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1 Inleiding 

Dit memo is een van de producten van het SPA project “Toekomstige suppletievolumes” met 

zaaknummer 31083755. 

1.1 Achtergrond 

Om een inschatting te kunnen maken van het moment en de omvang van een eventuele verhoging 

van het jaarlijks suppletievolume, moet de lange-termijnontwikkeling van de kust, en de effecten 

hiervan op de functies van de kust in beeld gebracht worden. De centrale vraagstelling hierbij is: 

welk suppletievolume met welke ruimtelijke verdeelsleutel is op welke termijn nodig om de functies 

van de kust duurzaam te behouden? De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht 

in de effecten van relevante, aannemelijke scenario’s van kustontwikkeling in de komende 100 jaar 

op de functies van de kust. 

 

1.2 Aanpak 
1. Kwalitatief inschatten van de gevolgen van de, deels autonome, ontwikkeling van de kust 

in de komende eeuw bij voortzetting van de huidige suppletiepraktijk. Opstellen van 

hypothesen omtrent morfologische veranderingen in de komende eeuw en hun effecten op 

de functies van de kust; 

2. Vaststellen van de effecten van de verwachte morfologische veranderingen in de komende 

eeuw op de waterbeweging en sedimenttransporten aan de hand van berekeningen met 

numerieke modellen; 

3. Vaststellen van de gevolgen van deze langetermijneffecten voor de functies van de kust; 

4. Inschatten van het benodigde extra volume suppletiezand om eventuele negatieve effecten 

tegen te gaan; 

1.3 Modelberekeningen Hollandse kust 

Op basis van berekeningen met een gekoppelde numeriek model voor golven, waterbeweging 

en sedimenttransport wordt een analyse gemaakt van de veranderingen in de patronen van 

sedimenttransport veroorzaakt door de verwachte bodemveranderingen over 20 en 100 jaar 

(punt 2 in de hierboven beschreven aanpak). Hierbij werken we met bestaande deelmodellen 

voor Ameland, de Wadden, Noord- en Zuid-Holland, de Haringvliet en het Deltagebied.  
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Dit memo beschrijft het model, de modelberekeningen en resultaten die zijn uitgevoerd om een 

antwoord te geven op de vraag welke effecten verwachte bodemveranderingen en 

zeespiegelstijging hebben op de golfvoortplanting, waterbeweging en 

sedimenttransportpatronen langs de Hollandse kust. Vanuit deze effecten zal nog een vertaling 

moeten worden gemaakt naar lange-termijn effecten voor de functies van de kust. 

 

2 Model 

Voor de modellering wordt gebruik gemaakt van een bestaand morfologisch model voor de 

Hollandse kust zoals doorontwikkeld door Van der Hout et al. (2009). Dit model vindt zijn 

oorsprong in verschillende studies ten behoeve van de aanleg van een vliegveld in zee 

(Roelvink et al., 2001a, 2001b). 

2.1 Modelroosters 

Er wordt gebruik gemaakt van twee rekenroosters; een voor de hydrodynamische en 

morfologische berekeningen en een voor de golfberekening, zie Figuur 1. De roostergrootte 

langs de Hollandse kust is ca. 60m x 800 m, verder zeewaarts nabij de laterale randen loopt de 

roostergrootte op tot ongeveer 1500m x 5000m.
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Figuur 1 Rekenroosters Holland Coastal Zone model; rekenrooster hydrodynamica en 

sedimenttransport in zwart, rekenrooster golven in rood. 

2.2 Simulatieperiode en tijdstap 

Het model maakt gebruik van een representatieve periode van 30 dagen (23-04-1999 13:00 tot 

23-05-1999 13:00), met twee doodtij-springtij cycli (van der Hout et al., 2009). De gebruikte 

hydrodynamische tijdstap is 2 minuten, verder is een koppelingsinterval tussen 

waterbewegingsmodel en golfmodel van 30 minuten gebruikt. 

