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INLEIDING 

 

In 2021 is de Veerse Gatdam, één van de primaire Rijkskeringen en onderdeel van traject 29-1 beoordeeld 

aan het hand van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentatrium (WBI). Als vervolg op de beoordeling werkt 

Rijkswaterstaat een handelingsperspectief uit, waarin wordt verkend wat het benodigde beheer is om de 

waterkerende functie in stand te houden, en welke aspecten van het waterkeringbeheer mogelijk aangepast 

moeten worden op basis van de uitgevoerde beoordeling en het beoordelingsresultaat.  

 

Voorliggende uitwerking van het handelingsperspectief is opgesteld binnen het Programma Rijkskeringen, 

waarin regionale en landelijke dienstonderdelen van Rijkswaterstaat samenwerken aan de opgave voor 

waterveiligheid. Binnen het Programma Rijkskeringen is ook de veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. De 

resultaten van deze veiligheidsbeoordeling [ref. 12] zijn het uitgangspunt van dit rapport. Tijdens de 

beoordeling is het oordeel IIv - voldoet aan de signaleringswaarde toegekend aan de Veerse Gatdam, waarbij 

de kering is beoordeeld als zijnde een duinwaterkering.  

 

Afbeelding 1.1 geeft een overzicht van de ligging van de Veerse Gatdam. Op basis van de legger, zoals 

opgenomen in de beoordelingsrapportage [ref. 12], vormen Jarkusraaien Noord-Beveland_15_280 en 

Walcheren_16_520 de begrenzing van de Veerse Gatdam. Deze is in 1961 aangelegd als een asfaltdam, en 

sindsdien overlaagd met zand, waardoor zich een zandige kustlijn heeft gevormd. Ten oosten en westen 

wordt de kust gevormd door de duinwaterkering van traject 29-1, waar de Veerse Gatdam tevens onderdeel 

van uitmaakt. Ten Oosten van de dam liggen de Banjaard en aansluitend de Oosterscheldekering.  

 

In eerdere beoordelingen was de Veerse Gatdam altijd beschouwd als een reguliere dam en daarom is er 

voor het grootste deel van de Veerse Gatdam geen Basis Kustlijn (BKL) gedefinieerd. De BKL wordt in 

Nederland gebruikt voor het beheren en handhaven van de zandige kust. Het definiëren van een BKL is 

daarom essentieel in het kader van het handelingsperspectief.  

 

 

Afbeelding 1.1 Ligging Veerse Gatdam, met bijbehorende Jarkusraaien 
 

 
 

 

De Banjaard 
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Het doel van deze studie is het bepalen van het handelingsperspectief op basis waarvan de waterveiligheid is 

gewaarborgd maar het benodigde onderhoud zo beperkt mogelijk wordt gehouden.  

 

Om tot het handelingsperspectief te komen is eerst een verkenning van de morfologische ontwikkelingen 

rond de Veerse Gatdam uitgevoerd (hoofdstuk 2). Deze verkenning is uitgevoerd om inzichtelijk maken of in 

de toekomst morfologische ontwikkelingen zouden kunnen leiden tot vermindering van het 

waterveiligheidsniveau. Vervolgens is in hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 5 de basiskustlijn (BKL) afgeleid. Op dit 

moment is voor het grootste gedeelte van de Veerse Gatdam geen BKL vastgesteld. Op de locaties waar wel 

een BKL aanwezig is, is deze vastgesteld op basis van een historische trend van de momentane kustlijn 

(MKL). In voorliggende rapportage is een andere aanpak voorzien voor het vaststellen van de BKL, namelijk 

op basis van een minimaal profiel waarbij de kering juist voldoet aan de waterveiligheid. In hoofdstuk 3 

wordt de gehanteerde methode om tot de BKL te komen toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt geïnventariseerd 

bij welke afmetingen van het duin en het strand nog net wordt voldaan aan de waterveiligheid, het 

zogenoemde minimale profiel. Hierbij wordt tevens de invloed van zeespiegelstijging inzichtelijk gemaakt. 

Op basis van deze informatie wordt in hoofdstuk 5 een ligging van de basiskustlijn (BKL) voorgesteld voor de 

Veerse Gatdam. Het in stand houden van deze BKL is de kern van het handelingsperspectief. De duinafslag 

bij frequentere stormcondities en het handelingsperspectief bij deze frequentere stormcondities wordt 

inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 staan de conclusies en aanbevelingen beschreven. 

Tenslotte staat in hoofdstuk 8 de gehanteerde literatuur. 
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ANALYSE MORFOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

 

Bij het vaststellen van het handelingsperspectief is het belangrijk om te weten welke trend de kustlijn volgt, 

en wat de verwachting voor de toekomst is. Hiertoe is gekeken naar de morfologische ontwikkelingen voor 

de kust van de Veerse Gatdam en de nabijgelegen geulen. Verder zijn de in het verleden uitgevoerde 

suppleties rond de Veerse Gatdam beschouwd. Tenslotte wordt een verwachting uitgesproken voor de 

toekomstige morfologische ontwikkelingen van de Veerse Gatdam. 

 

De meeste informatie uit dit hoofdstuk komt voort uit de Beheerbibliotheek Walcheren [ref. 4] en een 

recente morfologische studie voor Noord-Beveland en Walcheren [ref. 8]. Dit hoofdstuk heeft niet als doel 

om een uitgebreide morfologische studie uit te voeren naar de ontwikkelingen van de kust voor de  

Veerse Gatdam, maar om een algemeen beeld te geven van de dynamiek van de Veerse Gatdam en welke 

effecten dit heeft op het handelingsperspectief van de kering.   

 

Globaal kan de Veerse Gatdam onderverdeeld worden in 3 delen, zoals weergegeven in afbeelding 2.1:  

- een oostelijk gedeelte met veelal dubbele duinenrijen en een geul dicht op de kust (raai 2.800 tot en met 

3.600, rood in onderstaande afbeelding); 

- een min of meer recht kustdeel bestaand uit een enkele duinenrij (raai 3.800 tot en met 4.800, oranje in 

onderstaande figuur);  

- een concaaf kustdeel in het westen (raai 5.000 en 5.200, geel in onderstaande afbeelding). 

 

Voor de beschrijving van de morfologische ontwikkelingen wordt deze onderverdeling als leidraad gebruikt.  

 

 

Afbeelding 2.1 Jarkusraaien van de Veerse Gatdam, met de onderverdeling in 3 onderscheidende gedeeltes geel, oranje en rood  

 omkaderd 
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2.1 Grootschalige morfologische ontwikkelingen 

 

In de nabijheid van de Veerse Gatdam bevinden zich 2 geulen. Parallel aan de kust loopt de getijdegeul 

Schaar van de Onrust. Dit is een vloedgedomineerde geul die is ontstaan tussen 1976 en 1984 [ref. 1]. Ten 

oosten van de Veerse Gatdam bevindt zich de geul Roompot, deze geul was reeds aanwezig bij de aanleg 

van de Oosterscheldekering, maar is dieper geworden ten gevolge van de aanleg en resulterende 

verandering in de stroming. De geul Roompot is lokaal dieper dan NAP -50 m [ref. 4].  

 

Afbeelding 2.2 geeft een weergave van de ontwikkeling van beide geulen nabij de Veerse Gatdam in de 

periode 1964-2011. Zichtbaar is dat de Schaar van de Onrust zich richting de dam verplaatst en dat er een 

connectie tot stand is gekomen tussen de Schaar van de Onrust en de geul Roompot. Omdat een groot deel 

van de Veerse Gatdam zich in een concaaf deel van de kust bevindt, wordt niet verwacht dat de geul hier 

grote invloed zal hebben op de waterveiligheid. Het oostelijk deel vormt hierop een uitzondering. Van  

raai 2.800 tot 3.600 ligt de Schaar van de Onrust dicht bij de kust, resulterend in een minimale strandbreedte 

[ref. 8]. Bij raai 2.800 is de ruimte tussen de duinen en de geul het kleinst, richting het westen krijgt de kust 

geleidelijk meer ruimte. Op basis van de ontwikkeling van de Schaar van de Onrust gedurende de afgelopen 

50 jaar is het niet de verwachting dat de geul op natuurlijke wijze zal verdwijnen en mogelijk verder richting 

de kust migreert, zie ook de volgende paragraaf over suppleties.  
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Afbeelding 2.2 Bathymetrie van de kust voor Noord-Beveland en Oranjezon [ref. 4]. Locatie aangegeven met een rood kader  
 

 
 

2.2 Suppleties 

 

Sinds 1973 hebben er regelmatig suppleties plaatsgevonden rond de Veerse Gatdam [ref. 8]. De meeste 

suppleties zijn strandsuppleties en vonden plaats rond raai 1.600 tot 3.400. Een uitzondering hierop is een 

grootschalige geulwandsuppletie van raai 1.600 tot 3.400 die in 2013 is uitgevoerd. Deze suppletie is zowel 

aan de noord- als zuidzijde van de Schaar van de Onrust uitgevoerd waardoor de geul voor een deel is 

opgevuld. Tot nu toe lijkt het effect van deze suppletie te zijn dat de Schaar van de Onrust stabiel is, en dus 

niet verder landwaarts opschuift [ref. 8]. De structurele erosie van de kust is hiermee echter niet 

tegengegaan en de langetermijneffecten van de suppletie zijn onbekend.  

 

Schaar van de Onrust  

geul Roompot  



10 | 48 Witteveen+Bos | 119857/21-015.363 | Definitief 

Op basis van de uitgevoerde suppleties wordt geconcludeerd dat het oostelijk deel van de Veerse Gatdam 

lastig te onderhouden is en geregelde suppleties behoeft. Voor het handelingsperspectief wordt er vanuit 

gegaan dat het huidige suppletiebeleid in stand wordt gehouden. 

 

 

2.3 Kustlijnontwikkelingen 

 

Om een algemeen beeld te krijgen van de morfologische ontwikkelingen sinds de aanleg van de  

Veerse Gatdam in 1961 is  zowel de kustlijnontwikkeling (deze paragraaf) als de ontwikkeling van  

3 Jarkusraaien (volgende paragraaf) beschouwd; voor elk onderscheidend gedeelte van de dam 1 raai. Voor 

de raai in het midden van de dam is de maatgevende raai uit de beoordeling gehanteerd (raai 4.000)  

[ref. 12]. In het oosten wordt gekeken naar raai 3.200 en in het westen naar raai 5.200. 

 

De momentane kustlijn (MKL) is een standaard indicator en representeert het zandvolume in de vooroever 

en op het strand, tussen de duinvoet (NAP +3 m voor de Veerse Gatdam) en een vastgesteld niveau om en 

nabij de laagwaterlijn. De MKL is een goede maat voor de ontwikkeling van de kustlijn omdat de structurele 

ontwikkelingen voornamelijk plaatvinden in het ‘natte deel’ van het kustprofiel [ref. 11]. Afbeelding 2.3 geeft 

de ontwikkeling van de MKL sinds 1960 weer voor raaien 3.200, 4.000 en 5.200. Er zijn 3 verschillende 

patronen zichtbaar voor de 3 weergegeven raaien. Aan de oostkant van de dam (raai 3.200) is te zien dat de 

kustlijn een negatieve trend vertoont tot rond 1990 een basiskustlijn (BKL) wordt vastgesteld op basis van de 

trend van de kustlijn van 1980 tot 1990. Daarna wordt deze kustlijn gehandhaafd met behulp van suppleties, 

herkenbaar aan het zaagtandpatroon  en de verticale arceringen.  

