betreffen het centrale deel van het probleem-

gebied. De positie van de geulwand is bepaald als het snijpunt met het ni-

veau van NAP-2 m en NAP-4 m (de zwarte en rode lijn). Voor beide niveaus 

is een verplaatsingssnelheid bepaald in meter per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 39 

Bodemhoogte langs 

raai 1 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 40 

Bodemhoogte langs 

raai 2 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 41 

Bodemhoogte langs 

raai 3 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 42 

Bodemhoogte langs 

raai 4 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 43 

Bodemhoogte langs 

raai 6 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 44 

Bodemhoogte langs 

raai 7 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 45 

Bodemhoogte langs 

raai 8 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 46 

Bodemhoogte langs 

raai 9 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 47 

Bodemhoogte langs 

raai 10 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 48 

Bodemhoogte langs 

raai 11 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 49 

Bodemhoogte langs 

raai 12 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 50 

Bodemhoogte langs 

raai 13 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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Figuur 51 

Bodemhoogte langs 

raai 14 dwars op de 

dijk (boven), de 

positie van de 

geulwand op twee 

niveaus (midden) en 

de snelheid van 

bewegen van de 

geulwand (onder). 
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C Instandhoudingsdoelen en kernopgaven Natura2000-

gebied Waddenzee 

C.1 Instandhoudingsdoelen Natura2000 Waddenzee 

In het aanwijsbesluit van het Natura 2000-gebied Waddenzee worden de in 

Tabel 12 tot en met Tabel 15 beschreven instandhoudingsdoelstellingen 

genoemd.  

 

  Doel omvang Doel kwaliteit 

H1110 Permanent over-

stroomde zandban-

ken (getijdenge-

bied) 

Behoud Verbetering 

H1130 Estuaria Behoud Verbetering 

H1140 Slik- en zandplaten 

(getijdengebied) 

Behoud Verbetering 

H1310A Zilte pionierbegroei-

ingen (zeekraal) 

Behoud Behoud 

H1310B Zilte pionierbergoei-
ingen (zeevetmuur) 

Behoud Behoud 

H1320 Slijkgrasvelden Behoud Behoud 

H1330A Schorren en zilte 

graslanden (buiten-
dijks) 

Behoud Verbetering 

H1330B Schorren en zilte 

graslanden (binnen-
dijks) 

Behoud Behoud 

H2110 Embryonale duinen Behoud Behoud 

H2120 Witte duinen Behoud Behoud 

H2130A Grijze duinen 

(kalkrijk) * 

Behoud Behoud 

H2130B Grijze duinen 

(kalkarm) * 

Behoud Verbetering 

H2160 Duindoornstruwelen Behoud Behoud 

H2170 Kruipwilgstruwelen Behoud Behoud 

H219b Vochtige duinvalleien 

(kalkrijk) 

Behoud Behoud 

 

 

Naam Doel omvang 

leefgebied 

Doel kwaliteit 

leefgebied 

Doel populatie 

Nauw korfslak Behoud Behoud Behoud 

Zeeprik Behoud Behoud Uitbreiding 

Rivierprik Behoud Behoud Uitbreiding 

Fint Behoud Behoud Uitbreiding 

Noordse woelmuis5 Behoud Behoud Behoud 

Bruinvis Behoud Behoud Behoud 

Grijze zeehond Behoud Behoud Behoud 

Gewone zeehond  Behoud Behoud Uitbreiding 

Groenknolorchis Behoud Behoud Behoud 

 

  

                                                
5 prioritaire soort of habitattype 

Tabel 12 

Voornaamste habi-

tattypen waarvoor 

het Natura 2000-

gebied Waddenzee is 

aangewezen en hun 

instandhoudingsdoe-

len (bron: Ministerie 

van I&M 2016) 

 

Tabel 13 

Soorten van Bijlage 

II van de Habitat-

richtlijn waarvoor 

het Natura 2000-

gebied Waddenzee is 

aangewezen en hun 

instandhoudingsdoe-

len (bron: definitief 

aanwijzingsbesluit 

LNV 2008). 
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Naam Doel omvang 

leefgebied 

Doel kwaliteit 

leefgebied 

Doel populatie 

(draagkracht 

voor ten minste) 

Lepelaar Behoud Behoud 430  

Eider Behoud Verbetering 5.000  

Bruine Kiekendief Behoud Behoud 30  

Blauwe Kiekendief Behoud Behoud 3  

Kluut Behoud Verbetering 3.800  

Bontbekplevier Behoud Behoud 60  

Strandplevier Uitbreiding Verbetering 50  

Kleine Mantel-
meeuw 

Behoud Behoud 19.000  

Grote stern Behoud Behoud 16.000  

Visdief Behoud Behoud 5.300  

Noordse Stern Behoud Behoud 1500  

Dwergstern Uitbreiding Verbetering 200  

Velduil Behoud Behoud 5  

 

 

Naam Doel omvang 

leefgebied 

Doel kwaliteit 

leefgebied 

Doel populatie  

(draagkracht voor 
seizoens-
gemiddelde, tenzij 
anders vermeld) 

Fuut Behoud Behoud 310  

Aalscholver Behoud Behoud 420 

Lepelaar Behoud Behoud 520 

Kleine zwaan Behoud Behoud 1600* 

Toendrarietgans Behoud Behoud n.d. 

Grauwe gans Behoud Behoud 7000 

Brandgans Behoud Behoud 36800 

Rotgans Behoud Behoud 26400 

Bergeend Behoud Behoud 38400 

Smient Behoud Behoud 33100 

Krakeend Behoud Behoud 320 

Wintertaling Behoud Behoud 5000 

Wilde eend Behoud Behoud 25400 

Pijlstaart Behoud Behoud 5900 

Slobeend Behoud Behoud 750 

Toppereend Behoud Verbetering 3100 

Eider Behoud Verbetering 90000-

115000 

Brilduiker Behoud Behoud 100 

Middelste zaagbek Behoud Behoud 150 

Grote Zaagbek Behoud Behoud 70 

Slechtvalk Behoud Behoud      40* 

Scholekster Behoud Verbetering 140000-

160000 

Kluut Behoud Behoud 6700 

Bontbekplevier Behoud Behoud 1800 

Goudplevier Behoud Behoud 19200 

Zilverplevier Behoud Behoud 22300 

Kievit Behoud Behoud 10800 

Kanoet Behoud Verbetering 44400 

Drieteenstrandloper Behoud Behoud 3700 

Krombekstrandloper Behoud Behoud 2000 

Tabel 14 

Soorten broedvogels 

waarvoor het Natura 

2000-gebied Wad-

denzee is aangewe-

zen en hun instand-

houdingsdoelen 

(bron: Ministerie van 

I&M 2016). 

