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1 Introductie
1.1

Achtergrond
De ‘staart’ van Texel (Eierland genaamd) heeft al geruime tijd te maken met kusterosie. Dit is
goed te zien aan de ligging van de kustlijn rond 1900 en de ligging van de kustlijn rond 1990
(Figuur 1.1): De kustlijn rond 1990 bevindt zich ruim 500 meter landwaarts van de kustlijn
rond 1900. Op de luchtfoto uit 1990 is te zien dat als gevolg van deze kusterosie de kustlijn
rond 1990 vlak voor de vuurtoren ligt. Op deze luchtfoto zijn tevens de harde constructies
zichtbaar die in het verleden aangelegd zijn om de kust te beschermen tegen verdere erosie
(bolwerken en strekdammen). Sinds 1979 worden zandsuppleties ingezet om de structurele
erosie van de kust in dit gebied tegen te gaan.
Sinds de invoering van het beleid van Dynamische Kusthandhaving in 1990 geldt het principe
‘Zacht (suppleties) waar het kan, hard waar het moet’. Om de hoge kosten van de
noodzakelijke zandsuppleties in dit gebied te verminderen is in 1995 op de staart van Texel
de Eierlandse Dam aangelegd. Op basis van voorstudies was vastgesteld dat op deze locatie
dit type harde kustverdediging een geschikte maatregel zou zijn. De 800 meter lange dam
heeft lokaal inderdaad veel zand ingevangen (Figuur 1.1 onder): Ter plaatse van de vuurtoren
is de kustlijn 400 meter zeewaarts verschoven.
Na aanleg van de dam is er echter ook nog sprake van problemen met kusterosie: Net ten
zuiden van de dam treedt significante, structurele kusterosie op waardoor in 2004, 2009 en
2011 zandsuppleties noodzakelijk waren. Daarnaast is in de keel van het zeegat de geul het
Robbengat landwaarts verplaatst, waardoor het aanbrengen van een stortstenen bezinking in
2004 nodig was. Het is niet duidelijk of en hoe deze ontwikkelingen samenhangen met de
aanwezigheid van de Eierlandse dam.
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Figuur 1.1 (links) Ligging van de duinvoet (groen), hoogwaterlijn (rood) en laagwaterlijn (blauw) rond 1900 (boven),
1990 (midden) en 2010 (onder. De Google Earth achtergrondfoto is van recente datum. Rechts: een
kustfoto uit 1990 en 2011.
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1.2

Vraagstelling
Tien jaar na aanleg van de Eierlandse dam is er een evaluatie uitgevoerd: “Morfologische
effecten van de Eierlandse dam. Een evaluatie.” (De kok, 2005). In deze evaluatie zijn de
initiële effecten van de aanleg van de dam uitvoerig beschreven. Recent (september 2012)
heeft de Waterdienst van Rijkswaterstaat aan Deltares gevraagd om een beknopte analyse
(een quickscan) van het gebied uit te voeren. Het doel is een eerste inzicht te krijgen in de
recente werking en effectiviteit van de Eierlandse dam. De resultaten van deze ‘quickscan’
zijn gepresenteerd tijdens een veldbezoek van Rijkswaterstaat aan Texel en daarna
vastgelegd in dit rapport. In deze rapportage staan de volgende twee vragen centraal:
1. Wat is het effect van de aanleg van de Eierlandse dam op de lokale kustontwikkeling
van Texel?
2. Heeft de Eierlandse dam effect op de grootschalige ontwikkeling van het zeegat?
De evaluatie uit 2005 vormt een belangrijke basis voor deze quickscan; de analyses uit 1995
zijn aangevuld met recente bodem- en suppletiegegevens. De quickscan is uitgevoerd in het
kader van het project KPP-B&Okust en is opgesteld in samenwerking met Quirijn Lodder en
Harry de Looff van Rijkswaterstaat Waterdienst.
In het tweede hoofdstuk staat een overzicht van het uitgevoerde kustbeheer en een overzicht
van de ontwikkeling van de kustlijn volgens de kustlijnkaartenboeken. In het derde hoofdstuk
volgt de analyse van de morfologische ontwikkeling. Het vierde en laatste hoofdstuk bestaat
uit de discussie en conclusie, waarbij ingegaan wordt op de twee boven gestelde vragen en
de werking en effectiviteit van de Eierlandse dam.
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2
2.1

Beheer en onderhoud van de kust
Studiegebied
Het huidige Texel vindt zijn oorsprong in de 17e eeuw met het verbinden van de eilanden
Texel en Eierland door een zanddijk. Daarop volgden een aantal inpolderingen aan de
Wadden kant welke de ‘staart’ van Texel gevormd hebben tot de huidige configuratie.
Eierland (zo wordt de staart van Texel nog steeds genoemd) vormt de zuidelijke begrenzing
van het zeegat Eierlandse gat (Figuur 2.1). Een recente bodem (2005) van het Eierlandse gat
laat de karakteristieken van dit zeegat zien. Het zeegat bestaat uit twee min of meer
gescheiden hoofdgeulen in de keel: het Engelmansgat en het Robbengat. Deze geulen
worden gescheiden door een ondiepe drempel. Het Engelmansgat heeft een noordelijke
ligging en verbindt rechtstreeks met de geul het Keteldiep in het bekken en een kleinere geul
langs Vlieland ‘Geul onder de Vliehors’. Langs de kust van Texel ligt het Robbengat, deze
gaat in het bekken over in het Vogelzwin. Het Robbengat heeft een maximale diepte van
ongeveer 15 meter bij de bolwerken Eierland en Robbengat. In zeewaartse richting
verondiept de geul sterk en waaiert uit over de zuidelijke buitendelta. De omvang en het
volume van de buitendelta hangt sterk af van de definitie van de grenzen. Rekenen we
Vliehors tot de buitendelta dan zien we dat het grootste zandvolume zich ten noorden van het
Engelmansgat bevindt. Rekenen we Vliehors bij Vlieland, dan bevindt het merendeel van het
buitendelta volume zich in het zuidelijke gedeelte. De noordwestelijke punt van Texel wordt
beschermd door de Eierlandse dam, de bolwerken Eierland en Robbengat en vele
strekdammen (Figuur 2.1, onderste figuur). Deze constructies zijn slechts gedeeltelijk te zien
omdat ze momenteel worden bedekt door een breed strand. Dit strand is het resultaat van het
invangen van zand door de Eierlandse dam; een 800 meter lange dam haaks op de kust.