 

De ontwikkeling van de kustlijn is in raai 4.000 pas vanaf een later stadium te volgen. Dit wordt veroorzaakt 

door de aanleg van de Veerse Gatdam in 1961. Het oostelijke deel van de dam was hiervoor reeds onderdeel 

van de kustlijn, waar het middelste deel van de dam daarvoor een opening in de kust naar het Veerse Gat 

was. Na aanleg van de Veerse Gatdam werd niet de volledige dam ingemeten, daar dit een asfaltdam was, en 

geen onderdeel van de zandige kust. Sinds 1986 wordt de dam consequent meegenomen in de Jarkus-

metingen en kan de MKL jaarlijks bepaald worden. Deze metingen laten een continue aanzanding van de 

kust zien, de MKL ligt steeds verder zeewaarts. Dit wordt deels gevoed door suppleties binnen de raai zelf, 

en van de aangrenzende delen. Ook voor raai 4.000 is een licht zaagtandpatroon zichtbaar.  

 

Ook raai 5.200 laat een sedimenterend patroon zien in de kustlijnontwikkeling. Mogelijk wordt dit 

veroorzaakt door de concave ligging van dit deel van de kust. Vanaf 2014 vlakt de sedimentatie enigszins af. 

Net na de aanleg van de Veerse Gatdam was het strand hier vrij kort, waar in de evenwichtssituatie van een 

concave kust een breder strand verwacht wordt. In de volgende paragraaf wordt de ontwikkeling van de 

dwarsprofielen behandeld, hieruit blijkt dat de toename in MKL van 1994 tot 2014 wordt veroorzaakt door 

het ontstaan van een hoog en breed strand in deze raai. 
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Afbeelding 2.3 Ontwikkeling van de MKL (rode punten) en verwachte trend van de MKL (groene punten) voor raaien 3.200, 4.000 en 5.200 
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2.4 Ontwikkeling Jarkusraaien  

 

De ontwikkelingen van de kustlijn zoals beschreven in voorgaande paragraaf geven een algemeen beeld of 

de kustlijn een erosieve of sedimenterende trend heeft. Welke ontwikkelingen binnen de raai hieraan ten 

grondslag liggen kan niet opgemaakt worden uit de MKL. Hiervoor worden in deze paragraaf de metingen 

van de Jarkusraaien door de jaren heen beschouwd. Dit wordt gedaan voor dezelfde raaien als in de vorige 

paragraaf.  

 

Ontwikkeling oostelijke Jarkusraai 3.200 

Afbeelding 2.4 geeft de ontwikkeling van het profiel van de raai 3.200 over de periode tussen 1965 en 2020. 

In 1965 is de Schaar van de Onrust reeds aanwezig in de Jarkus-meting, echter is het hier nog een relatief 

ondiepe (rond NAP -12 m) en brede geul. In de opvolgende jaren verdiept de Schaar van de Onrust naar 

meer dan NAP -20 m en verplaatst deze landwaarts. Vanaf 1987 is de ligging van de geul min of meer stabiel 

in deze raai. Meer oostelijk verplaatst de geul zich wel nog verder richting de kust [ref. 8]. Tussen 2013 en 

2015 neemt de Schaar van de Onrust plotseling in diepte af. Dit wordt veroorzaakt door de 

geulwandsuppletie uit 2013, toegelicht in paragraaf 2.2. Deze suppletie had een aantal doeleinden. De 

suppletie is uitgevoerd om een deel van de getijstroming te blokkeren, waardoor de stroomsnelheid in de 

geul afneemt en de erosie uiteindelijk vermindert. De vermindering van erosie kan op basis van de laatste 

Jarkus-metingen nog niet bevestigd worden [ref. 8]. De suppletie had verder als doel om als buffer te dienen 

voor verdere erosie, om opdringen van de geul te vertragen. Hierdoor is het strand van de betreffende 

raaien op lange termijn beter te onderhouden.  

 

In de eerste Jarkus-meting (1961) is een breed strand aanwezig, welke versmalt tot 1995. Daarna komt een 

verbreding van het strand op gang, waarbij een aantal duinenrijen in het profiel ontstaan. In de laatste 

Jarkus-metingen zijn 4 duinenrijen zichtbaar in het profiel. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van de 

strandsuppleties die ook terug te zien zijn in de MKL ligging uit de vorige paragraaf. 

 

Ontwikkeling maatgevende Jarkusraai 4.000 

Afbeelding 2.5 laat de ontwikkeling van de maatgevende raai uit de beoordeling (raai 4.000) zien tussen 

1965 en 2020. Ook in deze raai is de Schaar van de Onrust zichtbaar. In 1965 bevindt de geul zich nog buiten 

het meetgebied (voorbij RSP +1.000 m), in de opvolgende jaren beweegt de geulwand zich landwaarts, maar 

minder ver dan voor de oostelijke raaien. Vanaf 1985 is de geulwand min of meer stabiel rond RSP +300 m, 

bij een diepte van NAP -14 m. De geulwandsuppletie is in deze raai niet zo uitgesproken zichtbaar als in de 

oostelijke raai. De Schaar van de Onrust ligt ter plaatse van deze raai verder zeewaarts en is minder diep dan 

voor de oostelijke raaien. 

 

In deze raai ontstaat een geul dicht tegen de dam direct na de aanleg in 1961. Deze geul vult zich in de loop 

der jaren op doordat het strand wordt gevoed door de oorspronkelijke buitendelta van het Veerse Gat. Dit 

gaat gepaard met een sterke toename in de kusthoogte en strandbreedte. In lijn met de MKL ligging uit de 

vorige paragraaf wordt geconcludeerd dat deze toename nog niet vertraagt in de laatste Jarkus-metingen en 

het strand zich blijft uitbouwen. In raai 4.000 ontstaat echter geen breed duinprofiel met dubbele 

duinenrijen, zoals in de oostelijke profielen. Hierdoor is het zandvolume in het duin van deze raai kleiner, wat 

waarschijnlijk heeft veroorzaakt dat deze raai maatgevend was voor de beoordeling. 

 

Ontwikkeling westelijke Jarkusraai 5.200 

Afbeelding 2.6 laat de ontwikkelingen van raai 5.200 van 1965 tot 2020 zien. De Schaar van de Onrust is valt 

buiten de Jarkus-meting van deze raai, zoals de ontwikkeling van de bathymetrie in afbeelding 2.2 ook laat 

zien. In de raai uit 1965 is te zien dat er oorspronkelijk een vrij diepgelegen strand aanwezig is, aflopend van 

circa NAP -2 m naar NAP -4 m. In de daarop volgende jaren worden 2 banken zichtbaar: 1 rond RSP +450 m 

en een ander rond RSP +800 m. Deze banken migreren deels landwaarts richting RSP +100 m en vormen 

deels een hooggelegen voorland vanaf RSP +500 m zeewaarts. Vanaf 1994 is een trend zichtbaar waarbij het 

hooggelegen voorland geleidelijk erodeert en tegelijk een breed hoog strand ontstaat tezamen met een 

tweede duinenrij rond RSP -150 m. Deze ontwikkeling vertraagt vanaf 2014. 
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Afbeelding 2.4 Ontwikkeling profiel Noord-Beveland RSP 3.200 vanaf 1965 tot en met 2020 
 

 
 

Schaar van de Onrust 

Versmalling en verlaging strand (1965-1995) 

Geulwandsuppletie (2013) 

Strandsuppleties 

(1993 - 2020) 
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Afbeelding 2.5 Ontwikkeling profiel Noord-Beveland RSP 4.000 vanaf 1965 tot en met 2020 
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Afbeelding 2.6 Ontwikkeling profiel Noord-Beveland RSP 5.200 vanaf 1965 tot en met 2020 
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2.5 Conclusie morfologische ontwikkelingen 

 

Op basis van de verkenning van de morfologische ontwikkelingen uit dit hoofdstuk, worden de volgende 

conclusies getrokken: 

- aan de oostkant van de Veerse Gatdam (raai 2.800 tot en met 3.600) heeft de kust een erosieve trend. De 

kustlijn wordt hier in stand gehouden door strandsuppleties. Verder vormt landwaartse verplaatsing van 

de Schaar van de Onrust een bedreiging voor de instandhouding van het kustprofiel. Voor het 

handelingsperspectief van de Veerse Gatdam wordt aangenomen dat het huidige suppletiebeleid in 

stand wordt gehouden waarmee de kustlijn op de zelfde locatie blijft; 

- in het middendeel van de Veerse Gatdam (raai 3.800 tot en met 4.800) is de kust sedimenterend. Op 

basis van de ontwikkeling van de MKL lijkt deze trend de komende jaren door te zetten, al gaat er veel 

onzekerheid gepaard met dergelijke voorspellingen. De Schaar van de Onrust is ook zichtbaar in de 

raaien van dit deel van de dam, maar ligt verder zeewaarts en is minder diep dan in de oostelijke raaien. 

Ook is de geulwand in de laatste Jarkus-metingen stabiel. Dit maakt de geul voor dit deel van de dam 

ook in de toekomst een kleinere bedreiging dan voor het oostelijk deel;  

- het westelijk deel van de Veerse Gatdam (raai 5.000 en 5.200) heeft een concave kustvorm. Sinds de 

aanleg van de dam is in dit gedeelte een sedimenterende trend zichtbaar. Deze sedimentatie vertraagt in 

de laatste jaren, maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze trend zal omslaan in een erosieve 

trend.  
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METHODE VOOR BEPALEN BKL 

 

Een belangrijk onderdeel van het handelingsperspectief van de Veerse Gatdam is het bepalen van een 

passende BKL voor de kust van de kering. In dit hoofdstuk worden de termen MKL en BKL toegelicht en de 

methodiek uitgelegd die over het algemeen gehanteerd wordt voor het bepalen van de BKL. Vervolgens 

wordt de relatie tussen de MKL en waterveiligheid beschouwd. Tenslotte wordt de methodiek toegelicht die 

gehanteerd is om te komen tot een passende BKL voor de Veerse Gatdam.  

 

 

3.1 Kustlijnzorg 

 

Sinds 1990 wordt in het kader van het beheer- en onderhoudsprogramma Kustlijnzorg onderhoud aan de 

kust uitgevoerd op basis van een te handhaven basiskustlijn (BKL). De BKL is gebaseerd op het aanwezige 

zandvolume rond de laagwaterlijn voor de periode 1980 tot 1990 [ref. 4]. Aan de hand van dit zandvolume 

wordt per gemeten jaar en per raai de momentane kustlijn (MKL) afgeleid. Dit wordt gedaan op basis van 

het principe uit afbeelding 3.1. Hierin wordt het zandvolume (A) bepaald op basis van een zogenoemde 

rekenschijf rond de laagwaterlijn. Voor de Veerse Gatdam ligt de duinvoet op NAP +3 m, in lijn met punten 

waar reeds een BKL aanwezig is. Met een laagwaterlijn van NAP -1,44 m [ref. 5] ligt de ondergrens van de 

rekenschijf op NAP -5,9 m. De MKL wordt bepaald door het oppervlak van het zandvolume A te delen door 

de dikte van de rekenschijf (2h). De momentane kustlijn wordt uitgedrukt in een afstand tot de 

Rijksstrandpalenlijn (RSP).  