Tabel 15 

Soorten niet-

broedvogels waar-

voor het Natura 

2000-gebied Ooster-

schelde is aangewe-

zen en hun instand-

houdingsdoelen 

(bron: Ministerie van 

I&M 2016). * = 

seizoensmaximum 

i.p.v. seizoensge-

middelde. 
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Naam Doel omvang 
leefgebied 

Doel kwaliteit 
leefgebied 

Doel populatie  
(draagkracht voor 
seizoens-
gemiddelde, tenzij 

anders vermeld) 

Bonte strandloper Behoud Behoud 206000 

Grutto Behoud Behoud 1100 

Rosse grutto Behoud Behoud 54400 

Wulp Behoud Behoud 96200 

Zwarte ruiter Behoud Behoud 1200 

Tureluur Behoud Behoud 16500 

Groenpootruiter Behoud Behoud 1900 

Steenloper Behoud Verbetering 2300-
3000 

Zwarte Stern Behoud Behoud 23000* 

C.2 Algemene instandhoudingsdoelen 

Daarnaast gelden voor de Waddenzee de volgende algemene instandhou-

dingsdoelen: 

 De bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang 

van Natura 2000 zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 

 De bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en 

aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en 

soorten binnen de Europese Unie, die zijn opgenomen in bijlage I of bijla-

ge II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van het 

gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van 

instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen. 

 De natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de sa-

menhang van de ecologische structuur en functies van de habitattypen en 

van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 De op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de 

habitattypen en soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

C.3 Kernopgaven 

Voor het bereiken van de instandhoudingsdoelen zijn in het Doelendocument 

(Ministerie van LNV 2006) de volgende kernopgaven geformuleerd: 

 Herstel zoet-zoutovergangen (bijvoorbeeld via spuiregime en vistrappen) 

i.h.b. visintrek Afsluitdijk, Westerwoldse Aa en Lauwersmeer/ Reitdiep in 

relatie tot Drentsche Aa (rivierprik H1099) 

 Behoud van verbinding met Schelde en Eems ten behoeve van paaifunctie 

voor fint H1103 

 Verbetering kwaliteit ‘slik- en zandplaten’ (getijdengebied) H1140A ten 

behoeve van vergroting van de diversiteit 

 Behoud slikken en platen voor rustende en foeragerende niet-broedvogels 

zoals voor bonte strandloper A149, rosse grutto A157, scholekster A130, 



 

 
PR3744.10 • september 2018 88 

kanoet A143, steenloper A169 en eider A063 en rustgebieden voor gewo-

ne zeehond H1365 en grijze zeehond H1364  

 Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat voor 

bontbekplevier A137, strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191, 

dwergstern A195, visdief A193 en grijze zeehond H1364; 

 Behoud (Waddenzee) en herstel (Delta) van ‘schorren en zilte graslanden’ 

(buitendijks) H1330_A met alle successiestadia, zoet-zoutovergangen, 

verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als hoogwater-

vluchtplaats 

 

De kernopgaven zijn richtinggevend geweest bij het opstellen van de instand-

houdingsdoelen, maar vormen zelf geen doel.  
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D Varianten zandige oplossing 

Deze bijlage laat voor de verschillende varianten van de zandige oplossing 

het bodemverschil tussen de variant en de referentiesituatie (niks doen) zien. 

Het betreft het bodemverschil direct na uitvoering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 52 

Bodemverschil 

variant 2 - referentie 

Figuur 53 

Bodemverschil 

variant 3 - referentie 
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Figuur 54 

Bodemverschil 

variant 4 - referentie 

Figuur 55 

Bodemverschil 

variant 5 - referentie 
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E Modelopzet en kalibratie 

E.1 Inleiding 

Om de levensduur van een zandige oplossing te kunnen schatten is inzicht 

nodig in het effect van een aangepaste geometrie van het Vierhuizergat op 

de stroomsnelheid. Voor een goede beschrijving van de (getij)stroming in het 

Vierhuizergat is een lokaal model niet voldoende: het model dient de getijdy-

namiek in het volledige zeegat (Figuur 56) te beslaan. Daarvoor is bovendien 

een voldoende fijnmazig rekennetwerk nodig. Er is een hydrodynamisch 

WAQUA-model van de Noordzee, inclusief Waddenzee, beschikbaar. Dat 

model heeft echter onvoldoende resolutie in het interessegebied om de 

stroomsnelheden rond het Vierhuizergat goed te kunnen simuleren. Het 

vergroten van de resolutie in een WAQUA-model is mogelijk, maar resulteert 

in onacceptabel grote rekentijden omdat dan het gehele model verfijnd dient 

te worden. Daarom is er voor gekozen om een nieuw hydrodynamisch soft-

warepakket toe te passen: D-Flow FM. In D-Flow FM kan gebruik gemaakt 

worden van zogenaamde ongestructureerde rekenroosters waarmee het 

rooster eenvoudig lokaal verfijnd kan worden om zo de benodigde resolutie 

te verkrijgen.  

 

 

 

Deze bijlage is als volgt opgebouwd: 

 Eerst beschrijven we beknopt de gehanteerde uitgangspunten (paragraaf 

D.2). 

 Vervolgens lichten we toe hoe het bestaande WAQUA DCSM-ZUNO-model 

is omgezet naar een D-Flow FM model van de Waddenzee (paragraaf D.3).  

 In paragraaf D.4 is het D-Flow FM model lokaal verfijnd om een goede 

overeenkomst met gemeten stroomsnelheden in het Vierhuizergat (en 

Oord) te verkrijgen.  

Figuur 56 

Het zeegat dat het 

D-Flow FM model 

ten minste moet 

beslaan; het Vier-

huizergat bevindt 

zich bij de rode 

ovaal. 



 

 
PR3744.10 • september 2018 92 

E.2 Modeluitgangspunten 

De D-HYDRO Suite is de opvolger van de Delft3D software met gestructu-

reerde roosters. In de laatstgenoemde software is het mogelijk om morfody-

namische berekeningen te doen, waarbij de interactie tussen stroming en 

bodemaanpassingen wordt meegenomen. In de D-HYDRO Suite is deze 

functionaliteit alleen in beta beschikbaar (niet gevalideerde functionaliteit). 

Dit is één van de redenen waarom we in dit project een hydrodynamisch 

model toepassen. Andere redenen zijn: 

 Dit sluit aan bij de onzekerheid van morfologische processen en karakter 

van een pilot. 

 Een morfologische modelkalibratie voert te ver voor deze pilot. 