2.2

Kustverdediging
Rond Eierland vinden al eeuwen menselijke ingrepen plaats. Na het verbinden van de
afzonderlijke eilanden Texel en Eierland door een zanddam in 1629 en het inpolderen van de
oostzijde van Eierland in 1835, 1846 en 1877, zijn er significante kustverdedigingswerken
aangebracht om de staart van het eiland te behouden. In 1948 werd het bolwerk Robbengat
geconstrueerd om de zuidwaartse verplaatsing van de geul het Robbengat tegen te houden.
Het Robbengat (toen nog Vogelzwin genoemd) heeft zich sinds 1809 bijna 1 kilometer
zuidwaarts verplaatst (Schoorl, 1999). Het bolwerk Robbengat werd in 1956 gevolgd door de
aanleg van het bolwerk Eierland in combinatie met enkele strekdammen. Deze
verdedigingswerken houden de staart van het eiland vast en verhinderen een verdere
zuidelijke verplaatsing van de geul het Robbengat.
Om de erosieve druk van het Robbengat op de kust te verminderen is de oostelijke geul van
het Robbengat in 1984 en 1985 breder gemaakt. De Eierlandse dam is een 800 meter lange
stenen dam die in 1995 loodrecht op de kust is geplaatst. De kop van de dam werd in 1997
met zinkstukken versterkt. In het gebied tussen de bolwerken zijn nog kleinschalige
maatregelen genomen om duinafslag en overstromingsgevaar in het gebied tussen de
bolwerken te voorkomen. In 2000 werd hier een lage zanddijk aangelegd. In 2003 en 2004
werden zinkstukken aan de teen van het bolwerk Robbengat geplaatst. Een aantal luchtfoto’s
van de harde constructies is te zien in Figuur 2.2.
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Figuur 2.1 Ligging van de belangrijkste geulen en platen in het Eierlandse Gat (boven) en een overzicht van de
verdedigingswerken (onder).
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Figuur 2.2 Overzicht van de ontwikkeling op de kop van Texel en rondom de Eierlandse dam
(http://beeldbank.rws.nl). NB: De luchtfoto’s hebben een variërend gezichtspunt.
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Figuur 2.3 Overzicht ontwikkeling totale suppletievolumes tussen de slufter en Eierlandse Gat.

Naast het aanleggen van harde constructies worden in dit kustvak al sinds 1979
zandsuppleties aangebracht. Tussen de slufter en de staart van het eiland (van raai 2600 tot
3100) is er tot 2012 bijna 17.5 miljoen m 3 zand gesuppleerd (Figuur 2.3 en Figuur 2.4). Eén
van de doelstellingen van de de Eierlandse Dam, aangelegd in 1995, was om de hoge kosten
van de noodzakelijke zandsuppleties in dit gebied te verminderen. Kijken we naar de
ontwikkeling van de suppletievolumes door de tijd dan lijkt er tijdelijk inderdaad een reductie
in het suppletievolume te zijn opgetreden tussen de periode 1995 tot 2000 (Figuur 2.3). In de
evaluatie van de Eierlandse dam (De Kok, 2005) wordt dan ook het volgende geconcludeerd:
‘’De effecten op de kustlijn en andere morfologische gevolgen van de aanleg van de Eierlandse dam zijn
geëvalueerd, tien jaar na de aanleg in 1995. De dam heeft ruimschoots aan de doelstellingen voldaan: het te
suppleren volume, noodzakelijk voor de handhaving van de basiskustlijn van de noordwestkust van Texel, is
sterk afgenomen. Vermoedelijke negatieve effecten op de kust zijn beperkt gebleven tot het lokaal
opschuiven van een getijgeul richting kust ter hoogte van het Bolwerk “Robbengat” aan de noordoostzijde
van Texel. Alhoewel de Eierlandse dam een goede en kostenefficiënte oplossing is gebleken voor de
frequente kusterosie van de noordkust van Texel, kan hier niet uit geconcludeerd worden dat dwarsdammen
in het algemeen een goede oplossing zijn voor eroderende kustgebieden. Lokale factoren als kustboog,
kustprofiel, golfinvloed en getijsnelheden bepalen de werking, aanlegkosten en kosteneffectiviteit.’’

Vullen we het suppletieoverzicht aan met de recente suppleties uit 2004 - 2012, dan zien we
dat er op langere termijn van een echte reductie in suppletiehoeveelheden geen sprake is. Er
is vrijwel een rechte trendlijn sinds 1979 (Figuur 2.3). Dit betekent echter niet dat de dam
geen goede oplossing is geweest. Lokaal is voor de kop van Eierland een breed en stabiel
strand ontstaan dat relatief weinig onderhoudsinspanning nodig heeft, ten zuiden hiervan is
intensief suppleren wel noodzakelijk.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jaar
(maand)
1979 (9)
1985 (6)
1990 (6)
1994 (5)
1995(4)
1995 (1)
1999 (7)
2004 (6)
2004 (6)
2009 (5)
2012 (-)

X (km)
115.930 – 119.438
115.823 – 118.832
115.930 – 118.982
115.823 – 117.343
117.343 – 118.230
118.531 – 118.982
116.147 – 117.575
115.823 – 117.117
115.715 – 117.117
116.147 – 117.691
117.300 – 118.300

Y (km)

Type

573.233 – 577.187
573.065 – 576.969
573.233 – 577.101
573.065 – 575.423
575.423 – 576.442
576.706 – 577.101
573.572 – 575.749
573.065 – 575.087
572.896 – 575.087
573.572 – 575.912
575.400 – 576.400

Strand
Strand
Strand
Strand
Strand
Strand
Strand
strand
Onderwater
Onderwater
Strand
Totaal

Volume
(miljoen m3)
3.09
2.85
2.54
1.33
0.81
0.30
1.2
0.88
2.40
1.30
0.70
17.43

Figuur 2.4 Totaal overzicht van de locaties en van de suppletievolumes tussen de Slufter en het Eierlandse Gat
(de suppletie van 2012 is nog niet in dit figuur opgenomen).
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2.3

Kustlijnontwikkeling

Figuur 2.5 Overzicht van de ontwikkeling van de te toetsen kustlijn op de kop van Texel sinds 1992 (de lengte van
de lijnen geeft de grootte van de trend weer). Rood betekent dat de te toetsen kustlijn landwaarts van de
basiskustlijn ligt (TKL < BKL), groen dat de te toetsen kustlijn zeewaarts van de basiskustlijn ligt TKL > BKL.
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De kustlijnkaarten geven een goed beeld van de problematiek die speelt in dit kustvak (Figuur
2.5 en Tabel 2.1). Tot en met 1995 zien we een overheersend negatieve trend
(terugtrekkende kustlijn). In 1992 en 1993 wordt de gemiddelde kustachteruitgang in het
kustvak Eierland noord geschat tussen 10 en 25 meter per jaar. Na aanleg van de dam in
1995 verandert dit in een overwegend positieve trend (een uitbouwende kustlijn, zie de
kustlijnkaart uit 1997). Tussen raai 2800-3100 is deze trend zeer sterk in de periode 1998 tot
2004. Naarmate het kustprofiel dichter bij een nieuw evenwicht komt, zwakt deze
ontwikkeling af. Gedurende bijna de gehele periode is er ten zuiden van profiel 2800 een
negatieve trend en een overschrijding van de basiskustlijn te zien. Uitzondering hierop zijn de
kustlijn posities direct na uitvoer van een suppletie. De opgetreden veranderingen worden
uitvoerig geanalyseerd in paragraaf 3.3. In de beschrijvingen uit de kustlijnkaartenboeken
wordt het positieve effect van de Eierlandse dam op de suppletievolumina vooral onderkend
in de jaren 1999-2001 (Tabel 2.1). In de jaren 2002 – 2004 wordt juist melding gemaakt van
de hoge erosie snelheden in het zuidelijk gelegen gebied (raai 2600-2800). In 2005 wordt
melding gemaakt van mogelijke zandonttrekking van de Eilerlandse dam uit de naast gelegen
gebieden en mogelijke effecten op het dieper en breder worden van het Robbegat. In de
jaren 2006-2008 wordt het plaatsen van het zinkwerk ter voorkoming van verdere verdieping
genoemd.
Tabel 2.1