 

De MKL is per raai langs de Nederlandse kust bepaald, en op basis van de trend die hieruit voortkomt is de 

BKL afgeleid. Deze wordt dynamisch gehandhaafd, wat inhoudt dat er wordt gesuppleerd wanneer de BKL 

wordt overschreden, maar anders niet wordt ingegrepen. Voor de dammen die aanwezig zijn langs de kust is 

geen BKL bepaald, maar de stabiliteit van de dam als criterium gekozen [ref. 9]. Dit geldt ook voor de  

Veerse Gatdam, waardoor momenteel een BKL grotendeels ontbreekt. Voor raaien 2.800 tot en met 3.600 is 

wel reeds een BKL gedefinieerd. Deze BKL is vastgesteld op basis van de conventionele manier om een BKL 

vast te stellen, namelijk de kustlijntrend tussen 1980 en 1990. 
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Afbeelding 3.1 Visualisatie van de methode voor de bepaling van de momentane kustlijn (MKL) [ref. 4] 
 

 
 

 

3.2 Kustonderhoud en duinveiligheid 

 

De ligging van de kustlijn (MKL) wordt bepaald zoals in voorgaande paragraaf beschreven. De duinveiligheid 

wordt over het algemeen bepaald met behulp van Duros+, op basis van de duinligging en een afslagprofiel 

voor stormcondities. Er is een verschil tussen de ligging van de MKL en de duinveiligheid. Dit is schematisch 

weergegeven in afbeelding 3.2. Over het algemeen ligt de MKL zone lager dan de afslagzone. De 

bovengrens van de MKL zone bevindt zich op NAP +3 m, terwijl de meeste afslag rond het maatgevend 

hoogwater plaatsvindt, meestal rond NAP +5 m. Dit houdt in dat veranderingen in het profiel niet altijd 

effect hebben op zowel de waterveiligheid als de kustlijnligging. Alleen als veranderingen in de 

overlappende zone plaatsvinden, zoals schematisch weergegeven in onderstaande afbeelding, zal de 

ontwikkeling in de kustlijnligging en waterveiligheid gecorreleerd zijn. Dit is belangrijke informatie om mee 

te nemen in de bepaling van de BKL. 

 

 

Afbeelding 3.2 Schematische weergave MKL-schijf (blauw) en actieve afslagzone (rood) [ref. 3] 
 

 
 

 

3.3 Methode bepalen BKL Veerse Gatdam 

 

Voor de Veerse Gatdam is, behalve voor raaien 2.800 tot en met 3.600, besloten om de BKL niet vast te 

leggen op basis van de kustlijnontwikkeling tussen 1980 en 1990, zoals destijds voor veel andere delen van 
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de Nederlandse kust wel is gedaan. Omdat de dam in 1961 is gerealiseerd, was de kustlijn in die periode nog 

sterk in ontwikkeling. Dit wordt ook duidelijk in de morfologische analyse uit het vorige hoofdstuk.  

 

In onderhavige studie is er gekozen voor een aanpak waarbij de waterveiligheid als uitgangspunt wordt 

gehanteerd, en op basis daarvan een logische BKL wordt gekozen. Er is een analyse uitgevoerd voor de 

maatgevende raai uit de beoordeling van de Veerse Gatdam [ref. 12]. Maatgevend wil zeggen dat voor deze 

raai het afslagprofiel gedurende normomstandigheden het grensprofiel het dichtst benaderd. Op basis van 

deze raai is onderzocht welke profielverkleiningen mogelijk zijn zonder dat de waterveiligheid in het geding 

komt. Het resulterende profiel wordt het ‘minimaal te handhaven profiel’ genoemd. Deze 

profielverkleiningen bestaan uit een verkleining van het duin, het strand of een verplaatsing van een 

voorliggende geul. Voor elk van deze profielverkleiningen wordt tevens de MKL bepaald, zodat een beeld 

wordt gevormd van welke profielaanpassingen tot welke verschuivingen van de MKL leiden. Op basis van de 

resultaten van deze profielverkleiningen en bijbehorende MKL, wordt een logische ligging van de BKL 

gekozen voor de maatgevende raai, welke vervolgens wordt doorvertaald naar de rest van de Veerse 

Gatdam. Tenslotte wordt gecontroleerd of op basis van de gemaakte keuzes niet te vaak onderhoud 

gepleegd dient te worden.  
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4  

 

 

 

 

BEPALEN MINIMAAL TE HANDHAVEN PROFIEL 

 

Om tot een BKL te komen voor de Veerse Gatdam wordt een profiel bepaald waarmee precies aan de 

waterveiligheidseisen wordt voldaan; het minimaal te handhaven profiel. Hiertoe wordt in paragraaf 4.1 eerst 

een beknopte samenvatting gegeven van de resultaten van de beoordeling van de Veerse Gatdam [ref. 12]. 

Omdat niet op voorhand bekend is op welke wijze de dam zal eroderen tot een minimaal profiel, worden er 

in paragraaf 4.2 een aantal mogelijke profielverkleiningen beschouwd waarbij de Veerse Gatdam nog net aan 

de waterveiligheid voldoet. In paragraaf 4.3 wordt het effect van zeespiegelstijging op het minimale profiel 

beschouwd en in paragraaf 4.4 worden de overige functies beschouwd die mogelijk invloed hebben op welk 

profiel minimaal aanwezig moet zijn. In paragraaf 4.5 worden de conclusies gedeeld voor het minimaal te 

handhaven profiel. 

 

 

4.1 Resultaten beoordeling 

 

In de beoordeling Veerse Gatdam [ref. 12], is de dam beoordeeld als een duin volgens het  

WBI-instrumentarium. Hiertoe is gekozen omdat het asfalt 15 jaar geleden al als ‘slecht’ is getypeerd en door 

de aanwezigheid van het duinlichaam dat de dam omkapselt, is het vrijwel onmogelijk geworden om de 

asfaltbekleding kostenefficiënt te beproeven of te onderhouden. Door de Veerse Gatdam als duin te 

beoordelen kan deze ook als dusdanig worden onderhouden, wat meer in lijn ligt met de fysieke kenmerken 

van de kering. Deze paragraaf geeft een kort overzicht van de uitgevoerde beoordeling, voor een volledige 

onderbouwing wordt verwezen naar de rapportage [ref. 12]. 

 

De kering is op het faalmechanisme duinafslag (DA) beoordeeld binnen een toets op maat. Hierbij is gebruik 

gemaakt van het duinveiligheidsmodel Duros+ binnen MorphAn, en is rekening gehouden met de 

aanwezigheid van de inliggende asfaltdam bij de hoeveelheid in rekening te brengen afslag. Er is gebruik 

gemaakt van condities bij een faalkansruimte van 10 % voor het faalmechanisme duinafslag. Dit in verband 

met de aanwezigheid van dijken op andere delen van traject 29-1. 

 

Bij het in rekening brengen van de extra duinafslag ten gevolge van de aanwezigheid van het asfalt is van 

het meest conservatieve scenario uitgegaan waarbij het asfalt lokaal bezwijkt als een bres. Ter plaatse van 

deze bres vindt vervolgens meer erosie plaats door het onthouden zandvolume van de omringende 

asfaltdam. Op basis van Boers et. al [ref. 1] is binnen het damprofiel een extra erosie van 88 % aangehouden. 

Deze extra erosie wordt gedefinieerd als de toename in het afgeslagen zandvolume (m3/m) boven de 

waterlijn ten opzichte van een onverdedigd volledig zandig duin. In de bepaling van het surplus aan zand is 

voor de Veerse Gatdam vanaf het moment dat bresvorming optreed (lees: de asfaltbekleding bezwijkt) een 

extra erosie van 88 % meegenomen ten opzichte van de (berekende) situatie van een onverdedigd volledig 

zandig duin.  

 

De gehanteerde methode bevat een aantal conservatieve aannames. Er wordt bijvoorbeeld vanuit gegaan 

dat het asfalt direct faalt op het moment dat het water het oppervlak van het asfalt bereikt. In werkelijkheid 

zal het asfalt enige sterkte bevatten. Verder is de Veerse Gatdam deels opgebouwd uit caissons, waarna deze 

zijn overlaagd met zand en de asfaltbekleding. De sterkte van de caissons is niet meegenomen in de 

beoordeling, waar uitgegaan is van een volledig zandige kering. Tenslotte is voor de locatie van de asfaltdam 

uitgegaan van het profiel uit 1975. Dit is voor veel raaien het eerste jaar waarin de dam volledig is ingemeten 
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in de Jarkusraaien. In de periode tussen de aanleg (1961) en de inmeting is reeds aanzanding opgetreden. 

Dit geeft een extra marge op de hoeveelheid zand die aanwezig is voordat de asfaltbekleding wordt bereikt. 

 

Afbeelding 4.1 laat het afslagprofiel voor de maatgevende Jarkusraai (raai 4.000) voor het maatgevende jaar 

in de laatste 15 jaar (2005, bovenste figuur) en het afslagprofiel voor de meest recente inmeting voor 

dezelfde raai (2020, onderste afbeelding) zien. De resultaten uit de bovenste figuur waren met name relevant 

voor de beoordeling waarbij de laatste 15 jaar worden beschouwd. De resultaten uit de onderste figuur zijn 

van belang voor het handelingsperspectief, aangezien deze studie de huidige situatie als startpunt hanteert. 

 

In 2005 is het deel van het afslagvolume buiten de dam 65 m3/m is en binnen de dam is het afslagvolume  

83 m3/m. Om rekening te houden met de aanwezigheid van een bres wordt het volume binnen de dam met 

88 % vermeerderd. De extra afslag ten opzichte van de berekening voor een volledig zandig profiel is  

73 m3/m. Deze extra afslag is ingetekend in het bovenste figuur van afbeelding 4.1. Wanneer het 

afslagvolume (A volume) wijzigt, veranderd het toeslag volume (T volume) ook. Conform het Technisch 

Rapport Duinafslag [ref. 10] is het toeslag volume (T volume) 25 % van A volume. Omdat A volume is 

toegenomen tot 156 + 65 = 221 m3/m, is het T volume 55 m3/m. Het T volume is tevens weergegeven in het 

bovenste figuur van afbeelding 4.1. Op basis van de uitgevoerde analyse voldoet de Veerse Gatdam aan de 

signaleringswaarde. Dit betekend dat de dam is goedgekeurd op basis van het faalmechanisme duinafslag 

binnen het WBI. 

 

De onderste figuur in afbeelding 4.1 geeft het afslagprofiel voor de raai uit het jaar 2020. Hier is de extra 

afslag en T volume opgenomen als het G volume. Het G volume is in het MorphAn-model bedoeld om een 

netto langstransport mee te nemen, waardoor extra afslag plaatsvindt. In het geval van de Veerse Gatdam 

wordt dit volume nu aangewend om de extra afslag ten gevolge van de aanwezigheid van het asfalt mee te 

nemen. Het T volume wordt bij deze methode niet aangepast, het extra benodigde T volume is 

verdisconteerd in het G volume. Dit wordt in de rest van deze rapportage als methode gehanteerd om de 

extra afslag ten gevolge van de asfaltdam mee te nemen.  

 

Het afslagvolume van 2020 is kleiner, dit heeft 2 oorzaken: 

- door het hogere strand is er minder accommodatieruimte dan in 2005. Hierdoor vindt in 2020 voor 

dezelfde hydraulische omstandigheden minder afslag plaats; 

- tussen 2005 en 2020 heeft aanzanding van het duinprofiel plaatsgevonden. Hierdoor heeft er reeds meer 

afslag plaatsgevonden voor het asfalt wordt bereikt. Hierdoor hoeft maar over een kleiner deel van het  

A volume een toeslag van 88 % in rekening gebracht te worden.  

 

De conclusie is dat voor de maatgevende Jarkusraai (de raai met de kleinste ruimte tot de norm) voldaan 

wordt aan de waterveiligheid, en dat de ruimte tot de norm in de huidige situatie (jaar 2020) groter is dan in 

het maatgevende jaar uit de beoordeling.  
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Afbeelding 4.1 Boven: resultaat van beoordeling met extra afslag voor maatgevende Jarkusraai RSP 4.000 voor maatgevende afslagpunt conform Duros+ (2005) met ingetekend het damprofiel (aanname: Jarkusraai van 1975). Onder: berekening voor dezelfde Jarkusraai in 2020, waarbij G volume gebruikt is voor  

de extra afslag 

 

 

Avolume buiten damprofiel: 65 m3/m 

Avolume binnen damprofiel: 83 m3/m 

Extra afslag (Avolume*0,88): 73 m3/m 

Nieuw Tvolume: 55 m3/m 
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4.2 Mogelijke profielverkleiningen waterveiligheid 

 

Op basis van voorgaande paragraaf wordt duidelijk dat in de huidige situatie wordt voldaan aan de 

waterveiligheidsnorm. Het is daarom mogelijk om de huidige kustlijn als basiskustlijn (BKL) vast te stellen. 

