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MANAGEMENT SAMENVATTING 

 

Inleiding en doelstelling 

De verkenning Geulmanagement varianten Vierhuizergat is onderdeel van het project ‘Geulmanagement’ 

van de Project Overstijgende Verkenning (POV) Waddenzeedijken, waarin door de drie noordelijke 

waterschappen, het waterschap Noorderzijlvest, waterschap Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân wordt 

gewerkt aan kansrijke en bestuurlijk gedragen oplossingsrichtingen voor Dijkring 6, die mogelijk ook geschikt 

zijn voor andere dijktrajecten. De POV Waddenzeedijken trekt voor het project Geulmanagement 

gezamenlijk op met Rijkswaterstaat en het programma Naar een Rijke Waddenzee.  

Het Vierhuizergat is een getijdegeul in de Waddenzee ten oosten van Lauwersoog. Veranderingen in de 

ligging en diepte van de getijdegeul Vierhuizergat kunnen de stabiliteit van de Lauwersmeerdijk (de primaire 

waterkering) beïnvloeden. In 2012 is een ingreep uitgevoerd om de geulwand van het Vierhuizergat te 

verflauwen en te stabiliseren, op die plek waar op dat moment de stabiliteit van de waterkering in het geding 

was. Deze ingreep bestond uit morfologisch baggeren en verspreiden in combinatie met het bestorten van 

de geulwand en de teen daarvan.  

Voor de beheerders van de waterkeringen rond de Waddenzee en andere getijdewateren bestaat het 

instrumentarium bij een bedreiging van de waterkering door geuldynamiek op dit moment uit het stabiliseren 

door het uitvoeren van een bestorting. Innovatieve ingrepen, zoals het verplaatsen van de geul of het 

suppleren van de geulwand worden wel besproken, maar zijn nog niet beproefd. Het toepassen van 

dergelijke innovatieve ingrepen in pilots geeft inzicht in de werking, de levensduur en de effecten op de 

omgeving. Met dat inzicht wordt een vergelijking van verschillende beheermaatregelen mogelijk. Het project 

verkenning geulmanagement is erop gericht om het inzicht in beheermaatregelen voor het geulmanagement 

te vergroten. 

 

Bevindingen  

De voorliggende verkenning is gericht op het Vierhuizergat, waarbij is gekeken naar: 

1. De morfologische en waterkeringtechnische noodzaak voor het uitvoeren van een pilot; 

2. De vorm van innovatieve beheermaatregelen; 

3. De gevolgen van verschillende maatregelen voor het geulmanagement (bestorten en innovatieve 

ingrepen) voor de waterkering, de geuldynamiek en voor de omgeving.   

De uitkomsten hiervan worden hier per punt toegelicht: 

Ad 1. De stabiliteit van de in 2012 aangebrachte bestorting blijkt uit de waarnemingen. De uitgevoerde 

ingreep is effectief en daarmee bestaat vanuit de waterkeringsoptiek geen noodzaak om op korte termijn 

opnieuw in te grijpen.  

Ad 2. De twee innovatieve maatregelen die zijn beschouwd zijn het morfologisch baggeren binnen de 

bestaande geul en het verleggen van de geul. Het verleggen van de geul omvat niet alleen het graven van 

een alternatieve geul, maar ook het afsluiten van het bestaande Vierhuizergat. Zonder een afdamming zal 

de alternatieve geul niet als zodanig in stand blijven, omdat het bestaande Vierhuizergat de rol in de 

waterbeweging veel efficiënter invult. Bij morfologisch baggeren wordt de steile geulwand bij de waterkering 

verflauwd en als het ware uit de dijk ‘geduwd’. Daarbij is het aan te bevelen om de geul aan de ander zijde te 

verruimen. De geul zal namelijk weer terug ontwikkelen naar het oorspronkelijke doorstroomoppervlakte. 

Door het aanbrengen van zand te combineren met het winnen blijft het doorstroomoppervlakte van de geul 

behouden. 

Ad 3. De gevolgen beslaat een breed scala aan onderwerpen. Hier worden de morfologische gevolgen en de 

gevolgen voor de omgeving, de levensduur en de ecologie toegelicht:  

• De morfologische gevolgen voor de omgeving hangen samen met de relatie tussen het Vierhuizergat en 

de geul Oort, door de aanwezigheid van het ebschild van het Vierhuizergat. Het ebschild is mogelijk 

medebepalend voor de stabiele ligging van Oort. Het afsluiten van het Vierhuizergat bij het graven van 

een alternatieve geul heeft waarschijnlijk als gevolg dat het ebschild zal gaan eroderen. Daarmee 

ontstaat de kans de geul Oort naar de dijk verplaatst en neemt de kans toe dat ingrepen noodzakelijk 

worden ter stabilisatie van de dijk. Deze morfologische gevolgen zijn niet of beperkt aan de orde bij 

ingrepen waarbij het huidige Vierhuizergat niet wordt afgesloten.  

• De gevolgen hangen samen met de levensduur van de ingreep, omdat de levensduur voor de kosten en 

de ecologische effecten (herhaaltijd versus hersteltijd) bepalend is. Voor de bestortingen geldt dat deze 
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tenminste 5 jaar mee gaan en waarschijnlijk beduidend langer. Voor de innovatieve ingrepen met zand is 

de levensduur nog onbekend, maar de morfologische ontwikkelingen zijn al wel duidelijk. De alternatieve 

geul zal altijd naar de positie van het huidige Vierhuizergat verplaatsen, omdat dit de meest efficiënte 

locatie is voor de rol in de waterbeweging van deze geul. Dit geldt ook voor een innovatieve maatregel 

waarbij de geul lokaal wordt verlegd (door aan de noordoostzijde zand te winnen en het op de geulhelling 

voor de dijk terug te plaatsen), ook deze zal zich wederom in de richting van de dijk verplaatsen. De 

migratie van het Vierhuizergat naar de dijk en de huidige ligging van de geul is het logische gevolg van de 

waterbeweging die het lokale kombergingsgebied van het Vierhuizergat bediend. Het initiëren van een 

stabiele alternatieve geul verder van de dijk is niet mogelijk. Inzicht in de levensduur door het uitvoeren 

van een pilot heeft veel toegevoegde waarde, omdat de kennis hierover niet op een andere wijze 

verkregen kan worden.  

• De ecologische gevolgen van de bestorting lijkt mee te vallen, omdat omvang van de bestortingen in het 

Vierhuizergat relatief beperkt is ten opzichte van het totale (geul)areaal in de Waddenzee. Ook is meer 

aandacht gekomen voor de intrinsieke waarde van (kunstmatig) hard substraat in de Waddenzee. De 

effecten zijn onderling voor de verschillen typen maatregelen vergeleken, waarbij de omvang en impact 

van de bestorting beperkt is in vergelijking met de impact van het baggeren in een droogvallende 

wadplaat. 

 

Noodzaak van een pilot 

De beheermaatregel bestorting, zoals uitgevoerd in 2012, functioneert. In de toekomst zouden 

veranderingen in de geul opnieuw een bedreiging kunnen vormen voor de stabiliteit van de waterkering. En 

rond de Waddenzee zijn verschillende andere locaties waar de geuldynamiek in de toekomst de stabiliteit 

van de waterkering negatief kan beïnvloeden. Om de beheerders in de toekomst een keuze te geven uit 

deze maatregel en alternatieve maatregelen ontbreekt nog informatie. De kennis over de verwachte 

morfologische ontwikkelingen en daarmee over de levensduur van de alternatieve maatregelen schiet tekort 

om beslissingen op te baseren. Omdat de levensduur een belangrijke parameter voor het vaststellen van de 

kosten en de ecologische gevolgen, is dit een kennisleemte die gevuld dient te worden om beslissingen over 

deze en vergelijkbare maatregelen te nemen. Morfologische modelsimulaties (bijvoorbeeld met het Delft 3D 

model) worden niet kansrijk geacht om deze kennisleemte in te vullen. Daarvoor zijn er te weinig 

overtuigende ervaringen met de modellering op dit detailniveau en te weinig vertrouwen in de 

modeluitkomsten. Een pilot, waarvan de ontwikkeling nauwkeurig wordt gemonitord, kan deze kennisleemte 

wel vullen. Door de monitoringsresultaten te gebruiken voor de validatie van numerieke modelsimulaties kan 

in de toekomst met meer vertrouwen gebruik worden gemaakt van morfologische voorspellingen, voor de 

afweging van verschillende alternatieven voor de situatie in het Vierhuizergat en voor andere voorkomende 

gevallen rond de Waddenzee en bij andere getijdewateren.  

De kennisleemte op het vlak van de morfologische ontwikkelingen is niet voorbehouden aan de situatie bij 

het Vierhuizergat. Ook bij het beschouwen van bijvoorbeeld alternatieve routes voor de Vaarweg Holwerd 

Ameland en de ontwikkeling van de geulwandsuppletie bij Zuidwest Ameland ontbreekt kennis en mist een 

betrouwbaar morfologisch voorspelinstrument. Het lijkt zinvol om de behoeften en inzichten die in de 

verschillende projecten worden opgedaan te combineren.     

 

Vorm van een pilot 

De kansrijke vorm van een pilot is waarschijnlijk een combinatie van een geulverruiming met een 

geulwandsuppletie. De impact hiervan op de ecologie is relatief beperkt (er hoeft niet te worden gebaggerd 

in wadplaten), maar de morfologische veranderingen zijn voldoende groot om goed te kunnen monitoren.  

De pilot is éénmalig en geen aanzet tot het begin van een beheercyclus met terugkerende ingrepen in deze 

vorm. Vooruitlopend op de pilot zal een uitgebreide nulmeting moeten worden uitgevoerd, inclusief de 

ecologie van de bestorting va de geul. Vanzelfsprekende wordt de ontwikkeling van de pilot goed 

gemonitord. De resultaten van de pilot zullen worden geëvalueerd, waarbij de monitoringsresultaten ook 

worden gebruikt om morfologische modellen te voeden. En voor een optimale benutting van de pilot en van 

andere projecten met gerelateerde vraagstelling wordt samenwerking gezocht met andere projecten en 

programma’s. 
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1 INLEIDING 

 

1.1 Het Vierhuizergat 

De voorliggende verkenning is onderdeel van het project ‘Geulmanagement’ van de Project Overstijgende 

Verkenning (POV) Waddenzeedijken (anoniem, 2016). In de POV Waddenzeedijken wordt door de drie 

noordelijke waterschappen, het waterschap Noorderzijlvest, waterschap Hunze en Aa’s en Wetterskip 

Fryslân gewerkt aan kansrijke en bestuurlijk gedragen oplossingsrichtingen voor Dijkring 6, die mogelijk ook 

geschikt zijn voor andere dijktrajecten. De POV Waddenzeedijken trekt voor het project Geulmanagement 

gezamenlijk op met Rijkswaterstaat en het programma Naar een Rijke Waddenzee, om tot gedragen 

resultaten te komen. 

Het project richt zich op het Vierhuizergat, een getijdegeul in de Waddenzee ten oosten van Lauwersoog. 

Daar waar de Lauwersmeerdijk en het Vierhuizergat parallel lopen, bestaat de mogelijkheid dat door 

veranderingen in de ligging en diepte van de getijdegeul de stabiliteit van de waterkering wordt bedreigd. In 

2012 is een ingreep uitgevoerd om de geulwand van het Vierhuizergat te verflauwen en te stabiliseren, op 

die plek waar de stabiliteit van de waterkering in het geding was. Deze ingreep bestond uit morfologisch 

baggeren en verspreiden in combinatie met het bestorten van de geulwand en de teen daarvan.  

In 2012 verrasten de ontwikkelingen de twee beheerders ter plaatse (Rijkswaterstaat voor de geul, 

Waterschap Noorderzijlvest voor de dijk), waardoor de benodigde ingreep met grote urgentie moest worden 

uitgevoerd. In de zeer korte voorbereiding van de werkzaamheden is daarom slechts beperkt onderzoek 

naar de effecten van die ingreep uitgevoerd en zijn alternatieve maatregelen niet beschouwd. 

Zoals ook uit het onderhavige rapport zal blijken, is er momenteel geen grote urgentie voor een nieuwe 

ingreep. Maar in de toekomst zouden veranderingen in de geul opnieuw een bedreiging kunnen vormen voor 

de stabiliteit van de waterkering. Het onderhavige project is erop gericht om een mogelijke maatregel anders 

voor te bereiden dan in 2012: meer in samenwerking met belanghebbenden en, zo mogelijk, met innovatieve 

technieken. Innovatieve ingrepen zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van een zandbuffer ter plaatse van de 

geulwand, of het baggeren van een nieuwe Vierhuizergat en het opvullen van het oude Vierhuizergat met 

het gebaggerde sediment. Het maken van een gedegen afweging over de toe te passen beheermaatregel 

kan alleen als voldoende inzicht en informatie beschikbaar is over de effecten er van. 

Juist omdat er momenteel geen grote urgentie is tot ingrijpen ter plaatse, is er ruimte om belanghebbenden 

te consulteren over mogelijke oplossingen. Het onderhavige rapport biedt daartoe een eerste aanzet. 

 

1.2 Doelstelling van de verkenning 

De doelstelling van deze verkenning is meervoudig:. 

• Inzicht bieden in de morfologische ontwikkelingen in en rond het Vierhuizergat en de onderliggende 

(fysische) processen; 

• Snappen welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden na de ingreep in 2012 en waarom; 

• Verkennen welke maatregelen mogelijk zijn voor het geulmanagement. 

• Voorspellen welke ontwikkelingen zullen plaatsvinden in reactie op andere maatregelen om de stabiliteit 

van de geulwand te waarborgen;  

• Een methodiek ontwikkelen om de effecten van de verschillende maatregelen onderling te vergelijken; 

• De vergelijking van de maatregelen, voor zover daarvoor alle informatie beschikbaar is 

• Inzichtelijk maken welke informatie nog mist en hoe deze, onder andere door het uitvoeren van een pilot 

kan worden verkregen. 

 

1.3 Aanpak en leeswijzer 

De morfodynamiek van het Vierhuizergat staat in Hoofdstuk 2. De basis voor deze beschrijving wordt 

gevormd door de reeds uitgevoerde onderzoeken door Oost e.a. (2014) en Poortman (2008). Deze 

onderzoeken zijn aangevuld met interpretaties van de bodemmetingen 2014-2016, op basis van kaartjes van 

de bodemligging, de verschillen in bodemligging en dwarsdoorsnedes. De metingen van de bodemhoogte tot 

2012 geven inzicht in de autonome ontwikkeling van het Vierhuizergat. De metingen na 2012 laten ook de 

response van het Vierhuizergat op de uitgevoerde ingreep zien. Op basis van de interpretaties is een 



 

 

  
 

VERKENNING GEULMANAGEMENT VARIANTEN 

VIERHUIZERGAT 

8 

conceptuele beschrijving opgesteld van de waterbeweging, het sedimenttransport en de erosie en 

sedimentatiepatronen op de midden- en kleine schaal. De grote schaal wordt op basis van het reeds 

uitgevoerd onderzoek wel van belang geacht, maar maatregelen worden niet op deze schaal beschouwd. 

De mogelijke maatregelen zijn ingegeven door de aard van de problematiek, de kennis van de 

morfodynamiek en de waterbouwkundige mogelijkheden. Deze mogelijke maatregelen zijn opgenomen in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt beknopt ingegaan op de ecologische waarden van het Vierhuizergat en 

hard substraat.  

De methodiek voor de effectenanalyse in hoofdstuk 5 bestaat uit het vaststellen van criteria, de onderlinge 

weging van deze criteria en de daadwerkelijke analyse per criterium. De criteria omvatten bijvoorbeeld de 

veiligheid van de waterkering, ecologie, kosten, risico’s en duurzaamheid. De definitieve criteria en hun 

onderlinge samenhang en weging zijn vastgesteld in gesprekken met de belanghebbenden. Ook de analyse 

van de effecten van de maatregelen, zoals opgenomen in Hoofdstuk 6, heeft op basis van gesprekken met 

de belanghebbenden plaatsgevonden. 

In Hoofdstuk 7 wordt vervolgens ingegaan op verschillende discussiepunten, zoals mogelijke maatregelen 

die op een grotere ruimteschaal aangrijpen, de kennisleemtes bij ingrepen in geulen ten bate van de 

stabiliteit van de waterkering, de monitoring van dit type ingrepen en de generieke toepasbaarheid.  

Ten slotte worden in Hoofdstuk 8 de conclusies en de aanbevelingen van de verkenning gepresenteerd.  

 

1.4 Gegevens 

Voor deze studie zijn bodemliggingsgegevens gebruikt, die afkomstig zijn uit vier verschillende sets: 

1. Vaklodingen; 

2. Beheerslodingen van Oort en de Groningerbalg; 

3. Detaillodingen van het Vierhuizergat; 

4. LIDAR-hoogtemetingen van de wadplaten. 

Hieronder wordt een toelichting gegeven op deze gegevens: 

 

1. Vaklodingen 

Vaklodingen is de naam voor de hoogtegegevens die door Rijkswaterstaat worden ingewonnen voor het 

gehele kombergingsgebied. Deze gegevens omvatten zowel de platen als de geulen. Iedere zes jaar komt 

een nieuwe opname beschikbaar. De ruimtelijke resolutie is 20 m x 20 m. De inwintechniekken zijn in de 

loop van de jaren veranderd, tegenwoordig wordt de hoogte van de platen ingewonnen met LIDAR vanuit de 

lucht en wordt de diepte van de geulen gemeten met een single beam echolood vanaf een schip. Vanaf 

1987 zijn de vaklodingen digitaal beschikbaar. Oost en de Haas (1992 & 1993) hebben oudere 

gebiedsdekkende opnamen van het Friesche Zeegat, van papier gedigitaliseerd, in een 40 m x 40 m raster.  

Gedigitaliseerde opnamen Oost & de Haas: 1967, 1970, 1975, 1979, 1982; 

Vaklodingen: 1987, 1994, 2000, 2006, 2012.  

  

2. Beheerslodingen van Oort en de Groningerbalg 

Beheerslodingen zijn bodemliggingsgegevens die door Rijkswaterstaat worden ingewonnen voor het beheer 

van de vaargeulen. De gebruikte beheerslodingen worden ieder jaar uitgevoerd en zijn beschikbaar in een 

10 m x 10 m grid. De opnames omvatten de geulen en een deel van de aangrenzende platen. De opname 

worden uitgevoerd met een singlebeam of multibeam echolood vanaf een schip.  

Beheerslodingen Oort en de Groningerbalg: jaarlijks 2012-2016. 

 

3. Detaillodingen van het Vierhuizergat 

De detaillodingen worden uitgevoerd om de morfologische ontwikkelingen in het Vierhuizergat te monitoren. 

Tot de uitvoering van de bestortingen in 2012 waren de lodingen gericht op het signaleren van bedreigende 

ontwikkelingen. Na het uitvoeren van de bestorten waren de detaillodingen gericht op het in kaart brengen 

van de morfologische veranderingen na aanleg. 
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Detaillodingen Vierhuizergat: 6 juli 2012, 9 oktober 2012, 12 november 2012, 30 januari 2013, 10 april 2013, 

26 juni 2013, 24 september 2013, 4 december 2013, 27 maart 2014, 30 juli 2014, 31 oktober 2014, 13 

januari 2015, 3 juni 2015, 18 september 2015, 4 december 2015, 26 maart 2016, augustus 2016 

 

4. LIDAR-hoogtemetingen van de wadplaten 

De LIDAR hoogtemetingen van de wadplaten van het Pinkegat en het Friesche Zeegat worden uitgevoerd 

als onderdeel van het monitoringsprogramma voor de gaswinning Waddenzee in opdracht van de NAM. De 

hoogte wordt ingemeten met LIDAR vanuit een vliegtuig tijdens laagwater.  

LIDAR hoogtemetingen: Voorjaar 2010; voorjaar 2011, najaar 2011, najaar 2012, najaar 2013, voorjaar 

2014, najaar 2014, zomer 2015.  
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2 MORFODYNAMIEK VAN HET VIERHUIZERGAT 

 

2.1 Beschrijving  

Het Vierhuizergat is de meest zuidoostelijke geul van het geulensysteem van het Friesche Zeegat. De 

situatie is weergegeven in Figuur 2.1, waarin ook de namen en nummers zijn opgenomen die in de 

beschrijving hieronder worden gebruikt. Bij de knik in de Lauwersmeerdijk (1) takt het Vierhuizergat af van 

de grote geul Oort. Ten noorden van deze aftakking ligt ook de vertakking (2) van Oort in de geulen 

Groningerbalg en Schildknopen. Het aandachtgebied voor de ingreep in 2012 ligt bij 3. Het Vierhuizergat zelf 

vertakt, waarbij een grote geul naar het oosten afbuigt en een kleine - naamloze - geul (4) naar het 

zuidoosten loopt. De grote geul van het Vierhuizergat loopt door naar het wantij tussen de 

kombergingsgebieden van het Friesche Zeegat en Lauwers en Eilanderbalg. Het Vierhuizergat maakt een 

aantal grote bochten, waardoor vanaf de aftakking van Oort in eerste instantie de afstand naar de 

Groningerbalg iets afneemt, om daarna sterk toe te nemen en vervolgens weer af te nemen. Vlak bij het 

wantij liggen de meest oostelijk uitlopers van de Groningerbalg en het Vierhuizergat dicht bij elkaar.  

 

Figuur 2.1 Kaart van het studiegebied. 

 

Voor het begrip van de onderlinge samenhang tussen de verschillende geulen in het gebied is in Figuur 2.2 

een meer gedetailleerde kaart opgenomen van Oort, de Groningerbalg en een stukje van het Vierhuizergat. 

In deze kaart is zichtbaar dat de geulen niet doorlopen, maar dat ondieptes aanwezig zijn tussen Oort en de 

kleinere geulen. Deze ondieptes of drempels hebben de vorm van een schild aan het uiteinde van de geul. 

Afhankelijk van de richting waarin het schild staat wordt gesproken van een ebschild, in de richting waarin 

het water bij eb uit het gebied stroomt, dan wel een vloedschild, in de richting waarbij het water tijdens vloed 

naar het gebied toestroomt. In Figuur 2.2 zijn de ebschilden gemarkeerd met de letter ‘e’ en de 

vloedschilden met ‘v’. De overgang van Oort naar het Vierhuizergat bestaat uit een kleine vloedschaar aan 

de zuidwestzijde en een grotere vloedschaar ten noordoosten daarvan. De richting van deze schilden zal 

worden gebruikt bij de analyse van de waterbeweging en het sedimenttransport. 
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Figuur 2.2 Detailkaart van de geulen Oort, Groningerbalg en het Vierhuizergat. 

 

 

Figuur 2.3 Detailkaart van het Vierhuizergat. 

 

In Figuur 2.3 wordt in nog meer detail ingezoomd op het Vierhuizergat nabij de bestorting, zodat de lokale 

elementen van de geul duidelijk zichtbaar worden. De geul zelf bestaat uit bij de bestorting uit een diep 

centraal deel (a1), met aan beide zijde verondiepingen. Aan de noordwestzijde ligt een ebschild (a2) en aan 

de zuidoostzijde vertakt de geul, waarbij de grootste diepte wordt aangetroffen daar waar de geul verder 

gaat als het Vierhuizergat (a4) en een snelle verondieping bij de naamloze geul aan de zuidoostzijde(a5). 

Het sinds 2012 bestorte gedeelte van geul ligt binnen de groene contour bij b.Bij de teen van de bestorting 

wordt het diepte gedeelte van de geul gevonden (c). Het ebschild (d) aan de westzijde van de geul vormt de 

overgang naar de getijdegeul Oort. Ten zuidwesten van deze drempel ligt bij d1 een kleine aftakking van 

Oort die snel verondiept en een vloedschild (d2) heeft, dit is een vloedschaar. Bij e1 is een vloedschaar 

aangegeven met het bijbehorende vloedschild (e2) dat parallel aan het diepte gedeelte van het Vierhuizergat 

ligt.  

Op verschillende plekken zijn in deze gedetailleerde lodingen megaribbels zichtbaar, die zijn gemarkeerd 

met een ‘m’. Megaribbels zijn bodemvormen (ribbels) met een hoogte van decimeters tot een meter en een 
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golflengte van enkele meters. De aanwezigheid van deze megaribbels kan een aanwijzing zijn voor het 

optreden van hogere stroomsnelheden ter plaatse.   

In aanvulling op de kaart is ook een serie dwarsdoorsnedes opgenomen van de bodemligging in 16 raaien 

die loodrecht op de as van de geul staan. De locaties van deze raaien staan in de kaart in Figuur 2.4.  

 

 

Figuur 2.4 Locaties van de raaien met dwarsdoorsneden van het Vierhuizergat.   

 

De dwarsdoorsnedes 1-10 van het Vierhuizergat die loodrecht op de Lauwersmeerdijk staan, zijn 

opgenomen in Figuur 2.5. De dwarsdoorsnedes 11-16 die een hoek maken met de dijk staan in Figuur 2.6, 

waarbij ter vergelijking ook dwarsdoorsnede 10 is opgenomen. In beide figuren zijn dezelfde indelingen 

gebruikt voor de verticale en de horizontale assen, zodat de dwarsdoorsnedes onderlinge vergelijkbaar zijn.    

 

Figuur 2.5 Dwarsdoorsnedes 1-10 van het Vierhuizergat, bodemligging 29 maart 2016 (locatie in Figuur 2.4). 
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Figuur 2.6 Dwarsdoorsnedes 1-10 van het Vierhuizergat, bodemligging 29 maart 2016 (locatie in Figuur 2.4). 

 

2.2 Waargenomen ontwikkelingen voor 2012 (aanleg bestortingen) 

Verandering vanaf de afsluiting van de Lauwerszee (1969). 

De ontwikkelingen in het gehele kombergingsgebied van het Friesche zeegat zijn in belangrijke mate 

bepaald door de afsluiting van de Lauwerszee. In Oost (2014) is een beschrijving opgenomen van de 

verschillende stadia waarin de afsluiting heeft plaatsgevonden. In Figuur 2.7 is een luchtfoto opgenomen van 

de situatie kort na de afsluiting. In deze luchtfoto zijn de patronen van de geulen herkenbaar aan beide 

zijden van de Lauwersmeerdijk. De Lauwersmeerdijk is ten oosten van Lauwersoog voornamelijk op 

wadplaten aangelegd. Bij 1. is met een pijl aangegeven waar een zijtak van het Vierhuizengat lag die naar 

het zuiden gericht was. Hier is de Lauwersmeerdijk over de voormalige geul heen aangelegd. Voor de 

aanleg van de dam is zand gewonnen, zowel aan de zuidzijde van wat tegenwoordig de geul Oort is als in 

het de omgeving van het huidige Vierhuizergat (Postma & Reenders, 1986). Voor een uitgebreide 

beschrijving van de ontwikkelingen voor en na deze afsluiting wordt verwezen naar Oost en de Haas (1992 

& 1993) Oost (1995a & 1995b) en Biegel en Hoekstra (1995). 
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Figuur 2.7 Luchtfoto opname 8 juni 1969 (detail van luchtfoto mozaïek in de hal van de Zonneveld-vleugel van de 
Universiteit Utrecht). 

De aanleg van de Lauwersmeerdijk heeft op verschillende manieren gevolgen gehad voor de ontwikkelingen 

van en rond het huidige Vierhuizergat. De twee belangrijkste gevolgen waren de afname van het 

kombergingsvolume en de omvang van de geulen en de verandering in de oriëntatie daarvan. 

Het wantij tussen de kombergingsgebieden Friesche zeegat en Eilanderbalg en Lauwers is naar het oosten 

opgeschoven (Figuur 2.8). De geulen in het kombergingsgebied van het Friesche Zeegat die in de richting 

van het wantij stromen hebben deze ontwikkeling gevolgd en zijn verlengd naar het oosten. Deze 

ontwikkeling is het meest uitgesproken geweest voor de zuidelijke helft van het wantij en de daarbij 

behorende geulen Schildknopen, Groningerbalg en Vierhuizergat. Deze veranderingen hebben tot gevolg 

gehad dat het kombergingsgebied van de zuidelijke geulen is toegenomen na de afsluiting van de 

Lauwersmeer. Bij een groter kombergingsgebied en het daar bij behorende grotere kombergingsvolume 

horen ook grotere getijgeulen. Na de afsluiting is de omvang van de getijdegeulen Oort en het Vierhuizergat 

inderdaad toegenomen, tot halverwege de jaren ’80 van de vorige eeuw (Poortman, 2010). 
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Figuur 2.8 Geulpatroon in 1984 en de ligging van het wantij na (1984: ·-·-·-·-·) en voor (1969: ········) de afsluiting van de 
Lauwerszee (uit Postma & Reenders, 1986).  