Omschrijvingen Kustlijnkaartenboek: kustvak Texel: Slufter – Eierland (identieke beschrijvingen voor

meerdere jaren zijn samengevoegd).

jaar

Omschrijving

1992

Vrijwel het gehele eiland Texel is aan erosie onderhevig. Met name tussen raai 2640 en 3021
(Eierland) is de erosie sterk: gemiddeld 10 tot 20 meter kustachteruitgang per jaar.
Vrijwel geheel Texel gaat gebukt onder sterke erosie. Vooral het noordelijke deel (Eierland:
noordelijk van raai 2600) heeft het met een gemiddelde kustachteruitgang van tussen de 15 en
25 meter per jaar zwaar te verduren. In 1990 is hier voor het laatst gesuppleerd. De basiskustlijn
wordt hier meestal ruimschoots overschreden. Nadere bestudering leert dat een herverdeling
van het gesuppleerde zand naar de onderwateroever heeft plaatsgevonden. Voor dit kustdeel
worden momenteel de mogelijkheden voor een zeewaartse kustverdediging onderzocht.
Ten noorden van de sluftermond (kustvak Eierland-zuid) is in 1990 en 1994 een suppletie
uitgevoerd. In het kustvak Eierland-noord is de basiskustlijn vrijwel overal met enkele tientallen
meters overschreden. In 1995 wordt hier een circa 800 meter lange dam gebouwd, aangevuld
met een suppletie.
Ten noorden van de sluftermond (kustlak Eierland-zuid) is in 1990 en 1994 een suppletie
uitgevoerd. Omdat hier ook in 1995 gesuppleerd is, is op de raaien 2500-3081 niet getoetst. In
het kustvak Eierland-noord is naast de suppletie een ca. 800 meter lange zandvang dam
aangelegd.
In het noordelijke deel van de Texelse kust voldoen de raaien 2600-2800 nu of op korte termijn
niet meer aan de norm. Voor dit kustvak is in 1999 een suppletie gepland.
Het gemiddeld jaarlijkse verlies van de laatste suppletie, pal ten zuiden van de Eierlandse dam,
is circa 400.000 m3, hetgeen overeenkomt met de prognose, 2 miljoen m3 over 5 jaar. Voor de
aanleg van de dam was het jaarlijks verlies 25% hoger. In 1994 was ten opzichte van de
basiskustlijn een tekort van ruim 1.5 miljoen m3. Deze hoeveelheid is in 1999 afgenomen tot
circa 800.000 m3. Voorgesteld wordt zowel in 1999 als in 2000 suppleties uit te voeren langs dit
deel van de kust. De raaien 2480 en 2540 rond de Sluftermond voldoen niet aan de toetsing.
Hier is een suppletie niet nodig omdat er geen duinafslag plaats vindt. Voor 2000 stond een
suppletie voor zuidwest-Texel van 2 miljoen m3 op het programma. Hier moet gesuppleerd
worden tussen km 9 en km 18. Alle raaien voldoen echter nog aan de basiskustlijn. Momenteel
wordt verwacht dat een suppletie van circa 1 miljoen m3 nodig is. De exacte kilometrering en

1993

1995

1997

1998
1999
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2000

2001

2002

2003
2004
2005

2006
2007
2008
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hoeveelheid zullen eind 1999 worden bepaald.
Voor 2000 is voor dit kustvak (raai 2500 - 2880) wederom een suppletie gepland van 1,2 miljoen
m3. De dam Eierland voldoet tot op heden ten aanzien van de vermindering van het zandverlies.
Voor de aanleg van de dam was het jaarlijks verlies ruim 0,6 miljoen m3/jaar, na de aanleg van
de dam is dit verminderd tot 0,4 miljoen m3/j. Dit komt overeen met de prognose uit het
modelonderzoek. Uit de toetsing blijkt, dat naast het kustvak Eierland de kustvakken raai 1000
t/m 1100 , raai 1526 t/m 1624 en 1723 t/m 1853 gesuppleerd moeten worden. Voor andere
gebieden in het kustvak (raai 1300 - 2000) is het jaartal waarin de BKL overschreden dreigt te
worden erg variabel, maar valt gemiddeld wel binnen 5 jaar. In het kustvak raai 900 - 1800 is
voor het jaar 2000 een suppletie gepland van 1.0 miljoen m3. De overschrijdingen van de
basiskustlijn ter plaatse van de Slufter (raaien 25.40 - 25.60) worden geaccepteerd.
De dam Eierland voldoet tot op heden ten aanzien van de vermindering van het zandverlies.
Voor de aanleg van de dam was het jaarlijks verlies ruim 0,6 miljoen m3/jaar, na de aanleg van
de dam is dit verminderd tot 0,4 miljoen m3/j. Dit komt overeen met de prognose uit het
modelonderzoek.
De dam Eijerland voldoet tot op heden ten aanzien van de vermindering van het zandverlies.
Recent onderzoek op basis van kuberingen toont aan dat ten zuiden van raai 2600 de kust na
aanleg van de dam aanzandt daar waar het voor de aanleg van de dam erodeerde. Uit dat
onderzoek komt echter ook naar voren dat tussen bij 2600 - 2800 de kust alsnog erodeert en wel
ongeveer twee maal zo veel als voor aanleg van de dam. Dit is waarschijnlijk hetzelfde effect
ook te vinden is aan weerszijden van de havendammen bij IJmuiden. De basiskustlijn wordt
evenwel niet overschreden. Het verdient de aandacht dit gebied de komende tijd in de gaten te
houden.
Het gebied tussen raai 26.00 en 28.40 erodeert sterker dan verwacht. Dit is een negatief effect
als gevolg van de natuurlijke boog welke ontstaat achter de dam en welke ook te vinden is aan
weerszijden van de havendammen bij IJmuiden.
Van acht overschrijdingen in 2004 naar dertien in 2005 is de kustlijn verslechterd. Als de
momentane kustlijn wordt beschouwd is de situatie niet veel beter: van zeven onvoldoende
raaien in 2004 naar elf stuks in 2005. In 2004 is een grote vooroeversuppletie uitgevoerd van 2,4
miljoen kubieke meter zand, omgerekend zo’n 1000 kubieke meter zand per strekkende meter
kust. Wel dient opgemerkt te worden dat het aangebrachte zand niet is verwerkt in de
berekeningen van de kustlijn. De kustmetingen zijn in het voorjaar van 2004 gedaan, terwijl de
suppletie pas in het najaar gereed was gekomen. Mogelijk onttrekt de Eierlandse dam zand uit
de zuidwestelijk gelegen kustvakken, met erosie tussen raaien 2540 en 2800 tot gevolg. Dit
proces zal na verloop van tijd steeds verder afnemen, en daarmee wellicht ook de
suppletiebehoefte. De dam heeft ook gevolgen gehad op de ontwikkelingen van het Robbengat.
Hoewel het Robbengat een cyclische beweging kent, zal ten gevolge van de dam de zuidelijke
landwaartse afsplitsing van het Robbengat dieper en breder worden.
Na de grote onderwatersuppletie in 2004 zien we dat bijna overal de eerste brekerbank richting
de kust wordt gestuwd. Doorgaans betekent dit dat er meer zand terechtkomt in de BKLrekenzone. Plaatselijk telt een deel van de onderwatersuppletie ook mee in de rekensom. Dit
leidt tot flinke toenames van de MKL-waarden. Waar de onderwatersuppletie is aangebracht
zien we een verdere verbetering van de kustlijn. De gemiddelde waarde van de overschrijdingen
is t.o.v. de vorige toetsing gedaald van 20,5 tot 15,3 meter. De toename van de kustlijn begint
langzamerhand ook op het strand zichtbaar te worden. Waar de onderwatersuppletie is
beëindigd in 2004 (rondom raai 2800) zien we de onderwateroever zich negatief ontwikkelen. Dit
uit zich in afnemende waarden van de kustlijn (zowel TKL als MKL). Maatregelen worden
vooralsnog niet gepland. Verder is te constateren dat de landwaartse afsplitsing van de geul “het
Robbengat” dieper en breder wordt. Bij de zeewaartse tak is dit juist andersom. Deze
ontwikkeling is al enkele jaren aan de gang. Plaatselijk is de onderwateroever voorzien van
zinkwerk tegen de erosie.
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2009
2010
2011
2012