2.3 Bodemschematisatie 

Voor het referentiealternatief is de oorspronkelijk modelbodem gebruikt, welke voor de 

kustzone is gebaseerd op metingen uit de periode 1995-1996 (zie Figuur 2). Binnen deze 

studie zijn 5 modelbodems geconstrueerd waarin de vooroever tussen de doorgaande -8 en -

20m dieptelijn steeds een meter is verdiept, zie Figuur 3 en 4. Met deze modelbodems is het 

effect van versteiling van de kust onderzocht.  
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Figuur 2 Bodemligging Hollandse kust o.b.v. metingen uit de periode 1995-1996. 
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Figuur 3 Gebruikte verdieping vooroever tussen de doorgaande -8 en -20m dieptelijnen, deze 

verdieping met 1 m is opgeschaald naar 2, 3, 4 en 5m en vervolgens opgeteld bij de oorspronkelijke 

modelbodem waarmee de 5 nieuwe modelbodems zijn geconstrueerd. 
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Figuur 4 Kustprofiel bij Wassenaar; oorspronkelijke (1995)- en verdiepte modelbodems.  

 

2.4 Randvoorwaarden en golfklimaat 

De randvoorwaarden voor het model zijn afgeleid in Roelvink et al. (2001a), en bestaan uit 

stroomsnelheden op de zuidelijke rand, waterstanden op de noordelijke en beide westelijke 

randen en debiet voor de rand van de Nieuwe Waterweg. De randvoorwaarden zijn opgegeven 

als astronomische componenten. Het gebruikte golfklimaat is afgeleid door Roelvink et al. 

(2001a) en is gebaseerd op lange-termijn wind- en golfdata van meetstations ‘Eierland’, 

‘IJmuiden’ en ‘Europlatform’, zie Tabel 1.  

 
 

Golf 

conditie 

Hs 

 

[m] 

Tp 

 

[s] 

Dir 

 

[°N] 

U 

 

[m/s] 

Udir 

 

[°N] 

Gewicht 

 

[%] 

W00 0 0 0 0 0 20.95 

W01 1.3 5.5 210 7.3 200 9.95 

W02 1.2 5.7 240 7.2 225 11.93 

W03 1.2 5.8 270 5.9 245 7.46 

W04 1.2 6.1 300 4.8 270 7.86 

W05 1.2 6.5 330 3.4 315 12.73 

W06 1.1 6.3 360 4.2 20 12.06 

W07 2.7 7.2 210 13.3 200 3.02 

W08 2.9 7.2 240 12.9 230 4.72 

W09 3.1 7.8 270 12.6 270 2.74 

W10 3.1 8.0 300 11.9 290 2.54 

W11 3.1 8.4 330 10.5 325 3.05 

W12 2.8 7.8 360 9.1 10 1.04 

Tabel 1 - Overzicht golfcondities 
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2.5 Sedimenttransportmodel 

Sedimenttransport wordt online (elke tijdstap) uitgerekend met de 

sedimenttransportformuleringen van Van Rijn inclusief bodemruwheidvoorspeller (van Rijn, 

2007abc), waarbij een mediane korreldiameter (d50) van 250 µm wordt gebruikt. 

 

3 Scenario’s 

Om de effecten van verwachte bodemveranderingen en zeespiegelstijging op de 

golfvoortplanting, waterbeweging en sedimenttransportpatronen langs de Hollandse kust zijn 6 

modelscenario’s doorgerekend, zie Tabel 2.  