 Iteraties relatief snel zijn te doorlopen (morfodynamische berekeningen 

duren veel langer dan puur hydrodynamische berekeningen). 

 

In dit onderzoek berekenen we, op advies van Deltares, de dieptegemiddelde 

stroming in het horizontale vlak (ofwel: geen 3D). De 3D-processen die hier 

van belang zijn om de stroming in het zeegat goed te kunnen beschrijven, 

zoals turbulentie en secundaire circulatiepatronen, zijn in vereenvoudigde 

(i.e., geparameteriseerde) vorm meegenomen. 

 

De modelschematisatie (bodem, ruwheden) en basisrooster leiden we af uit 

het bestaande WAQUA DCSM-ZUNO-model, versie dcsmv6_zunov4-j17-v1 

(Zijl, 2013). De forceringen langs de randen van het Waddenzee-model 

leiden we af uit het WAQUA-model door de gewenste periode door te rekenen 

en uit de modeluitvoer de benodigde tijdseries te genereren. 

E.3 Opzet basismodel Waddenzee 

Het “Dutch Continental Shelf Flood Forecasting models” (DSCM) beslaat de 

gehele Waddenzee en Noordzee (Figuur 57). Het rekenrooster van het 

WAQUA-model in het interessegebied is weergegeven in Figuur 58. Het 

rekenrooster van het DSCM-model is in sferische coördinaten (WGS84); dat 

is in dit onderzoek overgenomen in het D-HYDRO-model. 

 

Met Matlab-tools uit de “OpenEarth-repository”, zijn de WAQUA-

modelbestanden (netwerk, geometrie, ruwheden, etc) omgezet naar D-

HYDRO-bestanden. De resulterende modelschematisatie is weergegeven in 

Figuur 59. De resolutie van het rekenrooster in het interessegebied is circa 

200x200 m.  

 

Het is voor dit onderzoek niet nodig om het volledige DSCM-extent (Figuur 

57) te gebruiken. Daarom is het D-HYDRO-model “afgeknipt” op enkele 10-

tallen kilometers uit de Waddenzee-eilanden, net ten zuiden van Den Helder 

en ter hoogte van Norden in het noorden van Duitsland. Ook het IJsselmeer 

en Lauwersmeer zijn in dit onderzoek niet beschouwd (afgeknipt van het 

rooster). 
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Figuur 57 

Topografie en extent 

van het DCSMv6 

WAQUA-model. De 

diepte is relatief 

t.o.v. MSL (figuur 

2.2 uit Zijl, 2013). 

Figuur 58 

Rooster van het 

WAQUA DSCMv6 

model in het interes-

segebied. 

Vierhuizergat 

Lauwersmeerdijk 
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De randvoorwaarden van het D-Flow FM model zijn afgeleid uit een bereke-

ning met het overall WAQUA-model, door uitvoer te genereren op de locaties 

weergegeven in Figuur 60. Het WAQUA-model heeft als forcering getijcompo-

nenten op de diepzeeranden, windvelden (HIRLAM van het KNMI) en diverse 

rivierafvoeren. In de berekening voor het afleiden van de randvoorwaarden 

voor het D-Flow FM model negeren we de rivierafvoeren en gebruiken we 

door Deltares beschikbaar gestelde HIRLAM windvelden in NetCDF-formaat. 

 

 

 

De (numerieke) instellingen in het D-Flow FM model zijn zoveel mogelijk 

gelijk gekozen als in WAQUA. De bodemruwheid is 1-op-1 overgenomen. Als 

forcering schrijven we waterstanden en stroomsnelheden op de zeeranden 

voor (verkregen uit WAQUA). Voor de wind gebruiken we, net als in WAQUA, 

HIRLAM (KNMI) windvelden variërend in ruimte en tijd.  

 

Voor het voorschrijven van de randvoorwaarde aan de zeerand maken we 

gebruik van een zogenaamde “sturende randvoorwaarde” op basis van de 

stroomsnelheidsvector uit WAQUA. Wanneer alleen een waterstand wordt 

Figuur 59 

Illustratie van het D-

Flow FM model zoals 

dat is verkregen 

door omzetting van 

het WAQUA DCSMv6 

model. 

Figuur 60 

Locatie van de 

randen van het D-

Flow FM model. 
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opgelegd worden bij instroming advectieve termen verwaarloosd. Figuur 61 

geeft, ter illustratie, het modelresultaat bij een locatie langs de zeerand weer 

waarbij alleen een waterstandsrand wordt gebruikt. De waterstanden komen 

logischerwijs overeen, maar de grootte van de stroomsnelheid in D-HYDRO 

(=dflowfm in figuren) komt niet overeen met WAQUA. Dit is sterk te verbete-

ren door een nieuw type randvoorwaarde te gebruiken: de zogenaamde 

‘uxuyadvectionvelocitybnd’. De belangrijkste eigenschappen daarvan zijn: 

 De volledige snelheidsvector wordt (halve cel) buiten het model gedefini-

eerd d.m.v. een aparte randvoorwaarde; 

 Deze kan worden toegepast voor zowel voor sub- als superkritische stro-

ming; 

 Het is geen harde, maar een sturende randvoorwaarde; 

 In combinatie met een waterstandsrand (waterlevelbnd) is er dan toch 

variatie van instroomsnelheid. 

 

In Figuur 62 is goed te zien dat hiermee de stroomsnelheid veel beter gesi-

muleerd kan worden. 

 

 
  

Figuur 61 

Vergelijking water-

stand en stroom-

snelheid tussen 

WAQUA en D-Flow 

FM voor een locatie 

langs de zeerand, 

zónder sturende 

randvoorwaarde 

voor de stroomsnel-

heid. 
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Figuur 63 toont een vergelijking van de waterstand (boven) en stroomsnel-

heid (beneden) tussen WAQUA en D-Flow FM; voor de waterstand is ook de 

RWS-meting opgenomen. De overeenkomst is erg goed. Echter, Figuur 64 en 

Figuur 65 laten zien dat ter plaatse van de vaste meetopstelling (ADCP) de 

stroomsnelheid niet goed voorspeld kan worden. De grootte én fasering van 

de stroomsnelheid is niet goed. Daarom hebben we het model lokaal verfijnd 

om de getijstroming in het zeegat beter te kunnen simuleren (zie volgende 

paragraaf). 

 

 

 

  

Figuur 62 

Vergelijking water-

stand en stroom-

snelheid tussen 

WAQUA en D-Flow 

FM voor een locatie 

langs de zeerand, 

mét sturende 

randvoorwaarde 

voor de stroomsnel-

heid. 