Echter is dit een conservatief uitgangspunt, en brengt mogelijk onnodige beheer- en onderhoudsinspanning 

met zich mee. De kustlijn kan immers verder landwaarts liggen zonder dat dit leidt tot een 

waterveiligheidsprobleem. In deze paragraaf wordt daarom geïnventariseerd op welke wijze de huidige 

situatie kan veranderen door erosie zonder dat dit de waterveiligheid in gevaar brengt. Het 2020 profiel uit 

de vorige paragraaf wordt op de volgende manieren verkleind: 

- geulmigratie: hierbij wordt kwalitatief bepaald hoe ver landwaarts een geul aanwezig kan liggen zonder 

dat dit invloed heeft op het afslagprofiel; 

- duinversmalling: op basis van duinprofielen uit eerdere jaren wordt geïnventariseerd bij welke 

duinversmalling nog net aan de waterveiligheid wordt voldaan. De duin wordt versmalt tot de hoogte 

waarop deze weer logisch aansluit op het huidige strand (meestal op circa NAP +2 m). Als uitgangspunt 

wordt gehanteerd dat het strandprofiel en locaties van de geulen uit 2020 gehandhaafd blijft; 

- strandverlaging: bij de strandverlaging wordt het duinprofiel van 2020 behouden, en wordt het strand 

zeewaarts vanaf de NAP +5 m hoogtelijn verlaagd tot nog net aan de waterveiligheid wordt voldaan; 

- combinatie duinversmalling en strandverlaging: hierbij wordt gekeken naar een logische combinatie 

van duinversmalling en strandverlaging waarbij nog net aan de waterveiligheid wordt voldaan. 

 

Elk van deze aanpassingen leidt tot een andere kustligging en dus tot een andere potentiële ligging van de 

BKL. Voor elk van deze aangepaste profielen is de kustligging bepaald, uitgedrukt in de momentane kustlijn 

(MKL) van het betreffende profiel. De analyse wordt uitgevoerd voor het maatgevende profiel uit de 

beoordeling (raai 4.000, jaar 2020), met een MKL ligging van RSP +182 m. Deze informatie geeft input voor 

het volgende hoofdstuk, waarin een BKL wordt bepaald voor de volledige Veerse Gatdam.  

 

 

4.2.1 Geulmigratie  

 

De migratie van geulen is een relevant onderdeel van het handelingsperspectief van de Veerse Gatdam.  

De Schaar van de Onrust is voor een groot deel van de dam aanwezig, en is in het oostelijk deel al aanleiding 

geweest voor suppleties. Indien de geul verder landwaarts migreert kan het uiteindelijk de waterveiligheid 

beïnvloeden.  

 

Duinafslag is een faalmechanisme dat sterk afhankelijk is van de sedimentatieruimte (ook wel 

accomodatieruimte genoemd) voor zand dat wordt afgeslagen uit het duin. Geulmigratie vormt een 

probleem voor de waterveiligheid wanneer de geul zich ter hoogte van het aanzandingsprofiel bevindt en 

daarmee de accommodatieruimte in het profiel vergoot. Uit de aanzandingsprofielen van afbeelding 4.1 

blijkt dat het aanzandingsprofiel niet verder zeewaarts rijkt dan circa RSP +25 m. De waterveiligheid zou dan 

in principe pas worden beïnvloed wanneer de landwaartse zijde van de Schaar van de Onrust op deze locatie 

of verder landwaarts ligt. Omdat het aanzandingsprofiel onder andere afhankelijk is van de hoeveelheid 

afslag en de ligging van het strand wordt veiligheidshalve een grenswaarde van RSP +50 m gehanteerd voor 

de aanwezigheid van geulen. De Schaar van de Onrust heeft voor raai 3.200 (de raai waar de geul het meest 

landwaarts is gelegen) tot nu toe niet verder landwaarts gelegen dan RSP +100 m.  

 

 

4.2.2 Duinversmalling 

 

Het profiel van de asfaltdam zou een praktische grens voor het minimale profiel kunnen zijn. Dit profiel 

wordt daarom als uitgangspunt gehanteerd. De exacte ligging van de dam is onbekend. Daarom is voor de 

ligging van dam aangenomen dat deze overeenkomt met de eerste Jarkus-meting waar het damprofiel 

volledig is ingemeten (1973) waarbij 10 m extra teruggang in acht genomen om de aanzanding sinds de 

aanleg (1961) in rekening te brengen en te zorgen dat het profiel na de duinversmalling nog net voldoet aan 

de waterveiligheid. De duinversmalling is circa 20 m ten opzichte van het profiel uit 2020. Afbeelding 4.2 

geeft de uitgevoerde profielaanpassingen voor de duinversmalling (bovenste figuur) en de bijbehorende 
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resultaten van de afslagberekening (onderste figuur). Te zien is dat het verkleinde profiel net voldoet, de 

marge tussen het afslagprofiel en het grensprofiel is 2,25 m. Dit houdt in dat de asfaltbekleding eventueel 

als praktische grens aangehouden zou kunnen worden voor het minimale profiel als het strand op dezelfde 

hoogte blijft liggen. De MKL van dit profiel ligt op RSP +175 m. 

 

 

4.2.3 Strandverlaging 

 

Afbeelding 4.3 geeft de uitgevoerde profielverkleining (bovenste figuur) en resultaten van de 

afslagberekening (onderste figuur) voor een strandverlaging van 3 m zeewaarts vanaf de NAP +5 m 

hoogtelijn ten opzichte van de huidige situatie (Jarkus-meting van 2020). Voor deze profielverkleining wordt 

nog net voldaan aan de waterveiligheid, de marge tussen het afslagprofiel en het grensprofiel is 7,46 m. 

Omdat duinafslag een accomodatieruimte gelimiteerd faalmechanisme is, is de hoeveelheid afslag voor dit 

profiel aanzienlijk hoger dan voor het oorspronkelijke profiel (Jarkus-meting van 2020). Het huidige strand 

van het maatgevende profiel ligt vrij hoog, waardoor er relatief weinig ruimte is voor aanzanding in het 

profiel en golven dissiperen op de vooroever. Door de strandverlaging spelen deze mechanismen een 

kleinere rol in het afslagprofiel en neemt de duinafslag toe. De MKL van het profiel met een strandverlaging 

ligt op  RSP +64 m. 

 

 

4.2.4 Combinatie duinversmalling en strandverlaging 

 

Afbeelding 4.4 geeft de profielverkleining (bovenste figuur) en bijbehorende resultaten van de 

afslagberekening (onderste figuur) voor een gecombineerde duinversmalling en strandverlaging. Het duin is 

10 m versmald en het strand is 2,3 m verlaagd ten opzichte van de inmeting van 2020. Dit wordt gezien als 

een logische profielverkleining, omdat een duinversmalling en strandverlaging waarschijnlijk nooit 

afzonderlijk zullen optreden. Een profielverandering zal over het algemeen een combinatie zijn van een 

verandering in het strandvolume en een verandering in het duinvolume. Bij de gekozen combinatie van 

duinversmalling en strandverlaging wordt nog net voldaan aan de waterveiligheid, de marge tussen het 

afslagprofiel en het grensprofiel is 4,26 m. De MKL van het profiel ligt op RSP +89 m. 
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Afbeelding 4.2 Profielaanpassingen en afslagprofiel voor maatgevende Jarkusraai RSP 4.000 voor het jaar 2020 met een duinversmalling 
 

 

Jarkus-meting 2020 (oorspronkelijk profiel) 

Jarkus-meting eerste inmeting damprofiel (1973) 

Gehanteerd profiel in afslagberekening 
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Afbeelding 4.3 Profielaanpassingen en afslagprofiel voor maatgevende Jarkusraai RSP 4.000 voor het jaar 2020 met een strandverlaging 

 
 

 

 
 

 

 

Jarkus-meting 2020 (oorspronkelijk profiel) 

Gehanteerd profiel in afslagberekening 
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Afbeelding 4.4 Profielaanpassingen en afslagprofiel voor maatgevende Jarkusraai RSP 4.000 voor het jaar 2020 met een gecombineerde strandverlaging en duinversmalling 
 

  

Jarkus-meting 2020 (oorspronkelijk profiel) 

Gehanteerd profiel in afslagberekening 
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4.3 Effect zeespiegelstijging 

 

Een beschouwing van de mogelijke effecten van zeespiegelstijging is onderdeel van het 

handelingsperspectief. De invloed van zeespiegelstijging op de waterveiligheid geeft inzicht in het 

benodigde onderhoud dat in de toekomst verwacht kan worden. Voor het handelingsperspectief van de 

Veerse Gatdam is een analyse uitgevoerd voor het minimale profiel zoals afgeleid in paragraaf 4.2.4, 

gebaseerd op een combinatie van duinversmalling en strandverlaging. In hoofdstuk 5 wordt de BKL bepaald 

aan de hand van de kustlijn horend bij dit minimale profiel. Dat is dan de minimale kustlijn die wordt 

onderhouden en daarom is het logisch om voor dit minimale profiel ook de effecten van zeespiegelstijging 

te onderzoeken. Omdat is gekeken naar de effecten van zeespiegelstijging op het minimale profiel, is er 

marge aanwezig tot het huidige profiel (anno 2020).  

 

Met behulp van de MorphAn module Duros+ is gekeken naar de invloed van zeespiegelstijging voor de 

maatgevende raai (raai 4.000) en het minimale profiel zoals afgeleid in paragraaf 4.2.4, gebaseerd op een 

combinatie van duinversmalling en strandverlaging. Hierbij is de maatgevende waterstand achtereenvolgens 

verhoogd met 25, 50, 75 en 100 cm. De verwachting is dat de golfcondities op diep water niet wijzigen bij 

een stijgende zeespiegel en zijn daarom niet aangepast. Afbeelding 4.5 laat de resultaten zien bij een 

zeespiegelstijging van 25 cm (bovenste figuur) en 100 cm zeespiegelstijging (onderste figuur).  

 

Tabel 4.1 geeft de benodigde strandverhoging om te voldoen aan de waterveiligheid voor verschillende 

zeespiegelstijgingen. Deze strandverhoging is in lijn uitgevoerd met de aanpassingen aan het strand uit 

paragraaf 4.2.3, dus vanaf een niveau van NAP +5 m. Tot en met 50 cm zeespiegelstijging is het voldoende 

als het strand even hard stijgt als de zeespiegel. Bij meer dan 50 cm zeespiegelstijging dient het strand 

harder te groeien, zie tabel 4.1. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het duinprofiel dat effectief 

weerstand biedt tegen afslag verkleint bij een stijgende zeespiegel.  

 

Het meegroeien van het strand bij een stijgende zeespiegel is onderdeel van het handelingsperspectief. Dit 

houdt in dat wanneer de zeespiegel stijgt, zorg moet worden gedragen dat het strand meestijgt. Dit is in lijn 

met het onderhoudsbeleid voor de rest van de zandige Nederlandse kust. In het huidige profiel (anno 2020) 

is nog marge aanwezig tot ingrijpen noodzakelijk is. Het huidige strand is namelijk 2,3 m hoger dan het 

strand van het minimale profiel. Dit betekend dat bij 100 cm zeespiegelstijging, nog steeds een 

strandverlaging van 1 m toegestaan kan worden ten opzichte van de Jarkus-meting uit 2020 voordat 

ingegrepen dient te worden. 