Het geulenpatroon waaierde voor de afsluiting in de richting van de verschillende delen van het 

kombergingsgebied (Figuur 2.9). Het geulenpatroon was deels in de richting van de Lauwerszee gericht en 

deels in de richting van het meer westelijk gelegen wantij, zodat er sprake was van meer richtingen in het 

geulenpatroon. Tegenwoordig zijn de geulen vooral naar het oosten gericht. 

De afsluiting heeft 48 jaar geleden in 1969 plaatsgevonden, maar heeft waarschijnlijk nog steeds 

consequenties voor de huidige situatie. De Lauwersmeerdijk vormt een blijvende harde begrenzing van het 

kombergingsgebied en de afsluiting heeft de morfologische ontwikkelingen in één bepaalde richting geduwd. 

Zie figuur 2.9. Daar waar in andere gebieden de historische situaties en ontwikkelingen inzicht bieden in de 

mogelijke toekomstige ontwikkelingen, is dat hier niet het geval, omdat de afsluiting van Lauwerszee een 

terugkeer naar de historische situatie uitsluit. Dat maakt het doen van uitspraken over de toekomstige 

morfologische ontwikkelingen lastiger voor het Vierhuizergat dan voor andere gebieden in de Waddenzee.    
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Figuur 2.9 Uitsnede van een kaart van de Waddenzee, voor dit deel gebaseerd op opname 1933-1934 (Rijkswaterstaat, 
1935) 

 

Veranderingen in de afgelopen 20 jaar  

De morfologische veranderingen in de afgelopen 20 jaar zijn minder groot dan die in de periode direct na de 

afsluiting van de Lauwerszee. Over deze ontwikkelingen is uitgebreid gerapporteerd in Poortman (2010) en 

Oost (2014) en deze rapporten worden van harte aanbevolen voor de lezer die meer wil weten over deze 

ontwikkelingen. Hier wordt stilgestaan bij de veranderingen die van direct belang zijn voor het Vierhuizergat 

en voor het begrijpen van de (toekomstige) ontwikkelingen. Ter illustratie zijn twee kaarten opgenomen met 

de verplaatsing van de geulen (Figuur 2.10) en de grootschalige patronen in de sedimentatie en erosie 

(Figuur 2.12).  

De belangrijkste ontwikkeling voor de Lauwersmeerdijk is die van het Vierhuizergat zelf geweest, die 

gaandeweg is verplaatst naar de dijk. In eerste instantie was sprake van één bocht van de geul die tegen de 

dijk aan lag. Daarna is ten noordwesten van die bocht het Vierhuizergat tegen de dijk aan komen te liggen (1 

in Figuur 2.10). samen met het opschuiven van de geul is ook de wadplaat aan de noordoostzijde 

opgeschoven in de richting van de dijk. Verder naar het zuidoosten is de naamloze vertakking van het 

Vierhuizergat iets naar het zuiden verplaatst. Andere veranderingen in de ligging van de geulen die het 

vermelde waard zijn, zijn de verplaatsing de bochten in het Vierhuizergat (3 in Figuur 2.10) en de 

Groningerbalg (4 in Figuur 2.10) naar elkaar toe. Tenslotte wordt opgemerkt dat de geul Oort zeer stabiel in 

het gebied aanwezig, deze verplaatst niet nomenswaardig (5 in Figuur 2.10).  
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Figuur 2.10 Verplaatsing van het Vierhuizergat en de geulen in de nabijheid, op basis van de vaklodingen 2000, 2006 en 
2012). 

 

De kaart met de verschillen in de bodemhoogte in Figuur 2.11is beduidend complexer dan het overzichtelijke 

beeld van de geulverplaatsingen (Figuur 2.10). Dat heeft te maken met de complexiteit van de bodemligging 

en de veranderingen in zowel geulen als platen. Deze complexiteit is overigens niet gebonden aan het 

Vierhuizergat en de omgeving daarvan, het beeld is voor de gehele Waddenzee even complex. Ondanks de 

complexiteit wordt deze kaart toch getoond, omdat er een aantal veranderingen zichtbaar in zijn die in 

andere kaarten niet of nauwelijks in beeld te brengen zijn. Bij 1 is de verplaatsing van het Vierhuizergat naar 

de dijk zichtbaar door de erosie (blauw, minteken) bij de dijk en de sedimentatie (rood, plusteken) aan de 

noordoostzijde daarvan. Bij 2 en 3 is de sedimentatie (rood, plusteken) zichtbaar op de platen in de nabijheid 

van het Vierhuizergat. Bij 4 is de verlaging (blauw, minteken) van de platen zichtbaar die optreedt in het 

waar de Groningerbalg en het Vierhuizergat steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Ten slotte is bij 5 

zichtbaar dat op de bodem van de geul Oort wel degelijk veranderingen in de bodemhoogte plaatsvinden, 

ondanks de stabiele ligging van de geul. Verder is er een gebied met wadplaten en kwelders bij 6 waar geen 

veranderingen lijken op treden.  

Het ontbreken van verschillen bij 6 van Figuur 2.11is het gevolg van het ontbreken van gegevens in de 

vaklodinggegevens van 1994. Andere hoogteopnamen bevatten wel hoogtegegevens van dit gebied. In 

Figuur 2.12 is de verschilkaart getoond van de hoogteligging zoals gemeten met LIDAR in 2010 en 2015. 

Grote delen van het gebied tussen de geul Vierhuizergat en de Waddenzeedijk zijn wit, wat betekent dat de 

hoogteverschillen tussen de opnamen kleiner zijn dan 1 cm. Verder zijn enkele blauw gekleurde gebieden 

aanwezig, die wijzen op een lagere bodemligging. Dat geldt ook voor enkele vakken van de kwelders. Van 

een structureel lager of hoger worden van het gehele gebied is geen sprake. De eventuele gevolgen voor de 

komberging van het Vierhuizergat zijn beperkt. 

Voor de volledigheid wordt ook vermeld dat de kwelders in het bereik van het Vierhuizergat sedimentatie 

vertonen, zowel op de kwelders zelf als in de pionierzone (van Duin e.a., 2016).De kwelders fungeren 

daarmee als een ‘sink’ voor sediment in het gebied   
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Figuur 2.11 Verschilkaart met het hoogteverschil tussen de vaklodingen 1994-2012. In rood de delen die hoger zijn 
geworden en in blauw de delen die lager zijn geworden.  

 

 

 

Figuur 2.12 Verschilkaart met het hoogteverschil tussen de LIDAR hoogtemetingen van de platen voorjaar 2010 – zomer 
2015. In rood de delen die hogere meetwaarden geven en in blauw de delen die lagere meetwaarden geven1. 

 

                                                      

1 Veranderingen in de gemeten hoogte met de LIDAR metingen kunnen optreden doordat de hoogte van de 
bodem is veranderd, maar ook doordat vegetatie wordt gemeten (dat is de waarschijnlijke verklaring voor de 
rode binnendijkse delen in de linker onderhoek), of omdat een laagje water wordt gemeten dat op de platen 
staat.    
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2.3 Maatregel geulwandstabilisatie 2012 

In de loop van 2012 werd duidelijk dat de criteria voor de stabiliteit van de vooroever van de dijk werden 

overschreden. De kans op het falen van de waterkering werden dermate groot dat het nodig was om snel in 

te grijpen. De overschrijding van de criteria vond plaats op één locatie bij de geulwand van het Vierhuizergat, 

die in Figuur 2.13 is aangegeven met A, waar een ontgrondingenkuil was ontstaan. Door de urgentie is de 

ingreep zonder overleg met belanghebbende partijen (buiten Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat) 

en buiten de normale procedures om uitgevoerd. De gevolgen voor de ecologie zijn niet beschouwd, 

vanwege de grote urgentie om de maatregel uit te voeren. Voor meer informatie over de reden tot ingrijpen 

en een beschrijving van het proces en de werkwijze wordt verwezen naar Oost (2014).  

 

De maatregelen die in 2012 zijn uitgevoerd omvatten drie elementen: 

1. Een verruiming van de geul aan de noordzijde, door daar sediment te winnen; 

2. Een verflauwing van het talud en een verondieping bij de teen van de geulwand, door het aanbrengen 

van het gewonnen zand in combinatie met staalslakken; 

3. Het afdekken van het verflauwde talud en de teen met staalslakken. 

 

 

Figuur 2.13 Kaart met de bodemligging in juli 2012, met bij A de locatie ver de ontgrondingenkuil. 

 

De maatregelen zijn geïllustreerd met een verschilkaart (Figuur 2.14) en een dwarsdoorsnede (Figuur 2.15). 

Het gebied waar het sediment is gewonnen is het donkerblauwe gebied in Figuur 2.14, dat is gemarkeerd 

met ‘1’. In de dwarsdoorsnede in Figuur 2.15 is de verdieping die is ontstaan door het winnen van sediment 

ook gemarkeerd met ‘1’. Duidelijk is dat het sediment is gewonnen aan de bovenzijde van het geulprofiel, in 

het bereik van NAP -2 tot -5 m. De locatie voor het aanbrengen van het sediment is gemarkeerd met ‘2’ in 

beide figuren. In de dwarsdoorsnede is de vorm van de verondieping (2a) van de teen van geulwand 

zichtbaar, evenals de verflauwing van de geulwand (2b). De mate van verondieping aan de teen van 

geulwand is variabel, deze hangt af van de diepte ter plaatse. Na afloop van de bestorting is de diepte langs 

de teen van de geulwand overal ongeveer NAP -8 m.    
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Figuur 2.14 Verschilkaart van de bodemligging in juli 2012 en januari 2013, met in de blauwtinten de gebieden die dieper 
zijn geworden en in de roodtinten de gebieden die ondieper zijn geworden. De veranderingen bij 1 en 2 zijn de 
veranderingen door de ingreep. 

 

 

Figuur 2.15 Dwarsdoorsnedes van het Vierhuizergat in de periode juli 2012 – januari 2013 ter plaatse van raai 6 (locatie 
in Figuur 2.14). 

 

2.4 Waargenomen ontwikkelingen na 2013 

Vergelijking van de kaarten van na de ingreep in 2012 laten geen wijzigingen zien in de hoofdstructuur van 

het Vierhuizergat en de nabije omgeving. Ter illustratie zijn kaarten opgenomen van 30 januari 2013 (Figuur 

2.16) en 29 maart (Figuur 2.17), waarin alle hoofdelementen van de geul zichtbaar zijn, zoals deze zijn 

benoemd in Figuur 2.3. De grote hoeveelheid gegevens van de bodemligging van na de ingreep maakt met 
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mogelijk om in veel detail de veranderingen in het Vierhuizergat te beschouwen. De nadruk komt dan al snel 

te liggen op deze veranderingen. Daarom is de gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelingen 

opgenomen in Bijlage A Detailanalyse ontwikkelingen na 2013. 

 

Figuur 2.16 Kaart met de bodemligging van het Vierhuizergat op 30 januari 2013. 

 

 

Figuur 2.17 Kaart met de bodemligging van het Vierhuizergat op 29 maart 2016. 
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Van alle verschillen die zichtbaar worden na vergelijking van de bodems uit de periode 2013-2016, zijn er 

slecht enkele van belang voor het begrijpen van de ontwikkelingen en het doen van uitspraken over de 

verwachte toekomstige ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn gemarkeerd in Figuur 2.17 en betreffen:  

• Stabiele geulwand (a); 

• Ontgrondingen bij de teen van de bestortingen en in het westwaartse verlengde ervan (b); 

• Verdieping van het Vierhuizergat, met verplaatsing van het zwaartepunt naar het oosten (d) en 

noordoosten (h); 

• Verschuiving van de flauwe geulwand naar het noorden (g); 

 

De verruiming aan de noordzijde van het Vierhuizergat, waar het zand is gewonnen, is snel daarna 

uitgevlakt (locatie c in Figuur 2.17). In de kaart uit januari 2013 in Figuur 2.16 is nog een soort ‘hoekje’ 

zichtbaar ter plaatse van het deel van de geul waar sediment is gewonnen. In de daaropvolgende lodingen 

van is dit restant van de winning al niet meer zichtbaar. Verder blijken er grote variaties op te treden in de 

ligging en omvang van de vloedschaar met vloedschild (e) en in de ligging en omvang van het ebschild (f). In 

de bijlage worden deze ontwikkelingen in detail beschouwd. Hieronder wordt kort ingegaan op enkele 

ontwikkelingen.  

 

De bestorte geulwand ligt in de opeenvolgende lodingen op vrijwel precies dezelfde positie (a in Figuur 2.18 

). Dat geldt zelfs voor het kleine ‘piekje’ dat zichtbaar is rond NAP -6 m. De zeer kleine verschillen die 

zichtbaar zijn, kunnen werkelijke veranderingen van de bestorting zijn, of  het gevolg van (kleine) 

onnauwkeurigheden bij de metingen van de bodemligging. Bij een dergelijke steile helling levert een kleine 

afwijking in de plaatsbepaling (x,y) of de diepte (z) tussen de lodingen al een verschil in de hoogteligging. In 

de dwarsdoorsnedes in Figuur 2.18 is bij ‘b’ een van de ontgrondingen zichtbaar die zich bij het uiteinde van 

de bestortingen heeft ontwikkeld. De verdieping hier is in augustus 2016 ongeveer 0,5 m ten opzichte van 

juni 2013. Deze ontgrondingen vinden niet uniform langs de gehele teen van de bestortingen plaats, er is 

sprake van ontgrondingenkuilen, die lokaal ontwikkelen. De mate van ontgronding is overigens niet 

verontrustend. De teen van de bestorting biedt een uitstekende buffer tussen de ontgrondingen en de 

vooroever van de dijk. De ontgrondingenkuilen worden ook aangetroffen in het westwaartse verlengde van 

de ontgrondingen.  

 

 

Figuur 2.18 Dwarsdoorsnedes van het Vierhuizergat in de periode juni 2013 – augustus 2013 ter plaatse van raai 6 
(locatie in Figuur 2.4). 
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De as van de geul, dat wil zeggen, het diepste deel van de geul, is in de periode na aanleg verdiept en de 

positie van het diepere deel is enigszins uitgebreid naar het oosten/noordoosten (d en h in Figuur 2.17). 

Samen met deze ontwikkeling heeft sedimentatie plaatsgevonden ten zuiden van de geul (g in Figuur 2.17). 

De combinatie van de twee ontwikkelingen betekent dat een kleine rotatie van dit geul naar het noordoosten 

heeft plaatsgevonden.  

De belangrijkste waarneming op het detailniveau van het Vierhuizergat rond de bestortingen is dat 

grootschalige trendmatige veranderingen ontbreken. Op kleinere schaal zijn de trendmatige ontwikkelingen 

die van de ontgrondingen kuilen bij de teen van de bestorting en de uitbreiding van het diepe deel van de 

geul (NAP -8 m contour) naar het oosten. Verder valt op dat de ondiepe delen van de geul (NAP -3 m en -4 

m) een relatief grote variatie in de ligging vertonen.  

 

2.5 Geen kwantitatieve analyse van de ontwikkelingen 

De beschrijving van de ontwikkelingen van het Vierhuizergat na 2013 zijn volledig kwalitatief. Het is gewenst 

om deze beschrijving aan te vullen met kwantitatieve analyses, bijvoorbeeld van de ontwikkeling van het 

watervolume van de geul en het doorstroomstroomoppervlakte. Ook een analyse van de ontwikkeling van 

het kombergingsvolume, door het bepalen van de watervolumes en veranderingen in sedimentvolumes 

onder bepaalde referentieniveaus (kuberingen) staat op het verlanglijstje. Met kwantitatieve gegevens is het 

mogelijk om snelheden van ontwikkelingen vast te leggen. Helaas zijn de beschikbare gegevens niet 

voldoende bruikbaar om kwantitatieve gegevens te verzamelen die voldoende bruikbaar zijn. Hieronder zijn 

enkele voorbeelden opgenomen om dit toe te lichten.  

De detailopnamen van de bodemligging van het Vierhuizergat in de omgeving van de bestorting bieden een 

unieke gegevensset, vanwege de grote regelmaat waarmee de metingen zijn uitgevoerd. De ruimtelijke 

dekking van de detailopnamen verschilt, zoals is geïllustreerd in Figuur 2.19. Het gevolg hiervan is dat niet 

alle opnamen de hele geul omvatten. Dit wordt verder geïllustreerd met de dwarsdoorsneden in Figuur 2.20. 

In deze dwarsdoorsneden loopt de lijn recht omhoog naar de waarde nul als de opname eindigt. Sommige 

dwarsdoorsneden hebben een bereik tot 235 meter en anderen lopen door 457 meter. Afhankelijk van het 

lengtebereik eindigt de dwarsdoorsnede ook op een andere waterdiepte, die varieert tussen de NAP -4 m tot 

NAP -1 m. Als deze dwarsdoorsneden worden gebruikt om een doorstroomoppervlakte te berekenen, dan 

varieert deze afhankelijk van de lengte van de opname. Alleen de waarden onder NAP -4 m, of de waarden 

tot 250 m raailengte kunnen onderling worden vergeleken, om vast te stellen of er (trendmatige) 

morfologische veranderingen plaatsvinden. Dat betekent in de praktijk dat veranderingen in de diepere delen 

(dieper dan ruwweg NAP -4) wel kwantitatief kunnen worden beschouwd, maar veranderingen in het 

ondiepere bereik niet.  

Voor het uitvoeren van kuberingen geldt eenzelfde verhaal, ook hierbij moet goed gekeken worden of de 

waargenomen veranderingen worden beïnvloed door de omvang van de opnamegebieden.         
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Figuur 2.19 Drie verschillende detailopnames van het Vierhuizergat, met verschillende ruimtelijke dekking. 

 

In Figuur 2.21 is een grafiek opgenomen met de oppervlaktes van alle dwarsdoorsnede van raai 6 onder 

verschillende waterdieptes. In de grafiek zijn grote schommelingen zichtbaar in de gestippelde lijnen die het 

doorstroomoppervlakte op niveaus onder NAP 0 m, -1 m, -2 m en -3 m weergeven. Deze grote 

schommelingen zijn het gevolg van het verschil in omvang van de opnamegebieden. Deze schommelingen 

ontbreken in de lijnen van het doorstroomoppervlakte onder de diepere waterniveaus. Uit deze grafiek kan 

uit de opnamen met de hoogste waarden onder NAP 0 m worden afgeleid dat een zeer groot deel van het 

doorstroomoppervlak in het ondiepe bereik aanwezig is. Van het totale doorstroomoppervlak onder NAP 0 m 

bevindt zich 27% onder NAP – 4 m 27%  en 73% tussen NAP 0 en -4 m. De enige ontwikkeling die duidelijk 

is in Figuur 2.21 is de afname van de doorstroomoppervlakte van de diepe delen (dieper dan NAP -3 m) van 

raai 6, na de ingreep in 2012.  
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Figuur 2.20 Dwarsdoornsneden van alle detailopnamen van het Vierhuizergat voor raai 6 (locatie in Figuur 2.19). 

 

 

Figuur 2.21 Grafiek met de oppervlakte van de dwarsdoorsnedes bij raai 6 onder verschillende waterdieptes. 

 

De andere gegevensbronnen zijn helaas ook niet bruikbaar voor een kwantitatieve ontwikkeling van het 

Vierhuizergat. De beheerslodingen van Oort omvatten die geul en de Groningerbalg en niet het 

Vierhuizergat, zodat deze niet bruikbaar zijn voor een analyse. De LIDAR gegevens van de plaathoogte zijn 

alleen bruikbaar voor de ontwikkeling van de plaathoogte, deze gegevens omvatten niet de geulen. 

Gegevens uit het bereik dieper dan NAP -0,5 zijn in ieder geval niet geschikt voor analyse, omdat daar ook 

de hoogte van de waterspiegel in de geulen is opgenomen. De bruikbaarheid van de LIDAR-gegevens voor 

het bepalen van de plaathoogte staat of valt met het vertrouwen in deze waarnemingen. Recente analyses 

(Schrijvershof & Vroom, 2016) laten contra-intuïtieve ontwikkelingen zien, die mogelijk het gevolg zijn van de 
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aanwezigheid van een laagje water op delen van de platen. Bij de aanwezigheid van zo’n laagje water wordt 

de hoogte daarvan gemeten en niet die van de wadbodem. Een snelle analyse van de LIDAR-gegevens 

levert aanwijzingen voor laagjes water op delen van de tijdens sommige opnames    

De aanbeveling die hieruit volgt is om bij volgende monitoringen nog meer in te zetten op een volledig 

dekking van het aandachtsgebied. Het is belangrijker om per opname steeds een vergelijkbare ruimtelijk 

omvang te hebben, dan om een extra opname in de tijd uit te voeren.  

 

2.6 Beschrijving waterbeweging en sedimenttransport 

De waterbeweging en het sedimenttransport zijn ontleend aan de patronen in de eb- en vloedscharen en de 

erosie- en sedimentatiepatronen. In Figuur 2.22 is het patroon weergegeven waarmee de stroming via de 

geulen het Vierhuizergat bereikt en het kombergingsgebied vult. Figuur 2.23 toont het stromingspatroon 

tijden eb, waarbij het kombergingsgebied leegstroomt. De stromingspatronen door de geulen zijn duidelijk en 

volgen uit de ligging van de geulen zelf, met de bijbehorende eb- en vloedscharen. Op de schaal van het 

Vierhuizergat wijzen de aanwezigheid van de vloedschaar aan de zuidwestzijde (d1 en d2 in Figuur 2.3) en 

de vloedschaar aan de noordzijde (e1 en e2 in Figuur 2.3) op lokale vloeddominantie. De aanwezigheid van 

het ebschild aan de westzijde (d in Figuur 2.3) en de ontgrondingenkuilen in het westelijke verlengde van de 

bestortingen op de lokale ebdominantie. De stromingspatronen over de platen kunnen niet, of zeer beperkt 

worden afgeleid uit morfologische kenmerken en zijn indicatief weergegeven (de gestippelde lijnen in de 

beide figuren).  

 

Figuur 2.22 Geschematiseerde stromingspatroon tijdens vloed.     

 

 

Figuur 2.23 Geschematiseerde stromingspatroon tijdens eb. 
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Een aantal van de patronen in de vloedstroming uit Figuur 2.22 wordt hieronder toegelicht: 

1. De stroming komt deels binnen via de vloedschaar aan de noordwestzijde van het Vierhuizergat. Dit is de 

kortste en daarmee de meest aantrekkelijke aanvoerroute voor de vloed naar het kombergingsgebied van 

het Vierhuizergat. De geul is breed bij de overgang van Oort na het Vierhuizergat en ook daar trekt de 

vloed naar binnen, over het ebschild; 

2. Een deel van de vloedstroom schier als het ware door aan de noordzijde van het Vierhuizergat en vormt 

daar en vloedschaar; 

3. Een ander deel stroomt door naar het zuidoosten en vult daar het plaatgebied.    

4. Het grootste deel van het vloedvolume stroomt door de geul verder naar het oosten, waar het plaatgebied 

ten zuiden van het Vierhuizergat wordt gevuld met vloedwater; 

5. Voor het gebied tussen het Vierhuizergat en de Groningerbalg is niet duidelijk vanuit welke geul welk deel 

van het plaatgebied wordt gevuld. Het is niet onmogelijk dat in dit gebied, dat dicht bij beide geulen ligt de 

aanvoer voornamelijk door één van de twee geulen wordt verzorgd. De meteorologische omstandigheden 

(windrichting en sterkte) zullen hierop ook van invloed zijn. Onder verschillende meteorologische 

omstandigheden zal de aanvoerrichting verschillen. 

6. Bij hogere waterstanden (springtij, stormen) komt een deel van het vloedwater op de kwelders terecht. 

7. Het wantij met het oostelijke gelegen kombergingsgebied is open en hier kan ook vloedwater over 

worden aangevoerd. De meteorologische omstandigheden zijn op de omvang van dit transport van 

invloed. Met name de combinatie van verhoogde waterstanden en wind-gedreven transporten bij 

westenwind kan leiden tot grotere vloedstroming over het wantij, van west naar oost. 

 

Een aantal van de patronen in de ebstroming uit Figuur 2.23 wordt hieronder toegelicht: 

1. De hoofdmoot van de stroming wordt afgevoerd over het ebschild van het Vierhuizergat. De geul die dicht 

langs de dijk stroomt is een efficiënte route voor de afvoer van het water. 

2. De stroming van het oostelijke deel van het Vierhuizergat moet een bocht maken, voordat deze parallel 

aan de dijk stroomt (in het verleden is hier de geul het eerst de dijk dicht genaderd). 

3. Het gehele gebied ten zuiden van het Vierhuizergat stroomt af via deze geul. Na hoge waterstanden, als 

de kwelder is overstroomt, watert ook de kwelder af via het Vierhuizergat; 

4. Voor het gebied tussen het Vierhuizergat en de Groningerbalg is ook tijdens de eb niet bepaald welke 

geul het water afvoert. Wat voor dit gebied is gezegd over de vloedstroom gaat ook op voor de ebstroom, 

namelijk dat de meteorologische omstandigheden medebepalend zijn voor de richting van ebstroom 

5. Over het wantij kan ook bij eb water worden getransporteerd, van oost naar west. Ook hierop zijn de 

meteorologische omstandigheden van invloed. 

 

Het is lastig om uit de beschikbare gegevens de richtingen van de netto transporten van zand en slib vast te 

stellen. In Figuur 2.24 is geprobeerd om deze transporten in beeld te brengen en hieronder wordt dit 

toegelicht. 

Grootschalige bronnen (‘sources’) en putten (‘sinks’) voor sediment lijken in het gebied (de ruime omgeving 

van het Vierhuizergat) niet aanwezig te zijn. Alleen de kwelder en de pionierkwelders vormen een put voor 

sediment (1 in Figuur 2.24). De bron van het zand en slib dat naar de kwelders wordt aangevoerd lijkt niet in 

het gebied te liggen. Het kombergingsgebied van het Vierhuizergat staat niet onder invloed van bodemdaling 

door gaswinning. Ten oosten van het gebied treedt bodemdaling op onder invloed van de gaswinning onder 

het vasteland van Groningen, ten westen door de Waddenzee gaswinning.  

In het gebied lijken de waargenomen veranderingen vooral de herverdeling van het sediment te betreffen (de 

kromme pijlen in Figuur 2.24 onder andere bij 2).  

De onderlinge nabijheid van het Vierhuizergat en de Groningerbalg maakt het plausibel dat water en 

sediment wordt uitgewisseld tijdens en eb- en vloed. In Figuur 2.24 is dit aangegeven met de vraagtekens bij 

3. Op basis van de aanwezigheid van het ebschild van het Vierhuizergat naar Oort wordt een aan het 

Vierhuizergat een belangrijke rol, voor het ebtransport toegedicht. Via de Groningerbalg zou dan meer 

vloedtransport plaatsvinden. Of dit werkelijk het geval is, en wat de omvang van de bruto en netto 

transporten zijn is niet duidelijk. Hierbij past de opmerking dat de bruto transporten en daarmee ook de netto 

transporten gevoelig zijn voor de meteorologische omstandigheden.  
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Figuur 2.24 Indicatie van de sedimenttransporten in de omgeving van het Vierhuizergat. 

 

De complexiteit van de waterbeweging en het sedimenttransport in de omgeving van het Vierhuizergat lijkt 

groot, op basis van de waarnemingen aan de bodemligging. Om gefundeerde uitspraken te doen over de 

waterbeweging en het sedimenttransport zijn metingen (tenminste één 13-uursmeting van de stroming in 

een raai dwars op het Vierhuizergat) in combinatie met modelsimulaties (van de waterbeweging en het 

sedimenttransport) onontbeerlijk. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dergelijk simulaties goed gevoed 

moeten worden met de variabele meteorologische omstandigheden, die waarschijnlijk een duidelijke invloed 

hebben op de waterbeweging en het sedimenttransport. Ook is het belangrijk om te realiseren dat de 

fysische processen rond de bestortingen en de uitwisselingen van het sediment langs de geulwanden 

(bestort en niet bestort) nog niet in detail in de numerieke modellen zijn ingebouwd. Met andere woorden, 

ook voor numerieke modellen van de waterbeweging, het sedimenttransport en morfologische 

veranderingen is dit een complex gebied.  