Figuur 63 

Vergelijking water-

stand en stroom-

snelheid Huibertgat. 
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E.4 Lokale verfijning en vergelijking met varende 

metingen 

Allereerst is het rekenrooster verfijnd in het interessegebied. In principe biedt 

de D-HYDRO software de mogelijkheid om met een flexibel rooster (eventu-

eel bestaande uit verschillende vormen roostercellen) de mogelijkheid om 

geulen e.d. te “volgen”. Echter, omdat er in het zeegat niet één dominante 

stroomrichting is, en in het zeegat de geulen in diverse richtingen liggen, is 

er mede op advies van Deltares voor gekozen om uit te gaan van vierhoekige 

cellen. Door een voldoende fijnmazig rooster toe te passen kan de stroming 

in alle relevante geulen nauwkeurig gesimuleerd worden. 

Figuur 64 

Vergelijking water-

stand en stroom-

snelheid meetpunt 

Oostraai (vaste 

ADCP). 

Figuur 65 

Vergelijking stroom-

snelheid ter plaatse 

van de ADCP. 
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Om een goede verfijning mogelijk te maken is eerst het basisrooster aange-

past door deze in oost-west richting met een factor 3 te verdichten (rode pijl 

in Figuur 66), en “uit te rekken” tot over de modelbegrenzing in zuidelijke 

richting (groene pijl in Figuur 66). Dit rooster is vervolgens “smooth” en 

“orthogonaal” gemaakt. Dit zijn eisen die van belang zijn voor numerieke 

stabiliteit. Vervolgens is het rekenrooster in stappen verfijnd richting het 

interessegebied totdat een resolutie in het interessegebied van 20 x 20 m 

was bereikt. 

 

 

 

 

 

Voor het beschouwde zeegat zijn gedetailleerde bodempeilingen beschikbaar 

die zijn gebruikt om de bathymetrie in het model te actualiseren, waarbij we 

zoveel mogelijk aansluiten bij de meetperiode (najaar 2017). De beschikbare 

meetgegevens zijn weergegeven in Figuur 71. De “zwart-grijze achtergrond” 

zijn vaklodingen in een 20x20 m grid, de overige data zijn multi- of sin-

glebeampeilingen. De resulterende geometrie in het model rond het Vierhui-

zergat is weergegeven in Figuur 69 en een detail van het Vierhuizergat in 

Figuur 70. 

Figuur 66 

Procedure lokale 

verfijning. 

Figuur 67 

Stapsgewijze verfij-

ning van het reken-

rooster richting het 

interessegebied. 
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Figuur 68 

Beschikbare bodem-

peilingen voor het 

actualiseren van de 

bathymeterie in het 

model. 

Figuur 69 

Bodemtopografie 

rond het Vierhuizer-

gat in verfijnde 

model. 
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In het niet-verfijnde D-Flow FM model kon gewerkt worden met één uniforme 

waarde voor de horizontale Eddy viscositeit (Vicouv). Dat is in een model met 

een sterke variatie en roosterresolutie niet mogelijk. Daarom is, op advies 

van Deltares, gebruik gemaakt van het “Smagorinsky model” voor horizonta-

le turbulentie (factor = 0.15). Dit concept wordt ook toegepast in de nieuwe 

6e generatie modelschematisaties van Rijkswaterstaat voor riviermodellen. 

 

Figuur 71 laat zien dat met de verfijningsslag en update van topografie, de 

gemeten stroomsnelheden (ADCP oostraai) heel goed gereproduceerd kun-

nen worden. Een modelkalibratie is voor deze pilot dan ook niet nodig. Dit 

wordt bevestigd door een vergelijking met de varende metingen (oostraai en 

westraai), zie Figuur 72 en Figuur 73 voor de oostraai en Figuur 74 en Figuur 

75 voor de westraai. Zowel de grootte als de richting van de stroomsnelheid 

kan erg goed voorspeld worden met het D-Flow FM model. De schijnbare 

afwijking op de plaat bij de oostraai komt doordat in de metingen daar maar 

één punt in de verticaal beschikbaar is. In beide gevallen is de ebstroom 

getoond, omdat die het meest van belang is voor de schatting van de levens-

duur, maar ook voor de vloedstroom is de overeenkomst tussen model en 

meting erg goed.  

 

Met het verkregen model is de levensduur voor de huidige situatie te schat-

ten. Door de geometrie in het model aan te passen voor een variant kan 

vervolgens de levensduur van een variant geschat worden.  

  

Figuur 70 

Bodemtopografie ter 

plaatse van Vierhui-

zergat in verfijnde 

model. 
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Figuur 71 

Vergelijking stroom-

snelheid na verfij-

ning topografie. 

Figuur 72 

Oostraai: vergelij-

king met varende 

metingen. Boven: in 

zwart de stroom-

snelheid D-Flow FM 

en in rood de geme-

ten stroomsnelheid 

(dieptegemiddeld). 

Midden: waterstand 

uit D-Flow FM. 

Onder: grootte van 

de stroomsnelheid 

(um) ter plaatse van 

ADCP.  
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Figuur 73 

Vergelijking stroom-

snelheid op de 

Oostraai (boven).  

Midden: vergelijking 

grootte dieptege-

middelde stroom-

snelheid.  

Onder: vergelijking 

richting dieptege-

middelde stroom-

snelheid. 

Figuur 74 

Westraai: vergelij-

king met varende 

metingen. Boven: in 

zwart de stroom-

snelheid D-Flow FM 

en in rood de geme-

ten stroomsnelheid 

(dieptegemiddeld). 

Midden: waterstand 

uit D-Flow FM. 

Onder: grootte van 

de stroomsnelheid 

(um) ter plaatse van 

ADCP. 
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Figuur 75 

Vergelijking stroom-

snelheid op de 

Westraai (boven).  

Midden: vergelijking 

grootte dieptege-

middelde stroom-

snelheid.  

Onder: vergelijking 

richting dieptege-

middelde stroom-

snelheid. 
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F Doorgraven plaat tussen Groningerzand en 

Vierhuizergat 

Het doorgraven van de plaat tussen Groningerzand en Vierhuizergat was één 

van de opties die beschouwd is in Arcadis (2017a). Er is toen geconcludeerd 

dat het zeer onzeker is of het doorgraven van de zandplaat tussen Gronin-

gerzand en Vierhuizergat, om de laatste te ontlasten en daarmee de dijkero-

sie te verminderen, een stabiele situatie op zal leveren. Het D-Flow FM mo-

del, ontwikkeld voor deze studie (zie bijlage E), is gebruikt om hier nader 

naar te kijken. 