 

 

Tabel 4.1 Benodigde strandverhoging bij zeespiegelstijging voor maatgevende raai (RSP 4.000) met een gecombineerde  

 duinversmalling en strandverlaging 
 

Zeespiegelstijging Benodigde strandverhoging 

0 cm - 

25 cm 25 cm 

50 cm 50 cm 

75 cm 80 cm 

100 cm 130 cm 
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Afbeelding 4.5 Afslagprofiel voor maatgevende Jarkusraai RSP 4.000 voor het jaar 2020 met een duinversmalling en strandverlaging. Boven: 25 cm zeespiegelstijging en onder: 100 cm zeespiegelstijging 
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4.4 Overige functies 

 

De Veerse Gatdam en het strand en duinen die zeewaarts daarvan liggen, bedienen naast de waterveiligheid 

ook nog andere functies. Het gaat dan om natuur en recreatie, waar vooral het strand en de duinen 

belangrijk voor zijn. Voor de recreatie zijn ook het fietspad op de kruin en de damovergangen belangrijk, 

maar daarvoor verandert de situatie niet door het definiëren van een BKL.  

 

 

4.5 Conclusies minimaal te handhaven profiel 

 

In paragraaf 4.2 is onderzocht welke profielverkleiningen mogelijk zijn zodat de Veerse Gatdam nog net 

voldoet aan de waterveiligheidseisen. Een van de conclusies is dat de aanwezigheid van geulen pas invloed 

heeft op het afslagprofiel, wanneer de geulwand zich op RSP +50 m of landwaarts bevindt. De resultaten van 

de overige profielverkleiningen zijn weergegeven in tabel 4.2. 

 

 

Tabel 4.2 Resultaten profielverkleiningen waarbij nog juist wordt voldaan aan de waterveiligheid voor de maatgevende raai  

 (RSP 4.000) ten opzichte van de situatie in 2020 
 

Case Duinversmalling Strandverlaging Ligging MKL 

huidige situatie - - RSP +182 m 

duinversmalling 20 m - RSP +175 m 

strandverlaging - 3 m RSP +64 m 

combinatie 10 m 2,3 m RSP +89 m 

 

 

Te zien is dat de ligging van de MKL en waterveiligheid niet volledig gecorreleerd zijn. Elk van de 

profielverkleiningen voldoet net aan de waterveiligheid, maar de ligging van de MKL loopt sterk uiteen. Voor 

de strandverlaging ligt de MKL het meest landwaarts, omdat de profielverkleining voornamelijk plaatsvindt 

binnen de MKL zone (zie paragraaf 3.2 voor uitleg over de MKL-zone). De MKL van de duinversmalling ligt 

het meest zeewaarts, omdat de duinen zich bijna volledig buiten de MKL zone bevinden.  

 

Wanneer voor het minimale profiel uitsluitend met een duinversmalling rekening wordt gehouden, leidt dit 

waarschijnlijk tot onnodig veel onderhoud. Bij elke strandafslag zullen suppleties uitgevoerd moeten worden, 

waar de hoeveelheid duinafslag waarmee rekening is gehouden waarschijnlijk onrealistisch is zonder dat er 

tevens een strandverlaging optreedt. Wanneer alleen met strandverlaging rekening wordt gehouden kunnen 

problemen ontstaan wanneer er duinversmalling optreedt. Een duinversmalling heeft namelijk maar een 

klein effect op de MKL, maar kan wel een belangrijk effect hebben op de waterveiligheid. Wanneer alleen 

rekening wordt gehouden met een strandverlaging wordt mogelijk te laat ingegrepen bij 

profielverkleiningen. Er wordt daarom geadviseerd om een gecombineerde strandverlaging en 

duinversmalling als ‘minimaal te handhaven profiel’ aan te houden. Dit houdt in dat een profiel gehandhaafd 

dient te worden met een MKL op RSP +89 m met een duinprofiel dat maximaal 10 m landwaarts ligt van het 

huidige duinprofiel. 

 

Op basis van de analyse in paragraaf 4.3 blijkt dat het voorland met de zeespiegelstijging mee dient te 

stijgen voor het profiel met een gecombineerde strandverlaging en duinversmalling als minimaal profiel. Tot 

een zeespiegelstijging van 50 cm dient het voorland 1-op-1 mee te groeien (1 cm zeespiegelstijging is  

1 cm voorlandverhoging). Bij meer dan 50 cm zeespiegelstijging dient het voorland harder mee te groeien. 

Voor een zeespiegelstijging van 75 cm dient het voorland 80 cm te stijgen, voor 100 cm zeespiegelstijging is 

dit 130 cm. Deze waarden gelden als strandverhogingen voor het minimale profiel, tot het huidige profiel is 

marge aanwezig omdat het strand van de Jarkus-meting uit 2020 2,3 m hoger ligt.   
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5  

 

 

 

 

TE HANDHAVEN BASISKUSTLIJN 

 

In dit hoofdstuk wordt een voorstel gedaan voor de ligging van de BKL van de Veerse Gatdam. De te 

handhaven BKL van de Veerse Gatdam wordt gebaseerd op de MKL van het in het vorige hoofdstuk 

afgeleide minimale profiel. Dit wordt doorvertaald naar de overige raaien van de Veerse Gatdam. Hiertoe 

wordt eerst gekeken naar de ligging van de bestaande BKL ter plaatse van en rondom de Veerse Gatdam. 

Vervolgens wordt gekeken naar een logische doorvertaling van het minimale profiel, tenslotte wordt 

samenvattend een BKL voorgesteld. 

 

 

5.1 Ligging bestaande BKL 

 

Afbeelding 5.1 geeft een overzicht van de kustlijnontwikkeling van de Veerse Gatdam. Hierin staan onder 

andere de te verwachten kustlijn (TKL) in 2022 (groene punten) en de huidige BKL (blauwe lijn). De 

gestreepte blauwe lijnen loodrecht op de kustlijn geven de begrenzing van de Veerse Gatdam. Te zien is dat 

voor een deel van de Veerse Gatdam al een BKL gedefinieerd is, namelijk voor raaien 2.800 tot en met 3.600. 

Een overzicht van de ligging van de BKL voor deze punten is gegeven in tabel 5.1. Deze BKL is vastgesteld op 

basis van de conventionele manier om een BKL vast te stellen, namelijk de kustlijntrend tussen 1980 en 1990. 

Verder is op basis van de TKL te zien dat de kustlijn in het westen van de Veerse Gatdam verder zeewaarts 

ligt dan in het oosten.  

 

 

Tabel 5.1 Ligging bestaande BKL voor raaien die onderdeel zijn van de Veerse Gatdam 
 

Raai BKL  

RSP 2.800 RSP +20 m 

RSP 3.000 RSP +1 m 

RSP 3.200 RSP -27 m 

RSP 3.400 RSP -39 m 

RSP 3.600 RSP -53 m 
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Afbeelding 5.1 Overzicht kustlijnontwikkeling Veerse Gatdam met daarin de huidige ligging van de BKL 
 

 
 

RSP +32 m 

RSP -53 m 

RSP +95 m 
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5.2 Doorvertaling maatgevende profiel naar overige profielen  

 

Raai 4.000 is het maatgevende profiel uit de beoordeling van de Veerse Gatdam [ref. 12]. Wanneer het 

minimaal te handhaven profiel van deze raai de basis vormt voor de BKL van alle raaien, zal de ligging voor 

alle raaien voldoende zijn. Wanneer wordt gekozen voor het minimale profiel op basis van een 

gecombineerde duinversmalling en strandverlaging zou voor de gehele Veerse Gatdam een BKL van  

RSP +89 m gelden. Aan de westzijde van de dam sluit dit goed aan op de bestaande BKL (RSP +95 m). 

Echter zal aan de oostzijde een sprong ontstaan waarbij de nieuwe  BKL van de Veerse Gatdam verder 

zeewaarts ligt dan de bestaande BKL aan de oostzijde van de dam.  

 

Om te bepalen of de BKL op basis van de maatgevende raai (raai 4.000) niet te conservatief is voor het 

oostelijk deel van de dam, is een extra analyse uitgevoerd voor raaien RSP 3.400 en 3.600. Raai 3.600 is 

beschouwd vanwege de ver landwaarts gelegen BKL en de mogelijkheid om de verplaatsing die noodzakelijk 

is te beperken. De raaien ten oosten van raai 3.600 hebben allen 2 of meer duinenrijen. Raai 3.400 is 

geselecteerd uit de oostelijke raaien omdat deze de meest landwaartse BKL heeft. De analyse voor het 

bepalen van het minimale profiel is voor deze raai uitgevoerd om vast te stellen of de huidige BKL voldoet 

aan de waterveiligheid. De resultaten van de analyse zijn opgenomen in bijlage I. Hieruit blijkt dat wanneer 

voor raai 3.600 met dezelfde methodiek een duinversmalling en strandverlaging wordt uitgevoerd als voor 

de maatgevende raai, de MKL van het minimale profiel op RSP +27 m ligt. Voor raai 3.600 is een 

strandverlaging van 2 m en een duinversmalling tot het profiel van 1973 in acht genomen. Dit is analoog aan 

de logische gecombineerde profielverkleining van raai 4.000. Voor deze raai kan de BKL dus verder 

landwaarts liggen dan voor het maatgevende profiel (raai 4.000). Echter ligt dit punt verder zeewaarts dan de 

huidige BKL.  

 

Voor raai 3.400 is een minimaal profiel bepaald met een gecombineerde profielverkleining bestaande uit een 

strandverlaging van 3,4 m en een verwijdering van de dubbele duinenrijen, met uitzondering van de 

achterste duinenrij. Uit de analyse van raai 3.400 blijkt dat de huidige BKL voldoet ten aanzien van de 

waterveiligheid. Omdat de BKL van deze raai het meest landwaarts ligt van raaien 2.800 tot en met 3.400, kan 

geconcludeerd worden dat de BKL van alle raaien ten oosten van raai 3.400 ook voldoen ten aanzien van 

waterveiligheid. 

 

 

5.3 Voorgestelde BKL 

 

De voorgestelde BKL is weergegeven in afbeelding 5.2. In het westelijk en middendeel van de  

Veerse Gatdam (raai 3.800 tot en met 5.200) wordt aangeraden om de BKL te baseren op de MKL van het 

minimale profiel van de maatgevende raai. Dit minimale profiel is gebaseerd op het uitgangspunt dat het 

duin maximaal 10 m terugschrijdt en het strand maximaal 2,3 m verlaagt. De strandverlaging heeft een grote 

invloed op de ligging van de BKL, maar voor de duinversmalling geldt dit niet. De geringe invloed van de 

duinversmalling op de ligging van de MKL, en grote invloed op de waterveiligheid is een aandachtspunt 

voor het onderhoud van de Veerse Gatdam. Met inachtneming van de gekozen uitgangspunten voor een 

gecombineerde duinversmalling en strandverlaging is een overschrijding van de BKL een directe 

interventiewaarde voor de waterveiligheid.  

 

Omdat de rijksstrandpalenlijn (RSP punten in de afbeelding) niet de kromming van de Veerse Gatdam volgen 

is een doorvertaling van de ligging van de MKL ten opzichte van RSP naar de ligging van de dam  

(en daarmee het grensprofiel) noodzakelijk. Voor deze doorvertaling is gebruik gemaakt van de extrapolatie 

naar referentieniveau in het grensprofiel. De extrapolatie naar referentieniveau is in MorphAn een locatie die 

op NAP +0 m ingetekend wordt achter het grensprofiel, zie bijvoorbeeld afbeelding 4.5. De grensprofielen 

zijn voor alle raaien aan de achterzijde van de dam ingepast. De extrapolatie naar referentieniveau is 

daarmee een maat voor de ligging van de dam. Voor de maatgevende raai is de afstand tussen de MKL en 

de extrapolatie naar referentieniveau voor het minimale profiel bepaald. Voor de profielen ten westen van 

raai 3.800  is dit als maat aangehouden voor de minimale afstand tussen de achterzijde van de dam en de 

BKL. Op deze wijze is voor elke raai de afstand tussen het grensprofiel en de BKL min of meer gelijk. Op basis 

van de toename in strand- en duinvolume richting het westen van de dam, is dit naar verwachting een licht 
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conservatieve manier van doorvertalen voor deze raaien. Tabel 5.2 geeft een overzicht van de BKL locaties 

die bepaald zijn met deze manier van doorvertalen. 