 

2.7 Verwachte autonome ontwikkelingen 

Het blijkt lastig om een verwachting op te stellen voor de autonome ontwikkelingen van het Vierhuizergat en 

de omgeving, omdat duidelijke trendmatige ontwikkelingen ontbreken en geen helder beeld ontstaat uit de 

beschrijving van de waterbeweging en het sedimenttransport. De belangrijke punten worden hieronder 

geduid.  

De geul Vierhuizergat ligt relatief stabiel tegen de bestortingen en er is geen aanleiding om te 

veronderstellen dat dit op korte termijn (van enkele jaren) gaat veranderen. De totale omvang van de geul, in 

termen van het doorstroomoppervlakte van de geul (dat in een vaste relatie staat tot het getijdevolume van 

de geul) zal naar verwachting niet structureel toe- of afnemen. Wel wordt in de toekomst een doorgaande 

verdieping (ontgronding) bij de teen van de bestorting verwacht en een geleidelijk uitbreiding van het diepe 

deel van de geul naar het zuidoosten. Deze beide ontwikkelingen zijn extrapolaties van de bestaande 

ontwikkelingen. Deze extrapolaties lijken gerechtvaardigd, omdat er geen tegengestelde mechanismen zijn 

herkend die een einde kunnen maken aan deze ontwikkelingen.  

Aanwijzingen voor grootschalige (netto) sedimentatie of erosie in het kombergingsgebied ontbreken. 

Daarmee zijn er geen aandrijvende krachten voor een afname of toename van de omvang van het 

Vierhuizergat. Ook voor de kwelders wordt geen grootschalige uitbreiding van of afname van het areaal 

verwacht. Daarmee zijn er ook geen aandrijvende krachten voor veranderingen in de geulomvang door 

ontwikkelingen van de kwelders.  

Aan de zijde van Oort zijn er geen ontwikkelingen waarvan verwacht wordt dat deze een invloed zullen 

hebben op het Vierhuizergat. 

De korte afstand Groningerbalg-Vierhuizergat tot bij het wantij levert kans op ‘landjepik’, dat wil zeggen dat 

de ene geul de rol in het kombergingsgebied overneemt van de ander. Deze situatie bestaat al enkele 

tientallen jaren en is blijkbaar relatief stabiel in deze configuratie. Verassende ontwikkelingen zijn hierdoor 

niet uit te sluiten, maar ook niet voorspelbaar.    
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De spannendste ontwikkeling is de gecombineerde zuidwaartse uitbochting van de Groningerbalg en de 

noordwaartse uitbochting van het Vierhuizergat, waardoor een kortsluiting kan ontstaan. Ten opzichte van 

een dergelijke kortsluiting is de huidige positie van de overgang van het Vierhuizergat naar Oort efficiënter: 

de vloedstroom bereikt het huidige Vierhuizergat eerder dan een eventuele kortsluitgeul. Ook blijft het 

kombergingsgebied tussen de kwelder en het Vierhuizergat aanwezig (3 in Figuur 2.23) en daarvoor is het 

Vierhuizergat op zijn huidige positie de meest efficiënte aan- en afvoer route. De verwachting is daarom dat 

het Vierhuizergat ook bij een eventuele kortsluiting aanwezig blijft op zijn huidige positie. 

Op de grote schaal blijven de ontwikkelingen rond de zeegaten Eilanderbalg en Lauwers in samenhang met 

de toegenomen lengte van Schiermonnikoog een factoren die de verwachte ontwikkelingen van het 

Vierhuizergat kunnen beïnvloeden. Ook hiervoor geldt dat verassende ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, 

zoals een doorsteek van de Noordzee naar de Waddenzee over de oostpunt van Schiermonnikoog waarbij 

een Nieuwe Eilanderbalg ontstaan. Een dergelijke ontwikkeling zal indirecte gevolgen hebben voor het wantij 

ten oosten van het Vierhuizergat. Ook hiervoor geldt dat het niet mogelijk is om hiervoor voorspellingen te 

doen 
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3 VERKENDE MAATREGELEN 

 

3.1 Inleiding  

Op basis van de waargenomen ontwikkelingen na de geulwandstabilisatie in 2012 en de verwachte 

morfologische ontwikkelingen is er geen aanleiding om op korte termijn opnieuw in te grijpen in het 

Vierhuizergat. Dat biedt tijd en denkruimte om voor de verdere toekomst mogelijke maatregelen voor het 

geulmanagement te verkennen.  

In dit hoofdstuk staan verschillende mogelijke maatregelen die zijn gericht op het stabiliseren van de 

vooroever van het Vierhuizergat. Bij het bedenken van de maatregelen is rekening gehouden met de 

beschrijving van de waterbeweging en het sedimenttransport, in combinatie met de verwachte autonome 

ontwikkelingen, zoals weergegeven in het voorgaande hoofdstuk. Gekozen is voor maatregelen op de 

schaal van het Vierhuizergat en op de schaal van de wijdere omgeving in de Waddenzee. Daarbij is steeds 

één maatregel beschouwd die deels bestaat uit stortsteen, dit zijn de zogenaamde ‘harde oplossingen’ en 

één die bestaat uit sediment (zand en slib), dit zijn de ‘zachte oplossingen’. In Tabel 3.1zijn de vier 

verschillende maatregelen weergegeven.  

De woordkeuze voor ‘hard’ en ‘zacht’ is ontleend aan de kustlijnzorg. Bij de kustlijnzorg worden alle 

oplossingen met stortsteen en zetsteen in de vorm van dammen en dijken beschouwd als ‘harde 

oplossingen’, als tegenhanger van de ‘zachte’ zandsuppleties. De belangrijkste tegenstelling tussen de 

harde en de zachte oplossingen is dat van de harde oplossingen wordt geacht dat deze in stand blijven in de 

vorm waarin ze zijn aangelegd, terwijl zachte oplossingen zullen gaan veranderen onder invloed van de 

stromingen en golven. Eenzelfde verwachting past bij de harde en zachte oplossingen voor het 

Vierhuizergat.       

 

Tabel 3.1 Overzichtstabel met de beschouwde maatregelen en hun onderscheidende criteria. 

Maatregel Ruimtelijke schaal ‘Hard’ of ‘Zacht’ 

Bestorten gecombineerd met 

morfologisch baggeren 
Lokaal Vierhuizergat (micro) Hard 

Morfologisch baggeren (twee 

ontwerpen) 
Lokaal Vierhuizergat (micro) Zacht 

Verleggen geul Regionaal (meso) Zacht 

Verleggen geul met leidam Regionaal (meso) Hard 

 

In aanvulling op deze maatregelen worden in hoofdstuk 6 ‘Discussie’ nog vier maatregelen beschreven die 

op een nog groter schaalniveau ingrijpen, namelijk het toelaten van getij op het Lauwersmeer, het 

landwaarts verleggen van de dijk bij het Vierhuizergat en het ‘volplempen’ van het Vierhuizergat met het 

lokale kombergingsgebied. Deze vier maatregel uit Hoofdstuk 6 overstijgen de afbakening van het project.    

 

3.2 Bestorten gecombineerd met morfologisch baggeren 

Deze maatregel is dezelfde als de maatregel zoals deze in 2012 is uitgevoerd en bestaat uit: 

• Een verruiming van de geul aan de noordoostzijde, waarbij sediment (zand en slib) wordt gebaggerd; 

• Verflauwing van de geulwand aan de zuidwestzijde en opvulling van de diepe delen van de geul 

(ontgrondingen) met sediment; 

• Afdekken van het verflauwde talud en de verondiepte delen met bestorting. 

De bestorting kan plaatsvinden met staalslakken (zoals in 2012) of een ander materiaal dat geschikt is voor 

het stabiliseren van de geulwand, zoals stortsteen in de vereiste  klasse.  

Naar verwachting zal de reeds aangebrachte bestorting uit 2012 aanwezig blijven op de geulwand en bij de 

teen van de geulwand. Mogelijk zal wel onderhoudswerk moeten worden uitgevoerd om deze bestorting in 
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stand te houden. De blijvende aanwezigheid van de bestorting uit 2012 betekent dat de een nieuwe ingreep 

een aanvulling zal vormen op de bestaande bestorting. Aanvullingen kunnen, afhankelijk van ontwikkelingen 

noodzakelijk worden in het verlengde van de bestaande bestortingen, dus ten noordwesten en/of het 

zuidoosten, of bij de teen van de bestorting. De omvang van het van het morfologisch baggeren, dat bij het 

verflauwen van het talud nodig is om de geul voldoende ruimte te blijven geven, is moeilijk in te schatten.  

 

Lessons learned  

De uitvoering van de maatregel in 2012 heeft een aantal lessen opgeleverd, waarvan bij uitbreiding van de 

bestortingen geprofiteerd kan worden. Het bleek bijvoorbeeld niet goed mogelijk om de geul voldoende te 

verondiepen met het sediment dat aan de noordzijde op de geulwand werd gewonnen. Het sediment werd 

door de getijdestroming dermate snel meegevoerd dat de aanvoer niet voldoende bleek om de gewenste 

verondieping te bereiken. Na verloop van tijd is de verondieping daarom uitgevoerd met staalsakken. Bij het 

opnieuw uitvoeren van een dergelijke maatregel kan worden gekozen voor het direct uitvoeren met 

stortsteen, of er kan worden gekozen voor een snellere aanvoer van zand naar de geul. Dat laatste kan 

worden bereikt door het inzetten van ander materiaal (bijvoorbeeld in de vorm van een zuiger met leiding en 

sproeiponton in plaats van een kraanschip met bakken). 

De verruiming van de geul is in 2012 uitgevoerd in het noordelijke deel van het geultalud. Dit deel van de 

geul is het meest dynamische deel van de omgeving en de aangebrachte verdieping is dan ook al snel 

uitgevlakt over een groot gebied. Mogelijk kan een langer effect worden bereikt als het sediment dieper 

wordt onttrokken aan de geulwand. 

Om de invloed van bestortingen op de omgeving te beperken en het ontstaan van nieuwe 

ontgrondingskuilen in de nabijheid (het verlengde en de teen) te voorkomen, moeten ze zo glad mogelijk 

worden aangelegd. Onregelmatigheden in de bestorting geven extra aanleiding voor het ontstaan van 

ontgrondingen. Bij de aanleg van de bestortingen in 2012 zijn deze zo glad mogelijk aangelegd. De erosie in 

de nabijheid van de bestorting is beperkt gebleven.  

 

Ontwerp 

In de onderstaande kaart (Figuur 3.1) zijn denkbeeldige uitbreidingen van de bestorting aan beide zijden 

getoond. Figuur 3.2 toont een dwarsdoorsnede, die is gebaseerd op de situatie ter plaatse van de 

ontgronding die in 2012 aanleiding was voor de bestorting. De omvang van de geulverruiming in deze 

dwarsdoorsnede is iets groter dan de opvulling en verflauwing van de geulwand, om rekening te houden met 

erosie tijdens de aanleg.      
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Figuur 3.1 Kaart met een schematische weergave van uitbreidingen van de bestortingen (rood) aan beide zijden van de 
bestaande bestorting, met inbegrip van morfologisch baggeren (blauw).  

 

Dimensies  

Het is lastig om op voorhand vast te stellen welke dimensies bestortingen moeten hebben, omdat 

bestortingen maatwerk is dat aangepast wordt aan de omvang van de erosie.  

 

Uitvoering 

De uitvoering van deze maatregel bestaat grofstoffelijk gezien uit twee delen: 

Het sediment moet worden gebaggerd aan de noordoostzijde en aangebracht aan de zuidwestzijde. 

Daarvoor kunnen verschillende type baggerschepen worden ingezet, zoals een kraanschip in combinatie 

met bakken (onderlossers), een (kleine) sleephopperzuiger of een stationare zuiger (‘cutter’) in combinatie 

met een leiding naar een sproeiponton. De verschillende methoden leiden tot verschillen in de productie 

(m3/uur of m3/dag) en hebben een eigen kostenprofiel.  

Na het opvullen en verflauwen wordt het talud en de teen afgedekt met stortsteen. Hiervoor worden 

verschillende typen schepen ingezet, zoals kraanschepen en stenenstorters, waarmee de stenen worden 

geplaats op de gewenste positie.   
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Figuur 3.2 Dwarsdoorsnede van de maatregel bestorten met morfologisch baggeren (locaties in Figuur 3.1). 

    

Initiële gevolgen van de ingreep 

De initiële gevolgen van de ingreep op basis van een kwalitatieve en globale analyse (de maatregel zoals 

uitgevoerd in 2012 biedt hiervoor geen aanknopingspunten, omdat deze destijds niet is onderzocht of 

beoordeeld op ecologische gevolgen): 

• Het verwijderen van de bodemlaag aan de noordoostzijde van geul, met alle daarin aanwezige 

bodemleven; 

• Bedekking van de geulwand aan de zuidwestzijde, met inbegrip van alle eventueel aanwezige 

bodemleven; 

• Permanente verandering van het substraat van de zuidwestelijke geulwand, van zand en klei naar een 

vorm van hard substraat (afhankelijk van de materiaalkeuze). 

 

Gevolgen na verloop van jaren 

Na enkele jaren zal: 

• Erosie plaatsvinden aan de teen van de ontgronding; 

• De geulwand weer ‘gladtrekken’, dat wil zeggen dat de aangebrachte verdieping gaandeweg uitgevlakt 

worden door erosie van de aangrenzende gebid en sedimentatie op de locatie van de verruiming.     

 

Na tientallen jaren:  

• Blijft de geul naar verwachting op de locaties met bestorting ‘plakken’ aan de bestorting.  

Afhankelijk van de autonome ontwikkelingen van de geulen, de sedimentatie en erosie op de platen en de 

toe- of afname van het kwelderareaal vinden veranderingen in de omvang van de geul plaats.  

Bij een afname van de omvang van de geul, zal de geul worden ‘geknepen’ tussen de dijk met bestortingen 

en de zandplaat aan de noordoostzijde. Hierbij snijdt de geul steeds dieper in de ondergrond in. In Figuur 3.3  

is een voorbeeld getoond van een dergelijke ontwikkeling aan de noordoever van de Westerschelde. Dit is 

een situatie die zich vaker heeft voorgedaan in vergelijkbare situaties, zie ook het voorbeeld van de Geul van 

Baarland in Consortium Deltares-IMDC-Svasek-Arcadis (2013). Ondanks de afname van de omvang van de 

geul vindt bij de teen van de bestortingen erosie plaats, die opnieuw ingrijpen noodzakelijk kan maken.     

Bij een autonome toename van de omvang van de geul zal naar verwachting minder erosie optreden bij de 

teen van de bestorting dan in de situatie bij de een afname van de geulomvang. Bij een toename van de 

omvang van de geul wordt deze aan niet-bestorte noordzijde verwacht. Door die ontwikkeling neemt de 

‘zanddruk’ vanaf de zandplaat af. De toename van de omvang van de geul wordt in die situatie niet in de 

diepte gevonden, maar in de breedte van de geul .  
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Figuur 3.3 Voorbeeld van een geul waarvan de totale doorstroomoppervlakte afneemt, maar de diepte bij de dijk (noord) 
toeneemt (Geul Zimmerman aan de oostzijde van de Westerschelde, uit Consortium Deltares-IMDC-Svasek-Arcadis, 
2013).  

 

Voorspelbaarheid 

Als de bestorting netjes wordt uitgevoerd, dat wil zeggen glad, zonder lokale uitstekende delen die leiden tot 

extra turbulentie, is de voorspelbaarheid van de bestorting groot. De autonome ontwikkeling van de geul is 

voor belangrijk deel bepalend voor verdere verdieping bij de teen van de bestortingen. 

Voor het morfologische baggeren is de voorspelbaarheid ook groot, waarbij de levensduur medebepaald 

wordt door de waterdiepte tot waarop het baggeren heeft plaatsgevonden. Van de vier verschillende 

maatregelen is de voorspelbaarheid van deze maatregel het grootst.  

  

Planning 

Voor de planning van de maatregel worden de voorbereiding, de vergunningen en aanbesteding en de 

daadwerkelijke uitvoering beschouwd. De voorbereiding omvat het specificeren van het ontwerp en de 

eventuele aanvullende onderzoeken, bijvoorbeeld op ecologisch en milieukundig vlak. Met deze maatregel is 

al de nodige ervaring is opgedaan, zodat het specificeren van het ontwerp relatief eenvoudig en snel kan 

worden uitgevoerd. Voor de ecologische effecten en milieukundige beoordeling kan geen gebruik worden 

gemaakt van eerdere ervaringen en de noodzaak tot het uitvoeren van aanvullende onderzoeken zal worden  

vastgesteld in deze fase. De vergunningentrajecten zijn voor deze maatregel verschillen niet van de andere 

maatregelen en dat geldt ook voor de aanbesteding. De uitvoering kan snel, in een periode van weken, 

plaatsvinden.  

 

Aandachtspunt 

Het toepassen van staalslakken als bestortingsmateriaal heeft een negatieve klank gekregen sinds het begin 

van de protesten hierover bij de toepassing op geulwanden in de Oosterschelde in 2009. Hierbij speelt zowel 

een de mogelijke belasting van het onderwatermilieu en –leven met toxische stoffen die uitlogen als het 

ontbreken van holtes tussen de staalslakken (die onder water aan elkaar verkitten). Recent onderzoek heeft 

overigens geen aanwijzingen opgeleverd voor effecten door het uitlogen van de staalslakken (Foekema e.a., 
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2016). Desalniettemin is de keuze voor het toe te passen materiaal een belangrijk aandachtspunt vanuit 

ecologisch/milieutechnisch oogpunt.  

 

3.3 Geulwandsuppletie met morfologisch baggeren  

Een geulwandsuppletie met morfologisch baggeren bestaat uit: 

• Een verruiming van de geul aan de noordoostzijde, waarbij sediment (zand en slib) wordt gebaggerd; 

• Verflauwing van de geulwand aan de zuidwestzijde en opvulling van de diepe delen van de geul 

(ontgrondingen) met sediment, ook wel geulwandsuppletie genoemd. 

 

De ideeën over het morfologisch baggeren zijn ontleend aan de kustlijnzorg. Morfologisch baggeren is in de 

jaren ’80 en ’90 ingezet voor de kustlijnzorg in Zeeland, op plaatsen waar geulen dicht tegen de kust lagen 

(Krabbengat bij Schouwen, Oostgat bij Zuidwest Walcheren). Het zand is daarbij met name ingezet voor het 

uitvoeren van zandsuppleties op het aangrenzende strand, maar in sommige gevallen ook op de geulwand 

(Figuur 3.4). De filosofie daarbij was drieledig: 

1. Het aangebrachte zand draagt bij aan het strand en de duinen; 

2. Het verruimen van de geul betekent dat de doorstroomoppervlakte van de geul (die is gekoppeld aan het 

getijvolume van de geul) wordt gehandhaafd.  

3. De prijs per m3 zand is laag, omdat het over een korte afstand wordt verplaatst.  

Morfologisch baggeren is na 2000 niet meer toegepast voor de kustlijnzorg, omdat het geen bijdrage levert 

aan het aanvullen van de zandvoorraad van het kustfundament. Na 2000 zijn geulwandsuppleties uitgevoerd 

op verschillende delen van de kust met een geul voor het strand. Het zand voor de geulwandsuppleties is 

gewonnen op de Noordzee, zodat deze suppleties een bijdrage leveren aan het aanvullen van de 

zandvoorraad van het kustfundament. Het zand op de geulwand vormt een buffer tussen de geul en het 

strand en de duinen.  

 



 

 

  
 

VERKENNING GEULMANAGEMENT VARIANTEN 

VIERHUIZERGAT 

36 

 

Figuur 3.4 Dwarsdoorsnede van de geulverlegging in 1987 van het Krabbengat bij Schouwen. In de kaart is het 
gesuppleerde deel is opgesplitst in boven (= laagwater tot duinvoet, NAP -1 tot +3 m) en onder laagwater (uit Vermaas & 
Elias, 2014).  

 

Lessons learned  

Het morfologische baggeren en de geulwandsuppleties hebben een aantal lessen opgeleverd over het 

verruimen van geulen en aanbrengen van zand op geulwanden: 

• Analyse van de morfologische ontwikkelingen na verschillende geulverleggingen (1987) en verruimingen 

(1991, 1996) van het Krabbengat bij Schouwen in Vermaas & Elias (2014) laten zien dat na deze 

ingrepen de ontwikkelingen anders zijn gaan verlopen, met een afname van de erosie aan de kustzijde 

en een afname van de verplaatsing in landwaartse richting van de zeezijde van de geul. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat de autonome morfologische ontwikkelingen door de afsluiting van de Grevelingen 

en de aanleg van de stormvloedkering in de Oosterschelde hier mede een rol bij hebben gespeeld. 

Vermaas & Elias (1994) merken op: “De geulverlegging lijkt wel geholpen te hebben om het systeem 

sneller naar een nieuw evenwicht te brengen. Zonder de ingreep was de geul waarschijnlijk nog lange tijd 

naar dit evenwicht toe gegroeid, waarbij de toename van de dwarsdoorsnede van de geul eventueel ook 

door erosie van de landzijde was gebeurd.”  

• De geulwandsuppleties in Zeeland (in het Oostgat, bij de Westkappelse zeewering en bij Zeeuws 

Vlaanderen hebben laten zien dat grootschalige geulwandsuppleties langdurig aanwezig kunnen blijven 

in het geulprofiel (Figuur 3.5). Het meest uitgesproken voorbeeld is de geulwandsuppletie uit 2005 in het 

Oostgat, waarvan in de evaluatie in 2012 nog is geconstateerd dat deze nog grotendeel aanwezig was. 

• De Zeeuwse geulwandsuppleties hebben ook laten zien dat er lokaal wel degelijke (sterke) erosie kan 

plaatsvinden, bijvoorbeeld ter plaatse van strekdammen (Zeeuws Vlaanderen) en restanten van een 

stroomhoofd (Westkapelle, zie de pijl met ‘ontgrondingen’ in Figuur 3.5). Daarmee kan worden 

geconcludeerd dat als de aanleiding voor lokale ontgronding niet wordt weggenomen, een 

geulwandsuppletie een tijdelijke maatregel is met een korte levensduur.    

• De geulwandsuppletie bij Den Helder (Figuur 3.6) heeft een relatief korte levensduur gehad van 3 jaar, 

die is verklaard door de grote transportcapaciteit van de getijdestromingen ter plaatse.  



 

 

  
 

VERKENNING GEULMANAGEMENT VARIANTEN 

VIERHUIZERGAT 

37 

    

 

Figuur 3.5 Twee dwarsdoorsnedes aan de noordzijde van de geulwandbestorting uit 2009 in het Oostgat bij Westkappele   
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Figuur 3.6 Dwarsdoorsnede van de geulwandsuppletie bij Den Helder in 2007 (Elias et al, 2013). 

 

De ervaringen met morfologisch baggeren en geulwandsuppleties kunnen worden samengevat tot: 

In de afwezigheid van lokale elementen die tot grote erosie leiden, zoals een groot sediment transport door 

sterke getijdestromingen of de aanwezigheid van harde structuren die leiden tot ontgrondingen, kan een 

geulwandsuppletie toegepast worden om gedurende een periode van jaren de een geulwand te verflauwen. 

Een dergelijke geulwandsuppletie dient lang en uniform te zijn, om zo het ontstaan van gradiënten in de 

langstransporten te beperken.  

 

3.3.1 Ontwerp ‘geullangs’ 

Het getoonde schetsontwerp van de geulwandsuppleties in combinatie met morfologisch baggeren vertoont 

duidelijk overeenkomsten met het voorgaande ontwerp, waarbij ook wordt bestort. De omvang van het 

morfologisch baggeren is echter omvangrijker, omdat de aangebrachte geulwandsuppletie in tgenstelling tot 

de bestorting zal gaan eroderen. Hoe meer zand er wordt verplaatst, des te groter de buffer en de 

levensduur van de geulwandsuppletie. Het zand wordt aangebracht onder een flauwe helling (minimaal 

1:13), zodat het optreden van hellingseffecten wordt uitgesloten.  

Zowel het winnen van het zand, als het aanbrengen van het zand wordt over een lang gebied uitgevoerd, om 

gradiënten in het zandtransport te beperken.    

In Figuur 3.7 is in een kaart het morfologische baggeren weergegeven, met in blauw het gebied waar zand 

wordt gewonnen en in geel het gebied waar het zand wordt aangebracht. Voor de beide uiteinden van de 

geulwandsuppletie is het lastig om een (morfo)logische beëindiging te vinden. Aan de westzijde is sprake is 

van een drempel met een kleine vloedschaar en een bocht in de dijk. Hier kan de geulwandsuppletie niet 

worden doorgetrokken zonder dat er grote gradiënten gaan ontstaan. Aan de oostzijde is sprake van een 

splitsing in de geul en ook daar zullen gradiënten ontstaan bij het verder continueren van de 
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geulwandsuppletie. 

 

Figuur 3.7 Kaart met een schematische weergave van morfologisch baggeren, waarbij zand wordt aangebracht langs de 
geulwand bij de dijk (ook over de bestaande bestortingen) en het zand wordt gewonnen aan de noordoostzijde (blauw).  

 

Figuur 3.8 toont een dwarsdoorsnede van het morfologisch baggeren in het diepste deel van de geul. Omdat 

de geul hier diep is, is de omvang van het te baggeren deel en van de geulwandsuppletie hier het grootst. 

De geulwandsuppletie is opgetrokken tot in het intergetijdebereik. De reden hiervoor is dat op deze wijze de 

getijdestroming aan de bovenzijde hiermee wordt beperkt. Aanleggen tot in het intergetijdebereik is lastiger 

dan een bovenzijde tot onder de laagwaterlijn, omdat het de inzet van bepaalde aanbrengtechnieken uitsluit. 

Het is wel aanbevolen om zo verliezen langs de bovenzijde te beperken. 

 

Dimensies  

In de dwarsdoorsnede in Figuur 3.8 is een verplaatsing van de geul aangegeven van ongeveer 60 m. Deze 

omvang is bepaald door de wens om het talud te verflauwen tot een helling van 1:13. Bij deze verplaatsing is 

nog geen extra buffer ingebouwd. Een grotere verplaatsing zou beteken dat de aansluiting aan de beide 

uiteinden nog lastiger zou worden en lijkt niet aan te bevelen. De lengte van het morfologische baggeren, 

zoals aangegeven in Figuur 3.7  bedraagt ongeveer 1.400 m.  

Naar verwachting is met het aanbrengen van het morfologische baggeren een zandvolume gemoeid van 

280.000 tot 360.000 m3. 

 

Uitvoering 

Het sediment moet worden gebaggerd aan de noordoostzijde en aangebracht aan de zuidwestzijde. Gezien 

de omvang van de werkzaamheden is dit mogelijk met een sleephopperzuiger of een stationaire zuiger 

(‘cutter’) in combinatie met een leiding naar een sproeiponton. Vanwege de beperkte omvang van de geul en 

de noodzaak om in beperkte waterdieptes te opereren kunnen alleen kleine sleephopperzuigers dit werk 

uitvoeren. De verschillende methoden leiden tot verschillen in de productie (m3/uur of m3/dag) en hebben 

een eigen kostenprofiel.  
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Figuur 3.8 Dwarsdoorsnede van de maatregel morfologisch baggeren (locatie in Figuur 3.1). 

    

Initiële gevolgen van de ingreep 

De initiële gevolgen van de ingreep zijn: 

• Het verwijderen van de bodemlaag aan de noordoostzijde van geul, met alle daarin aanwezige 

bodemleven; 

• Bedekking van de geulwand aan de zuidwestzijde, met inbegrip van alle eventueel aanwezige 

bodemleven; 

 

Gevolgen na verloop van jaren 

Na enkele jaren zal: 

• Aan de uiteinden van zowel de geulwandsuppletie als aan het gebaggerde vak erosie hebben 

plaatsgevonden, zodat het verloop van de omgeving naar de geul vloeiender verloopt. 

• Mogelijke enige erosie van de geulwandsuppletie hebben plaatsgevonden en enige sedimentatie van het 

gebaggerde deel, zodat de as van de geul verplaats in de richting van de oorspronkelijke positie.        

 

Na tientallen jaren zal:  

• Waarschijnlijk erosie van de geulwandsuppletie hebben plaatsgevonden en sedimentatie van het 

gebaggerde deel, zodat de as van de geul verplaats in de richting van de oorspronkelijke positie.  