 

Bij het schematiseren van de ingreep is uitgegaan van het voorstel uit Arca-

dis (2017a). Het Vierhuizergat hebben we echter niet afgesloten. Dit komt 

overeen met het wegbaggeren van 955.000 m3 zand. Zie Figuur 77 voor de 

resulterende bodemligging in het D-Flow FM model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 76 

Doorgraven plaat 

tussen Groninger-

zand en Vierhuizer-

gat 
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Figuur 78 en Figuur 79 laten respectievelijk de afvoer door de nieuwe geul en 

het effect op de afvoer in het Vierhuizergat zien. Figuur 80 laat ook het effect 

op de stroomsnelheid in het Vierhuizerhat zien. Te zien is dat de afvoer door 

de nieuwe geul maximaal 300 m3/s is, bij een breedte van circa 300 m. Het 

debiet en de stroomsnelheid door het Vierhuizergat veranderen nauwelijks. 

Dit komt doordat de nieuwe geul precies parallel ligt aan de isolijnen van de 

waterstand, zie bijvoorbeeld Figuur 81 voor de situatie tijdens eb. Er is dus 

geen noemenswaardig waterstandsverhang over de nieuwe geul in vergelij-

king met het verhang over het Vierhuizergat en het Groningerzand, en daar-

door ook nauwelijks stroming. Stroomsnelheden nemen zelfs af ten opzichte 

van de referentie door de toegenomen diepte: waar eerst een plaat was, ligt 

nu een diepe geul, zonder dat hier een duidelijk toegenomen debiet doorheen 

gaat (Figuur 82).  

  

Figuur 77 

Bodemligging in het 

D-Flow FM model 

voor de variant met 

doorsteek (boven), 

en verschil in bo-

demhoogte ten 

opzichte van de 

referentiesituatie 

(onder) 
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Figuur 78 

Afvoer door de 

nieuwe geul 

Figuur 79 

Invloed van door-

steek op afvoer door 

het Vierhuizergat 
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Figuur 80 

Invloed nieuwe geul 

op stroomsnelheid 

Vierhuizergat 

Figuur 81 

Waterstand 

(m+NAP) tijdens eb. 

De afstand tussen 

de contouren met 

gelijke kleur is gelijk 

aan 0,5 cm water-

standsverschil. 
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De oriëntatie van de geulopening zou nog kunnen worden geoptimaliseerd 

(meer parallel aan de stroombanen), maar de resultaten zullen daar ten 

eerste naar verwachting niet significant door veranderen, en ten tweede 

vraagt dit om nog een groter weg te graven volume. Om de stroming door de 

nieuwe geul heen te forceren, moet het hele Vierhuizergat worden afgedamd. 

Dan wordt echter een vreemde geometrie gecreëerd, gezien de huidige 

getijbeweging, die naar verwachting na verloop van tijd weer terug zal gaan 

keren naar de huidige situatie. Deze ingreep is dus geen reëel alternatief 

voor het Vierhuizergat. 

 

Figuur 82 

Stroomsnelheden 

(m/s) tijdens eb in 

de situatie met 

doorsteek (boven), 

en verschil in 

stroomsnelheden 

(m/s) ten opzichte 

van de referentiesi-

tuatie (onder) 
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G Verslagen werksessies 

 

 

 

 

 

 

 



Geulmanagement expertsessie 
 
Datum: 25 april 2018 
Deelnemers:  Albert Oost (Deltares), Kathelijne Wijnberg (Universiteit Twente), Quirijn Lodder 
(Rijkswaterstaat WVL), Peter Herman (Deltares), Robert Zijlstra (Rijkswaterstaat Noord Nederland), 
Kees de Jong (Waterschap Noorderzijlvest), Sonja Ouwerkerk (HKV), Vincent Vuik (HKV), Roy 
Daggenvoorde (HKV), Esther Dieker (POV Waddenzeedijken) en Saskia Muilwijk (BWZ Ingenieurs) 
 
Verhinderd: Hein Sas (POV Waddenzeedijken), Ernst Lofvers (Rijkswaterstaat Noord Nederland), Ad 
van der Spek (Deltares), Andries Paarlberg (HKV), Martin Baptist (WUR), Gert-Jan Liek 
(Rijkswaterstaat), Maarten van der Vegt (Universiteit Utrecht) 
 
 

Validatie onderzoeksopzet: zijn de aannames en inschattingen juist? 
De resultaten van morfologische modellen zijn op grote schaal vrij goed. Bij lokale situaties zijn de 
onzekerheden ten opzichte van wat er daadwerkelijk gaat gebeuren echter groot. Afhankelijk van de 
situatie (bijvoorbeeld turbulentie) kunnen de verschillen tussen verwachte en werkelijke levensduur 
groot zijn (voorbeelden uit Zeeland). 
 
Een deel van wat wordt weggehaald (circa 15%) komt op een andere plek terecht dan gedacht. 
Hiermee moet in het model rekening worden gehouden. 
 

1. Er is voldoende gerekend. Je gaat onzekerheden met model niet kleiner maken. En ook niet 
als je andere modellen zou gebruiken 

2. Mooiere plaatjes met morfologisch model geven niet meer inzicht. Dit model is goed genoeg.  
3. Beter dan deze werkwijze kan niet.  
4. Zijn de verschillen tussen varianten wel groter dan de onzekerheid van de methode? 
5. Door volume aan te brengen valt mechanische zettingsvloeiing weg. 
6. Methode o.b.v.  potentieel transport ondersteun ik (QL) 
7. Nu meer studie? Kijk naar andere cases. Wat bepaalt de stabiliteit van de massa zand? 
8. Meanderbochtstudie in Waddenzee dit jaar (Albert) 
9. Referentiemodel laat meer neiging tot erosie zien dan praktijk. Kan gevolg zijn van de 

aanwezigheid van harde lagen. 
 

Welke onzekerheden zijn er nog? Hoe zou je die kunnen verkleinen of wegnemen? 
Het is belangrijk dat het waterschap bepaalt wanneer de ingreep aan het eind van de levensduur is 
en mogelijk in aanmerking komt voor een nieuwe ingreep. Is dit wanneer de bestorting lokaal bloot 
ligt? Het volume kan nog wel aanwezig zijn, maar misschien niet op iedere plek.  
 
Om de milieukant van het vraagstuk te kunnen onderbouwen zou de CO2-footprint van een 
zandsuppletie moeten worden vergeleken met die van staalslakken of stortsteen.  
 

1. Wat is voor waterschap/RWS einde levensduur? Bestuurlijk? 
2. Plaatjes met verandering in stroomrichting zeggen iets over hoe snel sedimentatiefront weer 

oprukt. 
3. Kostprijs is ca. 1 miljoen euro voor 300.000 m3. Een groter volume betekent lagere kosten; 

deze nemen ongeveer evenredig toe met het volume.  
4. Wat is het oppervlak van de varianten? Dit vanwege milieueffect. Voor het bodemleven is 

het beter om dieper weg te halen over een kleiner oppervlak. 