In dit gebied is een duidelijke tweedeling zichtbaar. Tussen raai 2800 en 2977 is er een
negatieve trend zichtbaar, als gevolg hiervan is de BKL overschreden bij de raaien 2800 t/m
2917 met gemiddeld 52 meter. Tussen raai 2600 en 2780 breidt de kustlijn zich zeewaarts uit.
Ook net ten noorden van de monding van de slufter is de BKL overschreden (raai 2540 en
2560). De positieve trend tussen raai 2600 en 2780 is het gevolg van de vooroeversuppletie
(raai 2780 t/m 2550) die in 2004 heeft plaatsgevonden. Door deze suppletie heeft zich een soort
brekerbank gevormd die de kust beschermt tegen golfaanval. In het voorjaar van 2009 is van
raai 2600 t/m 2880 een vooroeversuppletie aangebracht. De vooroeversuppletie heeft een
bijdrage geleverd aan de compensatie van de structurele erosie op deze plek. De
vooroeversuppletie heeft er echter nog niet voor gezorgd dat de kustlijn ter plekke weer aan de
norm voldoet.
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3 Morfologische Ontwikkelingen
3.1

Grootschalige morfologische ontwikkeling van het zeegatsysteem
De grootschalige morfologische ontwikkeling van de Waddenzee sinds de afsluiting van de
Zuiderzee is beschreven in Elias et al. (2012); hieronder zijn de tekstonderdelen die relevant
zijn voor Eierlandse Gat weergegeven.
“With a basin surface area of 153 km2 Eierlandse Gat is only a small inlet system
compared to Texel Inlet and Vlie Inlet. Nevertheless, continuous erosion of the updrift Texel
coastline has made the inlet one of the most nourished systems along the Dutch Wadden
Sea, with nourishments starting as early as 1979. Despite this, the inlet has a negative
sediment budget since 1935 (Figuur 3.1), with a strong erosion of 2.9 mm per year averaged
over the basin between 1935 and 1990. This erosion is likely related to the hydraulic changes
caused by the closure of the Zuiderzee. The erosion of Texel Island might also have been
increased by the latter, although this has been an ongoing process since the separate
islands of Texel and Eierland were connected by construction of a sand dyke in 1629
(Schoorl, 2000), and is attributed to the strong curvature of the coastline of Texel Island that
causes a divergence in the longshore sediment transport (Rakhorst, 1999). At the island tips,
migrating channels periodically induce severe erosion as channels scour and sediment
supply by ebb-currents fluctuate with channel orientations and positions.

Figuur 3.1

Volumeverandering in het Eierlandse Gat. De zeegat polygoon (legenda Coast) bevat de buitendelta,

de vooroever tot de -20m contour en de naastliggende kusten tot het midden van eilanden De buitendelta
polygoon (legenda: etd) geeft het volume omsloten tussen de kust (0m) en de -10m contour. Het bekken
(legenda: basin) is de polygoon omsloten door de ‘wantijen’ van Vlie en Texel. Incl. dd betekent dat de
volumes gecorrigeerd zijn voor zandwinning of suppleties.

A long history of erosion- control measures exists. The major interventions are the
reinforcement of the island tips with stone seawall - groin systems in 1948 and 1956. These
structures were effective in keeping the island tips in place, but severe updrift coastal erosion
continued, making periodic nourishments necessary. Between 1979 and 1995 over 11 million
m3 of sand was placed on the updrift beaches. An 800 m long shore-normal stone dam
constructed in 1995 just south of the inlet reduced maintenance nourishments drastically from
660.000 to 270.000 m3/year (De Kok, 2005), and a wide beach accreted just south and north
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of the dam. The Eierlandse Gat Dam shows that a strategically placed hard construction can
(temporarily) help mitigate island tip erosion. However, since 2008 the Texel coastline is
eroding severely again 1 to 2 km south of the dam. A point of concern is the present
development and attachment of the inlet channel to the scour hole at the tip of the dam,
possibly changing the inlet channel dynamics and undermining the dam and island tip
stability.“