 

De beschikbare gegevens lenen zich slecht voor het doen van een uitspraak over de snelheid waarmee 

deze ontwikkeling zal plaatsvinden. In het verleden is de geulwand van het Vierhuizergat met snelheden tot 

ruim 30 m/jaar verplaatst (op basis van de dwarsdoorsnedes uit Poortman, 2010), waarbij de kanttekening 

past dat deze verplaatsing op één locatie heeft plaatsgevonden en niet over de volle lengte van de geul. Een 

dergelijke ontwikkeling is overigens bij een geulwandsuppletie niet uitgesloten en kan als gevolg hebben dat 

voor een deel van de geulwand al snel weer een vervelende situatie ontstaat. Op basis van de 

ontwikkelingen in het verleden wordt een levensduur verwacht die varieert van twee jaar tot een tiental jaren.          

 

Voorspelbaarheid 

De voorspelbaarheid van de morfologische ontwikkelingen van de geulwandsuppletie met het morfologische 

baggeren zijn vooralsnog beperkt. De vrijheidsgraden voor de morfologische ontwikkelingen zijn groot, 

waarmee wordt bedoeld dat zowel de ontwikkeling van een geulbocht (Figuur 3.9), als de landwaartse 

verplaatsing van de gehele geulwand, als een achteruitgang aan de westelijke kop mogelijk lijkt. Alleen 
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achteruitgang aan de oostzijde lijkt minder waarschijnlijk, omdat daar minder stroming staat. Een 

aanvullende studie met morfologische modelsimulaties kan meer uitsluitsel beiden over de verwachte 

ontwikkelingen, waarbij wel de kanttekening hoort dat de eerste fase van een dergelijke studie dient te 

bestaan uit het simuleren van historische ontwikkelingen (“hindcasts”) om vertrouwen te krijgen in de 

uitkomsten van het model   

 

 

Figuur 3.9 Een van de mogelijke morfologische ontwikkelingen van de geulwandsuppletie in combinatie met 
morfologisch baggeren.  

  

Planning 

De voorbereiding omvat het specificeren van het ontwerp met de eventuele aanvullende onderzoeken. Voor 

deze maatregel lijkt het uitvoeren van aanvullende onderzoeken met een morfologisch model aan te 

bevelen. Waarschijnlijk is het voor de voorbereiding van de vergunning nodig om onderzoeken uit voeren in 

het te baggeren gebied, bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van bodemdieren. Onderzoeken op het gebied 

van de archeologie en niet-gesprongen explosieven lijken niet nodig, omdat de sedimentatie in het 

onttrekkingsgebied na de tweede wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Vanwege de recente afzetting van het 

zand kan op voorhand de aanwezigheid van archeologische resten en niet-gesprongen explosieven worden 

uitgesloten. De vergunningentrajecten zijn voor deze maatregel verschillen niet van de andere maatregelen 

en dat geldt ook voor de aanbesteding. De uitvoering kan snel, in een periode van weken, plaatsvinden. 

 

Aandachtspunt 

Er zijn met betrekking tot deze maatregel geen specifieke aandachtspunten.  

 

3.3.2 Ontwerp ‘mitigeren ebstroom’ 

Daar waar bij het voorgaande ontwerp het morfologische baggeren is gericht op het verplaatsen van de geul, 

is het bij dit ontwerp gericht op het reduceren van de ebstroming in de richting van de dijk. Met deze wijze 

van morfologisch baggeren wordt beoogd om als het ware de druk van de geulwand te halen.  

Het ontwerp omvat twee delen, zoals aangegeven in Figuur 3.10:  

1. Winnen/verruimen: Het gebied waar zand uit de geul wordt gehaald, om daarmee het doorstroomprofiel 

van geul te vergroten en de stroomsnelheden te verkleinen; 

2. Suppleren: Het gebied waar het zand wordt aangebracht op de geulwand voor de dijk, met als 

dubbelfunctie on de stroming weg te leiden van de dijk en als een buffer op te treden voor de erosie. 
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Figuur 3.10 Kaart met een schematische weergave van morfologisch baggeren, waarbij zand wordt aangebracht langs 
de geulwand bij de dijk (ook over de bestaande bestortingen) en het zand wordt gewonnen aan de noordoostzijde 
(blauw).  

 

Dimensies  

De dimensies bedragen ruwweg de helft van dimensies van het voorgaande ontwerp met morfologisch 

baggeren. Daarmee naar verwachting met dit ontwerp een zandvolume gemoeid van 140.000 tot 180.000 

m3. 

 

Uitvoering 

De uitvoering komt overeen met het voorgaande ontwerp. 

 

Initiële gevolgen van de ingreep 

De initiële gevolgen van de ingreep zijn: 

• Het verwijderen van de bodemlaag ter plaatse van de winlocatie, met alle daarin aanwezige bodemleven; 

• Bedekking van de geulwand ter plaatse van de suppletielocatie, met inbegrip van alle eventueel 

aanwezige bodemleven. 

 

Gevolgen na verloop van jaren 

Na enkele jaren zal: 

• Aanvulling van zand (sedimentatie) hebben plaatsgevonden in de gebaggerde delen;  

• Erosie van de geulwandsuppletie hebben plaatsgevonden, waarbij een deel van het sediment in de 

lengterichting wordt ‘uitgesmeerd’; 

Zodat de geul weer grotendeels zijn oorspronkelijke positie en vorm heeft.  

 

Na tientallen jaren zal:  

• Ook de rest van de geulwandsuppletie zijn herverdeeld over de geul, zodat situatie overeenkomt met de 

autonome ontwikkeling.  
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Op basis van de ontwikkelingen in het verleden wordt een levensduur verwacht die varieert van één jaar 

voor het wingebied tot enkele jaren voor de geulwandsuppletie.          

 

Voorspelbaarheid 

Net als bij het voorgaande ‘zachte’ ontwerp is de voorspelbaarheid van de morfologische ontwikkelingen 

beperkt. Ook hierbij geldt dat een aanvullende studie met morfologische modelsimulaties meer uitsluitsel kan 

bieden over de mogelijke ontwikkelingen, maar dat dit geen zekerheden zal opleveren over de 

ontwikkelingen. Met name de levensduur van de ingreep bij de dijk is op voorhand niet vast te stellen.    

 

Planning 

De voorbereiding, planning en uitvoering komen overeen met het voorgaande ontwerp. 

 

Aandachtspunt 

Het ontwerp is gebaseerd op een concept en nog niet zo ver uitgewerkt. Een meer gedetailleerd ontwerp is 

belangrijk voor dit concept, omdat het specifiek is gericht op het reduceren van één effect. Het vereist inzicht 

in de stroomsnelheden en sedimenttransportpaden door metingen van de stroomsnelheden en modellering 

om een meer gedetailleerd ontwerp te maken.  

   

 

3.4 Verleggen geul    

Het verleggen van de geul bestaat uit: 

• Het baggeren van een nieuwe alternatieve geul ten oostnoordoosten van het huidige Vierhuizergat, die 

een verbinding vormt tussen de Groningerbalg en het oostelijke deel van het Vierhuizergat; 

• Het afsluiten van het bestaande Vierhuizergat aan beide zijden, zodat de vloed en de ebstroom niet meer 

door deze geul kunnen.  

 

De overweging achter deze combinatie van ingrepen is dat het kombergingsgebied van het Vierhuizergat 

wordt gevuld (tijdens vloed) en geleegd (tijdens eb) via een getijdegeul. Om deze belangrijke rol van het 

Vierhuizergat over te nemen, zodat de stroming bij de geul voor de dijk kan worden beperkt, is het niet 

voldoende om of alleen het Vierhuizergat af te sluiten of alleen een alternatieve geul aan te leggen. In het 

eerste geval, wanneer alleen het Vierhuizergat wordt afgesloten, zal het water een eigen route zoeken voor 

de aanvoer en afvoer van water naar en van het kombergingsgebied. De kans is groot dat de route voor het 

water dan wederom het Vierhuizergat wordt en dat het aangebrachte zand (snel) wordt geërodeerd. In het 

tweede geval, bij het graven van een alternatieve geul, zonder het afdammen van de bestaande geul, is er 

voor het water geen reden om de nieuwe route te kiezen. Het bestaande Vierhuizergat blijft dan de eerste 

keuze en in het gebaggerde alternatief zal sedimentatie plaatsvinden. Ook is het aantrekkelijk om de 

ingrepen te combineren, omdat het gebaggerde sediment kan worden ingezet voor het afsluiten van de geul.  

Gekozen is voor het afsluiten aan beide zijden, zodat de invloed op de waterbeweging maximaal is. Een 

aandachtsgebied is het plaatgebied ten zuiden van de nieuwe geul, dat geen geul verbinding heeft met de 

nieuwe geul, maar wel met het oude Vierhuizergat. Mogelijk moet hiervoor ook een alternatieve geul worden 

aangelegd. 

 

Lessons learned  

Veel ervaring met het aanleggen van alternatieve geulen zijn er niet in het Waddengebied en in de Zeeuwse 

en Zuid-Hollandse delta. In de jaren ’50 van de vorige eeuw zijn in het waddengebied twee kortsluitgeulen 

aangelegd voor het verkorten van de veerverbinding tussen Holwerd en Ameland. Deze twee geulen 

(vreemd genoeg het ‘Suezkanaal’ en het ‘Panamakanaal’ genoemd) hebben zich ontwikkeld tot stabiele 

‘natuurlijke’ geulen (Kater et al., 2008).   

 

Ontwerp 



 

 

  
 

VERKENNING GEULMANAGEMENT VARIANTEN 

VIERHUIZERGAT 

44 

Het denkbeeldige ontwerp is schematisch weergegeven in Figuur 3.11. Het bestaat uit een te baggeren 

nieuwe geul (Figuur 3.16) op de plek waar de afstand tussen de Groningerbalg en het Vierhuizergat op zijn 

smalst is en twee zanddammen in het Vierhuizergat. De eerste zanddam ligt ter plaatse van de overgang 

van Oort naar het Vierhuizergat en de andere ter plaatse van de aansluiting bij de nieuwe geul.    

 

Figuur 3.11 Kaart met een schematische weergave van het verleggen van de geul, waarbij een nieuwe geul wordt 
aangelegd en de bestaande geul wordt afgesloten.  

 

Dimensies  

De nieuwe geul zou door de droogvallende plaat worden gebaggerd over een afstand van ongeveer 800 m. 

De doorstroomoppervlakte van de nieuwe geul ten minste zo groot als die van het bestaande Vierhuizergat, 

hiervoor is een waarde van 1.600 m2 gehanteerd (zie Figuur 2.21).  Dat betekent dat bij de aanleg van de 

nieuwe geul 1.100.000 tot 1.500.000 m3 sediment vrijkomt. 

Met dit sediment kunnen twee drempels worden aangelegd in het bestaande Vierhuizergat, die een omvang 

hebben van bijna 400 m elk. Deze drempels dienen opgetrokken te worden tot het niveau van de 

droogvallende platen in de omgeving. In de drempel aan de oostzijde dient een klein geultje over te blijven, 

zodat de aan- en afwatering van het voormalige Vierhuizergat daardoor kan plaatsvinden. De omvang van 

de drempels rond laagwater zal iets kleiner zijn dan het oppervlakte van de nieuwe geul, omdat het talud bij 

aanleg flauwer zal zijn. 

 

Uitvoering 

Het sediment moet worden gebaggerd en aangebracht. Gezien de omvang van de werkzaamheden is dit 

alleen mogelijk met een stationaire zuiger (‘cutter’) in combinatie met een leiding naar een sproeiponton.  
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Figuur 3.12 Dwarsdoorsnede van de aan te leggen geul  (locatie in Figuur 3.11). 

    

Initiële gevolgen van de ingreep 

De initiële gevolgen van de ingreep zijn: 

• Het verwijderen van de gehele bodem ter plaatse van de nieuw aan te leggen geul, met alle daarin 

aanwezige bodemleven. Dit betreft grotendeel droogvallende wadplaten, met een areaal van ongeveer 

20-23 ha; 

• Bedekking van de geul op de plekken waar de drempels worden aangelegd, met inbegrip van alle 

eventueel aanwezige bodemleven. Deze drempels worden droogvallende wadplaten, meet initieel een 

oppervlakte dat iets kleiner is dan 20-23 ha.  

 

Gevolgen na verloop van jaren 

Na enkele jaren zal: 

• De vorm van de nieuwe geul aanpassen tot een meer natuurlijk profiel, met drempels aan beide uiteinden 

en de dieper deel in het midden. 

• Geultjes zijn gevormd voor het voeden en ontwateren van de plaatgebieden en het afgesloten 

Vierhuizergat over tenminste een van de aangelegde drempels (1 in Figuur 3.13). 

• Het ebschild op de overgang van het oorspronkelijke Vierhuizergat en Oort zal eroderen (2 in Figuur 

3.13). Het sediment zal met de getijdestroming in Oort worden verplaatst en worden uitgesmeerd langs 

deze geul.   

• De aangelegde drempels zullen zich waarschijnlijk ontwikkelen tot stabiele nieuwe wadplaten. 

 

Na tientallen jaren zal:  

De belangrijkste vraag zijn of de drempels en de alternatieve geul stabiel zijn gebleven, of dat de drempels 

zijn doorgebroken en de alternatieve geul is verlaten. Deze vraag over de ontwikkeling van deze maatregel 

is niet op voorhand te beantwoorden en levert de belangrijkste onzekerheid bij deze maatregel. Hier worden 

beide mogelijke ontwikkelingen beschouwd. 

Bij een stabiele alternatieve geul en drempels zal (Figuur 3.13): 

• De alternatieve geul gaan verplaatsen, waarschijnlijk naar het zuidwesten (3 in Figuur 3.13); 

• Oort zal na het verdwijnen van het ebschild dichter tegen de dijk aan komen te liggen (4 in Figuur 3.13); 

• Het grotendeels afgesloten oorspronkelijke Vierhuizergat zal gaandeweg gevuld worden met sediment 

dat met het vloedwater wordt aangevoerd. Waarschijnlijk zal het voor een belangrijk deel slib zijn dat 

wordt afgezet, omdat de transportcapaciteit voor zand beperkt is. Gaandeweg kan dan het areaal 

droogvallende wadplaat uitbreiden. 

• Het totale areaal droogvallende wadplaat zal initieel iets afnemen ten opzichte van de huidige situatie en 

na verloop van tijd weer op het oorspronkelijke niveau uitkomen).   
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Figuur 3.13 Geleidelijke morfologische veranderingen na verloop van tijd na het verleggen van de geul. 

 

Bij het doorbreken van de drempels en het verlaten van de alternatieve geul zal (Figuur 3.14):  

• Opnieuw een verbinding ontstaan tussen het Oort en het Vierhuizergat, ter plaatse van de aangelegde 

drempel (1 in Figuur 3.14); 

• De verbinding over de andere drempel in omvang toenemen (2 in Figuur 3.14); 

• De alternatieve geul na het verlaten wordt weer opgevuld met sediment en geleidelijk veranderen in een 

droogvallende plaat (3 in Figuur 3.14). Het sediment voor de ontwikkeling zal worden aangevoerd uit de 

omgeving en dit kan leiden toto een tijdelijke afname van de plaathoogte en een toename van het 

geulvolume in de omgeving; 

• De situatie van het Vierhuizergat zal weer terugkeren naar de oude situatie. Het zand dat is aangebracht 

in de drempels zal worden herverdeeld in de omgeving ervan. Een deel van het zand zal terechtkomen in 

de Oort en een in het Vierhuizergat zelf. Ook zal een deel van het sediment van de drempel 

terechtkomen in de verlaten alternatieve geul.    

 

 

Figuur 3.14 Morfologische veranderingen na het doorbreken van de aangelegde drempel tussen Oort en het 
Vierhuizergat, na het verleggen van de geul. 

 

Voorspelbaarheid 
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Uit de voorgaande beschrijving van de mogelijke morfologische ontwikkelingen blijkt al dat de 

voorspelbaarheid van de ontwikkelingen beperkt is. De aard van de ingreep, met sediment, betekent dat de 

opgeworpen drempels ook weer kunnen eroderen. Omdat als uitgangspunt is gehanteerd dat de hoogte van 

aangelegde drempels op het niveau van de aangrenzende platen moet liggen zal er over de drempels 

stroming optreden en kan zand worden verplaatst. Ook zal het getij in het afgedamde gebied water aan- en 

afvoeren, zodat er een stroming plaats zal vinden, met sedimenttransport als gevolg. Nota bene, ook als de 

drempels veel hoger zouden worden gemaakt, bijvoorbeeld tot boven het hoogwaterniveau bij springtij, zou 

er stroming naar en van het afgedamde gebied plaatsvinden, maar dat zou dan over de wadplaten stromen. 

In dat geval kan een nieuwe geul op de wadplaten ontstaan. Het is niet mogelijk om met een aangepast 

ontwerp de voorspelbaarheid sterk te vergroten en zeker niet mogelijk om de onvoorspelbaarheid geheel uit 

te sluiten.  

  

Planning 

De voorbereiding omvat het specificeren van het ontwerp met de eventuele aanvullende onderzoeken. Voor 

deze maatregel is het uitvoeren van aanvullende onderzoeken met een morfologisch model aan te bevelen. 

Waarschijnlijk is het voor de voorbereiding van de vergunning nodig om onderzoeken uit voeren in het te 

baggeren gebied, bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van bodemdieren en naar de archeologische waarden  

en niet-gesprongen explosieven in het gebied. De vergunningentrajecten zijn voor deze maatregel 

verschillen niet van de andere maatregelen en dat geldt ook voor de aanbesteding. De uitvoering zal 

vanwege het grotere volume sediment dat dient te worden verplaatst, langer duren dan de voorgaande 

maatregel, maar kan nog steeds in een periode van weken tot maanden plaatsvinden. 

 

Aandachtspunt 

Het belangrijke aandachtspunt bij deze maatregel is de invloedssfeer: deze strekt zich uit in de geul Oort. 

Door het verdwijnen van de stroming door het Vierhuizergat, die de vormende kracht is voor het ebschild van 

het Vierhuizergat, zal dit ebschild verdwijnen. Dat betekent dat voor de geul Oort ruimte ontstaat om in de 

richting van de dijk te verplaatsen. Het gevolg daarvan kan weer zijn dat de geulwand voor de 

Lauwersmeerdijk bij Oort zich ontwikkelt tot een voor de waterkering minder gunstige situatie. De uiterste 

consequentie hiervan kan zijn dat ingrijpen op deze geulwand nodig wordt.   

 

 

3.5 Verleggen geul met leidam 

Het verleggen van de geul bestaat uit: 

• Het baggeren van een nieuwe alternatieve geul ten oostnoordoosten van het huidige Vierhuizergat, die 

een verbinding vormt tussen de Groningerbalg en het oostelijke deel van het Vierhuizergat; 

• Het afsluiten van het bestaande Vierhuizergat aan één zijde met een stenen dam, zodat de vloed- en de 

ebstroom niet meer door deze geul kunnen.  

• Het afsluiten van de andere zijde met een zanddam is een optie. 

 

Deze maatregel is in veel opzichten vergelijkbaar met de voorgaande maatregel, met als belangrijke verschil 

dat de overgang tussen het Vierhuizergat en Oort wordt afgesloten met een stenen dam, in plaats van een 

zanddam. Het beoogde doel is dan ook hetzelfde: de getijstroming uit het bestaande Vierhuizergat en naar 

de alternatieve geul dwingen.  

 

Lessons learned  

Met het afdammen van geulen is in de 20e eeuw veel ervaring opgedaan. Het meest nabije voorbeeld van 

een afdamming in de nabijheid is de Lauwersmeerdijk, waarvan het sluitgat is afgesloten met caissons. 

Naast sluitingen met caissons hebben afsluitingen plaatsgevonden met stortsteen (en met zand). In de 

leerboeken over civiele techniek zijn de ‘lessons learned’ te vinden over de toe te passen technieken.    

Een belangrijk verschil tussen de leidam die bij het Vierhuizergat is bedacht en de uitgevoerde afsluitingen 

van geulen is dat de laatste volledige afsluitingen waren. Bij volledige sluitingen wordt het getij geheel uit de 

geul en het achterliggende gebied geweerd. Bij het Vierhuizergat is na aanleg van de leidam nog steeds 

getijwerking aan beide zijden van de dam aanwezig. Met de aanleg van dergelijke dammen is in Nederland 
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weinig ervaring. Sommige havendammen (Delfzijl, Pollendam bij Harlingen) betreffen een situatie die 

enigszins vergelijkbaar is. Een belangrijke les van dergelijke dammen is dat er regelmatig onderhoud nodig 

is, iets dat voor deze leidam ook zal gelden.  

   

Ontwerp 

De kaart in Figuur 3.15 toont de denkbeeldige situatie na aanleg. De dimensies van de geul zijn hetzelfde als 

bij de voorgaande maatregel, zie hiervoor Figuur 3.12. De leidam is doorgetrokken tot op de droogvallende 

wadplaat aan de overzijde van het huidige Vierhuizergat en ligt in het verlengde van de Lauwerszeedijk. De 

lengte van de leidam is een ontwerpvariabele die voor een belangrijk deel wordt bepaald door de wens of eis 

om een bepaalde afstand tussen de Lauwersmeerdijk en het alternatieve Vierhuizergat te garanderen. De 

waterdiepte in het Vierhuizergat is in dit gedeelte niet groot, zodat de omvang beperkt kan blijven. In Figuur 

3.16 is een idee gegeven van de dwarsdoorsnede van een dergelijke dam. 

   

 

Figuur 3.15 Kaart met een schematische weergave van het verleggen van de geul, waarbij een nieuwe geul wordt 
aangelegd en de bestaande geul wordt afgesloten.  

 

Dimensies  

De dimensies van de aan te leggen leidam worden bepaald door de waterdiepte ter plaatse. In het ontwerp 

in Figuur 3.16 is uitgegaan van een bovenzijde van de leidam of een niveau rond NAP 0 m. Deze hoogte 

betekent dat bij hoogwater nog stroming over de dam kan plaatsvinden.  

De lengte van de dam is nog onbepaald, de afwegingen daaromtrent zijn hierboven bij ‘ontwerp’ 

opgenomen. 

De breedte van de kruin en dimensionering van de bestorting (sortering en zwaarte, dikte van de lagen) 

volgen uit de eisen die worden gesteld aan de standzekerheid van de leidam. Wanneer deze wordt 

gekoppeld aan dezelfde normering als de waterkering, dan zullen de dimensies zwaarder zijn, dan wanneer 

dit wordt losgelaten.     

 

Uitvoering 

In het schetsontwerp is uitgegaan van een kern van zand die wordt afgedekt met breuksteen. Voor de 

uitvoering hiervan zal de zandkern moeten worden aangebracht met een baggerschip. Het lijkt voor de hand 

liggen om deze aanleg te combineren met het baggeren van de alternatieve geul. Gezien de omvang van die 

werkzaamheden is dit alleen mogelijk met een stationaire zuiger (‘cutter’) in combinatie met een leiding naar 

een sproeiponton. De afdekking van de leidam met breuksteen zal waarschijnlijk voornamelijk plaatsvinden 
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met een kraanschip. Mogelijk kan de stortsteen op de diepere delen van de leidam worden aangebracht met 

een stenenstorter. 

  

 

Figuur 3.16 Dwarsdoorsnede van de geleidedam (locaties in Figuur 3.15). 

    

Initiële gevolgen van de ingreep 

De initiële gevolgen van de ingreep zijn: 

• Het verwijderen van de bodemlaag aan de noordoostzijde van geul, met alle daarin aanwezige 

bodemleven; 

• Bedekking van de geulwand aan de zuidwestzijde, met inbegrip van alle eventueel aanwezige 

bodemleven; 

 

Gevolgen na verloop van jaren 

Bij het beschrijven van de ontwikkelingen is de aanname dat de leidam wordt onderhouden, zodat deze ook 

in de toekomst het voormalige Vierhuizergat zal afsluiten. 

 

Na enkele jaren zal: 

• Rondom de teen van de dam en vooral ter plaatse van de kop van de dam ontgronding plaatsvinden. 

• Een geultje zal zijn gevormd over de zanddam voor het voeden en ontwateren van de plaatgebieden en 

het afgesloten Vierhuizergat (1 in Figuur 3.17). 

• Het ebschild op de overgang van het oorspronkelijke Vierhuizergat en Oort eroderen. Het sediment zal 

met de getijdestroming in Oort worden verplaatst en worden uitgesmeerd langs deze geul (zoals ook het 

verleggen van de geul, bij 2 in Figuur 3.13) .   

• De vorm van de nieuwe geul zal zich aanpassen tot een meer natuurlijk profiel, met drempels aan beide 

uiteinden en de dieper deel in het midden. 

 

Na tientallen jaren zal:  

• Na het eroderen van het ebschild zal Oort tegen de leidam (en de bestaande Lauwersmeerdijk) aan gaan 

liggen. De ontgronding aan de noordzijde van de leidam en Oort zal gaan samenvallen en dit zal leiden 

tot een aanzienlijke verdieping bij de leidam (3 in Figuur 3.17).  

• De alternatieve geul zal gaan migreren, waarschijnlijk naar het zuidwesten, totdat deze tegen de 

oostelijke kop van de leidam komt te liggen (2 in Figuur 3.17). Bij de oostelijk kop vallen na verloop van 

tijd de ontgronding bij de kop en de geul samen en dit zal leiden tot een aanzienlijke verdieping bij de kop 

van de leidam. 

• Bij de overgang van het alternatieve Vierhuizergat naar de Groningerbalg ontstaat opnieuw een ebschild. 

• Het grotendeels afgesloten oorspronkelijke Vierhuizergat zal gaandeweg gevuld worden met sediment 

dat met het vloedwater wordt aangevoerd. Waarschijnlijk zal het voor een belangrijk deel slib zijn dat 
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wordt afgezet, omdat de transportcapaciteit voor zand beperkt is. Gaandeweg kan dan het areaal 

droogvallende wadplaat uitbreiden (4 in Figuur 3.17). 

• Het totale areaal droogvallende wadplaat zal initieel iets afnemen ten opzichte van de huidige situatie en 

na verloop van tijd weer op het oorspronkelijke niveau uitkomen.  .    

   

 

 
Figuur 3.17 Verwachte morfologische ontwikkelingen na de aanleg van de leidam en het verlegen van het Vierhuizergat. 
  

Voorspelbaarheid 

Bij het beschouwen van de voorspelbaarheid gaan we er van uit dat de leidam zodanig wordt onderhouden 

dat deze niet zal bezwijken. Vanwege de voorziene ontgrondingen bij de kop van de leidam en aan de 

noordzijde van de leidam, zal het onderhoud omvangrijk moeten zijn. De aanwezigheid van de leidam zorgt 

voor een grote mate van voorspelbaarheid, omdat de geulen hier langs zullen gaan liggen. De eindsituatie 

ligt daarmee grotendeels vast. De snelheid waarmee de ontwikkelingen plaats zullen vinden is echter lastig 

te voorspellen, de termijn bedraagt jaren tot een tiental jaren.    

   

Planning 

De voorbereiding omvat het specificeren van het ontwerp met de eventuele aanvullende onderzoeken. De 

vooronderzoeken voor deze maatregel zijn het meest omvangrijk van alle maatregelen. In aanvulling op het 

uitvoeren van aanvullende onderzoeken met een morfologisch model aan te bevelen en de onderzoeken in 

het te baggeren gebied (bodemdieren, archeologische waarden en niet-gesprongen explosieven) zijn ook 

geotechnische onderzoeken nodig van de ondergrond. Op basis van de geotechnische onderzoeken 

(sonderingen, boringen en laboratoriumproeven) kan worden vastgesteld hoe stevig de ondergrond en welke 

zetting, consolidatie en klink zullen gaan optreden. In het ontwerp zal daar dan rekening mee worden 

gehouden. De vergunningentrajecten zijn voor deze maatregel verschillen niet van de andere maatregelen 

en dat geldt ook voor de aanbesteding. De uitvoering van deze maatregel duurt het langst van alle 

maatregelen, zowel vanwege het grote volume sediment dat dient te worden verplaatst, als vanwege het 

plaatsen van de bestorting. De uitvoering zal enkele maanden duren. 