5. Is er een habitat op de huidige staalslakken? Welke schade richt je aan door dit met zand te 
bedekken? 

6. Pas op voor ‘overengineeren’ van de suppleties 
7. Kijk naar turbulentie en minimaliseer dit in het ontwerp 
8. Verschil beun-m3 versus in situ m3  doorrekenen: meer geulverruiming .  
9. Bruto m3 versus netto m3: opletten op verschil 
10. 5 jaar blijven liggen kan ook door onverwachte reden  meet ook sedimenttransport 
11. Onduidelijkheid over model versus wat doet het zand in het echt. Bijvoorbeeld in Walcheren 

blijft het langer liggen dan gedacht. In Breskens is de levensduur door lokale turbulentie 
korter dan gedacht. Voor deze suppleties is echter nooit vooraf gemodelleerd en dit kunnen 
we dus niet valideren. 

12. Voorbeeldproject: Noord-Beveland (ook wel Onrustpolder of Drempel Roompot genoemd): 
verruimen + geulwandsuppletie. Public wiki Deltares. 

13. Worden wervels in de verticaal en horizontaal gegenereerd? (vlekkenpatronen suggereren 
dat) 

14. Bandbreedte: levensduur is orde van enkele jaren. Die wordt niet kleiner. 
15. Kleine ingreep blijft alleen dicht bij dijk. Grote ingreep kan op later moment versnelde erosie 

hebben. We kijken nu alleen naar initiële veranderingen. Kunnen we dit nog op slimme 
manier verwerken in analyse? 

16. Wat gebeurt er als je het zand alleen wegschept (en niet teruglegt)? buiten scope. 
17. Volumebenadering heeft kanttekeningen: sommige plekken misschien bloot terwijl volume 

er nog is. Hoe werkt dit door op faalkans 

 

Wat is de voorkeursvariant van een eventuele pilot? 
De varianten zijn redelijk lineair voor wat betreft levensduur in relatie tot investering.  
Midden bandbreedte levensduur / volume: 
Variant 1: 0.8 jaar per 100.000 m3 
Variant 3: 1.2 jaar per 100.000 m3 
Variant 5: 1.8 jaar per 100.000 m3 
Daarnaast is een grotere variant nog goedkoper per m3. 

Sturend voor welke variant je kiest is het doel van de pilot. Als je iets wilt uitproberen kan de kleinste 
variant voldoende zijn. Als je de geul zo lang mogelijk op de gewenste plek wilt houden is de  variant 
die overeenkomt met de grootte van de maatregel die je zou willen nemen, het beste om als pilot uit 
te voeren. Om iets te kunnen leren over het versnellen of vertragen van het volumeverlies in de loop 
van de tijd, is het nodig om een levensduur van meerdere jaren te hebben. 
 

1. Dit hangt af van het doel dat je nastreeft. Wat wil je ervan leren? Empirische kennis over de 
effectiviteit van een zandige ingreep in het Vierhuizergat, of ook proceskennis voor 
toepassing op andere plekken in de Waddenzee en bijvoorbeeld de Westerschelde? 

2. De omvang van de pilot moet wel representatief zijn voor een eventuele maatregel. 
 

 

Conclusie 
De werkwijze is goed genoeg. Meer modelleren aan deze case heeft weinig zin. Academisch 
onderzoek naar andere cases kan wel extra inzicht opleveren in bepalende factoren (waarom blijft 
een suppletie wel of niet liggen). Dit is vooral van belang als je de maatregel op andere plekken wilt 
laten terugkomen.  
 
Er is een pilot én monitoring nodig om het waarom van de levensduur te bepalen.  Een pilot is 
bedoeld om van te leren. Monitoring is daarbij belangrijk om te achterhalen waarom de suppletie 
blijft liggen. Dit kan namelijk ook zijn om redenen die je van te voren niet had ingeschat. Belangrijk is 



om daarom ook budget te reserveren voor een monitorings- én onderzoeksprogramma (inclusief 
sedimenttransportmetingen). 
 
Bij de keuze om de pilot uit te voeren is het belangrijk dat je inschatting vooraf is dat het niet zinloos 
is (in de zin van dat de suppletie na 3 maanden al weg is). Op basis van de varianten die nu zijn 
doorgerekend lijkt het zinvol. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de ecologische 
gevolgen. Er is een aantal jaren hersteltijd nodig. De levensduur moet daarom langer zijn dan de 
hersteltijd. Frequent veroorzaken van wervelingen door baggeren door regelmatig grote volumes te 
verplaatsen kan leiden tot een woestijn. 
 
De vraag blijft openstaan of er wel of niet voldoende grond/reden is om een pilot te doen met de 
info die we nu hebben. Als het leidt tot generieke kennis dan is het antwoord ‘ja’. Er zijn wel 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan: 

 Onderzoeksvragen / hypothesen definiëren op basis van verschillende cases 
 Vastleggen welke metingen of onderzoeken nodig zijn om deze vragen te kunnen 

beantwoorden 
 Vooraf bepalen wat de variabelen kunnen zijn waarom de ingreep wel of niet slaagt 

 
Tot slot rijst de vraag of het Vierhuizergat een handige locatie is voor kennisontwikkeling, omdat er 
mogelijk andere locaties zijn waar de kosten van een pilot lager uit zouden vallen.  
 



 

 

Geulmanagement stakeholdersessie 
 
Datum: 5 juni 2018 
Deelnemers:  Willem Markenstein (Staatsbosbeheer), Bas Bijl (Waddenvereniging), Barbara Geertsema (TS31 
en Goede Vissers), Bert Doze (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat), Robert Zijlstra (Rijkswaterstaat 
Noord Nederland), Kees de Jonge (Waterschap Noorderzijlvest), Sonja Ouwerkerk (HKV), Esther Dieker (POV 
Waddenzeedijken) en Saskia Muilwijk (BWZ Ingenieurs) 
 
Verhinderd: Hein Sas (POV Waddenzeedijken), Lies van Nieuwerburgh (Waddenvereniging) 
 

Belangen 
De deelnemers hebben het volgende belang bij de pilot Geulmanagement in het Vierhuizergat: 

 Esther   antwoord op de vraag of een zandige oplossing reëel is 
 Kees   waterveiligheid 
 Robert   waterveiligheid 
 Bert  gezonde/rijke waddenzee en waterveiligheid 
 Willem   gezonde Waddenzee en goede geomorfologie 
 Bas   idem 
 Barbara  gezonde zee en gezonde regio 
 Sonja   effecten objectief in kaart brengen zodat een goede afweging kan worden  

gemaakt om de pilot al dan niet uit te voeren 
 
Goede Vissers heeft 1 visvak van 1 km (dijkkilometer 83,5-84,5) langs de dijk bij het Vierhuizergat. Hier zitten 
oesters. Als hier zand op komt zijn ze weg. De overige visvakken langs de dijk zijn van Gerrit de Vries. Hij vist 
hier met fuiken. Goede Vissers heeft een gebruikersovereenkomst met Gerrit de Vries voor gebruik van zijn 
visvakken. Sinds twee weken hebben ze weer een sleutel van het waterschapshek zodat ze fuiken kunnen 
zetten. 
 