3.2

Morfologische ontwikkeling van het Eierlandse Gat.
In het Eierlandse Gat hebben grootschalige morfologische veranderingen plaats gevonden.
Tussen de oudere en nieuwe bodems in Figuur 3.2 is een duidelijk verschil in geulenstelsel
waar te nemen. Door de vele menselijke ingrepen zoals het verbinden van de eilanden, de
aanleg van de bolwerken, maar ook de afsluiting van de Zuiderzee is het moeilijk een
‘natuurlijk’ gedrag te definiëren.
Tot ongeveer 1975 was er sprake van een ééngeulenstelsel op de buitendelta (zie ook
Joustra,1971 en Endema,1978). In het bekken was er een dominante geul (het Vogelzwin)
welke zich langs de noordzijde van Texel uitstrekte. Langs Vlieland bevond zich een kleine
vertakking van deze geul. De geul op de buitendelta (het Engelmansgat) was nog verbonden
met beide geulen in het bekken. Rond 1852 was het Engelsmangat gekromd naar het
zuidwesten. Als gevolg van het met de klok mee roteren van de geul heeft het Engelmansgat
in de opname van 1930 een zeewaartse (noordwestelijke) oriëntatie. In de opname van 1852
is nog een tweede geul (het Eierlandse gat) te zien welke tussen het Engelmansgat en
Eierland in ligt. Het Eierlandse Gat is rond 1900 al niet meer te onderscheiden (zie Schoorl,
1999 voor historische reconstructies).
Tot de aanleg van de bolwerken Robbengat (1948) en Eierlandsgat (1956) verschoof het
Vogelzwin landwaarts. Sindsdien blijft de geul tegen het eiland aanliggen. Vanaf ruwweg
1975 vormt zich een ondiepe drempel (-5 meter NAP) tussen het Engelsmangat en het
Robbengat. Het Engelmansgat maakt nu eigenlijk alleen een directe verbinding met het
Keteldiep in het bekken. Het Robbegat waaiert zeewaarts uit langs de bolwerken en de
Eierlandse dam. Zeewaarts van de dam ontstaan er in 2010 een aantal duidelijke kleine geulplaatsystemen. De drempels tussen deze systemen wijzen op een vloed-dominante stroming
langs de Eierlandse dam en een eb-dominantie zeewaarts. Een diepere geul langs de
eilandkop was ook rond 1995 zichtbaar. Een belangrijk verschil is echter dat in 1995 deze
geul niet natuurlijk gevormd werd, maar deze geul werd geïnitieerd door het baggeren van
een kunstmatige ontgrondingskuil voor de Eierlandse dam. Deze kuil werd initieel iets dieper,
wat bezinkstukken aan de kop van de dam nodig maakte, maar verzandde in de volgende
jaren (duidelijk te zien in de data van 2000 en 2005). Het is dus mogelijk dat het ontstaan van
geulen en platen, en vooral de geul langs de eilandkop, een periodiek gedrag is. Het is alleen
nog te vroeg om dit met zekerheid te kunnen vaststellen. Als de geul langs de Eierlandse
dam zich verder ontwikkelt, kan dit gevolgen hebben voor de kop van de dam, maar ook voor
de zandtransporten langs het kustvak. De toekomstige ontwikkelingen dienen daarom goed
gevolgd te worden.
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Figuur 3.2 Overzicht van bodems gebaseerd op interpolatie van vaklodingen (zie Appendix A voor grotere
weergave).
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Figuur 3.3 illustreert de volumeveranderingen over de periode 1993 – 2011. Voor de
afzonderlijke polygonen zijn de sedimentatie en erosie volumes bepaald. Aan de eilandzijde
is de +1 meter NAP aangehouden als begrenzing. De bruto verandering over deze periode is
groot t.o.v. de netto verandering (aanzanding).
In totaal is er 45 miljoen m 3 aan sediment verplaatst (2.5 miljoen m 3/jaar). Maar de netto
aanzanding is slechts 5 miljoen m 3 zand. Dit volume is inclusief suppleties (het merendeel
van de suppleties is buiten de beschouwde polygonen uitgevoerd, maar kan wel bijgedragen
hebben aan de volumeontwikkeling). In het aanzandingsgebied rond de Eierlandse dam is de
toename in volume ruim 3.5 miljoen m3. Het verdiepen van de monding van het Robbegat [3]
resulteert in 4.57 miljoen m3 aan geul erosie. Voor de geul [3] wordt 5.23 miljoen m 3 afgezet.
Bij het Engelmansgat zien we vooral een geulverplaatsing waarin de geul 4.43 miljoen m 3
erodeert aan de noordzijde en 6.5 miljoen m 3 sedimenteert aan de oostzijde. De buitendelta
bouwt aan de noordwest zijde uit [5] met een volume toename van 3.58 miljoen m 3. Ook de
Vliehors bouwt uit met een volume toename van 4.09 miljoen m 3.

Figuur 3.3 Sedimentatie- en erosie patronen (blauw is erosie, geel/rood sedimentatie) en bijbehorende
volumeveranderingen. De getekende polygonen zijn slechts indicatief voor de gebieden waarin volumes zijn
bepaald. Er is een afzonderlijke sedimentatie- en erosiekaart gemaakt. In de sedimentatiekaart is alle erosie
op 0 gezet en in de erosiekaart is de sedimentatie op 0gezet . Omdat sedimentatie en erosie elkaar
afwisselen ontstaan er afzonderlijke gebieden. Voor ieder van deze gebieden afzonderlijk (maar wel
nauwkeurig) de volumeverandering bepaald.

18

Een Quickscan van de morfologische ontwikkelingen van het Eierlandse Gat

1206171-001-ZKS-0003, 20 december 2012, definitief

3.3

Ontwikkeling van de Kustlijn
In de volgende paragrafen wordt de ontwikkeling van het kustvak tussen de slufter en de
staart van Texel in meer detail beschreven aan de hand van de Jarkus data. In dit kustvak
kunnen we 4 deelgebieden onderscheiden met ieder een verschillende ontwikkeling:
1
2
3
4

Het gebied ten zuiden van het aanzandingsgebied van de Eierlandse dam, tussen raai
2600 - 2900. Hier overheerst een trend van erosie.
Ter plaatse van de Eierlandse dam zien we aan weerszijden een aanzandingsgebied.
Het gebied tussen raai 2900 – 3041 is het aanzandingsgebied ten zuiden van de dam.
Het gebied rond de noordelijke tip van Eierland, tussen raai 3061 – 3200, is het
aanzandingsgebied ten noorden van de Eierlandse dam.
Het gebied rond de bolwerken.

In de volgende paragrafen wordt de ontwikkeling van de vier gebieden besproken. Zie ter
aanvulling van de analyse Bijlage B voor een 3D weergave van de vergridde Jarkus data voor
het aanzandingsgebied.
3.3.1