 

Aandachtspunten 

Net als bij de voorgaande maatregel (verleggen geul) is het invloedsgebied van de maatregel een duidelijk 

aandachtspunt. Daarnaast is het benodigde onderhoud een aandachtspunt. Aan de kop van de leidam en 

aan de noordzijde zal naar verwachting een behoorlijke verdieping (ontgronding) optreden. Om te 

voorkomen dat de leidam door de verdieping wordt aangetast, of in het ergste geval instabiel wordt en 

afglijdt in de geul, zal naarmate de verdieping verder doorzet de bestorting moeten worden uitgebreid. Het is 

zeker niet uitgesloten dat de omvang van de uitbreiding na verloop van tijd een zelfde omvang bereikt als de 

aangelegde dam.  
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4 ECOLOGIE VAN HET VIERHUIZERGAT 

 

4.1 Inleiding 

Het Vierhuizergat is deel van de Nederlandse Waddenzee. De Waddenzee is een uniek ecologisch gebied, 

met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Hieronder zullen enkele aspecten worden besproken om 

de effecten van bepaalde ingrepen een duidelijkere basis te geven. Ook zijn de ambities en doelstellingen op 

het gebied van natuur uit verschillende beleid- en beheerdocumenten opgenomen. 

 

4.2 Waddenzee 

De Nederlandse Waddenzee is onderdeel van het internationale waddengebied dat zich uitstrekt van Den 

Helder tot Esbjerg (Denemarken). Het is een natuurlijk en dynamisch zoutwatergetijdengebied dat bestaat uit 

een complex van diepe geulen en ondiep water met platen, waarvan grote delen bij eb droogvallen. Deze 

platen worden doorsneden door een fijn vertakt stelsel van geulen. Langs het vasteland en op de eilanden 

liggen verspreid kweldergebieden, die een zeer diverse flora en fauna kennen. De kwelders langs de 

vastelandskust zijn voor het overgrote deel als gevolg van menselijk ingrijpen ontstaan. In de Waddenzee is 

een nagenoeg ongestoorde hydrodynamiek en geomorfologie aanwezig, waarin natuurlijke processen 

zorgen voor instandhouding en ontwikkeling van karakteristieke leefgebieden en habitats en de grenzen van 

land en water voortdurend wijzigen. De identiteit van het Waddengebied wordt medebepaald door de 

natuurlijke samenhang tussen Waddenzee, Waddeneilanden, Noordzeekustzone en de vasteland kust en de 

karakteristieke overgangen tussen land en zee, zoet en zout en droog en nat. (naar Ministerie van LNV 

2009) 

 

 

Figuur 4.1: Habitattypen in de buurt van het Vierhuizergat. Bron: PAS-gebiedsanalyse Waddenzee, versie september 
2015. 

 

Geulen en platen 
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Het Vierhuizergat maakt deel uit van het geulensysteem met permanent overstroomde zandbanken en slik- 

en zandplaten. Ook komen er overgangsbiotopen voor in de nabije omgeving (Figuur 4.1). De geul zelf is 

onderdeel van het Natura2000-habitattype H1110A (Permanent overstroomde zandbanken). Een 

kenmerkend onderdeel van habitattype 1110A zijn harde structuren zoals mosselbanken, schelpenbanken, 

stenen en grind. Dit harde substraat vormt een habitat voor specifieke soorten. Mosselbanken zijn een 

belangrijk voorbeeld van een dergelijke harde (biogene, in dit geval) structuur en bieden mogelijkheden voor 

verschillende leefgemeenschappen.  

Een kenmerk van het habitattype H1110 is de hoge productiviteit van het systeem. Maat voor de hoge 

productiviteit is de primaire productie die er plaatsvindt. De productie is vooral in het voorjaar en de zomer 

belangrijk, ongeveer in de periode van april tot en met september. De productie is het hoogst in de maand 

april. Door de hoge productiviteit heeft het gebied een belangrijke functie voor vissen (als kraamkamer), 

broedvogels, trekvogels en zeezoogdieren. (Profieldocument H1110 versie september 2014).  

Aangrenzend aan de geul bevinden zich droogvallende slik- en zandplaten, Natura2000-habitattype H1140. 

Met eb en vloed komen delen van het land afwisselend droog en onder water te staan. Het habitattype 

varieert van hogere en lagere slikken en zandplaten die bij eb droogvallen, met mossel-, oester- en 

kokkelbanken en lokaal zeegrasvelden. Tussen de platen liggen geulen en prielen die bij laagwater ook 

droogvallen. De officiële grens met habitattype 1110 (permanent overstroomde zandbanken) is de ‘lowest 

astronomical tide’ (LAT), deze ligt iets dieper dan het niveau van laagwater bij springtij. De grens met 

habitattype 1310 (zilte pionierbegroeiingen) wordt gevormd door de gemiddelde hoogwaterlijn of, indien 

aanwezig, pioniervegetaties van kwelders.  

Droogvallende platen 

De droogvallende platen hebben een kenmerkende diversiteit aan bodemfauna. Bodemdieren vormen een 

belangrijke voedselbron voor vogels en vissen en effecten hierop kunnen daarom leiden tot effecten op 

beschermde habitatsoorten. Dichtheid en biomassa van de bodemdieren kan in de Waddenzee van jaar tot 

jaar sterk verschillen (Dankers et al., 2008). Diverse factoren spelen hierbij een rol, waarbij zaadval van 

mossels en kokkels een belangrijke variabele zijn. Visserij, (winter)stormen, temperatuur, predatie van 

bodemdieren, etc. kunnen hier ook invloed op hebben. De platen zijn vaak bedekt met een laagje 

diatomeeën en cyanobacteriën.  

Op enkele plaatsen in de Nederlandse Waddenzee komen de soorten klein en groot zeegras voor, beide op 

hoog gelegen wadplaten. Zeegras zorgt voor beschutting aan zowel flora als fauna en door rsutige 

omstandigheden kan zwevend stof ter plaatse uit de waterkolom bezinken. Zeegras heeft helder water nodig 

om genoeg zonlicht te kunnen opvangen en een stabiele bodem om op te groeien. De ecologische betekenis 

van zeegras in de Waddenzee als primaire producent, als voedselbron voor herbivore watervogels (onder 

andere ganzen en smienten) en als habitat voor andere organismen is tegenwoordig nog slechts gering. In 

de directe nabijheid van het Vierhuizergat bevinden zich geen gebieden met waar zeegras groeit.  

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 (Baptist, 2011) wat betekent dat gebieden met een grotere variatie aan habitats (met 

variërende abiotische kenmerken zoals diepte) belangrijk zijn als kraamkamer voor meerdere soorten. De 

functie van het gebied als kraamkamer van de Waddenzee is van internationaal belang. De juveniele vis is 

de basis voor een stabiele opbouw van de populatie voor toekomstige jaren. Vis vormt een belangrijke 

voedselbron voor veel (beschermde) vogels en zeezoogdieren (zowel juveniele als adulte vis) en is dus een 

belangrijke schakel in de voedselketen. In het Vierhuizergat en de omliggende wateren komen tientallen 

soorten vissen voor. 

Op basis van tellingen van het NIOZ vanaf 1960 wordt geconstateerd dat de visstand is afgenomen in de 

Waddenzee. Dit op basis van fuikmonitoring 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 gezien 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 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, evenals in Van Der 
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Veer et al., (2011). 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 Waddenzee 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). 

De Waddenzee wordt naast permanent leefgebied ook gebruikt als doortrekroute voor trekvissen zoals 

rivierprik, zeeprik en fint. Het Vierhuizergat heeft waarschijnlijk geen belangrijke functie in de trekroute voor 

deze vissoorten, omdat er geen overgang naar zoetwater aanwezig is in het kombergingsgebied van deze 

geul.  

Zeezoogdieren 

In de Nederlandse Waddenzee komen de gewone en grijze zeehond (Phoca vitulina en Halichoerus grypus) 

vrij regelmatig voor. De bruinvis (Phocoena phocoena) wordt ook af en toe in de Waddenzee gezien, maar is 

geen permanente bewoner. De getijdenplaten in de Waddenzee worden als zeehondenligplaats gebruikt. 

Het aantal zeehonden dat op de ligplaatsen aanwezig is, is sterk seizoensafhankelijk. Er is een duidelijke 

piek in juni, juli en augustus tijdens de geboorte-, zoog- en verharingsperiode (Kirkwood et al., 2014). De 

Grijze zeehond is komt in lagere aantallen voor in de Waddenzee, waarbij het zwaartepunt in het westelijke 

deel van de Waddenzee ligt. De jongen van de grijze zeehond worden in december-januari geboren. 

Verharen doen de zeehonden in maart-april (Brasseur et al., 2008). Zeehonden zijn gevoelig voor verstoring 

als ze op de platen liggen om te rusten, baren of zogen. Verstoring in de vorm van langsvarende 

(bagger)schepen of andere menselijke activiteiten kan zorgen voor een schrikreactie waarbij de zeehond het 

water weer ingaat. 

Elk jaar vinden er tellingen van de Nederlandse zeehondenpopulatie plaats in de geboorteperiode (mei/juni) 

en tijdens de rui (augustus). Figuur 4.2 geeft de weer van 2002 t/m 2015 van de gewone zeehond. Het 

Vierhuizergat ligt in telgebied 6 (bron: wageninenur.nl). Het telgebied waar het Vierhuizergat zich in bevindt 

(gebied 6) is geen zwaartepunt voor de gewone zeehond en ook niet voor de grijze zeehond.  

 

Figuur 4.2: Zeehondenligplaatsen in de ruime omgeving van het Vierhuizergat. Bron: concept ontwerpplan Natura 2000-
beheerplan Waddenzee Periode 2015-2021. 
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Vogels 

De Waddenzee biedt voedsel- en rustplaatsen aan verschillende soorten vogels, waarvan sommige soorten 

in grote aantallen aanwezig kunnen zijn. Ook zijn in het wadengebied belangrijke broedhabitats aanwezig, 

maar hiervan is slechts in beperkte mate sprake bij het Vierhuizergat. Bij de functie van het leefgebied voor 

niet-broedvogels wordt onderscheid gemaakt tussen foerageergebieden, rustgebieden en 

hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s). De meeste vogels die op droogvallende slikken en platen foerageren 

gebruiken hvp’s tijdens hoogwater. Hierbij is rust de belangrijkste factor. Kwelders zijn belangrijke hvp’s voor 

veel wadvogels. Voor de steenloper vormen naast de kwelders ook de taluds van dijken, havens en pieren 

en stranden belangrijke rustplaatsen, ook foerageren deze vogels op deze locataies. In Figuur 3.5 zijn de 

Hoogwatervluchtplaatsen (hvp's, in bruin) in omgeving van het Vierhuizergat. op kaart aangegeven. Op deze 

hvp’s verblijven in totaal duizenden eenden, meeuwen, steltlopers en ganzen (RWS, 2014). 

De Waddenzee heeft ook een belangrijke functie als foerageergebied voor vogels. Het gaat zowel om het 

open water, de randen van wadplaten, droogvallende platen, kwelders als het strand. Soorten die op open 

water foerageren zijn onder andere de fuut, aalscholver, duikeenden (topper, eidereend, brilduiker) en 

zaagbekken (middelste zaagbek en grote zaagbek). De periode dat de soorten gebruik maken van de 

Waddenzee verschilt. Vooral de eidereend foerageert in geulen op schelpdieren, krabben en zeesterren. Op 

dan wel langs de randen van wadplaten foerageren grondeleenden (krakeend, wintertaling, wilde eend, 

pijlstaart). Grondeleenden foerageren ook in ondiepe wateren langs kwelders. 

Voor de steltlopers geldt dat deze vooral foerageren op droogvallende platen, in zeer ondiep water en in de 

periferie van kwelders. De soorten zijn voor hun voedsel afhankelijk van de bodemdieren in het wad. Deze 

soorten kunnen alleen foerageren tijdens laagwater. De kluut, bontbekplevier en goudplevier foerageren 

vooral op de hogere delen van het wad, zowel in slikkige als in meer zandige gebieden. De hoogste 

dichtheden zijn te vinden tegen de randen van de kwelders. De bonte strandloper is algemeen in de 

Waddenzee en foerageert op wadplaten. De kanoet en drieteenstrandloper komen algemeen voor in het 

Waddengebied. Hun foerageergebieden zijn de hogere slikkige tot zandige wadplaten en stranden. De 

scholekster, zilverplevier, rosse grutto en wulp zijn talrijk op alle slikken en platen. De meeste scholeksters 

foerageren gewoonlijk bij eb op droogvallende platen in het intergetijdengebied. Verder foerageren 

bergeend, wintertaling en slobeend op droogvallende platen. 

 

 

Figuur 4.3: Hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) (in bruin) in omgeving van het Vierhuizergat. Bron: concept ontwerpplan 
Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2015-2021. 
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4.3 Hard substraat 

Grenzend aan de geul is de dijk, voorzien van hard substraat in de vorm van stortsteen en/of staalslakken. 

Daarnaast komen er in de omgeving natuurlijke harde structuren voor in de vorm van schelpenbanken. De 

door mensen aangebrachte bestorting van de geulwand als zodanig is niet beschreven als een onderdeel 

van het Habitattype H1110, dat geldt wel voor het harde substraat dat van nature aanwezig is in de 

Waddenzee.  

Harde substraten herbergen vaak een hogere en andere biodiversiteit dan het omringende zachte substraat. 

Zij dienen onder meer als substraat voor aan harde ondergrond geassocieerde soorten. Het zijn met name 

hydropoliepen, zeeanemonen, mosdiertjes, zeenaaktslakken, zeepokken en wieren die afhankelijk zijn van 

hard substraat. Ook bieden dergelijke structuren habitat aan wormen, kreeftachtigen en vissen. 

Overigens zijn naast de aanwezigheid van het harde substraat ook andere abiotische condities bepalend 

voor de vestiging en groei van bepaalde organismen. Het gaat dan onder andere om de stroomsnelheden, 

de troebelheid (hoeveelheid fijn sediment in de waterkolom) en de saliniteit. De aanwezige organismen op 

het al aanwezige harde substraat op de geulwand van het Vierhuizergat kunnen inzicht bieden in de 

ecologische rijkdom ter plaatse.   

 

4.4 Effecten op de ecologie door ingrepen 

Effecten door ingrepen zijn uiteenlopend, de meest voor de hand liggende effecten zijn hieronder 

beschreven.  

Verstoring 

Werkzaamheden in de aanleg en beheer van een dijkversterking kunnen met zwaar materieel uitgevoerd 

worden, wat een toename van geluid, beweging en licht in de omgeving veroorzaakt. Geluid kan daarbij 

zowel via de lucht, als via het water worden verspreid, wat kan leiden tot verstoring van de dieren in de 

omgeving van betrokken schepen en het overige materieel. Werkzaamheden op land en op zee brengen 

andere storingsfactoren met zich mee, daarom wordt over het algemeen onderscheidt gemaakt in verstoring 

boven land, verstoring boven water en verstoring onderwater. Bij verstoring onderwater wordt er onderscheid 

gemaakt tussen continue onderwatergeluid zoals het geluid van scheepsmotoren, en impulsgeluid, zoals het 

geluid van heiwerkzaamheden. Ook de aanwezigheid en/of beweging van mensen, dan wel onnatuurlijke 

voorwerpen zoals schepen, kunnen tot (visuele) verstoring leiden.  

Dieren reageren op deze storingsfactoren door middel van alertheid, vluchtgedrag en vermijdingsgedrag. 

Door energieverlies en verminderde opname van voedsel kan dit leiden tot achteruitgang van de fitness van 

individuele dieren, en vermindering van reproductiesucces. Als dit voor grotere groepen dieren in ernstige 

mate optreedt, kunnen negatieve gevolgen ontstaan voor de populatieomvang (verhoogde sterfte, 

verminderde reproductie). Wanneer door vermijdingsgedrag essentieel en niet vervangbaar voedselaanbod 

of leefgebied (zoals ligplaatsen van zeehonden, hoogwatervluchtplaatsen van vogels) buiten bereik komt 

van groepen dieren kunnen ook directe populatie-effecten ontstaan, met name wanneer geen alternatief 

voedsel of leefgebied in de omgeving beschikbaar is. 

Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van vogels leiden. Hetzelfde geld ook 

voor eventueel aanwezige vleermuizen. Het effect van verlichting op diersoorten hangt af van het gedrag in 

ruimte en tijd van de soort. Onder andere het dag- en nachtritme, de rustplaatsen, vliegroutes en 

broedgedrag bepalen of en wanneer een vogel in de buurt van een verlichtingsbron komt. Extra verlichting ’s 

nachts kan bij dag-actieve vogels voor een verkorting van de levensduur zorgen als gevolg van een 

slechtere conditie, verminderd functioneren, grotere predatiekans en een lager voortplantingssucces.  

 

Vertroebeling en bedekking door sedimentatie 

Baggeren is onderdeel van alle maatregelen. Bij baggerwerkzaamheden zal de zandige fractie van het 

sediment direct bezinken en geen effect op de ecologie hebben. Het slib zal daarentegen voor een deel in 

de waterkolom blijven. Dit slib wordt door de waterbeweging getransporteerd en leidt tot extra vertroebeling 

van de waterkolom, tot het moment dat het slib bezinkt. Daarmee wordt de bestaande bodem met een 

laag(je) slib bedekt. De mate van vertroebeling is afhankelijk van de hoeveelheid slib dat wordt verspreid, 

stroomsnelheden en -richting, de frequentie waarmee wordt verspreid en de verspreidingsduur. 

Vertroebeling kan een effect hebben op de primaire productie die geldt als kwaliteitsaspect van habitattypen, 
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op trekvissen en zichtjagende vogels. Bedekking kan vooral effect hebben op bodemdieren, en daarmee op 

bodemdier-etende vogels. 

 

Habitataantasting  

Habitataantasting op zee kan mogelijk optreden bij werkzaamheden in en om de geul. Habitataantasting op 

zee treedt op als gevolg van bijvoorbeeld graafwerkzaamheden, inclusief de verspreiding van het sediment.  

Habitataantasting heeft verschillende potentiële effecten. Als gevolg van graaf- en baggerwerkzaamheden 

wordt lokaal de bodem omgewoeld, samengedrukt, weggebaggerd of bedolven. Bij deze aantasting van de 

bodem kan sterfte van bodemdieren optreden. De herstelperiode hangt onder andere af van hoe snel de 

bodem consolideert, de samenstelling en opbouw van de bodem, en hoe snel bodemdieren en 

bodemgebonden vissen het gebied herkoloniseren. Bekend is bijvoorbeeld dat bodemdiergemeenschappen 

in zandige sedimenten zich binnen enkele jaren kunnen herstellen (Baptist et al. 2009).  

Ook het aanleggen van andersoortige structuren kan zorgen voor habitataantasting. Echter, bij het 

veranderen van het habitat van bijvoorbeeld zachte naar harde structuren, zullen de effecten niet voor alle 

soorten negatief zijn, maar ook kansen bieden voor andere soorten. 

 

Stikstofdepositie 

De inzet van schepen en machines veroorzaken emissies (uitstoot) van verzurende en vermestende stoffen 

(voornamelijk stikstofverbindingen in de vorm van NOx). Deze verzurende en vermestende stoffen slaan via 

de atmosfeer neer op land en water (stikstofdepositie). Dit kan gevolgen hebben voor de samenstelling en 

daarmee kwaliteit van vegetaties en indirect dus ook habitattypen die daarvoor gevoelig zijn. In de praktijk 

zijn beide effecten van stikstofdepositie, vermesting en verzuring, niet goed van elkaar te onderscheiden 

omdat beide tegelijk optreden en leiden tot een verandering van de vegetatie. Ook soorten die afhankelijk 

zijn van een bepaald habitattype kunnen nadelig beïnvloed worden, bijvoorbeeld door verandering van de 

samenstelling en structuur van de vegetatie of een verandering van voedselaanbod. 

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor het tijdvak 2015-2021 in werking 

getreden. In het programma zijn maatregelen opgenomen die enerzijds zorgen voor een daling van de 

stikstofdepositie (brongerichte maatregelen) en anderzijds bijdragen aan het herstel van de natuurkwaliteit in 

Natura 2000-gebieden (gebiedsgerichte maatregelen). Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 

Voor de maatregelen in het Vierhuizergat moet worden vastgesteld dat er voor het project voldoende 

ontwikkelingsruimte beschikbaar is op het moment dat het besluit tot toestemmingverlening wordt genomen. 

Bij vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet wordt deze ‘ontwikkelingsruimte’ aan het 

betrokken project of de andere handeling ‘toegedeeld’. De ontwikkelingsruimte wordt afgeschreven van de 

totale beschikbare ontwikkelingsruimte zodat deze niet meer voor andere projecten of handelingen kan 

worden benut. 

 

4.5 Ambities en doelstellingen  

Het Waddenzeegebied kent verschillende ambities en doelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in beleid- 

en beheerdocumenten Hieronder volgen enkele voorbeelden die van belang kunne zijn voor de maatregelen 

in het Vierhuizergat. 

Natuurambitie grote wateren 2050 en verder 

In het toekomstbeeld van de natuurambitie is in 2050 zoveel mogelijk meebewogen met het natuurlijk 

systeem, waarbij zandsuppleties slim zijn ingezet om naast veiligheid ook het natuurlijk ecosysteem van de 

Wadden optimaal te ondersteunen. De arealen aan platen, duinen, kwelders en geulen zijn ongeveer gelijk 

gebleven, zodat de basis voor het ecosysteem in stand blijft. Voor 2050 is kennis opgebouwd over het 

gedrag van het sediment delend systeem. Daardoor kan als dat nodig het suppletiebeheer worden 

aangepast als dat nodig is voor de zeespiegelstijging. Eventuele grootschalige suppleties worden zo 

uitgevoerd dat ze het ecosysteem zo min mogelijk beschadigen. Vaarroutes bewegen waar mogelijk in de 

tijd dynamisch mee met de van nature veranderende geulen. (Tekst uit de Natuurambitie grote wateren 2050 

en verder). 

Natura2000-ontwerpbeheerplan Periode 2016-2022 

Op het moment van schrijven is er een Natura 2000-ontwerpbeheerplan Waddenzee voor de periode 2016-

2022 (Ministerie van IenM, 2015a). In dit ontwerpbeheerplan zijn suppletieactiviteiten getoetst en 
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opgenomen als activiteiten die vrijgesteld zijn van de vergunningplicht onder specifieke voorwaarden. Voor 

het winnen, het transport en het suppleren zijn de vrijstellingsvoorwaarden waaraan de activiteit moet 

voldoen opgenomen in Bijlage 3 van het ontwerpbeheerplan. Mits de activiteit zich aan deze voorwaarden 

houdt kan de activiteit zonder extra inspanning (vergunning vrij) doorgang vinden. Zodra er van de 

voorwaarden wordt afgeweken dient er een aparte Natuurbeschermingswetvergunningprocedure te worden 

opgestart.  

 

Planologische kernbeslissing (PKB) Waddenzee 

De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee 

als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Om dit te bereiken is het beleid gericht op 

de duurzame bescherming en/of een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van: 

• De waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande geomorfologische en bodemkundige processen; 

• De kwaliteit van water, bodem en lucht. De water- en bodemkwaliteit dient zodanig te zijn dat 

verontreinigingen slechts een verwaarloosbaar effect hebben op flora en fauna; 

• de flora en de fauna;  

En tevens op behoud van: 

• De landschappelijke kwaliteiten, met name rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid inclusief 

duisternis. 

Tevens worden de in de bodem aanwezige archeologische waarden en in het gebied aanwezige 

cultuurhistorische waarden beschermd. 

De veiligheid van de bewoners van het waddengebied wordt gewaarborgd door een goede verdediging 

tegen de zee. De bereikbaarheid van de havens en de eilanden wordt gewaarborgd. (Tekst: PKB 

Waddenzee) 
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5 METHODIEK VOOR EFFECTENANALYSE 

 

5.1 Inleiding  

De methodiek voor de effectenanalyse is opgesteld in samenspraak met de opdrachtgevers en de 

stakeholders. Het proces is begonnen met een brainstorm om te bepalen welke onderwerpen tot uitdrukking 

zouden moeten komen in de methodiek. De onderwerpen zijn vervolgens geordend om de criteria op te 

stellen. De methodiek voor de effectenanalyse is vervolgens opgesteld aan de hand van de criteria. Na de 

werkbijeenkomst is het na discussie met deskundigen en belanghebbenden verder aangepast. 

 

5.2 Onderwerpen 

De volgende uitgangspunten zijn toegepast bij het opstellen van de onderwerpen: 

• Veiligheid staat op nummer één; 

• Ecologie staat op nummer twee; 

• Morfologie en natuurlijke dynamiek beïnvloeden zowel de veiligheid als de ecologie en dienen 

beiden meegenomen te worden in de analyse van de effecten; 

• Kosten en risico’s zijn niet direct beperkend maar wel overkoepelend voor alle onderwerpen; 

• Er wordt gekeken naar zowel de korte termijn (<5 jr, inclusief de aanleg) als lange termijn (>20 jr); 

• Er wordt een referentiekader opgezet voor de huidige situatie, een streefbeeld en een wettelijk 

kader; 

• Cumulatie dient meegenomen te worden. 

 

Er is uitgegaan van onderstaand schema, hieronder zal per onderdeel een beschrijving gegeven worden. 

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de gehanteerde onderwerpen in de effectenanalyse.  

 

Figuur 5.1: Overzicht onderdelen methodiek voor de effectenanalyse en criteria. N.B. De Natuurbeschermingswet 1998 
en Flora- en faunawet (en Boswet) is in januari 2017 vervallen en vervangen door de nieuwe Wet Natuurbescherming. 
Onder de nieuwe wet vallen dan zowel gebieds- als soortenbescherming, de N2000 gebieden en de meeste van de nu 
ook al beschermde soorten blijven onveranderd. 
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Veiligheid 

Veiligheid is het uitgangspunt. Omdat de migrerende geul de waterveiligheid van het achterland in het 

geding brengt moeten er maatregelen worden getroffen. De getroffen maatregelen zullen een effect hebben 

op de waterveiligheid van het achterland. De veiligheid is uit te drukken in risico op overstroming, waarbij 

een groter risico een kleinere veiligheid uitdrukt. Deze dient getoetst te worden op de korte en lange termijn, 

in vergelijking met de huidige situatie en de gewenste situatie. 

De duurzaamheid is een ander aspect van de oplossing in verband met veiligheid. Duurzaamheid kan op 

vele manieren geïnterpreteerd worden maar doelt in dit geval op de levensduur en robuustheid van de 

oplossing. Dit aspect is onderdeel van het overstromingsrisico op korte en lange termijn, maar omdat dit een 

erg beknopt beeld geeft en omdat de levensduur ook van invloed is op andere aspecten is de morfologische 

robuustheid ook een eigenstandige categorie geworden. De morfologische robuustheid wordt aangegeven 

met de waarschijnlijke levensduur. Hierbij wordt rekening gehouden worden met de gehele constructie, 

inclusief eventuele vooroevers of andere aanhangende constructies. Wederom zal de effectenanalyse voor 

de korte en lange termijn gelden. 

De morfologie van de omgeving heeft invloed op vele aspecten rondom een oplossing. Daarnaast kan met 

verschillende oplossingen de morfologie op verschillende manieren beïnvloed worden. Voorbeelden zijn het 

direct veranderen van geulen door bijvoorbeeld afsluiten of verbinden of het indirect beïnvloeden door 

verdiepingen of verondiepingen of het aanbrengen van harde of zachte structuren. Veranderingen in de 

morfologie kunnen beschouwd worden aan de hand van veiligheid maar ook aan de hand van ecologie, op 

de tweede categorie zal later ingegaan worden. Met betrekking tot veiligheid kunnen de veranderingen in 

morfologie directe of indirecte effecten hebben. Directe effecten zijn bijvoorbeeld geulen verplaatsen of 

veranderingen van geulen wat scheepvaart kan aantasten of de beweging van geulen zo kan aantasten dat 

de waterveiligheid weer in het geding komt. Omdat morfologie op zichzelf staand geen criterium is, maar wel 

invloed heeft op andere onderdelen, wordt er niet op getoetst maar is het wel meegenomen in het overzicht. 

De natuurlijke dynamiek van het systeem heeft invloed op de morfologie en daarmee indirect op zowel de 

veiligheid en ecologie. Echter omdat de natuurlijke dynamiek op zichzelf staand geen invloed heeft op de 

effectenanalyse wordt deze niet getoetst. Indirect heeft de natuurlijke dynamiek invloed op onder andere de 

veiligheid en robuustheid van een oplossing. Net als morfologie vinden wij dit onderdeel echter wel in het 

gehele plaatje vallen en hebben het dan ook toegevoegd in het overzicht. 