De vraag rijst waarom alleen los zand wordt aangebracht en waarom niet wordt gewerkt met levend 
substraat, zoals oesterbanken of gemengde schelpdierbanken  (mosselbanken zijn slapper en blijven minder 
goed liggen). Levend substraat blijft beter op zijn plek dan zand is de ervaring. Dit is niet als optie 
meegenomen. Als je dit zou willen doen dan kost het tijd om hier iets mee op te bouwen. De tijdshorizon 
van de pilot verandert dan. Maar voor de langere termijn is het wellicht goed om te weten of dit werkt. In de 
Waddenzee zijn op voldoende plekken oesters aanwezig die voor dit doel verplaatst zouden kunnen worden 
naar het aangebrachte zand. 

 HKV heeft al eens onderzoek hiernaar gedaan. 
 Idee om te kijken bij bestaande oesterbanken: is de geul of de oester de baas? 
 Zou dit een mitigerende oplossing kunnen zijn? 

 
Is het relevant om te weten waar het zand van de pilot blijft? Antwoord: zand ‘verdwijnt’  verspreidt zich 
over het hele gebied. Je zult geen duidelijk effect zien op een bepaalde plek, in de zin dat ergens een plaat 
aangroeit. 
 
Bediscussieert wordt of het Robbegat en de oude geul in de ondergrond mogelijk een deel van het probleem 
vormen. En of de (afgekeurde) dijk eigenlijk niet anders moet lopen. Hier is nog niet naar gekeken. Maar 
landinwaartse verlegging is vanuit de overheid eigenlijk geen optie vanwege de hoge kosten en het gebruik 
van het achterland door Defensie en agrariërs. Een dubbele dijk is wel bekeken, maar is bij dit onderzoek 
geen optie. Opmerking Bas Bijl (obv verslag): “wat mij betreft wordt hier veel te stellig aangegeven dat 
(landinwaarts) verlegging van de dijk vanuit de overheid geen optie is. Zo ook dat de dubbele dijk geen optie 
is. Alleen Defensie is hier direct achter de dijk gebruiker en niet agrariërs. Dit zou wat mij betreft niet zo in het 



 

 

verslag moeten staan omdat het volgens mij niet klopt. Er gaan nu nog steeds geluiden op om nader te 
onderzoeken wat allerlei opties zijn m.b.t. aanpakken/vernieuwing van de dijk.” 
 

Effecten 
In de presentatie zijn effecten genoemd op natuur en milieu en een eerste aanzet van omgevingseffecten. 
De deelnemers vullen de (omgevings)effecten verder aan. 
 
Een pilot Geulmanagement in het Vierhuizergat heeft de volgende effecten op de omgeving: 

 Veerdienst   Geen effect, want de aanvoer van het zand kruist de veerdienst niet. 
 Visserij    Ook na aanleg effect. Eén visseizoen verloren. 

Werken tijdens het hoogtepunt van de trek van de zeebaars (sep/okt) is niet 
gewenst. 

 Recreatie   Een boot die aan het werk is, is niet per se negatief voor de beleving.  
Veel fietsers en wandelaars vinden dit juist leuk. 
Waarschijnlijk geen wadlooproutes binnen invloedssfeer pilot Vierhuizergat. 
Eventueel navragen bij Wadloopcentrum, contactpersoon Marit de Waard.  

 Varende recreatie  Geen noemenswaardige hinder. Er gebeurt altijd al veel op de  
Waddenzee. Via scheepvsaartkanalen worden ze op de hoogte  
gehouden en kunnen ze er rekening mee houden. 

 
 

Brainstormsessie en conclusies 
Wat zijn de effecten van een pilot in het Vierhuizergat op het gebied? 
Uitkomst brainstormsessie 

 We weten niet wat er zwemt (vis) en wanneer) 
 Inschatting is dat die beperkt zijn, maar dat ze behoudens een kortstondige verbetering van de 

veiligheid geen duurzame oplossing voor de ondermijning van de dijk zijn 
 Bodemleven overhoop  hersteltijd 
 Visvakken tijdelijk onbruikbaar 
 Economisch: tijdelijk geen of minder vis 
 Milieu: andere samenstelling bodem 
 Recreatie: geen effecten 
 Dat de dijk helaas niet in de geul zal verdwijnen. Jammer voor de vissers. 
 Effecten alleen bij aanleg  verstoring is tijdelijk 
 Verleggen van het probleem? 
 Locatie: geen recreatieeffecten 
 Visserij: bij aanleg bijvoorbeeld oesterbanken = positief 

 
Conclusies effecten 
Voor zover mogelijk zijn effecten in beeld en lijken ze mee te vallen.  
Voor vissen is nader onderzoek nodig (wat zwemt er en wanneer). In dit kader Jaap Vechter (NIOZ?) 
benaderen. Hij heeft twee monitoringsfuiken in de buurt van Lauwersoog. Zo kan worden gekeken naar een 
groter gebied dan alleen de ingreep. Immers, een negatieve tendens kan ook Waddenzeebreed zijn en hoeft 
niet per sé het gevolg te zijn van de ingreep. Daarnaast kan aan Goede Vissers en Gerrit de Vries worden 
gevraagd om meer fuiken neer te zetten langs de gehele Lauwersmeerdijk. Dit moet minimaal een jaar 
voorafgaand aan de ingreep. Zo kan zowel van te voren als na afloop van de ingreep worden gemonitord wat 
het effect op vissen is. 
 