Ontwikkeling kust ten zuiden van de Eierlandse dam (raai 2600 – 2900).
De profielontwikkelingen voor raai 2670 en 2820 (Figuur 3.4 en Figuur 3.5) zijn representatief
voor het gebied tussen de slufter en het aanzandingsgebied van de Eierlandse dam (raai
2600 - 2900). Tot 1980 is in raai 2680 een duidelijke trend van terugtrekking van de kustlijn
zichtbaar; zowel de momentane kustlijn, de hoogwaterlijn, de laagwaterlijn en de duinvoet
migreren landwaarts. In deze periode wordt het kustprofiel gekenmerkt door een relatief
stabiel bankensysteem. Er zijn over het algemeen twee banken aanwezig, deze migreren
langzaam zeewaarts en dempen daarbij uit, waarna een nieuwe bank ontstaat aan de
landzijde (zie Appendix B). Intensief suppleren sinds 1979 zorgt voor een stabilisatie van de
kustlijn. Als gevolg van suppleties in de periode 1980–2004 fluctueert de ligging van de
momentane kustlijn (het zogenaamde zaagtandeffect). Tot 1990 vertonen de minima nog wel
een dalende trend. Tussen 1990 en 2000 blijft de momentane kustlijn binnen een band van
260 – 320m tot de rijksstrandpaal (RSP). Sinds 2000 vertoont de momentane kustlijn een
sterk zeewaartse verplaatsing. Sinds 2008 ligt de momentane kustlijn positie zelfs verder
zeewaarts dan de 1985-1970 waarde. De suppleties zijn hier dus zeker effectief in het
behoud van de momentane kustlijn.
Vooral in de duinvoet is het zaagtandeffect van de strandsuppleties duidelijk herkenbaar
(Figuur 3.4, linksonder). Voordat suppleties werden uitgevoerd was er een lineaire trend van
kusterosie met een gemiddelde terugtrekking van de duinvoet van 11 meter per jaar. Na elke
suppletie migreert de duinvoet zeewaarts, waarna deze in de volgende jaren weer sterk
terugtrekt. De (tijdelijke) erosiesnelheid is na een suppletie hoger (zo’n 20 tot 25 meter per
jaar). Het kan zijn dat de definitie van de duinvoet hier aan bij draagt. Deze respons is, zoals
verwacht, niet te zien na de grote vooroeversuppletie van 2004. Die suppletie heeft wel een
positief effect op de momentane kustlijn en de hoog- en laagwaterlijnen, die zich geleidelijk
zeewaarts verplaatsen. De duinvoet blijft echter op een stabiele positie liggen. In de
dwarsprofielen (Figuur 3.4, rechts) is de vooroeversuppletie duidelijk te zien in de jaren 2004
en 2005. Na de suppletie verdwijnt het oorspronkelijke bankensysteem. Vanaf 2007 wordt het
profiel gedomineerd door vele kleinere brekerbanken. De suppletie is hierin niet duidelijk
meer te onderscheiden, maar een toename van het zandvolume op het strand is wel duidelijk
zichtbaar.
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Figuur 3.4 Raai 2680, positie van de momentane kustlijn (MKL) en strandlijnen (links) en tijdreeks van
profielverandering (geplot als zogenaamde time stacks waarbij het profiel uit ieder jaartal boven het profiel
uit voorgaande jaartal wordt geplot, op deze wijze wordt de kwalitatieve ontwikkeling, bijvoorbeeld
verplaatsing van banken en ondiepten, zichtbaar).

20

Een Quickscan van de morfologische ontwikkelingen van het Eierlandse Gat

1206171-001-ZKS-0003, 20 december 2012, definitief

Gaan we richting de Eierlandse dam (raai 2820) dan zien we een soortgelijke ontwikkeling als
in het voorgaand profiel. De momentane kustlijn, hoogwaterlijn, laagwaterlijn en duinvoet
vertonen het zaagtandeffect in respons op de suppleties. De frequente suppleties in de
periode 1980-2000 waren effectief in het handhaven van de kustlijn. Tot 2002 fluctueert de
momentane kustlijn positie rond de basiskustlijn. In de periode 2000 – 2009 is er in dit profiel
niet gesuppleerd, dit heeft een sterke terugtrekking van de momentane kustlijn en de
duinvoet tot gevolg gehad.
Opmerkelijk is het verschil in respons tussen de ontwikkeling van de momentane kustlijn en
de ontwikkeling van de duinvoet in profiel 2680 en 2820. Tot 2004 waren de ontwikkeling van
de momentane kustlijn en de duinvoet vrijwel identiek: er is in beide profielen een vrijwel
identieke respons van kustvooruitgang na strandsuppleties en een sterke achteruitgang
tussen de suppleties. Na 2004 zijn er grote verschillen. De grote vooroeversuppletie heeft als
direct gevolg dat de momentane kustlijn in profiel 2680 stijgt tot een maximum in 2008.
Sindsdien is de momentane kustlijn constant. De duinvoet blijft stabiel in positie sinds de
suppletie. Opmerkelijk is de sterke terugtrekking van de momentane kustlijn in profiel 2820.
Deze terugtrekking lijkt zicht te versnellen na 2005. De vooroeversuppletie die iets ten zuiden
van dit profiel was aangelegd, heeft hier dus (nog) niet bijgedragen aan het behoud van de
momentane kustlijn. De versnelling van de terugtrekking in profiel 2820 en de sterke toename
in profiel 2680 roept de vraag op of de vooroeversuppletie misschien bijdraagt aan het
zandverlies in profiel 2620. Een hypothese is dat de vooroeversuppletie een luwte gebied
creëert waarbinnen sediment wordt ingevangen. Hierdoor is er minder sediment beschikbaar
in het gebied ten noorden van de suppletie. Het dient de aanbeveling om deze hypothese,
maar ook de effectiviteit en het functioneren van vooroeversuppleties in het algemeen nader
te onderzoeken.
Een ander opmerkelijk verschil is zichtbaar in de ‘timestack’ van de profielontwikkeling
(Figuur 3.5, rechts): er is een verschil in bankgedrag voor en na 1990. Tot 1990 zien we een
langzaam zeewaarts migrerende en uitdempende buitenste bank. Sinds 1990 blijft de bank
relatief dicht op de kust liggen. Na 2005 is er geen duidelijk ontwikkelde bank op de
vooroever te onderscheiden.
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Figuur 3.5 Raai 2820, positie van de momentane kustlijn (MKL) en strandlijnen (links) en tijdreeks van
profielverandering.
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3.3.2

Ontwikkeling kust ten zuiden van de Eierlandse dam (raai: 2900 – 3041).
Het gebied tussen de raaien 2900 en 3041 wordt in toenemende mate gedomineerd door het
invangen van zand door de Eierlandse dam. Raai 3021 geeft een representatief beeld van de
ontwikkeling in dit gebied (Figuur 3.6). Tot 1995 is er een doorgaande trend van terugtrekking
van de kustlijn: zowel de momentane kustlijn, de laagwaterlijn, de hoogwaterlijn en duinvoet
verplaatsen zich landwaarts. De uitgevoerde suppleties sinds 1979 zijn slechts beperkt
effectief in het vertragen van deze terugtrekking. De aanleg van de Eilerlandse dam en de
daarbij uitgevoerde zandsuppletie, zorgen wel voor een sterke zeewaartse verplaatsing in de
positie van de kustlijnen. De duinvoet blijft sindsdien min of meer stabiel bij het bolwerk liggen
met een breed strand ervoor. Tot op heden blijft dit brede strand stabiel en is er geen
teruggang van de momentane kustlijn te zien.
De tijdreeks van dwarsprofielen illustreert deze ontwikkeling in meer detail (Figuur 3.6 rechts).
Tot 1995 is er een warrig beeld van jaarlijks sterk fluctuerende profielen waarin ondiepe
geulen en platen elkaar afwisselen. Sinds 1995 zien we de vorming van een stabiel platform
(rond 0-650 meter RSP). Dit profiel ligt net ten zuiden van de ontgrondingskuil, geulvorming
zien we hier niet duidelijk terug. Kijken we naar het brede (stabiele) strand en de afwezigheid
van suppleties sinds 1995, dan kunnen we concluderen dat de dam in dit gebied effectief is
gebleken.