 

 

Tabel 5.2 Locaties BKL op basis van doorvertaling maatgevende raai voor alle raaien ten westen van raai 3.800 
 

Raai Locatie extrapolatie naar 

referentieniveau in het 

grensprofiel (jaar 2020) 

Afstand extrapolatie naar 

referentieniveau - BKL 

Locatie BKL 

3.800 RSP -207 m 269 m RSP +62 m 

4.000 RSP -180 m 269 m RSP +89 m 

4.200 RSP -176 m 269 m RSP +93 m 

4.400 RSP -194 m 269 m RSP +75 m 

4.600 RSP -216 m 269 m RSP +53 m 

4.800 RSP -244 m 269 m RSP +25 m 

5.000 RSP -251 m 269 m RSP +18 m 

5.200 RSP -283 m 269 m RSP -14 m 

 

 

Voor de oostelijke raaien (raai 2.800 tot en met 3.600), waar reeds een BKL was vastgesteld, is een extra 

analyse uitgevoerd om het minimale profiel voor deze raaien te bepalen. Op basis van deze analyse kan de 

BKL van deze raaien verder landwaarts worden gekozen op RSP +27 m voor raai 3.600 en kan voor de raaien 

ten oosten hiervan de huidige BKL worden behouden. Dit resulteert in de voorgestelde BKL zoals 

weergegeven in afbeelding 5.2. De voorgestelde BKL volgt in grote lijnen de achtergelegen rijksweg, die 

weer de vorm van de oorspronkelijk aangelegde damconstructie volgt. Er zijn 2 knikpunten aanwezig: in het 

oosten waar de enkele duinenrij overgaat in een dubbele duinenrij tussen raaien 3.600 en 3.400, dit knikpunt 

is noodzakelijk vanuit de waterveiligheid. In het westen is ook een knikpunt aanwezig waar de Veerse 

Gatdam eindigt. (Hier zou de BKL verder buitenwaarts gekozen kunnen worden om beter aan te sluiten op 

de BKL van het naastgelegen kustdeel. Er is gekozen om dit niet aan te passen in verband met de 

kustkromming, waardoor er een natuurlijke overgang van de BKL-ligging aanwezig is op deze locatie. Het is 

daardoor logischer om de BKL hier in lijn te laten verlopen met de BKL van de rest van de Veerse Gatdam. 

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de marges die op dit moment aanwezig zijn tussen de voorgestelde BKL en 

de huidig aanwezige MKL op basis van de profielen in 2020. 

 

 

Tabel 5.3 Ligging MKL, BKL en huidige marge tussen MKL en BKL bij voorgestelde BKL 
 

Raai Ligging MKL 

in 2020 

Voorgestelde 

BKL 

Basis voor BKL Marge tussen aanwezige 

MKL (anno 2020) en BKL 

2.800 RSP +29 m geen wijziging 

(RSP +20 m) 

huidige BKL 9 m 

3.000 RSP +36 m geen wijziging 

(RSP +1 m) 

huidige BKL 35 m 

3.200 RSP +55 m geen wijziging 

(RSP -27 m) 

huidige BKL 82 m 

3.400 RSP +66 m geen wijziging 

(RSP -39 m) 

huidige BKL 105 m 

3.600 RSP +93 m RSP +27 m MKL op basis van minimaal profiel raai 3.600, 

wijziging van huidige BKL 

66 m 

3.800 RSP +133 m RSP +62 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 44 m 

4.000 RSP +182 m RSP +89 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 71 m 
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Raai Ligging MKL 

in 2020 

Voorgestelde 

BKL 

Basis voor BKL Marge tussen aanwezige 

MKL (anno 2020) en BKL 

4.200 RSP +220 m RSP +93 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 93 m 

4.400 RSP +246 m RSP +75 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 127 m 

4.600 RSP +261 m RSP +53 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 171 m 

4.800 RSP +273 m RSP +25 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 208 m 

5.000 RSP +278 m RSP +18 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 260 m 

5.200 RSP +309 m RSP -14 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 323 m 

 

 

Voor de overige functies van de Veerse Gatdam (zie paragraaf 4.4) geldt dat voor het deel waar in de huidige 

situatie al een BKL is gedefinieerd en in stand wordt gehouden, de situatie niet zal veranderen. Immers, in de 

enige raai waar een wijziging in de ligging van de BKL wordt voorgesteld, gaat dat om een zeewaartse 

verplaatsing en dat is juist positief voor de overige functies. In de overige raaien waar reeds een BKL is 

vastgesteld blijft de BKL op de huidige plek liggen en verandert de situatie daardoor niet. 

 

Voor het deel van de Veerse Gatdam waar een nieuwe BKL wordt gedefinieerd en onderhouden, verandert 

de huidige situatie in positieve zin. Immers, in de huidige situatie waarin de dam als harde kering wordt 

gezien en onderhouden, is er geen BKL gedefinieerd en worden er geen eisen gesteld aan de ligging van het 

voorliggende strand en duinen. In theorie mag het gehele strand verdwijnen. Met het vastleggen van een 

BKL langs dit deel van de Veerse Gatdam zal er altijd een minimaal strand en duin aanwezig blijven, dat dan 

overigens wel smaller zal zijn dan in de huidige situatie.
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Afbeelding 5.2 Overzicht kustlijnontwikkeling Veerse Gatdam (TKL - groene punten) met daarin de voorgestelde BKL (blauw) en wijzigingen ten opzichte van de huidige BKL (rood) 
 

 
 

RSP +32 m 

RSP +95 m 

RSP +27 m 

RSP -39 m 

RSP -14 m 
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6  

 

 

 

 

AFSLAG BIJ FREQUENTE STORMEN 

 

Om de mate van onderhoud te bepalen die verwacht kan worden, is het niet alleen van belang om de 

morfologische ontwikkelingen in beeld te brengen, maar ook de verwachte afslag tijdens frequente stormen. 

Zo wordt ook inzichtelijk gemaakt of onderhoud noodzakelijk is na een frequente storm. De analyse van dit 

hoofdstuk is uitgevoerd met behulp van zowel Duros+ als XBeach. Er is gekozen om voor beide modellen te 

bepalen wat de voorspelde afslag bij frequente stormen is voor de huidige situatie, om een goed beeld te 

verkrijgen van de hoeveelheid afslag die verwacht kan worden. Duros+ is namelijk goed gevalideerd voor 

normcondities, waar XBeach de processen die tot afslag leiden beter beschrijft.  

 

De afslagberekeningen zijn eerst voor de maatgevende raai uit de beoordeling (RSP 4.000) en de huidige 

situatie (2020). Vervolgens zijn met behulp van Duros+ afslagberekeningen voor de gehele dam uitgevoerd. 

Beide modellen bevatten onzekerheden in hun voorspellingen, maar door de afslag met behulp van beide 

modellen te bepalen wordt de onzekerheid van de berekeningen voor een deel in kaart gebracht, wat 

handvatten geeft voor de interpretatie van de resultaten.  

 

Paragraaf 6.1 geeft een overzicht van de hydraulische belastingen die gehanteerd zijn voor de 

afslagberekeningen. Paragraaf 6.2 geeft de belangrijkste uitgangspunten die gehanteerd zijn voor de 

afslagberekeningen in XBeach en Duros+. Paragraaf 6.3 geeft de resultaten. In paragraaf 6.4 worden de 

conclusies gegeven die uit de afslagberekeningen bij frequente stormen kunnen worden opgemaakt.  

 

 

6.1 Hydraulische belastingen  

 

Om de hoeveelheid duinafslag bij frequente stormen te bepalen zijn de hydraulische belastingen afgeleid 

behorend bij stormen met een terugkeertijd van 10, 30, 100 en 300 jaar. Voor de terugkeertijden van 100 en 

300 jaar zijn de hydraulische belastingen afgeleid met behulp van Riskeer. Hiervoor zijn dezelfde 

uitgangspunten gehanteerd als in de beoordeling van de Veerse Gatdam [ref. 12]. Voor een terugkeertijd 

van 10 en 30 jaar zijn de hydraulische belastingen afgeleid met behulp van een regressieanalyse. Tabel 6.1 

geeft een overzicht van de hydraulische belastingen voor raai RSP 4.000 voor verschillende frequenties. 

 

 

Tabel 6.1 Hydraulische belastingen Veerse Gatdam voor frequente stormen 
 

Frequentie [1/jr] Waterstand [NAP + m] Golfhoogte Hs [m] Piekperiode Tp [s] 

27.907 (norm duinafslag) 5,91 3,77 12,79 

300 4,57 3,12 11,86 

100 4,27 3,01 11,61 

30 3,91 2,90 11,37 

10 3,59 2,80 11,13 
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6.2 Uitgangspunten XBeach en Duros+ 

 

Deze paragraaf geeft de belangrijkste uitgangspunten die gehanteerd zijn voor de afslagberekeningen in 

Duros+ en XBeach. In Duros+ is gebruik gemaakt van de instellingen zoals gehanteerd in hoofdstuk 4 en 

tijdens de beoordeling [ref. 12]. Uitsluitend de waterstand, golfhoogte en -periode zijn aangepast naar de 

waardes uit voorgaande paragraaf om de afslag bij frequente stormen te bepalen. De golfperiode kon niet 

altijd aangepast worden naar de gewenste waarde omdat de minimale golfperiode in Duros+ is vastgesteld 

op 12 seconden. Dit heeft een relatief kleine invloed heeft op de resultaten omdat de beschouwde 

golfperiodes niet veel kleiner zijn dan 12 seconden. 

 

Voor de berekeningen in XBeach dienen meer parameters te worden vastgelegd. De belangrijkste 

uitgangspunten voor de XBeach berekeningen zijn: 

- getijamplitude (springtij): 1,64 m, op basis van de kenmerkende waarden van Roompot Buiten [ref. 5]; 

- getijperiode: 12 uur en 25 minuten [ref. 5]; 

- stormduur 44 uur met een piekduur van 2 uur, conform waterstandsverlopen kust (WTI-2017) [ref. 7]; 

- overige instellingen conform WBI, op basis van de XBeach-1D instellingen gegeven door Deltares [ref. 6]. 

 

Er zijn geen richtlijnen beschikbaar voor het verkorten van de stormduur voor frequente stormen. De 

stormduur is daarom niet aangepast ten opzichte van de maatgevende stormcondities. Dit is  een 

conservatieve aanname omdat de meer frequente stormen naar verwachting korter duren, maar omdat de 

meeste afslag in de piek van de storm plaatsvindt is het effect waarschijnlijk klein. 

 

Net als in de beoordeling en de analyse uit hoofdstuk 4 wordt geen extra toeslag om te compenseren voor 

de aanwezigheid van het asfalt toegepast op het afslagvolume zolang de asfaltbekleding van de dam niet 

wordt doorsneden. 