  



 

 

Wat kan een pilot in het Vierhuizergat opleveren? 
Uitkomst brainstormsessie 

 Breder kijken dan alleen dijk/geul 
 Goed contact + overleg met stakeholders (incl. RWS en NZV) 
 Inzicht in alle belangen hier 
 Mogelijkheid voor meekoppelkansen 
 Meer kennis over versterken met zand 
 Misschien positieve betrokkenheid van vissers 
 Kennis over hoe zand aanbrengen wel/niet kan leiden tot stabiele dijk waar minder vaak ingrepen 

nodig zijn, rust onder water 
 Bij toevoegen oesters: kennis over of levende Japanse oesters kunnen bijdragen aan stabiele kust 

(hoe, hoeveel?) 
 Als je bodemleven en vissen goed monitort (zowel litoraal als sub-litoraal) dan leren we iets over 

effecten va suppleties op dit soort dijkvakken 
 Kennis over haalbaarheid en effecten zandige ingreep 
 Kans: effecten zand op ecologie Wat in beeld? 
 Inzicht in gedrag geul, vis en flora/fauna 
 Inzicht in mogelijkheden oplossing voor vergelijkbare problemen elders 
 Kan met meerdere oplossingsrichtingen worden gewerkt (varianten) 
 Kennis onderwaterleven voor en na 
 Kennis soortenrijkdom t.o.v. soort substraat 
 Building with nature 
 Kennis m.b.t. effecten op geomorfologie van geul en het wad 
 of dit een duurzame oplossing is of water naar de zee dragen 
 levensduur en kosten irt effecten op ecologie en economie 
 goede nul-meting opzetten en uitvoeren 
 mits goede monitoring en analyse: kennis over invloed ingreep morfologisch en ecologisch 

 
Conclusies opleveren  
De pilot kan van alles gaan opleveren op kennisvlak en meekoppelkansen.  
 
Wat zijn je zorgen rondom een eventuele pilot? 
Uitkomst brainstormsessie 

 We kunnen niet voldoen aan alle verwachtingen/belangen 
 We kunnen de dijk niet ongedaan maken 
 Te ingrijpend voor wat het oplevert? 
 Onvoldoende inzicht 
 Geen oplossing voor het probleem. Oplossing is slechts tijdelijk 
 Niet wenselijke ingreep in morfologisch systeem 
 Onverwacht waardevolle natuur op bestaande bestorting 
 Wie betaalt de monitoring? 
 Zorg dat je alle relevante effecten goed in beeld krijgt en op tijd met nul-meting start: duurzaamheid 

– kosten – effecten natuur en milieu, economie, visserij 
 Onvoldoende aandacht voor het leven in het water en op + in de bodem 
 Onvoldoende monitoring van natuureffecten in water en bodem 
 Tijdsduur van houdbaarheid 
 Probleem is groter, incl. geul Marnewaard: mogelijk alle oplossingen nu tijdelijk 
 Te beperkt natuurherstel, monitoring is nodig 
 ‘geslaagde pilot’ kan grotere gebiedsvisie (Lauwersmeergebied + Waddengebied) in de weg staan 
 Kijk beter naar of de dijk echt niet weg kan. Betere uitleg. 



 

 

 Discussie over waar en of een/de dijk er moet liggen wordt in brede zin niet gevoerd. Zie ED2050. Bij 
Ruimte voor de Rivier waren dijken niet heilig. Waarom hier wel? 

 Als de pilot doorgaat: koppelkansen voor de aanpak/verbetering/vernieuwing van de dijk met 
achterland de komende (10-15 jaar of langer) niet meer mogelijk 

 
Conclusies zorgen 
Er zijn zeker zorgen. Waterveiligheid is belangrijk, maar je moet ook toewerken naar een goede 
oplossing  voor de toekomst. In dit kader moet het probleem breed bekeken worden, ook in relatie tot 
dijkverbetering en de rest van het Waddengebied. Er is al heel veel onrust in de Waddenzee door allerlei 
ingrepen. Alle kleine ingrepen bij elkaar kunnen een groot negatief effect hebben. 
 
Is het Vierhuizergat wel de juiste plek? Is een andere plek niet beter voor een pilot? Daarnaast als je hier een 
pilot uitvoert, heeft dat dan mogelijk negatieve effecten op de keuze voor een eventuele 
gebiedsontwikkeling rondom de dijk de komende 10 tot 15 jaar? 
 
Het gevoel is: zand is zachter en beter, maar minder ingrijpen met harde maatregelen is misschien beter, 
met name op systeemniveau. Dit scheelt heel veel onrust en verstoring.  
 

Wel geen pilot? 
Afwegen welke variant voorkeur heeft kan pas als je de definitieve effecten in beeld hebt. Dus ideaal gezien 
drie varianten uitvoeren en monitoren. Daarna heb je pas kennis om een goed besluit te nemen. We hebben 
iedereen gevraagd of we een pilot zouden moeten doen en gevraagd te antwoorden op gevoel en 
persoonlijke titel (er zijn geen consequenties aan verbonden, alleen om een gevoel te krijgen): 

 Willem   ja, effecten beperkt en lokaal. Wel goede monitoring. Eventueel iets met  
oesterbanken (building with nature) 

 Bas   inhoudelijk voor de pilot (om er veel van te kunnen leren). De pilot moet mijns  
inziens NIET hier plaatsvinden. 

 Barbara  zit er niet op te wachten. Maar als er van wordt geleerd en de visserij wordt  
positief betrokken dan kan een pilot positief zijn 

 Bert   kan erachter staan, want beperkte effecten en levert nieuwe inzichten op.  
Wel zorgen irt dijkverbetering en gebiedsvisie 

 Robert   twijfelt, o.a. Of de levensduur opweegt tegen kosten en effecten. Goede  
monitoring is in ieder geval belangrijk 

 Kees   pilot is een instrument om de grote leemten in kennis op te vullen. Wel  
beducht voor verstoring. Er moet alles aan gedaan worden om de ingreep zo lang 
mogelijk effect te laten hebben. Uitzoeken of oesters gebruikt kunnen worden 

 Esther   twijfelt of de ingreep de effecten waard is. Ook gezien de maatschappelijke  
kosten 

Sonja vult aan dat goed in beeld moet zijn voor welke locaties we iets willen leren en wat we dan precies 
willen leren. 
 
Dus: een pilot kan, mits er iets van geleerd wordt en er dus een goede monitoring op zit. 
 

Afspraken 
 We betrekken de dijkverbetering bij de keuze voor wel of geen pilot. 

 Jullie eerste reactie op de vraag ‘wel of geen pilot’ zien wij als indicatief. Als we officieel standpunt 
willen van de organisatie die jullie vertegenwoordigen dan nemen we hierover nog contact op. 

 Het verslag van vanmiddag wordt gedeeld met alle genodigden. 



 

 

 We verwerken de uitkomsten van het onderzoek van HKV, de expertsessie en deze 
stakeholdersessie in een advies naar onze bestuurders over het wel/niet uitvoeren van deze pilot. 
Hiervoor gaan we ook nog langs bij het bevoegd gezag en de beheerders (RWS en Noorderzijlvest).  
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