3.3.3

Ontwikkeling kust ten noorden van de Eierlandse dam (raai: 3061 – 3200).
Het gebied ten noorden van de Eierlandse dam (tussen raai 3061-3200) reageert op grote lijn
als het gebied ten zuiden van de dam (beschreven in de voorgaande paragraaf). Raai 3061 is
representatief voor dit gebied (Figuur 3.7). Sinds de aanleg van de dam is er een
aanzandingsgebied zichtbaar als stabiel platform en blijven de kustlijnen stabiel. Raai 3061
geeft wel een duidelijker beeld van de (ver)vorming van de ontgrondingskuil (Figuur 3.7,
rechts). Tijdens aanleg van de Eierlandse dam was er al een ontgrondingskuil gecreëerd.
Deze kuil verdiept tijdelijk van -5 meter NAP in 1995 tot -13 meter NAP in 1997. In de
volgende jaren neemt de diepte weer geleidelijk af tot ongeveer -9 meter NAP in 1999. Tot
2006 blijft de maximale geuldiepte rond deze diepte. Wel neemt de geulbreedte tussen 2000
en 2007 sterk toe. Recentelijk zien we weer een verandering in gedrag. Rond de 1400 meter
RSP heeft zich een bankje gevormd en is de maximale geuldiepte terug toegenomen.
Hierdoor zien we de geul duidelijk terug in de vaklodingen (zie Figuur 3.2). Deze configuratie
lijkt enigszins op die van 2001, in 2001 was geul echter tijdens de aanleg gecreëerd, nu is de
geul ‘natuurlijk’ ontstaan (niet als gevolg van baggeren).

Een Quickscan van de morfologische ontwikkelingen van het Eierlandse Gat

23

1206171-001-ZKS-0003, 20 december 2012, definitief

Figuur 3.6 Raai 3021, positie van de momentane kustlijn(MKL) en strandlijnen (links) en tijdreeks van
profielverandering.

24

Een Quickscan van de morfologische ontwikkelingen van het Eierlandse Gat

1206171-001-ZKS-0003, 20 december 2012, definitief

Figuur 3.7 Raai 3061, positie van de momentane kustlijn (MKL) en strandlijnen (links) en tijdreeks van
profielverandering.
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3.3.4

Detail ontwikkeling rond de ‘Bolwerken’ (raai 3200-3312 en 3432).
De ontwikkeling van de geulen langs de Bolwerken Eierland en Robbengat wordt
weergegeven in Figuur 3.8 (representatieve raaien 3200, 3312 en 3432). Raai 3200 ligt ter
hoogte van het Bolwerk Eierland en laat een geul zien met een steil, maar stabiel
binnentalud. Kleine fluctuaties zijn wel aanwezig. Initieel (in 1966) is er een kleine
verschuiving van het diepe geulgedeelte in zeewaartse richting (van 700 meter naar 100
meter RSP). Tot 1969 blijft deze configuratie stabiel, daarna ontstaat een trend van een
verdieping landwaarts (650 meter RSP) en een verondieping verder zeewaarts (tussen de
800 meter en 1000 meter RSP). Er ontstaat nu een geul met twee diepere gedeelten langs de
binnen en buiten geulwand en een ondiepte in het midden. Deze configuratie blijft relatief
stabiel in breedte tot 1985. Sinds 1985 zien we een duidelijke verbreding van de totale geul
(tot 1997). De buitenste geulwand verplaatst van 1100 meter RSP naar 1650 meter RSP.
Gedurende deze periode worden de twee deelgeulen in het profiel dieper en duidelijker
zichtbaar. De ondiepte migreert zeewaarts waardoor het landwaartse geulgedeelte breder
wordt. Sinds 1997 blijft de totale geulbreedte stabiel; de zeewaartse geulwand blijft stabiel
liggen op 1650 meter RSP. De landwaartse geul verdiept (van -8 naar -11meter NAP) en blijft
zich verbreden. Was het breedste geul gedeelte in 1995 ongeveer 300 meter, in 2001 is dat
ongeveer 700 meter. De scheiding tussen de twee geulen wordt hierbij tijdelijk (tussen 1995
en 2005) verhoogd tot nagenoeg de laagwaterlijn. Aangezien deze verandering begint na
aanleg van de Eierlandse dam, valt niet uit te sluiten dat dit mogelijk (mede) een effect van de
dam zou kunnen zijn. Een dergelijke ontwikkeling zou echter ook binnen de ‘natuurlijke’
dynamiek van het systeem kunnen vallen (niet (mede) veroorzaakt door de aanleg van de
dam). Vanaf 2005 zien we dat de scheiding tussen de twee geulen duidelijk afneemt en dat
de zeewaartse geul verondiept. De geul wordt opgevuld door de migrerende ondiepte. In
2010 is er dan ook sprake van één grote geul. De maximale geuldiepte blijft recentelijk stabiel
(2007 -2010), maar de omvang neemt wel toe.
Ter plaatse van het Bolwerk Robbengat (raai 3312) zien we een vergelijkbaar geulpatroon en
gedrag als hierboven beschreven. In het profiel bevindt zich een landwaartse geul op een
stabiele positie. Deze geul neemt echter wel sterk toe in diepte: van -12 meter NAP naar -17
meter NAP in 2010. De zeewaartse geul verplaatst sterk oostwaarts en verondiept.
Ten zuiden van het bolwerk (raai 3432) observeren we een identieke oostwaartse
verplaatsing van de geulwand. De toename van de diepte is hier beperkt. Het aanbrengen
van zinkstukken (2004) in het Robbengat is niet duidelijk te onderscheiden in de profielen,
maar kan geholpen hebben de erosie ter plaatse te beperken. Helaas kunnen we in deze
profielen niet de trend van voor aanleg van de Eierlandse dam zien. Gezien het recente
overeenkomstige beeld tussen profiel 3312/3432 en 3200 is het waarschijnlijk dat de
geulverbreding ook hier al voor aanleg van de dam is ingezet. Concluderend kan gesteld
worden dat een grootschalig effect van de aanleg van de Eierlandse dam uit analyse van
deze profielen niet duidelijk aanwezig is. De geobserveerde trend van verruiming van de geul
en het zeewaarts verplaatsen van de geulwand, was al ruim voor aanleg aanwezig.
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Figuur 3.8 Ontwikkelingen van representatieve profielen voor bolwerk Eierland (profiel 3200) en bolwerk
Robbengat (raai 3012 en 3042).
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4 Discussie en Conclusies
Een in het oog springende tegenstelling tussen de zeegaten in de oostelijke en westelijke
Waddenzee wordt geïllustreerd in Figuur 4.1. De oostelijke zeegaten hebben allen een
natuurlijk gedrag van de eilandstaarten (figuren d, e en f). De eilandstaarten zijn vrij om te
bewegen en vertonen over het algemeen een cyclisch gedrag in afwisselende perioden van
sedimentatie en erosie. Bij de zeegaten in het westelijke gedeelte van de Waddenzee worden
de eilandstaarten beschermd door harde constructies (figuren a, b en c). Het Marsdiep wordt
daarbij het meest beschermd door een ononderbroken harde zeewering (de Helderse
zeewering), aangevuld met strekdammen ten zuiden hiervan. De eilandstaart van het Vlie
wordt op zijn plaats gehouden door een rij strekdammen. Bij het Eierlandse gat wordt de
kustlijn beschermd door een bolwerk en strekdammen, maar deze worden bedekt door een
breed strand. Dit strand is het resultaat van het invangen van zand door een 800 meter lange
dam haaks op de kust (de Eierlandse dam). Het brede en tot op heden stabiele strand, te
zien in Figuur 4.1b, illustreert duidelijk de effectiviteit van deze constructie. Mogelijk speelt
een verandering in kust oriëntatie, en daarmee van transportpaden, van de Westelijke naar
de Oostelijke eilanden een rol in de verschillende vormen van eilandkoppen en staarten.