 

Ecologie 

Ecologie is het tweede uitgangspunt voor de analyse van de effecten. Een goede ecologische toestand is 

uitgangspunt van het Waddenzeebeheer, hier wordt rekening mee gehouden door verschillende ecologische 

criteria aan de methodiek toe te voegen. Uiteraard moet in een gebied als de Waddenzee 

ecosysteemverstoring zoveel mogelijk worden voorkomen.   

Om de algehele ecologische toestand en effecten van een ingreep te kunnen bepalen is ecologie opgedeeld 

in verschillende onderdelen die hieronder per onderdeel besproken zullen worden. 

Morfologische duurzaamheid speelt niet alleen in het kader van veiligheid een rol, maar ook in het kader van 

ecologie. De morfologische robuustheid van oplossingen heeft grote invloed op de ecologische impact 

ervan: als een maatregel vaak moet worden herhaald, is er ook sprake van een herhaalde verstoring van het 

ecosysteem. Daarbij geldt dat wanneer er een verplaatsing van zand plaatsvindt, er een dubbele ingreep 

ontstaat: zowel op de plek waar het zand naartoe wordt gebracht, als waar het zand vandaan komt. 

Aangezien de hersteltijd van het bodemleven na een morfologische ingreep (een zandplaat afgraven dan 

wel een geul of plaat afdekken met zand) ongeveer 5 jaar is, is er sprake van een continue 

ecosysteemverstoring bij een herhaaltijd van korter dan 5 jaar. Een duurzame oplossing in het kader van 

ecologie betekent dat er geen negatieve effecten optreden op het ecosysteem, zowel op de korte als de 

lange termijn. Een duurzame oplossing is ecologisch gezien stabiel in zowel fysieke vorm als in de tijd.  

Net als bij veiligheid hebben de natuurlijke dynamiek en morfologie effecten op de ecologie. Bijvoorbeeld, de 

ecologie in een snelstromende geul is zeer verschillend van de ecologie op een droogvallende plaat. 

Voorgesteld wordt om de morfologie en natuurlijke dynamiek niet op zichzelf staand te beschouwen 

(alhoewel de PKB Waddenzee hier wel naar tendeert; dit is dus een discussiepunt). De effecten komen 

daarom vooralsnog tot uitdrukking in andere ecologische aspecten, zoals de soortsamenstelling en 

habitatontwikkeling. Echter, omdat de natuurlijke dynamiek en morfologie wel degelijk invloed uitoefenen op 

de ecologische toestand, zijn ze wel opgenomen in het overzicht.  
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Ecologie is verder opgedeeld in soorten en habitats. In eerste instantie kan getoetst worden aan de huidige 

wettelijke kaders voor soorten en habitats, zijnde de onder de huidige Wet Natuurbeschermings (wet Nb) 

beschermde Natura 2000 soorten en habitats en de beschermde soorten. De beschermde soorten zijn in 

categorieën ingedeeld en zullen deze worden geanalyseerd. De categorieën zijn ingedeeld op leefomgeving 

om zo de effecten van een eventuele ingreep zoveel mogelijk in kaart te kunnen brengen. Het gaat hierbij 

om de volgende categorieën: pelagische soorten, vogels en vleermuizen en zeezoogdieren. Er zal voor de 

verschillende alternatieven geen volwaardige wettelijke toetsing plaatsvinden maar slechts een eerste 

expert-inschatting. Een negatieve beoordeling in de effectenanalyse heeft niet de betekenis van significant 

negatief effect, zoals dat wordt gehanteerd rond de Wet Natuurbescherming. Het wettelijke kader heeft zelf 

al een referentiesituatie waartegen getoetst dient te worden. Deze toetsing dient wel over zowel de korte als 

de lange termijn gedaan te worden. 

Voor het benthos en andere grondgebonden soorten is een aparte categorie gekozen, omdat de 

aanwezigheid van benthos een belangrijk kwaliteitscriterium is van wadplaten. 

Als laatste wordt de constructie nog getoetst op ecologische geschiktheid en inpassing binnen de 

referentiesituatie en het toekomstperspectief. Hierbij zal rekening gehouden worden met de potentie van een 

bepaalde constructie voor de ecologie, binnen het referentiekader. Daarnaast zullen negatieve effecten 

meegenomen worden, hierbij kan gedacht worden aan directe effecten zoals het verwijderen of juist 

aanbieden van schuilmogelijkheden of groeisubstraat, of indirecte effecten door vrijkomende chemische 

stoffen. Nota bene, uitgangspunt voor de analyse is dat de toe te passen materialen voldoen aan alle 

wettelijke vereisten voor bouwstoffen. Norm-overschrijdende uitloging van chemische stoffen zal daarom niet 

plaatsvinden.  Hierbij zal tevens rekening gehouden worden met de aanleg (korte termijn) en het onderhoud 

(lange termijn) en de bijbehorende effecten op de ecologie. 

De uiteindelijke analyse van de effecten op de ecologie zal ook een eerste inkijk geven in de noodzaak van 

verdere toetsing in het kader van wetgeving en het eventueel moeten aanvragen van ontheffingen en 

vergunningen voor de verschillende alternatieven. 

 

Overkoepelende en overige aspecten 

Een aantal aspecten zijn van toepassing op de gehele analyse van de effecten of op een groot deel ervan, 

andere aspecten vallen niet onder veiligheid of ecologie maar dienen wel meegenomen te worden in de 

analyse. De aspecten zullen één voor één hier onder behandeld worden. 

De kosten van een oplossing zijn hoe dan ook een belangrijk onderdeel van het geheel. Omdat we niet 

kosten als beperkende factor in het geheel willen zetten maar deze toch als een belangrijk onderdeel zien, 

zal het wel in de toetsing meegenomen worden maar niet met de zwaarste waarde, oftewel, in eerste 

instantie zijn hoge kosten geen ‘dealbreaker’. Mocht dit later in het proces als nog het geval blijken zijn wel 

alle opties bekeken. De kosten van de aanleg en het onderhoud zullen beschouwd worden in 

bedragcategorieën. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventueel bespaarde kosten door de 

oplossing of indirect bijkomende kosten of baten. Om tot een redelijke conclusie te komen zullen de kosten 

van de alternatieven met elkaar vergeleken worden. 

Een ander aspect is vernieuwing en mogelijkheid tot onderzoek. Hierbij hebben innovatieve ideeën het 

voordeel, waarbij de mogelijkheid tot studie, onderzoek en educatie een grote bijdrage leveren. Hieronder 

vallen ook oplossingen waarbij meerdere problemen in de omgeving aangepakt worden, waarbij de 

oplossing vanuit meerdere perspectieven te bekijken valt. Deze categorie is moeilijk te analyseren en dit zal 

wederom op basis van expert judgement moeten geschieden. 

Tabel 5.1 Overzicht van de onderwerpen in de effectenanalyse. 

Onderwerp Beschrijving Uitkomst van de analyse 

Veiligheid 

De (water)veiligheid van het achterliggende 

land kan gewaarborgd worden/blijven - 

uitgedrukt in procent risico op overstroming. 

procent risico op overstroming in categorieën  

(hoog, gemiddeld, laag) 

 Morfologische robuustheid van de oplossing 
robuustheid uitgedrukt in waarschijnlijke 

levensduur  
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Onderwerp Beschrijving Uitkomst van de analyse 

Ecologie Ecologische duurzaamheid  
duurzaamheid in categorieën (hoog, gemiddeld, 

laag) 

 Morfodynamiek 
Ruimte voor morfologische veranderingen in de 

bodemligging (hoog, gemiddeld, laag) 

Gebiedsbescherming 

(wNb) 

Instandhoudingsdoelstellingen (N2000) – 

soorten  Inschatting in categorieën: geen of positieve 

effecten, mogelijk licht negatieve effecten, 

mogelijk ernstig negatieve effecten. 
 Instandhoudingsdoelstellingen (N2000) – 

habitattypen (wNb) 

Soortenbescherming 

(wNb) 
pelagische soorten Inschatting in categorieën: geen of positieve 

effecten (geen overtreding van artikelen), 

mogelijk licht negatieve effecten (mogelijk 

overtreding van artikelen), mogelijk ernstig 

negatieve effecten (zeker overtreding van 

artikelen). 

 vogels en vleermuizen 

 zeezoogdieren 

Overige 

soortgroepen 
benthos en andere grondgebonden soorten positief effect, geen effect, negatief effect. 

 constructie, directe en indirecte effecten op 

ecologie 
positief effect, geen effect, negatief effect. 

Overig Bouw- en onderhoudskosten 
categorieën in bedragen, in vergelijking met 

elkaar. 

 Innovatie en ecucatie 
categorieën, geen potentie, lage potentie, 

gemiddelde potentie, hoge potentie. 
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6 EFFECTENANALYSE  

In dit hoofdstuk zijn de voorgestelde maatregelen geanalyseerd binnen het in het voorgaande hoofdstuk 

beschreven kader. De uitkomst van de analyse is per maatregelen in een aparte paragraaf opgenomen, in 

een tabel met een toelichting gegeven op deze analyse. In tabel 6.5 wordt een overzicht gegeven van de 

effectenanalyse.   

 

6.1 Effectenanalyse van de maatregel bestorten met morfologisch 
baggeren  

Tabel 6.1 Effectenanalyse van de maatregel bestorten met morfologisch baggeren. 

Onderwerp Beschrijving Uitkomst van de analyse 

Korte 
termijn 
& 
aanleg 

Lange 
termijn 

Veiligheid 

De (water)veiligheid van het 

achterliggende land kan 

gewaarborgd worden/blijven  

Risico op falen van de waterkering 

(hoog -, gemiddeld 0, laag +) 
+ + 

 Morfologische robuustheid van de 

oplossing 

Robuustheid uitgedrukt in categorieën  

(hoog, gemiddeld, laag) 
+ + 

Ecologie Ecologische duurzaamheid   
Duurzaamheid in categorieën (hoog, 

gemiddeld, laag) 
+ + 

 Morfodynamiek 

Ruimte voor morfologische 

veranderingen in de bodemligging  

(hoog +, gemiddeld o, laag -) 

0 0 

Gebiedsbescherming 

(wNb) 

Instandhoudingsdoelstellingen 

(N2000) – soorten  Categorieën: positieve effecten +, 

geen effecten 0, mogelijk licht 

negatieve effecten  -, mogelijk ernstig 

negatieve effecten -- 

0/- 0 

 
Instandhoudingsdoelstellingen 

(N2000) – habitattypen (wNb) 
- - 

Soortenbescherming 

(wNb) 
Pelagische soorten 

expert judgement, inschatting in 

categorieën: geen of positieve 

effecten (geen overtreding van 

artikelen) 0, mogelijk licht negatieve 

effecten (mogelijk overtreding van 

artikelen) -, mogelijk ernstig negatieve 

effecten (zeker overtreding van 

artikelen) -- 

0/- 0 

 Vogels en vleermuizen 0/- 0 

 Zeezoogdieren 0/- 0 

Overige 

soortgroepen 

Benthos en andere grondgebonden 

soorten 

Positief effect +, geen effect 0, 

negatief effect - 
- - 

 Constructie, directe en indirecte 

effecten op ecologie 

Positief effect +, geen effect 0, 

negatief effect - 
0 0 

Overig Bouw- en onderhoudskosten 

Categorieën in bedragen, in 

vergelijking met elkaar: - relatief duur; 

0 referentie (maatregell 2012); + 

goedkoop 

0 0 
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Onderwerp Beschrijving Uitkomst van de analyse 

Korte 
termijn 
& 
aanleg 

Lange 
termijn 

 Innovatie en educatie 

categorieën, geen potentie --, lage 

potentie -, gemiddelde potentie 0, 

hoge potentie +, zeer hoge potentie 

++. 

- 

 

Veiligheid 

De oplossing van bestorten en morfologisch baggeren is een reeds toegepaste maatregel en bewezen 

effectief concept. De bestorting geeft een langdurig werkzame oplossing waarbij de erosie niet groot is. Het 

morfologisch baggeren vult de maatregel aan. 

De uitkomst van de analyse voor veiligheid is positief omdat deze methode al beproefd is en duidelijk 

resultaat oplevert. Ook voor morfologische robuustheid krijgt deze oplossing een positieve beoordeling 

omdat de bestorting naar verwachting gedurende een lange periode effectief zal blijven. 

 

Ecologie 

De ecologische duurzaamheid ten opzichte van zowel de referentiesituatie als het toekomstperspectief is 

positief beoordeeld. De reden hiervoor is dat deze van deze ingreep niet vaak herhaald hoeft te worden. 

De morfodynamiek is neutraal beoordeeld. Ter plaatse van de bestorting is geen sprake meer van 

morfologische veranderingen, maar in de omgeving blijven de mogelijkheden voor het verplaatsen van zand 

en slib aanwezig.  

Binnen het wettelijk kader van de Wet Natuurbescherming is het effect tijdens de aanleg op soorten negatief 

beoordeeld. Deze beoordeling is gebaseerd op de verstoring die kan plaatsvinden tijdens aanleg, door licht, 

geluid en zichthinder. Op korte termijn na aanleg zijn de effecten op beschermde soorten naar verwachting 

neutraal. Op de lange termijn is de verwachting dat de ingreep geen negatieve of positieve effecten zal 

hebben gehad op de instandhoudingsdoelen voor de aanwezige soorten en daarom is deze neutraal 

beoordeeld. Wat betreft habitattypes is er zowel op de korte als op de lange termijn een licht negatief effect 

geplaatst, omdat er permanente veranderingen in het habitat zullen plaatsvinden, door het aanbrengen van 

hard substraat, dat in de plaats komt van zacht substraat. 

Binnen het wettelijk kader van de soortbescherming onder de Wet Natuurbescherming kunnen er tijdens de 

aanleg (korte termijn) verbodsbepalingen mogelijk overtreden worden. Op de lange termijn zal dit niet meer 

het geval zijn. Tijdens de aanleg is voor alle soortgroepen een negatief effect mogelijk door de verstoring, 

evenals door de veranderingen in de leefomgeving. Op de lange termijn is de verwachting dat de meeste 

soortgroepen zullen herstellen van de ingreep en geen hinder meer ondervinden. De uitzonderingen vormen 

het benthos en andere grondgebonden soorten, omdat een deel van hun habitat permanente verandering 

ondergaat. 

De constructie is zowel op de lange als de korte termijn neutraal beoordeeld. Hierbij is rekening gehouden 

met de bij de aanleg ontstane mogelijkheden die het hard substraat biedt als schuilmogelijkheid en 

aanhechtingslocatie.  

 

Overig 

De plaatsings- en onderhoudskosten zijn op de korte termijn neutraal gescoord en op de lange termijn ook 

neutraal, omdat deze maatregel als ijkpunt dient voor de overige maatregelen.  

Educatie en innovatie is zowel voor de korte als lange termijn negatief gescoord. De oplossing is beproefd 

en hiermee ook vertrouwd, maar weinig innovatief. De educatieve waarde hiermee is klein. Dit onderdeel is 

niet zeer negatief gescoord, omdat er nog steeds een kleine educatieve waarde aan te verbinden is, door 

het uitvoeren onderzoek en monitoring, bijvoorbeeld naar de ecologische waarde van hard substraat. 
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6.2 Effectenanalyse van de maatregel ‘Morfologisch baggeren’ 

Deze effectenanalyse is van toepassing op de beide beschreven maatregelen onder morfologisch baggeren. 

Bij een onderlinge vergelijking zullen verschillen tussen de twee ontwerpen duidelijk wordne, maar deze 

vergelijking is hier niet uitgevoerd.  

Tabel 6.2 Effectenanalyse van de maatregel ‘Morfologisch baggeren’. 

Onderwerp Beschrijving Uitkomst van de analyse 

Korte 
termijn 
& 
aanleg 

Lange 
termijn 

Veiligheid 

De (water)veiligheid van het 

achterliggende land kan 

gewaarborgd worden/blijven  

Risico op falen van de waterkering 

(hoog -, gemiddeld 0, laag +) 
+ ? 

 Morfologische robuustheid van de 

oplossing 

Robuustheid uitgedrukt in categorieën  

(hoog +, gemiddeld 0, laag -) 
- - 

Ecologie Ecologische duurzaamheid   
Duurzaamheid in categorieën (hoog +, 

gemiddeld 0, laag -) 
- ? 

 Morfodynamiek 

Ruimte voor morfologische 

veranderingen in de bodemligging  

(hoog +, gemiddeld o, laag -) 

+ + 

Gebiedsbescherming 

(wNb) 

Instandhoudingsdoelstellingen 

(N2000) – soorten  Categorieën: positieve effecten +, 

geen effecten 0, mogelijk licht 

negatieve effecten  -, mogelijk ernstig 

negatieve effecten -- 

0/- ? 

 
Instandhoudingsdoelstellingen 

(N2000) – habitattypen (wNb) 
+ + 

Soortenbescherming 

(wNb) 
Pelagische soorten 

expert judgement, inschatting in 

categorieën: geen of positieve 

effecten (geen overtreding van 

artikelen) 0, mogelijk licht negatieve 

effecten (mogelijk overtreding van 

artikelen) -, mogelijk ernstig negatieve 

effecten (zeker overtreding van 

artikelen) -- 

0/- 0 

 Vogels en vleermuizen 0/- 0 

 Zeezoogdieren 0/- 0 

Overige 

soortgroepen 

Benthos en andere grondgebonden 

soorten 

Positief effect +, geen effect 0, 

negatief effect - 
- ? 

 Constructie, directe en indirecte 

effecten op ecologie 

Positief effect +, geen effect 0, 

negatief effect - 
- ? 

Overig Bouw- en onderhoudskosten 

Categorieën in bedragen, in 

vergelijking met elkaar: - relatief duur; 

0 referentie (maatregel 2012); + 

goedkoop 

+ ? 

 Innovatie en educatie 

categorieën, geen potentie --, lage 

potentie -, gemiddelde potentie 0, 

hoge potentie +, zeer hoge potentie 

++. 

++ 
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Veiligheid 

Morfologisch baggeren is niet eerder toegepast voor deze locatie. Op korte termijn wordt met zekerheid een 

positieve situatie bereikt voor de veiligheid, door de verflauwing van de geulwand. De belangrijke vraag is 

hoe lang deze situatie in stand blijft en dit is de reden voor het vraagteken bij de lange termijn.  

De robuustheid van morfologisch baggeren is beperkt, het aangebracht zand is dynamisch en zal met 

zekerheid haan verplaatsen. 

 

Ecologie 

De ecologische duurzaamheid is laag beoordeeld. De reden hiervoor is dat deze ingreep herhaald moet 

worden. Het vraagteken bij de lange termijn is gekoppeld aan de onzekerheid over levensduur. 

De morfodynamiek is positief beoordeeld, omdat zowel op de plek van geulwandsuppletie, als op de plek 

waar het zand is gewonnen nog steeds morfologische veranderingen kunnen plaatsvinden.  

Binnen het wettelijk kader van de Wet Natuurbescherming is het effect tijdens de aanleg op soorten negatief 

beoordeeld. Deze beoordeling is gebaseerd op de verstoring die kan plaatsvinden tijdens aanleg, door licht, 

geluid en zichthinder. Na aanleg zijn de effecten op beschermde soorten naar verwachting neutraal. Op de 

lange termijn is de ontwikkeling en de noodzaak tot het herhalen nog niet duidelijk en daarom is hier een 

vraagteken opgenomen. Wat betreft habitattypes vindt er op korte en termijn geen veranderingen plaats, 

zodat deze neutraal is beoordeeld. 

Binnen het wettelijk kader van de soortbescherming onder de Wet Natuurbescherming kunnen er tijdens de 

aanleg (korte termijn) verbodsbepalingen mogelijk overtreden worden. Op de lange termijn zal dit niet meer 

het geval zijn. Tijdens de aanleg is voor alle soortgroepen een negatief effect mogelijk door de verstoring. 

Op de lange termijn is niet duidelijk wat de effecten zullen zijn, omdat de levensduur niet bekend is. Voor het 

benthos zijn de effecten op korte termijn negatief, omdat zowel op de locatie van de verruiming als op die 

van de suppletie het bodemleven wordt vernietigd.   

De constructie is op korte termijn beoordeeld als negatief, omdat de bestaande constructie zal worden 

bedekt, zodat deze geen functie meer zal vervullen als hard substraat. Bij de lange termijn is een vraagteken 

geplaatst, omdat niet duidelijk is hoelang de bedekking zal duren.  

 

Overig 

De bouwkosten zijn voor de aanleg positief beoordeeld, omdat de aanleg relatief goedkoop kan 

plaatsvinden. Immers, de aanleg bestaat uit het verplaatsen van zand, over een relatief korte afstand 

(honderden meters), zonder bijkomende kosten voor stortsteen en dergelijke. 

Innovatie en educatie is met een dubbele plus beoordeeld, omdat van deze ingreep veel kan worden 

geleerd. Morfologisch baggeren op een dergelijke locatie en met het expliciete doel om een bijdrage te 

leveren aan de waterkering is nog niet eerder uitgevoerd.  
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6.3 Effectenanalyse van de maatregel ‘Verleggen geul’ 

Tabel 6.3 Effectenanalyse van de maatregel ‘Verleggen geul’. 

Onderwerp Beschrijving Uitkomst van de analyse 

Korte 
termijn 
& 
aanleg 

Lange 
termijn 

Veiligheid 

De (water)veiligheid van het 

achterliggende land kan 

gewaarborgd worden/blijven  

Risico op falen van de waterkering 

(hoog -, gemiddeld 0, laag +) 
+ ? 

 Morfologische robuustheid van de 

oplossing 

Robuustheid uitgedrukt in categorieën  

(hoog, gemiddeld, laag) 
- - 

Ecologie Ecologische duurzaamheid   
Duurzaamheid in categorieën (hoog, 

gemiddeld, laag) 
- ? 

 Morfodynamiek 

Ruimte voor morfologische 

veranderingen in de bodemligging  

(hoog +, gemiddeld o, laag -) 

+ + 

Gebiedsbescherming 

(wNb) 

Instandhoudingsdoelstellingen 

(N2000) – soorten  Categorieën: positieve effecten +, 

geen effecten 0, mogelijk licht 

negatieve effecten  -, mogelijk ernstig 

negatieve effecten -- 

0/- 0 

 
Instandhoudingsdoelstellingen 

(N2000) – habitattypen (wNb) 
- ? 

Soortenbescherming 

(wNb) 
Pelagische soorten 

expert judgement, inschatting in 

categorieën: geen of positieve 

effecten (geen overtreding van 

artikelen) 0, mogelijk licht negatieve 

effecten (mogelijk overtreding van 

artikelen) -, mogelijk ernstig negatieve 

effecten (zeker overtreding van 

artikelen) -- 

0/- 0 

 Vogels en vleermuizen 0/- 0 

 Zeezoogdieren 0/- 0 

Overige 

soortgroepen 

Benthos en andere grondgebonden 

soorten 

Positief effect +, geen effect 0, 

negatief effect - 
- ? 

 Constructie, directe en indirecte 

effecten op ecologie 

Positief effect +, geen effect 0, 

negatief effect - 
0/- + 

Overig Bouw- en onderhoudskosten 

Categorieën in bedragen, in 

vergelijking met elkaar: - relatief duur; 

0 referentie (maatregel 2012); + 

goedkoop 

0/- ? 

 Innovatie en educatie 

categorieën, geen potentie --, lage 

potentie -, gemiddelde potentie 0, 

hoge potentie +, zeer hoge potentie 

++. 

++ 
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Veiligheid 

Het verleggen van de geul is niet eerder beproefd. Op korte termijn wordt waarschijnlijk door het afsluiten 

van het huidige Vierhuizergat een positieve situatie bereikt voor de veiligheid, doordat de stroming door de 

geul sterk wordt beperkt. De belangrijke vraag is hoelang deze situatie in stand blijft en dit is de reden voor 

het vraagteken bij de lange termijn.  

In tegenstelling tot bij het morfologische baggeren wordt het sediment in het huidige Vierhuizergat niet 

aangebracht in de vorm van een zandbuffer langs de oever. Dat maakt de werking van het verleggen van de 

geul in vergelijking met morfologisch baggeren minder iets zeker voor veiligheid. De robuustheid van 

morfologisch baggeren is daarmee beperkt, het aangebracht zand is dynamisch en kan zal met zekerheid 

verplaatsen. 

 

Ecologie 

De ecologische duurzaamheid is laag beoordeeld, omdat deze ingreep herhaald moet worden. Het 

vraagteken bij de lange termijn is gekoppeld aan de onzekerheid over levensduur. 

De morfodynamiek is positief beoordeeld, omdat zowel op de plek van nieuwe geul, als op de plek van het 

afgesloten huidige Vierhuizergat nog steeds morfologische veranderingen kunnen en zullen plaatsvinden.  

Binnen het wettelijk kader van de Wet Natuurbescherming is het effect tijdens de aanleg op soorten negatief 

beoordeeld. Deze beoordeling is gebaseerd op de verstoring die kan plaatsvinden tijdens aanleg, door licht, 

geluid en zichthinder, waarbij in een groter gebied wordt gewerkt dan de andere maatregelen. Na aanleg zijn 

de effecten op beschermde soorten naar verwachting neutraal. Op de lange termijn is de ontwikkeling en de 

noodzaak tot het herhalen nog niet duidelijk en daarom is hier een vraagteken opgenomen. Wat betreft 

habitattypes is de beoordeling negatief, omdat droogvallende wadplaat wordt omgezet in een geul. 

Weliswaar wordt op de plek van het huidige Vierhuizergat nieuwe wadplaat gecreëerd, maar de optelsom 

geeft een afname van de wadplaten. 

Ten aanzien van de soortbescherming geldt hetzelfde als voor het morfologische baggeren, namelijk dat 

tijdens de aanleg (korte termijn) verbodsbepalingen mogelijk overtreden worden. Op de lange termijn zal dit 

niet meer het geval zijn. Tijdens de aanleg is voor alle soortgroepen een negatief effect mogelijk door de 

verstoring. Op de lange termijn is niet duidelijk wat de effecten zullen zijn, omdat de levensduur niet bekend 

is. Voor het benthos zijn de effecten op korte termijn negatief, omdat zowel op de locatie van de verruiming 

als op die van de suppletie het bodemleven wordt vernietigd.   

De constructie is op korte termijn beoordeeld als neutraal/negatief, omdat waarschijnlijk een deel van de 

bestaande constructie zal worden bedekt met zand. Dat deel vervult dan geen functie meer als hard 

substraat. Bij de lange termijn is een vraagteken geplaatst, omdat niet duidelijk is hoelang de bedekking zal 

duren.  

 

Overig 

De bouwkosten zijn voor de aanleg neutraal/negatief beoordeeld, omdat met de aanleg weliswaar geen 

bijkomende kosten voor stortsteen en dergelijke zijn gemoeid, maar het zand wel over een grotere afstand 

verplaatst dient te worden dan bij het morfologische baggeren. Op lange termijn zijn de kosten niet duidelijk 

omdat deze samenhangen met de herhaaltijd.  

Innovatie en educatie is met een dubbele plus beoordeeld, omdat van deze ingreep veel kan worden 

geleerd. Morfologisch baggeren op een dergelijke locatie en met het expliciete doel om een bijdrage te 

leveren aan de waterkering is nog niet eerder uitgevoerd. 
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6.4 Effectenanalyse van de maatregel ‘Verleggen geul met leidam’ 

Tabel 6.4 Effectenanalyse van de maatregel ‘Verleggen geul met leidam’. 