 

Scenario Bodem Zeespiegel 

hcz_run01 oorspronkelijke modelbodem 

(1995) 

huidige situatie, geen 

zeespiegelstijging 

hcz_run02 1m verdiepte vooroever huidige situatie, geen 

zeespiegelstijging 

hcz_run03 

 

2m verdiepte vooroever huidige situatie, geen 

zeespiegelstijging 

hcz_run04 

 

3m verdiepte vooroever huidige situatie, geen 

zeespiegelstijging 

hcz_run05 

 

4m verdiepte vooroever huidige situatie, geen 

zeespiegelstijging 

hcz_run06 

 

5m verdiepte vooroever huidige situatie, geen 

zeespiegelstijging 

Tabel 2 – overzicht scenario’s 

 

4 Resultaten 

Ten behoeve van de vergelijking van de modelresultaten worden in deze memo alleen de netto 

jaarlijkse langstransporten gepresenteerd. Figuur 5 geeft een overzicht van het residueel totaal 

transport in m
3
/m/jaar over alle golfcondities voor het eerste scenario met de oorspronkelijke 

modelbodem. In de figuur zijn in het rood de raaien tussen +3 en -8m NAP aangegeven 

waarvoor de netto jaarlijkse transporten zijn geïntegreerd welke worden gepresenteerd in 

Figuur 6.  

 

De door het model berekende netto jaarlijkse transporten voor de oorspronkelijke modelbodem 

(Figuur 6) zijn goed vergelijkbaar met waarden voor de netto jaarlijkse transporten uit de 

literatuur (van der Hout et al., 2009). Met toenemende verdieping (versteiling) van de 

vooroever tussen -8 en -20 m NAP blijft het netto jaarlijks transport in de brandingszone langs 

de Hollandse kust vrijwel onveranderd. Uitzonderingen hierop zijn het centrale deel van de 

Delflandse kust, waar met toenemende verdieping (versteiling) de transporten afnemen met 

maximaal ca. 20% bij een verdieping van 5m, en de Kop van Noord-Holland, daar neemt het 

netto jaarlijks transport bij toenemende verdieping (versteiling) juist toe met maximaal ca 15% 

bij een verdieping van de vooroever met 5m. De netto jaarlijkse transporten voor dieper water 

(tussen -8 en -20m NAP) nemen in alle gevallen af met toenemende verdieping (versteiling).  
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Figuur 5 Residueel totaal transport (bodem+ suspensie transport) in m

3
/m/jaar (verdund vectorveld) 

over alle golfcondities tezamen voor de modelberekening met de oorspronkelijk modelbodem 

(1995). In het rood zijn de raaien tussen +3 en -8m NAP aangegeven waarvoor de netto jaarlijkse 

transporten zijn geïntegreerd (zie Fig. 6). 
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Figuur 6 Netto jaarlijks langstransporten tussen Hoek van Holland (km 118.5) en Den Helder (km 0) 

voor de modelberekening met de oorspronkelijk modelbodem (1995) en de 5 modelscenarios met 

verdiepte vooroever 

5 Conclusies 

 Een gekoppeld numeriek model voor golven, waterbeweging en sedimenttransport is 

gebruikt om de netto jaarlijkse transporten langs de Hollandse kust te berekenen voor de 

oorspronkelijke modelbodem en voor 5 modelbodems met verdiepte vooroever (tussen de 

-8 en -20m NAP). 

 De door het model berekende netto jaarlijkse transporten voor de oorspronkelijke 

modelbodem zijn goed vergelijkbaar met waarden voor de netto jaarlijkse transporten uit 

de literatuur (van der Hout et al., 2009). 
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 Met toenemende verdieping (versteiling) van de vooroever tussen -8 en -20 m NAP blijft 

het netto jaarlijks transport in de brandingszone langs de Hollandse kust vrijwel 

onveranderd. 

 Uitzondering is het centrale deel van de Delflandse kust waar met toenemende verdieping 

(versteiling) de transporten afnemen met maximaal ca. 20% bij een verdieping van 5m. 

 Langs de Kop van Noord-Holland neemt het netto jaarlijks transport bij toenemende 

verdieping (versteiling) juist toe met maximaal ca 15% bij een verdieping van de vooroever 

met 5m. 

Het wordt aanbevolen om aanvullende berekeningen uit te voeren om de effecten van een in 

volume en hoogte afnemende voordelta op de netto jaarlijkse transporten langs de kop van 

Noord-Holland te bepalen.  
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