Figuur 4.1 Bescherming van de ‘zuidelijke eilandkoppen’ bij (a) Noord-Holland (Marsdiep), (b) Texel (Eierlandse
Gat), (c) Vlieland (het Vlie), (d) Terschelling (Amelander Zeegat) , (e) Ameland (Pinkegat) en (f)
Schiermonnikoog.

Vanuit bovenstaand oogpunt heeft de dam dus lokaal een positief effect. Of dit op grotere
schaal ook het geval is, is aan de hand van de morfologische ontwikkelingen geanalyseerd in
het voorgaande hoofdstuk. Door analyse van de aanwezige meetdata hebben we getracht
antwoord te geven op de vragen:
(1) Wat is de invloed van de Eierlandse dam op het lokale kustgedrag?
(2) Heeft de aanleg van de Eierlandse dam het grootschalige gedrag van het zeegat
significant beïnvloedt?
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Kijken we naar de bodemligging dan zien we een zeer duidelijke, lokale invloed van de
Eierlandse dam. Tussen raaien 2900 en 3200 is de kust sterk uitgebouwd. Aan weerszijden
van de dam heeft zich een stabiel strand opgebouwd. Aan de noordelijke kant strekt dit
strand zich uit langs het bolwerk Eierland. De stabiele ligging van het strand en de geul is hier
mede door de strekdammen bepaald. Deze houden zowel het strand relatief breed als de
geul zeewaarts. Een duidelijke invloed van de eierlandse dam op de ligging van de geul (het
Robbengat) is niet aanwijsbaar. In de Kok (2005) wordt vermeld dat de aanleg van de dam de
verdieping van het Robbengat tot gevolg had. De huidige analyse laat zien dat deze
geulontwikkeling al ruim voor aanleg was gestart. Na aanleg waren er wel kleine
veranderingen t.o.v. het autonome gedrag, maar deze dempen vrij snel uit en laten geen
significante trendbreuk zien.
Op de schaal van het gehele systeem zien we significante veranderingen in het
geulenpatroon van zowel het bekken als de buitendelta. Dit patroon is veranderd van één
dominante geul op de buitendelta naar een twee-geulensysteem, gescheiden door een
smalle zandrug. Een duidelijk verband tussen de grootschalige ontwikkeling van het zeegat
en de aanleg van de Eierlandse dam is niet aan te wijzen. De veranderingen waren voor
aanleg van de dam al in gang gezet. Het is niet onwaarschijnlijk dat de geobserveerde
geulaanpassingen gerelateerd zijn aan de afsluiting van de Zuiderzee. Na afsluiting is het
getijprisma door het zeegat vermoedelijk toegenomen door een toename in het getijverschil.
Hierdoor hebben de geulen zich over de periode 1930-2005 aanzienlijk verdiept. Ook de
vastlegging van de eilandstaart door de bolwerken Eierland en Robbengat moeten hier
genoemd worden. Door deze bolwerken is het Robbengat aan één zijde vastgelegd.
Op lokale schaal heeft de dam de kust significant beïnvloed. Ten zuiden van de dam, tussen
profiel 2900 en 3041, vinden we een relatief breed en stabiel strand. Hier heeft de dam dus
een positieve invloed gehad. Ten zuiden van profiel 2900 gaat de kusterosie onverminderd
voort. Initieel zorgde de dam wel voor een vermindering van de totale suppletiebehoefte maar
sinds een stabiele uitbouw is gevormd, zijn ook de totale suppletie hoeveelheden
teruggekeerd op het oude niveau. De uitbouw van de kust heeft in het naastliggende kustvak
waarschijnlijk een extra erosieve trend veroorzaakt. De vooroeversuppletie van 2004 lijkt hier
wel een duidelijk positieve trend te veroorzaken. Kijken we naar de cumulatieve suppletie
hoeveelheden dan zien we bovengeschetst beeld duidelijk terug. Rond 2000 was er een
tijdelijke afname van de suppletie inspanning, maar met de recente suppleties van 2004 en
2009 lijkt de toename over de gehele periode bijna lineair te verlopen. De conclusie “De totale
vermindering van de suppletiebehoefte op de noordwestkust van Texel als gevolg van de
aanleg van de Eierlandse dam kan geschat worden op 265.000 tot 395.000 m3/jaar” (de Kok,
2005), was misschien in 2005 gerechtvaardigd, maar met inachtneming van de recente
suppleties lijkt dit niet meer geldig. Hoewel er niet meer gesuppleerd hoeft te worden direct
naast de dam, is de totale suppletie behoefte van het kustvak niet significant verkleind en
misschien zelfs vergroot. Dit betekent niet dat de dam inefficiënt is. Lokaal is er een breed,
stabiel strand ontstaan en het is moeilijk in te schatten hoe het gebied zich zonder dam
gedurende deze periode ontwikkeld zou hebben. Misschien dat de suppletiebehoefte zonder
dam even groot of groter geweest zou zijn.
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De hieronder volgende conclusies uit de Kok (2005) lijken ook nu gerechtvaardigd:
•
De aanleg van de Eierlandse dam heeft geen aanwijsbare invloed gehad op de
zuidwestkust van Vlieland, inclusief de Vliehors. Het zandvolume van een groot deel
van dit gebied is echter slecht bekend en een niet al te grote verandering hierin zou niet
direct opgemerkt worden.
•
De aanleg van de dam heeft geen aanwijsbare effecten gehad op de ontwikkeling van
het zandvolume in wijdere omgeving, inclusief de binnen- en buitendelta’s van het
Eierlandse Gat en het aangrenzende zeegebied.
•
Uit de ontwikkeling van het zandvolume van het aan het Eierlandse Gat grenzende deel
van de Waddenzee blijkt geen invloed van de dam op het zandtransport naar de
Waddenzee.
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B

Detail overzicht ontwikkeling aanlandingsgebied Eierlandse
Dam

Figuur B.1 Visualisatie Jarkus grids over de periode 1965 - 1979
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Figuur B.2 Visualisatie Jarkus grids over de periode 1960 - 1995
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Figuur B.3 Visualisatie Jarkus grids over de periode 1995 - 2011
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