 

 

6.3 Resultaten afslagberekeningen 

 

Afbeelding 6.1 en afbeelding 6.2 geven de resultaten van de afslagberekeningen in XBeach. Te zien is dat 

voor geen van de beschouwde terugkeertijden de asfaltdam wordt geraakt door het afslagprofiel. Hierbij is 

de ligging van de asfaltdam gebaseerd op de Jarkus-meting uit 1973. Dit is een conservatieve aanname 

omdat in de periode tussen de aanleg (1961) en de inmeting reeds aanzanding heeft opgetreden. Omdat 

voor geen van de frequente stormen de asfaltdam wordt geraakt, kan geconcludeerd worden dat deze 

stormen niet kritisch zijn voor de waterveiligheid. Uit de analyse in hoofdstuk 4 blijkt dat de asfaltdam als 

minimaal profiel voldoet zolang het strand niet verlaagt. Tijdens een frequente storm wordt zand uit het duin 

naar het strand verplaatst en vindt dus aanzanding van het strand plaats, waarmee de situatie nog voldoet 

aan de eisen die gesteld worden aan een minimaal profiel vanuit waterveiligheid. Hiermee kan het asfalt op 

het buitentalud (niet op de kruin, dit ligt op plekken reeds bloot) als signaleringsgrens aangehouden worden 

voor onderhoud na een frequente storm.   

 

Tabel 6.2 geeft een overzicht van de berekende afslagvolumes met XBeach en Duros+. Er is een vergelijking 

gemaakt van de Avolumes, dit is het afslagvolume boven het rekenpeil. Hiertoe is gekozen omdat onder het 

rekenpeil met name aanzanding plaatsvindt en door natuurlijke processen het zand weer terug bij het duin 

zal komen door golfwerking en eolisch transport.  

 

Bij een terugkeertijd van 10 jaar is het berekende Avolume in Xbeach groter dan in Duros+, bij langere 

terugkeertijden neemt het verschil in voorspelde afslag af. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat 

Duros+ een accomodatieruimte gelimiteerd afslagmodel is. Bij hoog frequente stormen beperkt de 

accomodatieruimte de afslag dan in grote mate. XBeach is een procesgebaseerd model en is daarom niet 

accomodatieruimte gelimiteerd. De hoeveelheid afslag die XBeach voorspelt ligt meer in lijn met de 

verwachting dat er altijd in bepaalde mate afslag zal plaatsvinden tijdens een frequente storm. XBeach lijkt 

de hoeveelheid afslag bij frequente stormen daarom beter te kunnen voorspellen. Voor beide modellen 

geldt dat de hoeveelheid afslag tijdens frequente stormen beperkt is.  
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Tabel 6.2 Berekende afslagvolumes voor frequente stormen in XBeach en Duros+ voor RSP 4.000 
 

Terugkeertijd [jr] Avolume XBeach [m3/m] Avolume Duros+ [m3/m] 

10 11 5 

30 16 9 

100 16 12 

300 18 17 
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Afbeelding 6.1 Afslagprofielen XBeach berekeningen voor frequente stormen. Boven: 10 jaar terugkeertijd, onder: 30 jaar terugkeertijd  
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Afbeelding 6.2 Afslagprofielen XBeach berekeningen voor frequente stormen. Boven: 100 jaar terugkeertijd, onder: 300 jaar terugkeertijd 
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Afbeelding 6.3 laat de Duros+ resultaten voor de gehele Veerse Gatdam zien voor een terugkeertijd van  

10 jaar en 300 jaar. De rode lijn geeft de grensprofielen langs de dam, die aan de achterzijde van de 

achterste duinenrij gesitueerd is. De 2 blauwe lijnen geven de afslagpunten langs de dam voor condities met 

een terugkeertijd van 10 jaar (meest zeewaartse lijn) en 300 jaar (landwaartse lijn). Het doel van dit overzicht 

is om een ruimtelijk beeld te geven van de hoeveelheid afslag die frequente stormen kunnen veroorzaken 

langs de kering. De afbeelding laat zien dat de hoeveelheid afslag toeneemt bij een storm met een 

terugkeertijd van 300 jaar ten opzichte van een storm met een terugkeertijd van 10 jaar. Raaien 3.800 tot en 

met 4.400 hebben de kleinste afstand tot het grensprofiel. Voor de oostelijke raaien is de afstand tot de 

grensprofielen het grootst.  

 

Tabel 6.3 geeft de afslagvolumes weer die horen bij de afslagpunten uit afbeelding 6.3. Te zien is dat de 

verschillen tussen de Jarkus-raaien groot zijn. De grootste afslag wordt gevonden bij de oostelijke raaien.  

De grotere afslag lijkt voornamelijk veroorzaakt te worden door een relatief steile eerste duinenrij en 

laaggelegen voorland voor deze raaien. In de afbeelding is tevens te zien dat de afstand tot het grensprofiel 

groot is. Vanuit een waterveiligheidsoogpunt is ingrijpen na een frequente storm daarom niet noodzakelijk 

voor deze raaien. De afstand tot de BKL is voor de oostelijke raaien relatief klein, echter is de verwachting dat 

de kustlijn verder zeewaarts zal verschuiven na een frequente storm, door het toegenomen zandvolume in 

de strandzone. De dynamische handhaving van de kust gaat uit van een natuurlijk herstel van de duinen na 

een frequente storm, zodat het duinvolume weer op niveau is voordat een volgende (zware) storm optreedt.  

 

Raai 3.800 heeft naar verhouding veel afslag voor frequente stormen en een relatief kleine afstand tot de BKL 

(44 m). Vergeleken met de profielwijzigingen die onderzocht zijn in hoofdstuk 4 met behulp van Duros+, zijn 

de berekende afslagvolumes voor frequente stormen klein. De gecombineerde duinversmalling en 

strandverlaging uit paragraaf 4.2.4, die gehanteerd is als minimaal profiel en doorvertaald is naar een BKL 

voor raai 3.800, heeft een duinversmalling van ongeveer 75 m3/m. Dit is exclusief profielwijzigingen voor de 

strandverlaging. Op basis van deze informatie is ingeschat dat frequente stormen ook geen 

waterveiligheidsprobleem vormen voor raai 3.800, uitgaande van natuurlijk herstel van de kust tussen 

frequente stormen. 

 

De afslag wordt met name bepaald door de accommodatieruimte die nog aanwezig is in het profiel bij de 

opgegeven waterstand. Door de hoge strandprofielen in het westen van de Veerse Gatdam, is de afslag hier 

op sommige locaties 0 m3/m. 

 

 

Tabel 6.3 berekende afslagvolumes frequente stormen in Duros+ voor alle Jarkus-raaien van de Veerse Gatdam 
 

Raai Avolume Duros+ terugkeertijd 10 

jaar [m3/m] 

Avolume Duros+ terugkeertijd 300 

jaar [m3/m] 

2.800 34 87 

3.000 2 11 

3.200 4 26 

3.400 6 14 

3.600 3 4 

3.800 14 28 

4.000 5 17 

4.200 0 7 

4.400 0 8 

4.600 0 14 

4.800 0 0 

5.000 2 2 

5.200 0 1 
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Afbeelding 6.3 Overzicht duinveiligheidsmodel Duros+ voor frequente stormen met een terugkeertijd van 10 jaar en 300 jaar 
 

 
 

Grensprofiel 

Afslagpunten 

300 jaar 

Afslagpunten 

10 jaar 
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6.4 Conclusies 

 

Op basis van de analyse in dit hoofdstuk wordt geconcludeerd dat de afslag die wordt veroorzaakt door 

frequente stormen een relatief kleine invloed heeft op het duinprofiel van de Veerse Gatdam.  

De hoeveelheid afslag die plaatsvindt is in het slechtste geval, wanneer wordt uitgegaan van de XBeach 

voorspellingen, 11 m3/m voor een storm met een terugkeertijd van 10 jaar, en 18 m3/m voor een storm met 

een terugkeertijd van 300 jaar. Wanneer wordt uitgegaan van de resultaten uit Duros+ zijn deze 

hoeveelheden kleiner. Omdat voor geen van de frequente stormen de asfaltdam wordt geraakt, kan 

geconcludeerd worden dat deze stormen niet kritisch zijn voor de waterveiligheid. Uit de analyse in 

hoofdstuk 4 blijkt dat de asfaltdam als minimaal profiel voldoet zolang het strand niet verlaagt. Tijdens een 

frequente storm wordt zand uit het duin naar het strand verplaatst en vindt dus aanzanding van het strand 

plaats, waarmee de situatie nog voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een minimaal profiel vanuit 

waterveiligheid. Hiermee kan het asfalt op het buitentalud (niet op de kruin, dit ligt op plekken reeds bloot) 

als signaleringsgrens aangehouden worden voor onderhoud na een frequente storm.   

 

Een enkele frequente storm zal een klein effect hebben op de waterveiligheid, en over het algemeen herstelt 

de kust zich weer in de periode nadat de storm heeft plaatsgevonden. Echter, meerdere opeenvolgende 

frequente stormen met te korte tussenpozen waarbij de kust zich in de tussentijd niet kan herstellen kunnen 

toch voor een significante profielwijziging zorgen. De toetsing op overschrijding van de BKL is reeds 

onderdeel van het programma kustlijnzorg, en valt dus onder het regulier beheer van een duinwaterkering. 

Daarbij kan na een frequente storm visueel gecontroleerd worden of de asfaltdam op het buitentalud 

zichtbaar is, dit een signaleringsgrens voor wanneer onderhoud noodzakelijk is na 1 of meerdere 

opvolgende frequente stormen. De verwachting is dat wanneer er onderhoud aan de Veerse Gatdam 

gepleegd moet worden naar aanleiding van meerdere frequente stormen, dat dit op meer locaties langs de 

Nederlandse kust zal spelen.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

7.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen van de in dit rapport gepresenteerde analyses 

gegeven. Voor het handelingsperspectief is verkend wat het benodigde beheer is om de waterkerende 

functie in stand te houden, en welke aspecten van het waterkeringbeheer mogelijk aangepast moeten 

worden op basis van de uitgevoerde beoordeling en het beoordelingsresultaat. 

 

Omdat de Veerse Gatdam is beoordeeld als een zandige kering, dient een BKL opgesteld en onderhouden  

te worden. Hiertoe zijn een aantal analyses uitgevoerd, waarbij onder andere is gekeken naar de invloed van 

zeespiegelstijging en voorliggende geulen. Het resume van de uitgevoerde analyses is gegeven in  

paragraaf 7.2. In paragraaf 7.3 wordt het voorstel voor de basiskustlijn toegelicht, inclusief de 

aandachtspunten die belangrijk zijn bij het onderhoud van de Veerse Gatdam. 

 

 

7.2 Resume analyses  

 

Morfologische ontwikkelingen 

Een verkenning van de morfologische ontwikkelingen laat zien dat aan de oostkant van de Veerse Gatdam 

(raai 2.800 tot en met 3.600) de kust een erosieve trend heeft. Verder vormt landwaartse verplaatsing van de 

Schaar van de Onrust een bedreiging voor de instandhouding van het kustprofiel aan de oostzijde van de 

Veerse Gatdam. De kustlijn en de ligging van de Schaar van Onrust worden hier in stand gehouden door 

strandsuppleties. Voor het handelingsperspectief van de Veerse Gatdam wordt aangenomen dat het huidige 

suppletiebeleid in stand wordt gehouden en dat dit ook noodzakelijk zal zijn voor de handhaving van de 

BKL. Zolang het huidige suppletiebeleid in stand wordt gehouden, vormen de erosieve trend en de ligging 

van de Schaar van Onrust geen gevaar voor de waterveiligheid van de Veerse Gatdam. 

 

In het middendeel van de Veerse Gatdam (raai 3.800 tot en met 4.800) is de kust sedimenterend. Op basis 

van de ontwikkeling van de MKL lijkt deze trend de komende jaren door te zetten, al gaat er veel 

onzekerheid gepaard met dergelijke voorspellingen. Het westelijk deel van de Veerse Gatdam (raai 5.000 en 

5.200) heeft een concave kustvorm en is sedimenterend, het is niet de lijn der verwachting dat er een 

erosieve trend zal ontstaan in deze raaien.  