Onderwerp Beschrijving Uitkomst van de analyse 

Korte 
termijn 
& 
aanleg 

Lange 
termijn 

Veiligheid 

De (water)veiligheid van het 

achterliggende land kan 

gewaarborgd worden/blijven  

Risico op falen van de waterkering 

(hoog -, gemiddeld 0, laag +) 
+ + 

 Morfologische robuustheid van de 

oplossing 

Robuustheid uitgedrukt in categorieën  

(hoog, gemiddeld, laag) 
+ + 

Ecologie Ecologische duurzaamheid   
Duurzaamheid in categorieën (hoog, 

gemiddeld, laag) 
+ + 

 Morfodynamiek 

Ruimte voor morfologische 

veranderingen in de bodemligging  

(hoog +, gemiddeld o, laag -) 

- - 

Gebiedsbescherming 

(wNb) 

Instandhoudingsdoelstellingen 

(N2000) – soorten  Categorieën: positieve effecten +, 

geen effecten 0, mogelijk licht 

negatieve effecten  -, mogelijk ernstig 

negatieve effecten -- 

0/- 0 

 
Instandhoudingsdoelstellingen 

(N2000) – habitattypen (wNb) 
- - 

Soortenbescherming 

(wNb) 
Pelagische soorten 

expert judgement, inschatting in 

categorieën: geen of positieve 

effecten (geen overtreding van 

artikelen) 0, mogelijk licht negatieve 

effecten (mogelijk overtreding van 

artikelen) -, mogelijk ernstig negatieve 

effecten (zeker overtreding van 

artikelen) -- 

0/- 0 

 Vogels en vleermuizen 0/- 0 

 Zeezoogdieren 0/- 0 

Overige 

soortgroepen 

Benthos en andere grondgebonden 

soorten 

Positief effect +, geen effect 0, 

negatief effect - 
- - 

 Constructie, directe en indirecte 

effecten op ecologie 

Positief effect +, geen effect 0, 

negatief effect - 
+ + 

Overig Bouw- en onderhoudskosten 

Categorieën in bedragen, in 

vergelijking met elkaar: - relatief duur; 

0 referentie (maatregfel 2012); + 

goedkoop 

- - 

 Innovatie en educatie 

categorieën, geen potentie --, lage 

potentie -, gemiddelde potentie 0, 

hoge potentie +, zeer hoge potentie 

++. 

+ 
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Veiligheid 

Het aanbrengen van een lange leidam om op deze wijze permanent de geul te verleggen naar een positie 

ver van de dijk is niet eerder toegepast. Op korte en lange termijn geeft de leidam zekerheid over de positie 

van het Vierhuizergat en het wegblijven van stroming bij de oever van de Lauwersmeerdijk, zodat deze 

oplossing positief is beoordeeld.  

De harde constructie de leidam is, is zeer robuust en daarom is morfologische robuustheid positief 

beoordeeld, zowel voor de korte als voor de lange termijn. 

 

Ecologie 

De ecologische duurzaamheid is positief beoordeeld, omdat de deze maatregel ingreep niet herhaald hoeft 

te worden. 

De morfodynamiek is negatief beoordeeld. Weliswaar is in de omgeving van de leidam nog morfologische 

verandering mogelijk, maar de leidam zal fungeren als een ophangpunt voor de getijdegeul Oort en het 

Nieuwe Vierhuizergat, zodat de daadwerkelijk optredende dynamiek beperkt zal blijven.  

De soortbescherming binnen de Wet Natuurbescherming is ten aanzien van het effect tijdens de aanleg net 

als de eerdere maatregelen negatief beoordeeld. Deze beoordeling is het gevolg van de verstoring tijdens de 

aanleg, die vanwege de omvang van de aanlegwerkzaamheden voor de leidam omvangrijker zal zijn dan 

voor de andere maatregelen. Na aanleg zijn de effecten op beschermde soorten naar verwachting neutraal. 

Op de lange termijn is de verwachting dat de ingreep geen negatieve of positieve effecten zal hebben gehad 

op de instandhoudingsdoelen voor de aanwezige soorten en daarom is deze neutraal beoordeeld.  

Wat betreft habitattypes is voor de korte en de lange termijn een licht negatief effect geplaatst, omdat door 

het aanbrengen van hard substraat zandige habitat verdwijnt en er daarmee  permanente veranderingen in 

het habitat zullen plaatsvinden. 

Binnen het wettelijk kader van de soortbescherming onder de Wet Natuurbescherming kunnen er tijdens de 

aanleg (korte termijn) verbodsbepalingen mogelijk overtreden worden. Op de lange termijn zal dit niet meer 

het geval zijn. Op de lange termijn is de verwachting dat de meeste soortgroepen zullen herstellen van de 

ingreep en geen hinder meer ondervinden. De uitzonderingen vormen het benthos en andere 

grondgebonden soorten, omdat een deel van hun habitat permanente verandering ondergaat. 

De constructie is zowel op de lange als de korte termijn positief beoordeeld. Hierbij is rekening gehouden 

met de bij de aanleg ontstane mogelijkheden die het hard substraat biedt als schuilmogelijkheid en 

aanhechtingslocatie.  

 

Overig 

De bouwkosten zijn voor de aanleg negatief beoordeeld, omdat de aanleg relatief duur is ten opzichte van 

andere maatregelen. De aanleg bestaat zowel uit het verplaatsen van zand, als het aanbrengen van veel 

stortsteen en dergelijke. Ook op de lange termijn is het een relatief dure oplossing, omdat vanwege de 

verwachte ontgrondingen bij de kop van de leidam en de mogelijk ontgrondingen aan de zijde waar de geul 

Oort ligt, aanvullende bestortingen moete worden uitgevoerd om de leidam te behouden. 

Innovatie en educatie is met een plus beoordeeld, omdat deze ingreep weliswaar nieuw is als 

beheermaatregel voor deze situatie, maar dat de eindsituatie duidelijk is. 

 

6.5 Overzicht effectenanalyse en onderlinge vergelijking 

De vier effectenanalyses uit de voorgaande paragrafen zijn samengevat in de onderstaande Tabel 6.5. 

Daarbij is gekozen voor een vereenvoudigde weergave van de verschillende onderwerpen. Veiligheid is als 

een aspect weergegeven en morfodynamiek is als apart onderwerp opgenomen. Ecologie is samengevat 

onder vier aspecten, namelijk de veranderingen in habitat, de effecten op soorten, de effecten op het 

benthos en de effecten van de constructie. De eerste twee ecologische criteria zijn gerelateerd aan de Wet 

natuurbescherming. De kosten ook opgenomen, evenals de ‘leerfactor’. Na de tabel volgt een toelichting per 

maatregel. 
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Tabel 6.5 Overzichtstabel met de effectenanalyses voor de vier verschillende maatregelen. 

Onderwerp 

Bestorten 
gecombineerd 
met 
morfologisch 
baggeren 

Morfologisch 
baggeren  

Verleggen geul 
Verleggen geul 
met leidam 

Veiligheid 

De (water)veiligheid van het 

achterliggende land kan 

gewaarborgd worden/blijven 

+ ? ? + 

Morfodynamiek 0 + + - 

Ecologie: Gebieds-

bescherming N2000 – 

habitattypen (wNb) 

- + - - 

Ecologie: Soorten-

bescherming & N2000 - 

soorten (wNb) 

0 0 0 0 

Ecologie: Benthos en andere 

grondgebonden soorten 
- ? ? - 

Ecologie: Constructie + - 0/+ + 

Bouw- en onderhoudskosten 0 ? -/? - 

Innovatie en educatie - ++ ++ + 

 

Bestorten gecombineerd met morfologisch baggeren 

Dit is de referentiemaatregel, zoals deze in 2012 is uitgevoerd. Deze maatregel voldoet voor de veiligheid. 

De belangrijkste negatieve scores zijn gerelateerd aan de verandering in het habitattype dat heeft 

plaatsgevonden door de bedekking van de geulwand met stortsteen. Daar staat de plus tegenover van de 

constructie. Deze maatregel is beproefd op veel verschillende locaties en daarom scoren innovatie en 

educatie laag. 

  

Morfologisch baggeren  

Het belangrijkste aan de effectenanalyse voor het morfologische baggeren zijn de vraagtekens die op 

verschillende plekken staan. Deze vraagtekens zijn gerelateerd aan de beperkte voorspelbaarheid op de 

langere termijn. Het is daardoor niet alleen lastig om vast te stellen hoe lang het positieve effect voor de 

veiligheid tegen overstromingen overeind blijft, maar ook of sprake zal zijn van negatieve effecten op 

benthos. Als de herhaaltijd minder dan vijf jaar is, dan is sprake van een permanente verstoring van het 

bodemleven. Met een herhaaltijd boven de vijf jaar zal volledig herstel kunnen plaatsvinden van het 

bodemleven. Tegenover de vraagtekens staan een positieve beoordeling voor de morfodynamiek en het 

behoud van de habitattypen. De mogelijkheden om van deze maatregel te leren zijn groot, vandaar de 

dubbele plus bij innovatie en educatie.      
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Verleggen geul 

In veel opzichten is de effectenanalyse voor het verleggen van de geul vergelijkbaar met die van het 

morfologisch baggeren, omdat beide ‘zachte maatregelen’ zijn. Het belangrijkste verschil zit in de impact op 

de habitats. Vanwege het graven van een nieuwe geul door een bestaande wadplaat scoort deze maatregel 

negatief op dat onderwerp. Vanwege de afstand waarover het zand moet worden verplaatst bij deze 

maatregel, zijn de aanlegkosten groter dan bij het morfologische baggeren.   

 

Verleggen geul met leidam 

Van de vier maatregelen is dit meest ingrijpende en het is daarom niet verassend dat deze ook deze meeste 

negatief scores heeft staan. De voorspelbaarheid van de maatregel is wel relatief groot, zodat er geen 

vraagtekens zijn opgenomen. De aanleg van de leidam betekent zowel een reductie van de morfodynamiek, 

als een aantasting van de habitattypen. En de aanlegkosten zijn hoog. Van deze maatregelen kan wel 

worden geleerd, maar vanwege de beperkte morfodynamiek minder dan bij de twee voorgaande.  

 

Vergelijking 

Onderlinge vergelijking van de effectenanalyses van de vier maatregelen leert dat: 

• Bestorten gecombineerd met morfologisch baggeren voldoet als referentiemaatregel. 

• De maatregel verleggen geul met leidam de meeste negatieve scores heeft, n combinatie met beperkte 

mogelijkheden om van te leren.   

• De beide ‘zachte maatregelen’ de meeste mogelijkheden bieden om van te leren.  

• De effecten op de habitats bij de maatregel ‘verleggen geul’ zijn beduidend groter dan die van maatregel 

‘morfologisch baggeren’.   

Daarmee is de maatregel ‘morfologisch baggeren’ degene die het meest innovatief is, in combinatie met 

overzichtelijke effecten.  
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7 DISCUSSIE 

 

7.1 Andere maatregelen 

De maatregelen in hoofdstuk 3 hebben een ruimtelijke schaal die is beperkt tot de Waddenzee in de 

nabijheid van het Vierhuizergat. De methodiek voor de effectenanalyse is opgesteld om deze maatregelen 

onderling te kunnen vergelijken. Maatregelen die op een grotere ruimteschaal aangrijpen zijn lastig te 

vergelijken binnen hetzelfde kader, omdat dan ook andere gevolgen moeten worden beschouwd. Hoewel 

dergelijke maatregelen buiten de systeemgrenzen van het onderhavige project vallen, is uit de gevoerde 

gesprekken met belanghebbenden en de werkbijeenkomst gebleken dat het onvermijdelijk is dat deze ter 

sprake komen. Daarom wordt hier kort stil gestaan bij de vier van dergelijke maatregelen.   

 

Reductie kombergingsvolume Vierhuizergat   

De drijvende kracht achter de aanwezigheid van het Vierhuizergat is de getijstroom die het achterliggende 

gebied vult en leegt. Zolang vloed en eb het gebied vullen en legen blijft deze getijstroom in stand en zal het 

Vierhuizergat de positie bij de Lauwersmeerdijk opzoeken. Om het water een andere route op te sturen, 

verder naar het oosten, is het niet voldoende om het Vierhuizergat geheel op te vullen met sediment. Ook 

het kombergingsvolume van het gebied dat nu het Vierhuizergat bedient dient te worden gereduceerd. Deze 

maatregel beoogt precies dat: het opvullen van het Vierhuizergat, in combinatie met het reduceren van het 

kombergingsvolume. Figuur 7.1 toont schematisch op welke deel van het gebied een dergelijke maatregel 

aangrijpt. Het op te vullen gebied kan bijvoorbeeld worden omgezet in een kwelder, waar onder normale 

getijde-omstandigheden geen water wordt geborgen.  

Omdat dit type maatregel niet aansluit bij het huidige beleid en het beheer van de Waddenzee is deze niet 

verder uitgewerkt.   

 

Figuur 7.1 Schematische weergave van het opvullen van het Vierhuizergat met het achterliggende kombergingsgebied. 
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Getij in het Lauwersmeer via de Clevering-sluizen 

Het toelaten van getij in het Lauwersmeer is een maatregel die is gericht op het vergroten van de 

natuurwaarden van het Lauwersmeergebied. De afname van het getijvolume door de afsluiting van de 

Lauwerszee heeft geleid tot verschillende morfologische veranderingen in de kombergingsgebieden van het 

Friesche Zeegat en Lauwers, op de buitendelta en langs de kust. Het is daarom niet onlogisch om te 

veronderstellen dat het terugbrengen van het getij ook tot morfologische veranderingen zal leiden. En omdat 

de morfologische veranderingen na de afsluiting ook hebben bijgedragen aan de huidige ligging van het 

Vierhuizergat, is het logisch om te veronderstellen dat het terugbrengen van het getij ook gevolgen zal 

hebben voor het Vierhuizergat.  

Het toelaten van het getij is op allerlei manieren mogelijk, van het toestaan tot een kleine getijslag in het 

huidige natuurgebied, tot het geheel onder invloed brengen van de voormalige Lauwerszee onder het 

getijregime van de Waddenzee. Vanwege het gebruik en de inrichting van het voormalige 

Lauwerszeegebied voor verschillende functies vereist dat laatste dermate grote ingrepen dat dit in ieder 

geval niet op korte tot middellange termijn zal worden gerealiseerd. De maatregel ‘getij in het Lauwermeer’ 

heeft daarom betrekking op ingrepen om een beperkte getijslag te introduceren via de Clevering-sluizen 

(Figuur 7.2). Grootschaliger varianten, waarvoor de doorstroming-opening naar het Lauwersmeer groter 

dient te worden dan de huidige doorstroomopening van de Clevering-sluizen, zijn hier niet beschouwd.        

 

 

Figuur 7.2 Schematische weergave van het toelaten van getij in het Lauwersmeergebied via de Clevering-sluizen. 

 

De maatregel bestaat primair uit het inrichten van de Clevering-sluizen voor het toelaten van de vloedstroom 

in het Lauwersmeergebied, in combinatie met allerhande inrichtingsmaatregelen in het Lauwersmeergebied. 

Voor de beschouwing van de gevolgen voor het Vierhuizergat is niet van belang op welke wijze het getij 

wordt toegelaten (bijvoorbeeld met of zonder voorziening om energie op te wekken met de getijstroom door 

de sluizen) en welke omvang het getij precies krijgt (hoog- en laagwaterstanden, getijvolume). Het gevolg 

van het toelaten van het getij in het Lauwersmeer is dat er bij vloed via de Zoutkamperlaag iets meer water 

aangevoerd zal worden en bij eb iets meer water zal worden afgevoerd (Figuur 7.2). De omvang van deze 

toename is relatief beperkt ten opzichte van het huidige debiet van de geul. Met het toenemen van het debiet 

van de Zoutkamperlaag zal de omvang van deze geul toenemen. Naar verwachting is deze toename in de 

Zoutkamperlaag niet zo groot dat deze de stroming in de rest van het kombergingsgebied zal beïnvloeden . 

De ligging van het wantij en de de stroming in het Vierhuizergat worden waarschijnlijk niet beïnvloed door 

het toelaten van getij in het Lauwersmeer. De sedimentdynamiek wordt beperkt beïnvloed door het toelaten 
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van het getij. Verondersteld wordt dat het transport van zand door de sluizen beperkt zal zijn, zoals dat ook 

bij de Oosterscheldekering het geval is. Slib wordt wel meegevoerd met de vloedstroom naar het 

Lauwersmeer. In het Lauwersmeer kan het slib bezinken in de ruime geulen, zodat bij eb veel minder tot 

geen slib vanuit het Lauwersmeer terug naar de Waddenzee zal worden getransporteerd. Het Lauwersmeer 

zal als een slibsink gaan werken. Daarmee neemt de beschikbaarheid van slib voor het kombergingsgebied 

iets af. De invloed hiervan op de morfologie van de Waddenzee zal naar verwachting beperkt zijn, omdat 

veel slib beschikbaar is in de Waddenzee.  

 

Hoewel vanuit het verleden een duidelijk invloed van het getij in de Lauwerszee op rest van het 

kombergingsgebied blijkt, lijken de gevolgen van het terugbrengen van getij in het Lauwersmeer via de 

Cleveringsluizen voor de omgeving van het Vierhuizergat beperkt: de waterbeweging in het Vierhuizergat en 

de omgeving daarvan verandert niet, evenmin als de sedimenttransporten. Wel zal de aanvoer van slib iets 

afnemen. Naar verwachting zullen de autonome ontwikkelingen met en zonder getij in het Lauwersmee op 

dezelfde wijze zullen plaatsvinden.  

In termen van effecten kan worden geconstateerd dat het toelaten van het getij in het Lauwersmeer 

waarschijnlijk geen gevolgen heeft voor de veiligheid tegen overstromingen bij de waterkering ter plaatse 

van het Vierhuizergat. Omdat deze maatregel niet voldoet aan de doelstelling voor de maatregelen, heeft 

een verdere analyse van de effecten vanuit het Geulmanagement Vierhuizergat dan ook niet 

plaatsgevonden.  

 

Getij in het Lauwersmeer bij het Vierhuizergat 

De maatregel getij in het Lauwersmeer bij het Vierhuizergat is specifiek gericht op het beïnvloeden van de 

stroming in het Vierhuizergat. Door de stroming in het Vierhuizergat tijdens de eb ‘een duwtje’ te geven 

vanuit een doorlaatmiddel, sluis (beide met behoud van de waterkerende functie van de dijk) of opening (dan 

vervalt de waterkerende functie van de dijk en dient deze overgenomen te worden door een andere dijk), 

wordt de ebstroom weggedrukt van de dijk. De erosie van de geulwand van het Vierhuizergat neemt 

hierdoor af. Figuur 7.3 geeft deze maatregel en de beoogde werking schematisch weer. Vanwege de ligging 

van het restant van de getijdegeul “Robbengat” in het Lauwersmeergebied is wel gesproken van het toelaten 

van het getij in het Robbengat.  

Over de werking van deze maatregel kan zonder verdere analyse geen uitspraak worden gedaan. Het is 

daarvoor nodig om de invloed op de stroming te onderzoeken met een numeriek model van de 

waterbeweging. In samenhang daarmee dient de omvang van het gebied waarin het getij wordt toegelaten te 

worden vastgesteld, evenals de gewenste/noodzakelijke getijslag. Dit is complex onderzoek dat zich slecht 

leent voor vereenvoudigde berekeningen. Ook dient de uitgangssituatie in termen van de stroming (en het 

sedimenttransport) in het huidige Vierhuizergat beter bekend te zijn dan nu.  

Op voorhand kan wel worden vastgesteld dat een dergelijke ingreep niet simpel of eenvoudig kan worden 

uitgevoerd. De waterkerende functie van de dijk dient niet in het geding te komen, of te worden 

overgenomen door een andere dijk. En vanwege de hoge stroomsnelheden en de complexe aanstroming 

vanuit het Vierhuizergat moet een constructie (doorlaatmiddel, sluis en de bijbehorende 

stroomgeleidingsdammen met bodembescherming) zwaar worden uitgevoerd.  

 



 

 

  
 

VERKENNING GEULMANAGEMENT VARIANTEN 

VIERHUIZERGAT 

75 

 

Figuur 7.3 Schematische weergave van het beïnvloeden van de stroming in het Vierhuizergat door toelaten van getij in 
het Lauwersmeergebied via een doorlaatmiddel of sluis. 

 

Verleggen van de dijk (primaire waterkering)  

Door het verleggen van de dijk naar een positie meer landinwaarts in het Lauwersmeer neemt de afstand toe 

tussen de getijdegeul en de primaire waterkering. Op deze wijze wordt een voorland gecreëerd. Voor het 

verleggen van de dijk zijn allerlei varianten denkbaar, elk met eigen gevolgen. Zo is het mogelijk om een 

nieuwe dijk aan te leggen met behoud van de huidige dijk, waarbij de waterkeringsfunctie van de oude dijk 

vervalt. Ook is het mogelijk om de nieuwe dijk aan te leggen en de huidige dijk weg te halen2. De belangrijke 

verschillen tussen deze twee opties zijn de kosten en de kenmerken van het gebied tussen de nieuwe en de 

oude dijk. De kosten voor de maatregel zijn hoger bij het verwijderen van de huidige dijk, die kosten hoeven 

niet gemaakt te worden als deze blijft liggen. De kenmerken van het tussengebied veranderen niet bij het 

behoud van de huidige dijk, tot het moment dat de oude dijk bezwijkt en het getij vanuit de Waddenzee 

toegang krijgt tot het gebied. Als de huidige dijk wordt weggehaald dan krijgt het getij direct toegang tot het 

gebied. Het is ook mogelijk om de huidige dijk slechts gedeeltelijk te verwijderen, zodat het getij toegang 

krijgt tot het tussengebied (Figuur 7.4).  

                                                      

2 Het is niet mogelijk om bij het aanleggen van de nieuwe dijk gebruik te maken van de materialen van de 
huidige dijk, omdat te allen tijde een waterkering aanwezig dient te zijn. Daarom zal eerst een nieuwe 
waterkering aangelegd moeten worden voordat tot het afbreken van de huidige dijk wordt overgegaan. 
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Figuur 7.4 Schematische weergave van het verleggen van de primaire waterkering en het toelaten van getij in het gebied 
tussen de huidige dijk en nieuwe dijk. 

 

De gevolgen van het verleggen van de primaire waterkering zijn: 

• Een toename van de afstand tussen de geulwand van het Vierhuizergat en de primaire waterkering 

(buffer); 

• Zeer langzame verplaatsing van het Vierhuizergat naar de nieuwe primaire waterkering, omdat de 

bestorting nog aanwezig is. Bij blijvende aanwezigheid van de huidige dijk vormt deze ook een obstakel 

voor landwaartse verplaatsing van het Vierhuizergat. 

• Gedurende lange tijd geen noodzaak tot ingrijpen in de geul;  

• Bij het toestaan van getij in het tussengebied zal er een verbindingsgeul gevormd worden met het 

Vierhuizergat. Afhankelijk van het ontwerp zal deze geul op een vaste plaats blijven (bij het maken van 

een doorgang in de huidige dijk) of een dynamisch worden (bij het opruimen van de huidige dijk). 

• Bij het toestaan van getij in het tussengebied ontstaat in plaats van de bestaande (brakwater kwel) natuur 

een zout getij milieu.  

 

In termen van effecten kan worden geconstateerd dat het verleggen van de waterkering betekent dat: 

• De veiligheid tegen overstromingen wordt gegarandeerd.   

• Afhankelijk van de aard van de maatregel, de Waddenzee (iets) groter wordt, of er aan de rand een 

nieuwe overgangszone tussen Waddenzee en vaste wal, met zijn eigen natuurwaarden, ontstaat.   

• De benodigde werkzaamheden mogelijk gevolgen heeft voor de natuur van de Waddenzee. 

• De kosten voor de maatregel relatief hoog zijn. Naast de kosten voor het aanleggen van een (relatief lang 

traject) nieuwe dijk en de werkzaamheden aan de huidige dijk, zijn er additionele kosten voor de 

verwerving van gronden.  

• De educatieve waarde is beperkt, situaties met een primaire waterkering achter een oude dijk zijn op 

meer plekken in Nederland aanwezig (bijvoorbeeld polder Breebaart in de Dollard en bij Schelphoek op 

Schouwen).    
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De gevolgen voor het Lauwersmeergebied worden buiten deze beschouwing gelaten, omdat deze geen 

onderdeel van de methodiek van de effectenanalyse voor de maatregelen in het Vierhuizergat.  

 

7.2 Meten en monitoring in samenhang met modelsimulaties   

Het Vierhuizergat met zijn omgeving is een gebied waar geen uitgesproken trendmatige ontwikkelingen zijn 

waargenomen. Dat, in combinatie met de gewijzigde situatie na de afsluiting van Lauwerszee, maakt het 

lastig om op basis van waarnemingen aan de bodemligging de toekomstige ontwikkelingen te voorspellen. 

Dat betreft zowel de voorspelling van de autonome ontwikkelingen als de ontwikkelingen bij het nemen van 

maatregelen.  

Voor een goed begrip van de processen die ten grondslag liggen aan de waargenomen ontwikkelingen, zijn 

aanvullende waarnemingen en modelstudies nodig. De processen waar deze waarnemingen en 

modelstudies betrekking op hebben zijn de waterbeweging en het sedimenttransport. Metingen van de 

waterbeweging geven informatie om vast te stellen of de numerieke modellen de waargenomen 

waterbeweging voldoende goed weergeven. De modellen geven aanvullende inzichten in informatie die 

lastig (het sedimenttransporten op bepaalde punten) of niet (sedimenttransporten in het gehele gebied onder 

verschillende omstandigheden) te meten is. De samenhang tussen metingen en modelsimulaties is 

hieronder weergegeven.  

 

A. Metingen en modelsimulaties van de waterbeweging (en het initiële sedimenttransport) 

Voor de verificatie van de gemodelleerde waterbeweging zijn metingen van de stroomsnelheden in één of 

meerdere raaien gedurende een getijde periode (bekend als een 13-uursmeting) zeer gewenst. Daarbij dient 

dan ook de bodemligging in die periode te worden ingemeten (dat hoeft niet op dezelfde dag als de 13-

uursmeting, maar tenminste in dezelfde maand). Met deze gegevens kan, in aanvulling op de waterstanden 

van de nabije waterstandsstations worden geverifieerd of de numerieke modelsimulaties waterstanden en 

stroomsnelheden opleveren die overeenkomen met de waarnemingen. Als dat zo is, geeft het vertrouwen in 

de andere uitkomsten van de modelsimulaties.  

 

B. Morfologische modelsimulaties waargenomen ontwikkelingen 

Wanneer voldoende vertrouwen is ontstaan in de modelsimulaties van de waterbeweging, kunnen 

modelsimulaties worden uitgevoerd waarmee de waargenomen morfologische ontwikkelingen in de periode 

2012-2016 worden nagebootst. Deze morfologische simulaties starten met een gemeten bodem en 

berekenen dan de ontwikkelingen van de bodemligging. Bedenk hierbij dat de lokale situatie complex is, 

vanwege het verschil in substraat (de aangebrachte bestorting), de steile geulwanden en sterke krommingen 

in de bochten. Dit maakt het noodzakelijk om een model met een zeer grote ruimtelijke resolutie (een heel 

gedetailleerd modelrooster) te maken, om alle noodzakelijke details mee te nemen. Morfologische simulaties 

voor dit soort gebieden en ontwikkelingen zijn geen ‘standaard’ exercities met morfologische modellen.    

De gemodelleerde bodemontwikkelingen worden vergeleken met de waargenomen veranderingen. Deze 

vergelijking wordt in eerste instantie gebruikt om deze hindcasts te verbeteren, door de modelinstellingen te 

wijzigen. Wanneer de best mogelijke instellingen zijn gevonden, wordt het vergelijken van de uitkomsten 

gebruikt om het vertrouwen in de gemodelleerde ontwikkelingen vast te stellen. 

  

C. Morfologische modelsimulaties toekomstige ontwikkelingen 

Als het vertrouwen in de modeluitkomsten voldoende groot is, kan de stap worden gezet naar het doen van 

voorspellingen met het morfologische model. De voorspellingen kunnen worden ingezet om de autonome 

ontwikkelingen te bepalen en om de gevolgen van maatregelen te bepalen. Overigens is er geen garantie 

dat het vertrouwen in de modeluitkomsten voldoende groot wordt, zodat kan worden gesproken van 

betrouwbare voorspellingen.  

Hierboven zijn de stappen A-B-C voor het meten en modelleren weergegeven als logische opeenvolgende 

stappen, waarbij de uitkomst van de ene stap de opmaat is voor het zetten van de volgende stap. Dit is een 

weergave van de ideale situatie, het is ook mogelijk om stap A over te slaan en direct over te gaan tot het 

uitvoeren van morfologische modelsimulaties. Dat maakt het weliswaar daarna lastiger om duidelijk te krijgen 

waarom bepaalde ontwikkelingen wel of niet plaatsvinden, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot 

minder betrouwbare morfologische modelresultaten.   
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Meten van de bodemligging 

Het meerdere keren per jaar meten van de bodemligging heeft belangrijke inzichten opgeleverd over de 

dynamiek van de morfologie van de omgeving van het Vierhuizergat. Helaas maakt de variatie in de 

ruimtelijke dekking het lastig om kwantitatieve uitspraken te doen over de ontwikkelingen voor toekomstige 

monitoring wordt aanbevolen om sterk te sturen op het meten van steeds eenzelfde gebied dat ook de 

ondiepe aangrenzende gebieden dekt. Hierbij geldt dat een meting minder voor lief wordt genomen als de 

ruimtelijke dekking van de resterende metingen daarmee wordt gegarandeerd.  

 

Meer meten? 

Het lijstje van te meten parameters kan langer worden gemaakt, waarbij rond het Vierhuizergat bijvoorbeeld 

kan worden gedacht aan de erodeerbaarheid van de bodem, de sedimentsamenstelling en het 

sedimenttransport. Wanneer de modeluitkomsten verrassende ontwikkelingen laten zien, zal de vraag naar 

dergelijke metingen toenemen. Voorlopig lijkt een meting van de waterbeweging te voorzien in de 

belangrijkste basisinformatie. Voor toekomstige meetplannen is het zinvol om te kijken hoe dit op andere 

plekken (bijvoorbeeld rond het Zeegat van Ameland) wordt uitgevoerd en wat de praktische meerwaarde 

blijkt te zijn.  

 

Ecologische monitoring 

Het uitvoeren van maatregelen voor het stabiliseren van de geulwand heeft gevolgen voor de ecologie. Om 

goed vast te kunnen stellen welke gevolgen daadwerkelijk optreden is het zinvol om meer inzicht te hebben 

in de ecologische waarde van het gebied. Naar verwachting is de geulbodem ter plaatse zeer dynamisch en 

is het bodemleven beperkt. Dit kan met enkele bodemmonsters worden bevestigd. Daar waar ingrepen in 

wadplaten worden voorzien kan de SIBES monitoring mogelijk gegevens opleveren over het bodemleven, 

De belangrijkste onbekende is de ecologische waarde van het sinds 2012 aanwezige hard substraat. Een 

inventarisatie hiervan is zinvol, om vast te stellen welke ecologische waarde het harde substraat heeft. 

Daarmee wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn van het bedekken van het harde substraat.   

 

7.3 Gebrek aan ervaring en leren van andere ingrepen 

De vraagtekens staan in de effectenanalyses van de ‘zachte’ maatregelen (morfologisch baggeren en 

verleggen geul) bij de lange termijn voor alle onderwerpen waarbij de levensduur van belang is. Dit is dan 

ook de grootste kennislacune voor het uitvoeren van zachte maatregelen ten bate van de veiligheid tegen 

overstromingen bij opdringende getijgeulen. Kennis over de levensduur is noodzakelijk om een goede 

inschatting te maken van de kosten en van de ecologische gevolgen.  

Deze kennis over de levensduur is alleen met zekerheid te verkrijgen door het uitvoeren van een of 

meerdere pilots. Computermodellen voor morfologische ontwikkelingen geven in het beste geval een 

betrouwbare weergave van waargenomen ontwikkelingen. Voorspellingen van dit type ingrepen worden nog 

niet voldoende vertrouwd om hierop beslissingen te baseren.  

Ervaring met ‘zachte’ maatregelen is gewenst, om gemotiveerde keuzes te kunnen maken over de 

bruikbaarheid. In dit rapport zijn drie voorbeelden opgenomen van ‘zachte’ ingrepen in een geulwand, 

namelijk de geulwandsuppletie bij Zoutelande (Figuur 3.5), de geulverlegging bij het Krabbengat (Figuur 3.4) 

en de geulwandsuppletie bij Den Helder (Figuur 3.6). Deze ingrepen bieden nog niet voldoende inzicht om 

een keuze voor een ‘zachte maatregel’ bij het Vierhuizergat op te baseren, omdat de ingrepen verschillen en 

de omgevingsfactoren anders zijn. Alle drie de voorbeelden liggen veel meer blootgesteld aan golven, in de 

omgeving van de buitendelta. En alleen het Krabbengat omvat ‘morfologisch baggeren’, waarbij zand lokaal 

wordt verplaats. Bij de twee andere voorbeelden is het zand aangevoerd vanuit zandwingebieden op de 

Noordzee.   

In de loop van 2017 wordt een geulwandsuppletie uitgevoerd op de zuidwestkop van Ameland, om de 

bestorting op de geulwand van het Borndiep te bedekken en zo te beschermen. Figuur 7.5 toont de 

westzijde van Ameland, met het gebied waar de geulwandsuppletie is voorzien. In Figuur 7.6 is een aantal 

dwarsdoorsneden getoond van opeenvolgende jaren, waarin zichtbaar is dat de geul Borndiep naar de kust 

van Ameland opschuift. In deze dwarsdoorsneden is ook zichtbaar dat deze geul beduidend dieper is dan 

het Vierhuizergat.  
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Een indicatief ontwerp van de geulwandsuppletie is opgenomen in Figuur 7.7. Dit ontwerp is voorlopig, op 

basis van de meest recente gegevens van de bodemligging zal de aannemer het definitieve ontwerp 

opstellen. Naar verwachting zal er ongeveer 2,5 x 106 m3 zand worden gesuppleerd op het onderste deel 

van de geulwand. Het zand wordt aangevoerd vanaf de wingebieden op de Noordzee. De morfologische 

ontwikkeling van deze suppletie zal in detail worden gevolgd door de eerste twee jaar twee keer per jaar 

lodingen uit te voeren en daarna 1 keer per jaar. Mogelijk worden ook nog andere technieken toegepast, om 

een aantal vragen over de ondergrond en het transport van gesuppleerde zand te beantwoorden.  

 

 

Figuur 7.5 Kaart met de westkop van Ameland (aan de rechterzijde), met in de rode rechthoek het gebied waar de 
geulwandsuppletie is voorzien. Raai 46.80 is rood gemarkeerd. 

 

Monitoring van de geulwandsuppletie Ameland zal zinvolle informatie opleveren voor over ontwikkeling van 

een zandlichaam op een steile geulhelling, maar ook deze situatie is niet direct vertaalbaar naar het 

Vierhuizergat. Belangrijke verschillen zijn de herkomst van het zand en de diepte tot waar het zand wordt 

aangebracht. Bij het Vierhuizergat is voorzien in morfologisch baggeren, waarbij het zand lokaal wordt 

gewonnen. De reden hiervoor is het behoud van het doorstroomoppervlakte van het Vierhuizergat. Ook is 

het praktisch gezien niet mogelijk om het zand voor het Vierhuizergat aan te voeren vanaf de Noordzee. De 

vaarafstand tussen wingebied en Vierhuizergat is lag, zodat de kosten hoog oplopen. Verder liggen er 

tenminste twee drempels in de vaarroute die beperkingen opleveren voor het in te zetten materieel. Voor de 

geulwandsuppletie bij Ameland is het hoofddoel het aanvullen van de zandvoorraad van het kustfundament 

en dat kan alleen door het zand aan te voeren vanaf de Noordzee. En vanwege de grote omvang van het 

Borndiep wordt het doorstroom slechts in beperkte mate ‘geknepen’, zodat morfologisch baggeren niet 

noodzakelijk is. 

. 
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Figuur 7.6 Dwarsdoorsneden van raai 4680 voor de periode 2000-2014 (bron: Rijkswaterstaat). 
 

 

    

 

Figuur 7.7 Indicatief ontwerp geulwandsuppletie Ameland raai 4680 (bron: Rijkswaterstaat).  
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

8.1 Verkenning van maatregelen  

Voor de beheerders van de waterkeringen rond de Waddenzee bestaat het instrumentarium bij een 

bedreiging van de waterkering door geuldynamiek op dit moment uit het stabiliseren door het uitvoeren van 

een bestorting. Een voorbeeld daarvan is de ingreep die in 2012 in het Vierhuizergat (een getijdegeul in de 

Waddenzee ten oosten van Lauwersoog) is uitgevoerd en die bestond uit morfologisch baggeren en 

verspreiden in combinatie met het bestorten van de geulwand en de teen daarvan. Innovatieve ingrepen, 

zoals het verplaatsen van de geul of het suppleren van de geulwand worden wel besproken, maar zijn nog 

niet beproefd.  

In de voorliggende verkenning zijn maatregelen verkend voor het Vierhuizergat, waarbij is gekeken naar: 

• De morfologische en waterkeringtechnische noodzaak voor het uitvoeren van een pilot; 

• De vorm van innovatieve beheermaatregelen; 

• De gevolgen van verschillende soorten geulmanagement maatregelen (bestorten en innovatieve 

ingrepen) voor de waterkering, de geuldynamiek en voor de omgeving.   

 

De stabiliteit van de in 2012 aangebrachte bestorting blijkt uit de waarnemingen. De uitgevoerde ingreep is 

effectief en daarmee bestaat vanuit de waterkeringsoptiek geen noodzaak om op korte termijn opnieuw in te 

grijpen. Een maatregel of pilot is vanuit de stabiliteit van de waterkering niet nodig, maar het is wel gewenst, 

omdat een pilot inzicht kan geven in de werking, de levensduur en de effecten van alternatieve, innovatieve 

maatregelen. 

De onderzochte innovatieve maatregelen hebben de vorm van morfologisch baggeren (zandwinnen aan de 

ene zijde van geul en het aanbrengen aan de zijde bij de dijk), het verleggen van de geul en het aanleggen 

van een leidam, in combinatie met het verleggen van de geul. Bij het graven van een alternatieve geul dient 

het bestaande Vierhuizergat te worden afgesloten. Zonder een afdamming zal de alternatieve geul niet als 

zodanig in stand blijven, omdat het bestaande Vierhuizergat de rol in de waterbeweging veel efficiënter 

invult.  

Bij de innovatieve maatregel ‘morfologische baggeren’, waarbij de steile geulwand bij de waterkering wordt 

verflauwd en als het ware uit de dijk wordt ‘geduwd’ is het aan te bevelen om de geul aan de andere zijde te 

verruimen door daar het zand te winnen. De geul zal namelijk weer terug ontwikkelen naar het 

oorspronkelijke doorstroomoppervlakte. Door het aanbrengen van zand te combineren met het winnen blijft 

het doorstroomoppervlakte van de geul behouden. 

Voor een breed scala aan onderwerpen is een effectenanalyse uitgevoerd, waarvan hier de conclusies over 

de morfologische gevolgen voor de omgeving, de levensduur en de ecologische gevolgen worden 

samengevat.   

 

De morfologische gevolgen voor de omgeving hangen samen met de relatie tussen het Vierhuizergat en de 

geul Oort, door de aanwezigheid van het ebschild van het Vierhuizergat die mogelijk medebepalend is voor 

de stabiele ligging van Oort. Het afsluiten van het Vierhuizergat bij het graven van een alternatieve geul 

heeft waarschijnlijk als gevolg dat het ebschild zal gaan eroderen. Daarmee ontstaat de kans de geul Oort 

naar de dijk verplaatst en neemt de kans toe dat ingrepen noodzakelijk worden ter stabilisatie van de oever 

van de dijk. Deze morfologische gevolgen en de noodzaak tot het stabiliseren van de oever van Oort zijn niet 

of beperkt aan de orde bij ingrepen waarbij het huidige Vierhuizergat niet wordt afgesloten.  

 

Veel van de gevolgen hangen samen met de levensduur van de ingreep, omdat de levensduur voor de 

kosten en de ecologische effecten (herhaaltijd versus hersteltijd) bepalend is. Voor de bestortingen geldt dat 

deze tenminste 5 jaar mee gaat en waarschijnlijk beduidend langer. Voor de innovatieve ingrepen met zand 

is de levensduur nog onbekend, maar de morfologische ontwikkelingen zijn al wel duidelijk. De alternatieve 

geul zal altijd naar de positie van het huidige Vierhuizergat verplaatsen, omdat dit de meest efficiënte locatie 

is voor de rol in de waterbeweging van deze geul. Dit geldt ook voor een innovatieve maatregel waarbij de 

geul lokaal wordt verlegd (door aan de noordoostzijde zand te winnen en het op de geulhelling voor de dijk 

terug te plaatsen), ook deze zal zich wederom in de richting van de dijk verplaatsen. De migratie van het 

Vierhuizergat naar de dijk en de huidige ligging van de geul is het logische gevolg van de waterbeweging die 

het lokale kombergingsgebied van het Vierhuizergat bediend. Het initiëren van een stabiele alternatieve geul 
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verder van de dijk is niet mogelijk. Inzicht in de levensduur door het uitvoeren van een pilot heeft veel 

toegevoegde waarde, omdat de kennis hierover niet op een andere wijze verkregen kan worden.  

De ecologische gevolgen van de bestorting lijken mee te vallen, omdat omvang van de bestortingen in het 

Vierhuizergat relatief beperkt is ten opzichte van het totale (geul)areaal in de Waddenzee. Ook is meer 

aandacht gekomen voor de intrinsieke waarde van (kunstmatig) hard substraat in de Waddenzee. En de 

effecten zijn onderling voor de verschillen typen maatregelen vergeleken, waarbij de omvang en impact van 

de bestorting beperkt is in vergelijking met de impact van het baggeren in een droogvallende wadplaat. 

 

8.2 Kennisleemtes en onderzoeksinspanning 

De beheermaatregel bestorting, zoals uitgevoerd in 2012, functioneert. In de toekomst zouden 

veranderingen in de geul opnieuw een bedreiging kunnen vormen voor de stabiliteit van de waterkering. En 

rond de Waddenzee zijn verschillende andere locaties waar de geuldynamiek in de toekomst de stabiliteit 

van de waterkering negatief kan beïnvloeden. Om de beheerders in de toekomst een keuze te geven uit 

deze maatregel en alternatieve maatregelen ontbreekt nog informatie. De kennis over de verwachte 

morfologische ontwikkelingen en daarmee over de levensduur van de alternatieve maatregelen schiet tekort. 

Omdat de levensduur een belangrijke parameter is voor het vaststellen van de kosten en de ecologische 

gevolgen, is dit een kennisleemte die gevuld dient te worden om beslissingen over deze en vergelijkbare 

maatregelen te nemen.  

Morfologische modelsimulaties (bijvoorbeeld met het Delft 3D model) worden niet kansrijk geacht om deze 

kennisleemte in te vullen. Daarvoor is er te weinig ervaring met de modellering op dit detailniveau en te 

weinig vertrouwen in de modeluitkomsten. Een pilot, waarvan de ontwikkeling nauwkeurig wordt gemonitord, 

kan deze kennisleemte wel vullen. Door de monitoringsresultaten te gebruiken voor de validatie van 

numerieke modelsimulaties kan in de toekomst met meer vertrouwen gebruik worden gemaakt van 

morfologische voorspellingen, voor de afweging van verschillende alternatieven.  

De kennisleemte op het vlak van de morfologische ontwikkelingen is niet voorbehouden aan de situatie bij 

het Vierhuizergat. Ook bij het beschouwen van bijvoorbeeld alternatieve routes voor de Vaarweg Holwerd 

Ameland en de ontwikkeling van de geulwandsuppletie bij Zuidwest Ameland ontbreekt kennis en mist een 

betrouwbaar morfologisch voorspelinstrument. Het lijkt zinvol om de behoeften en inzichten die in de 

verschillende projecten worden opgedaan te combineren.     

 

8.3 Aanbevelingen voor het verdere proces 

Het toepassen van een innovatieve ingreep in een pilot geeft inzicht in de werking, de levensduur en de 

effecten op de omgeving. Met dat inzicht wordt een vergelijking van verschillende beheermaatregelen 

mogelijk.  

De kansrijke vorm van een pilot is waarschijnlijk een combinatie van een geulverruiming met een 

geulwandsuppletie. De impact hiervan op de ecologie is relatief beperkt (er hoeft niet te worden gebaggerd 

in wadplaten), maar is voldoende groot om goed te kunnen monitoren.  

Aanbevolen wordt om op voorhand duidelijk vast te stellen dat de pilot éénmalig is en geen aanzet tot het 

begin van een beheercyclus met terugkerende ingrepen in deze vorm. De ontwikkeling van de pilot dient 

goed gemonitord te worden, inclusief een uitgebreide nulmeting. Daarbij zal ook de ecologie van de 

bestorting en de geul worden beschouwd. De resultaten van de pilot zullen worden geëvalueerd, waarbij de 

monitoringsresultaten ook worden  gebruikt om morfologische modellen te voeden.  

En voor een optimale benutting van de pilot en van andere projecten met gerelateerde vraagstelling wordt 

aan bevolen om samenwerking te zoeken met andere programma’s. Het gaat dan om het 

kustlijnzorgprogramma van Rijkswaterstaat, het Kustgenese2 programma voor DGRW en verschillende 

onderzoekstrajecten (onder andere CoCo-Chanel en Seawad). Het is zinvol om de informatie die in 

verschillende trajecten is en wordt verzameld in gezamenlijkheid te beschouwen, om op die manier zoveel 

mogelijk algemeen toepasbare kennis op te doen over de toepassing van verschillende maatregelen voor 

dijkveiligheid en kustbeheer. 
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BIJLAGE A DETAILANALYSE ONTWIKKELINGEN NA 2013 

De grote hoeveelheid gegevens van de bodemligging van na de ingreep in 2012 maakt het mogelijk om in 

veel detail de veranderingen in het Vierhuizergat te beschouwen. In deze bijlag wordt in detail ingegaan op 

de waargenomen veranderingen. In de verschilkaart van de bodemligging van januari 2013 en maart 2016 in 

Figuur 9.1 zijn de verschillende morfologische veranderingen opgenomen (a tot en met h), die hieronder 

worden beschreven: 

a. Stabiele geulwand; 

b. Ontgrondingen bij de teen van de bestortingen en in het westwaartse verlengde ervan; 

c. Afvlakking van de geulverruiming; 

d. Verdieping van het Vierhuizergat, met verplaatsing van het zwaartepunt naar het oosten; 

e. Snelle veranderingen in de ligging en omvang van de vloedschaar met vloedschild; 

f. Snelle veranderingen in de ligging en omvang van het ebschild; 

g. Verschuiving van de flauwe geulwand naar het noorden; 

h. Verdieping van de geul   

 

Figuur 9.1 Verschilkaart van de bodemligging in januari 2013 en maart 2016, met in de blauwtinten de gebieden die 
dieper zijn geworden en in de roodtinten de gebieden die ondieper zijn geworden. 

 

a. Stabiele geulwand 

De bestorte geulwand laat in de verschilkaarten een klein verschil zien in de hoogteligging (de roze kleur 

binnen de groene contour bij a in Figuur 9.1). Deze kleine verandering is waarschijnlijk geen werkelijke 

verandering van de bodemligging, maar een gevolg van (kleine) onnauwkeurigheden bij de metingen van de 

bodemligging. Bij een dergelijke steile helling levert een kleine afwijking in de plaatsbepaling (x,y) of de 

diepte (z) al een verschil in de hoogteligging. In de dwarsdoorsnedes van de geulwand in Figuur 2.18 is 

zichtbaar dat deze in iedere opname op hetzelfde niveau ligt. Dat geldt zelfs voor het kleine ‘piekje’ dat 

zichtbaar is rond NAP -6 m. 

 

b. Ontgrondingen bij de teen van de bestortingen en in het westwaartse verlengde ervan 

In de dwarsdoorsnedes in Figuur 2.18 is bij ‘b’ een van de diepere ontgrondingen zichtbaar die zich bij het 

uiteinde van de bestortingen heeft ontwikkeld. De verdieping hier is in augustus 2016 ongeveer 1 m ten 

opzichte van juni 2013. Deze ontgrondingen vinden niet uniform langs de gehele teen van de bestortingen 



 

 

  
 

VERKENNING GEULMANAGEMENT VARIANTEN 

VIERHUIZERGAT 

86 

plaats, er is sprake van ontgrondingenkuilen, die lokaal ontwikkelen. De mate van ontgronding is overigens 

niet verontrustend. De teen van de bestorting biedt een uitstekende buffer tussen de ontgrondingen en de 

vooroever van de dijk. De ontgrondingenkuilen worden ook aangetroffen in het westwaartse verlengde van 

de ontgrondingen. Mogelijk is het ontstaan van de deze ontgrondingen gekoppeld aan de turbulente wervels 

die ontstaan r   

 

 

Figuur 9.2 Dwarsdoorsnedes van het Vierhuizergat in de periode juni 2013 – augustus 2013 ter plaatse van raai 8 
(locatie in Figuur 2.4). 

 

c. Afvlakking van de geulverruiming 

In de kaart uit januari 2013 in Figuur 2.16 is nog een soort ‘hoekje’ zichtbaar ter plaatse van het deel van de 

geul waar sediment is gewonnen. Dit restant van de winning van het sediment is snel uitgevlakt en in de 

kaarten daarna al niet meer zichtbaar. In de dwarsdoorsnedes in Figuur 2.5 is zichtbaar dat ter plaatse van 

de winning (‘1’) een drempel is ontstaan (c1) in het bereik tussen NAP -3 en -4  en dat het diepere deel van 

de geulwand iets dieper is komen te liggen. Deze veranderingen hebben in een tijdsbestek van een jaar 

plaatsgevonden.  

 

d. Verdieping van het Vierhuizergat, met verplaatsing van het zwaartepunt naar het oosten 

De as van de geul, dat wil zeggen, het diepste deel van de geul, is in de periode na aanleg verdiept en de 

positie van het diepere deel is enigszins uitgebreid naar het oosten. In verschillende dwarsdoorsnedes 

(Figuur 2.18 en Figuur 9.2) is de verdieping van de geul zichtbaar (gemarkeerd met een d).    
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Figuur 9.3 Dwarsdoorsnedes van het Vierhuizergat in de periode juli 2012 – december 2013 ter plaatse van raai 5 
(locatie in Figuur 2.4). 

 

 

Figuur 9.4 Detailkaart van de bodemligging in het Vierhuizergat (opname augustus 2016), met de NAP – 8 m dieptelijn 
uit verschillende opnames. 
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In Figuur 9.5 is een grafiek opgenomen met de ontwikkeling van de doorstroomoppervlaktes onder NAP -4 

m, in de raaien met een substantieel deel dat in dat bereik valt. De verschillende raaien laten verschillende 

ontwikkelingen zien. In raai 6, waar de ontgrondingenkuil tot ontwikkeling was gekomen, is sprake van een 

flinke afname van de doorstroomoppervlakte in 2012, als gevolg van de maatregelen voor de 

geulstabilisatie. Na 2012 heeft enig herstel plaatsgevonden van het doorstroomoppervlak. Ook in raai 7, 8 en 

9 was sprake van een afname van de doorstroomoppervlakte in 2012, door de maatregelen. In deze raaien 

is snel na 2012 de doorstroomoppervlakte groter geworden dan in de situatie voor de ingreep. In de jaren 

daarna is hebben schommelingen plaatsgevonden, boven het niveau van voor de ingreep. In 2013 en 1014 

gingen deze schommelingen nog gelijk op in de raaien 7, 8 en 9. De jaren daarna is meer variatie 

opgetreden tussen de raaien. In Figuur 9.6 zijn de ontwikkelingen van het doorstroomoppervlakte onder NAP 

– 6 m opgenomen, dit betreft de diepe delen van de geul. De afname als gevolg van de ingreep in 2012 is 

zichtbaar in de ontwikkelingen van de raaien 6 tot en met 8. Het doorstroomoppervlak van het diepe deel 

van de raaien 5 en 6 is na de ingreep min of meer stabiel gebleven. Voor raai 6 betekent dit een structurele 

afname ten opzichte van de situatie voor de ingreep. In de raaien 7 en 8 heeft gaandeweg herstel 

plaatsgevonden van het doorstroomoppervlak dat bij de ingreep is afgenomen, zodat de waarden in 2014 

weer rond het oorsponkelijke niveau lagen. Raai 9 is in omvang toegenomen. De toename van de omvang 

van de doorstroomoppervlakte van de diepe delen raai 9 is een indicatie van het uitbreiden van de diepe 

delen van de geul naar het oosten.       

 

 

Figuur 9.5 Grafiek met de oppervlakte van de dwarsdoorsnedes onder de waterdiepte NAP -4 m, voor de raaien 5 tot en 
met 9. 
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Figuur 9.6 Grafiek met de oppervlakte van de dwarsdoorsnedes onder de waterdiepte NAP -7 m, voor de raaien 5 tot en 
met 9. 

 

Deze ontwikkelingen van het diepe deel van de geul betekenen overigens geenszins dat de geul als geheel 

op de locaties van de raaien is toe- of afgenomen, of stabiel gebleven, zelfs onder NAP -4 m betreft het 

minder dan 1/3 van het totale doorstroomoppervlak van de geul. 

 

e. Snelle veranderingen in de ligging en omvang van de vloedschaar met vloedschild 

De aanwezigheid van de vloedschaar met schild aan de noordzijde van het Vierhuizergat is duidelijk 

zichtbaar in alle bodemliggingskaarten die dat gedeelte van de geul omvatten. De ligging van de 

vloedschaar en het bijbehorende schild blijkt bij analyse zeer variabel. In Figuur 9.7 is voor alle 

bodemliggingssets waarin de vloedschaar aanwezig is de NAP -3 m dieptelijn weergegeven. Uit deze 

opeenvolgende kaartjes blijkt dat zowel de omvang van de schaar als van het ebschild in de loop van de tijd 

toe- en afnemen. Een trend in deze ontwikkelingen is niet zichtbaar.    

 

f. Snelle veranderingen in de ligging en omvang van het ebschild 

Voor het ebschild dat de overgang vormt van het Vierhuizergat naar Oort geldt hetzelfde als voor het 

voorgaande punt, namelijk dat er veel veranderingen plaatsvinden, maar dat er geen sprake lijkt te zijn van 

een trendmatige ontwikkeling. In Figuur 9.8 is een aantal dieptelijnen uit verschillende jaren weergegeven, 

waaruit de grote variatie blijkt. Een deel van de variatie bestaat uit het wel, of niet aanwezig zijn van 

megaribbels op de bodem. De grote variatie treedt ook op bij get vloedschaartje met het behorende schild 

dat ten zuidwesten van het ebschild ligt. Deze variatie is duidelijk zichtbaar in de verschillen in de ligging van 

de NAP -3 m dieptelijn in Figuur 9.7.  
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Figuur 9.7 Opeenvolgende kaarten van de bodemligging in het Vierhuizergat met de NAP –3 m dieptelijn. Opeenvolging: 
van linksboven naar linksonder en dan van rechtsboven naar rechtsonder.  
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Figuur 9.8 Detailkaart van de bodemligging van het ebschild in het Vierhuizergat (opname augustus 2016), met de NAP 
– 4 m dieptelijn uit verschillende opnames. 
 

g. Verschuiving van de flauwe geulwand naar het noorden 

In de verschilkaart in Figuur 9.1 is bij g ten zuidwesten van het eigenlijke Vierhuizergat een gebied zichtbaar 

dat een beperkt verondieping (roodroze tint) vertoont. Deze verondieping is ook zichtbaar in de 

dwarsdoorsnedes in Figuur 9.9. In deze dwarsdoorsnedes is ook zichtbaar dat in de meer recente opnames 

vanaf 2015 geen sprake meer is van een verondieping of andere veranderingen.   

 

h. Verdieping van de geul  

Ten noorden van het gebied met verondieping is in de verschilkaart in Figuur 9.1 bij g ten plaatse van de 

geul een gebied zichtbaar dat een beperkte verdieping doormaakt (blauwe tint). Ook in de dwarsdoorsnedes 

in Figuur 9.9 is de deze verdieping zichtbaar, waarbij net als bij het voorgaande punt in de meer recente 

opnames vanaf 2015 geen sprake meer is van verdieping. 

De belangrijkste waarneming op het detailniveau van het Vierhuizergat rond de bestortingen is dat 

grootschalige trendmatige veranderingen ontbreken. Op kleinere schaal zijn de trendmatige ontwikkelingen 

die van de ontgrondingen kuilen bij de teen van de bestorting en de uitbreiding van het diepe deel van de 

geul (NAP -8 m contour) naar het oosten. Verder valt op dat de ondiepe delen van de geul (NAP -3 m en -4 

m) een relatief grote variatie in de ligging vertonen.  
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Figuur 9.9 Dwarsdoorsnedes van het Vierhuizergat in de periode juli 2012 – augustus 2016 ter plaatse van raai 12 
(locatie in Figuur 2.4). 
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