 

Minimaal te handhaven profiel 

Er is een verschil tussen de bepaling van de MKL kustlijn (en BKL) en de bepaling van de waterveiligheid. De 

MKL/BKL wordt onderhouden zodat er voldoende zand in de vooroever aanwezig is. Maar de BKL is geen 

maat voor het aanwezige volume zand in het duin. Voor een voldoende waterveilig duin dient er voldoende 

volume zand aanwezig te zijn in het duin en de vooroever. Om de waterveiligheid te blijven garanderen 

dient daarom zowel een BKL in stand te worden gehouden als het duinvolume voldoende te zijn. Wanneer 

het strand niet verlaagt, is het buitentalud van de asfaltdam een goede signaleringsgrens voor de noodzaak 

van onderhoud omdat de situatie dan terug te leiden is naar het minimale profiel voor een duinversmalling. 

Zolang het strand niet verlaagd kan dit als een visuele controle dienen. 
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In hoofdstuk 4 is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar mogelijke aanpassingen van het maatgevende 

profiel uit de beoordeling. Er is onderzocht welke profielaanpassingen van strand en/of duin mogelijk zijn 

zodat het profiel nog net aan de waterveiligheid voldoet, en wat de bijbehorende kustlijnligging (i.e. MKL) is. 

Op basis van deze analyse is een minimaal profiel vastgesteld, welke bestaat uit een gecombineerde 

strandverlaging en duinversmalling ten opzichte van de huidige situatie (2020).  

 

In de vaststelling van het minimaal profiel is geen rekening gehouden met het landwaarts verplaatsen van de 

geul (Schaal van de Onrust). Zo lang het huidige suppletie beleid in stand wordt gehouden zal dit ook niet 

optreden. Geulen mogen zich niet dichter voor de kust bevinden dan RSP +50 m. 

 

Zeespiegelstijging 

Op basis van een analyse van het minimale profiel voor verschillende mate van zeespiegelstijging (25, 50, 75 

en 100 cm) blijkt dat het strand van het minimale profiel mee dient te stijgen met de zeespiegel om de 

waterveiligheid in de toekomst te garanderen. Tot een zeespiegelstijging van 50 cm dient het strand 1-op-1 

mee te groeien (1 cm zeespiegelstijging is 1 cm strandverhoging). Bij meer dan 50 cm zeespiegelstijging 

dient het strand harder mee te groeien. Voor een zeespiegelstijging van 75 cm dient het strand 80 cm te 

stijgen, voor 100 cm zeespiegelstijging is dit 130 cm. In de huidige situatie ligt het strand 2,3 m hoger dan 

het minimale profiel. Hierin zit dus voldoende marge om zeespiegelstijging op te vangen (voorlopig geen 

noodzaak tot maatregelen). 

 

Frequente stormen 

Op basis van de analyse uit dit rapport wordt geconcludeerd dat de afslag die wordt veroorzaakt door 

frequente stormen over het algemeen een relatief kleine invloed heeft op het duinprofiel van de  

Veerse Gatdam. Omdat voor geen van de frequente stormen de asfaltdam wordt geraakt, kan 

geconcludeerd worden dat deze stormen niet kritisch zijn voor de waterveiligheid. De asfaltdam voldoet als 

minimaal profiel zo lang het strand niet verlaagt (zie hoofdstuk 4). Tijdens een frequente storm vindt 

aanzanding van het strand plaats, omdat zand uit het duin naar het strand verplaatst. Hiermee is het 

buitentalud van de asfaltdam een goede signaleringsgrens voor de noodzaak van onderhoud na een 

frequente storm.   

 

 

7.3 Voorstel basiskustlijn 

 

De Veerse Gatdam is een zandige kering met inliggende damconstructie. De kering is als duin beoordeeld in 

de laatste beoordelingsronde [ref. 12], waar deze in eerdere beoordelingen altijd als dam is beoordeeld. Om 

deze reden dient een BKL te worden vastgesteld, zodat dit deel van de kust ook wordt meegenomen in de 

jaarlijkse toetsing van de kustlijn.  

 

Voorgestelde BKL 

Op basis van het minimale profiel is beschouwd welke BKL nodig is om aan de waterveiligheidseisen te 

voldoen. Het minimale profiel is gebaseerd op het uitgangspunt dat het duin maximaal 10 m terugschrijdt 

en het strand maximaal 2,3 m verlaagt voor de maatgevende raai. De strandverlaging heeft een grote 

invloed op de ligging van de BKL, maar voor de duinversmalling geldt dit niet. De grote invloed van de 

duinversmalling op de ligging van de MKL, en grote invloed op de waterveiligheid is een aandachtspunt 

voor het onderhoud van de Veerse Gatdam. Met inachtneming van de gekozen uitgangspunten voor een 

gecombineerde duinversmalling en strandverlaging is een overschrijding van de BKL een directe 

interventiewaarde voor de waterveiligheid. Voor het handelingsperspectief houdt dit in dat onderhoud 

noodzakelijk is wanneer de BKL wordt overschreden, of wanneer het duin meer dan 10 m versmalt.  De 

voorgestelde BKL ligging is opgenomen in tabel 5.3 en afbeelding 5.2. Tabel 5.3 is hieronder nogmaals 

herhaald als tabel 7.1. De BKL is als volgt bepaald voor de verschillende delen: 

- voor 2.800 tot en met 3.400 voldoet de huidige BKL aan het minimaal profiel (gebaseerd op raai 3.400). 

De BKL kan hier worden gehandhaafd; 

- voor raai 3.600 wordt voorgesteld om de BKL 80 m zeewaarts te verplaatsen, om aan de 

waterveiligheidseisen (minimaal profiel van raai 3.600) te voldoen. Gezien de marge tussen de huidige 
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kustlijn en de BKL voor deze locatie, is het niet de verwachting dat dit een sturende raai zal worden voor 

toekomstige suppleties; 

- voor de overige raaien wordt een BKL voorgesteld die gebaseerd is op een doorvertaling van het 

minimale profiel van de maatgevende raai 4.000. Het is niet de verwachting dat de nieuwe BKL wordt 

overschreden. De suppleties in dit gebied blijven gestuurd worden door de oostelijke raaien waar reeds 

een BKL aanwezig is. Een duinversmalling van meer dan 10 m ligt ook niet in de lijn der verwachting, 

omdat het duin tot nu toe uitsluitend aangroeit. Mede door de natuurlijke aanvoer van zand van de kust 

van Walcheren (sedimenterende trend) en mogelijk ook door de naburige suppleties wordt geen 

onderhoudsinspanning verwacht.  

 

 

Tabel 7.1 Ligging MKL, BKL en huidige marge tussen MKL en BKL bij voorgestelde BKL 
 

Raai Ligging MKL 

in 2020 

Voorgestelde 

BKL 

Basis voor BKL Marge tussen aanwezige 

MKL (anno 2020) en BKL 

2.800 RSP +29 m geen wijziging 

(RSP +20 m) 

huidige BKL 9 m 

3.000 RSP +36 m geen wijziging 

(RSP +1 m) 

huidige BKL 35 m 

3.200 RSP +55 m geen wijziging 

(RSP -27 m) 

huidige BKL 82 m 

3.400 RSP +66 m geen wijziging 

(RSP -39 m) 

huidige BKL 105 m 

3.600 RSP +93 m RSP +27 m MKL op basis van minimaal profiel raai 3.600, 

wijziging van huidige BKL 

66 m 

3.800 RSP +133 m RSP +62 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 44 m 

4.000 RSP +182 m RSP +89 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 71 m 

4.200 RSP +220 m RSP +93 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 93 m 

4.400 RSP +246 m RSP +75 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 127 m 

4.600 RSP +261 m RSP +53 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 171 m 

4.800 RSP +273 m RSP +25 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 208 m 

5.000 RSP +278 m RSP +18 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 260 m 

5.200 RSP +309 m RSP -14 m MKL op basis van minimaal profiel raai 4.000 323 m 

 

 

Onderhoud als zandige kust 

Mogelijk is op lange termijn wel onderhoud nodig ten gevolge van zeespiegelstijging. Dit kan gezien worden 

als onderhoud conform de zandige strategie voor het onderhouden van de kust. In alle gevallen zal het 

zandig beoordelen van dit kustvak en het instellen van een BKL vele malen goedkoper zijn dan het 

versterken van de Veerse Gatdam als dam. Omdat het asfalt inmiddels 60 jaar oud, over het algemeen einde 

levensduur van asfalt, zou de zandige kering volledig afgegraven moeten worden, waarna het asfalt 

vervangen dient te worden. De kosten hiervan worden grofweg geschat op 25-50 miljoen. Dit is gebaseerd 

op een eenheidsprijs van circa €70/m2 voor het verwijderen en aanbrengen van asfalt, en circa €3/m3 voor 

het verwijderen van zand. De spreiding is groot doordat de hoeveelheden erg onzeker zijn. Aan het einde 

van de levensduur van het nieuw aangebrachte asfalt doet zich mogelijk weer eenzelfde situatie voor als in 

de huidige situatie, omdat de huidige sedimenterende trend naar verwachting niet zomaar zal omslaan. Dit 

maakt het zandig beoordelen en onderhouden van de Veerse Gatdam de meest logische strategie.  
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BIJLAGE: RESULTATEN MINIMAAL PROFIEL OOSTELIJKE RAAIEN 

 

Deze bijlage geeft een overzicht van de uitgevoerde analyses voor de raaien 3.400 en 3.600. Voor een 

beschrijving van de methode en een interpretatie van de resultaten wordt verwezen naar de rapportage, 

respectievelijk paragraven 4.2 en 5.2. Een overzicht van de berekende MKL ligging, horend bij de uitgevoerde 

analyses is gegeven in tabel I.1.  

 

 

Tabel I.1 MKL ligging voor minimaal profiel voor raaien 3.400 en 3.600 bij verschillende verkleiningen 
 

Case Duinversmalling Strandverlaging Ligging MKL 

raai 3.400 huidige situatie - - RSP +66 m 

raai 3.400 duinversmalling ligging in 1973 min 10 m 

(circa 150 m versmalling 

vanaf de voorste duinenrij) 

- RSP +64 m 

raai 3.400 strandverlaging - 6 m RSP -132 m 

raai 3.400 combinatie verwijderen duinenrijen 

m.u.v. achterste rij (circa 

130 m versmalling vanaf de 

voorste duinenrij) 

3,4 m RSP -46 m 

raai 3.600 huidige situatie - - RSP +93 m 

raai 3.600 duinversmalling ligging in 1973 min 10 m 

(circa 20 m versmalling) 

- RSP +93 m 

raai 3.600 strandverlaging - 3 m RSP -12 m 

raai 3.600 combinatie ligging 1973 (circa 10 m 

versmalling) 

2 m RSP +27 m 
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Afbeelding I.1 Afslagprofiel voor Jarkusraai RSP 3.400 voor het jaar 2020. Boven: zonder duinversmalling of strandverlaging (verwijderen duinenrij noodzakelijk voor berekening). Onder: resultaat bij duinversmalling 
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Afbeelding I.2 Afslagprofiel voor Jarkusraai RSP 3.400 voor het jaar 2020. Boven: strandverlaging. Onder: gecombineerde duinversmalling en strandverlaging 
 

 
 

 



 

 Witteveen+Bos | 119857/21-015.363 | Bijlage I | Definitief 

 

Afbeelding I.3 Afslagprofiel voor Jarkusraai RSP 3.600 voor het jaar 2020. Boven: zonder duinversmalling of strandverlaging. Onder: resultaat bij duinversmalling 
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Afbeelding I.4 Afslagprofiel voor Jarkusraai RSP 3.600 voor het jaar 2020. Boven: strandverlaging. Onder: gecombineerde duinversmalling en strandverlaging 
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