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Samenvatting 

Aanleiding voor het onderzoek:
Aan de kust van de Onrustpolder vindt voortdurende versmalling van het strand en opdringen 
van de vooroever plaats. De oorzaak daarvan is het opdringen naar de kust van de ervoor 
liggende geul de Schaar van Onrust. De benodigde suppletie hoeveelheid, bepaald door het 
verlies aan zand van top duin tot geulbodem, is te groot om op het strand kwijt te kunnen, en 
de vooroever is te steil om op te suppleren. Het probleem bevindt zich hoofdzakelijk in het 
middendeel van het kustvak van de Onrustpolder. De veiligheid is nu niet in het geding, maar 
dit kan wel het geval worden wanneer de erosie doorgaat en op lange termijn het duingebied 
aangetast gaat worden.
Voordat harde oeververdedigingen nodig zouden zijn, is voor de optie morfologisch baggeren 
gekozen: de hypothese is dat door zandwinning in een nabijgelegen kortsluitgeultje de Schaar 
van Onrust qua debiet ontlast wordt. Daardoor neemt de oevererosie af en kan mogelijk een 
deel  van de ondiepte  Hompels  aan de kust  vastgroeien.  In  de tussentijd  wordt  het  strand 
ongeveer elke 4 jaar gesuppleerd om de kustlijn (BKL) te handhaven.
Bijkomend voordeel van de ligging van deze zandwinplaats is het verkrijgen van goedkoop 
suppletiezand. Er is in 1993, 1994, 1996 en 2000 zand gewonnen, in totaal 3 miljoen m3.

Onderzoek:
Dit stage-onderzoek richt zich vooral op de huidige morfologische ontwikkelingen aan de 
kust van de Onrustpolder en de zandwinplaats Roompot-Hompels. De centrale vraag is hoe de 
relatie tussen de ingreep (zandwinning en suppleties) en het effect is, en of dit de gewenste 
effecten  zijn,  op korte  en lange  termijn.  Daarnaast  worden de  bedreigingen  voor  de kust 
gekwantificeerd. Een randvoorwaarde bij het onderzoek is de 29 % debietreductie in het hele 
gebied na het gereedkomen van de Oosterscheldewerken in 1986, die veel invloed heeft gehad 
op dit gebied. Gevreesd wordt dat na de aanpassing van de geulen aan het nieuwe debiet de 
oude sterke mate van kusterosie terugkomt.

Resultaten:
Er is geen vermindering waarneembaar van de kusterosie door de Schaar van Onrust na 1993, 
het  begin  van  het  baggeren.  De  ontwikkeling  van  strand  (MKL),  geulwand  (MOLK  en 
steilheid), diepte, geuldoorsnede en zandinhoud van het kustvak geven daarbij het volgende 
beeld:
Het oostelijke deel van het kustvak groeit aan (raaien 120 t/m 180); het middendeel (raaien 
200 t/m 260) erodeert sterk op strand en geulwand zodat de BKL niet te handhaven is; in het 
westelijke  deel  (raaien  280 t/m 400)  is  het  strand voorlopig  met  suppleties  te  behouden, 
hoewel  hier  bij  voortgaande  geulwanderosie  op  den  duur  ook  problemen  ontstaan.  Qua 
veiligheid is van belang dat in het middendeel de zeewering bestaat uit duinen op een dijkje, 
en de rest van het gebied heeft dammen achter het strand. Een deel van het suppletiezand 
wordt via kustlangs transport in het oostelijke deel opgeslagen, de rest verdwijnt grotendeels 
van het strand waar het als slijtlaag gediend heeft. De strandsuppleties komen niet (meetbaar) 
ten goede aan de eroderende stukken geulwand.
Het doorstroomoppervlak van de Schaar van Onrust is gemiddeld 8 % kleiner geworden na 
1986, veel minder dan de verwachte 29 % (de debietafname a.g.v. de Oosterscheldewerken) 
en is waarschijnlijk alleen veroorzaakt door de aanpassing aan debietafname en niet door het 
morfologisch  baggeren.  Het  ebdebiet  is  afgenomen,  waardoor  de  vloed  dominanter  is 
geworden. In 2000 is er  a.g.v.  een suppletie  een deel van de geulwand afgegleden bij  de 
raaien 240 en 260.
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In de zandwinplaats Roompot-Hompels is 3 miljoen kuub zand gewonnen, met als resultaat 
een  dieper  en  ebgedomineerd  schaartje,  met  een  uitbouwend  ebschild.  Dit  is  mede 
veroorzaakt  door baggeren vanuit  de ebkant.  De verwachte doorbraak tussen Roompot en 
Oude Roompot is  uitgebleven.  Uit  de zandwinning van verschillende jaren blijkt,  dat  hoe 
groter de ingreep, hoe effectiever, en hoe meer de ingreep de gewenste morfologie maakt, hoe 
effectiever.

Conclusies:
De zandwinning heeft de erosie aan de kust niet verminderd. De reden daarvoor is mogelijk 
een achteraf onvolledige inschatting van het kustsysteem rond de Schaar van Onrust. De 3 
miljoen kuub zand die er nu in fasen gewonnen is, is niet voldoende geweest om een grote 
kortsluitgeul te maken en bovendien bleek de ebgeul dominant te worden. Het resultaat is nu 
een  sterker  gescheiden  eb-  en  vloedsysteem,  waarbij  de  vloed  meer  door  de  Schaar  van 
Onrust gaat  en de eb meer  door de Roompot-Hompels.  Door de voortgaande kustwaartse 
beweging van de Schaar van Onrust wordt het gebied waar de BKL niet gehandhaafd kan 
worden steeds groter: strandsuppleties zijn op deze locatie, waar een geul vlak tegen de kust 
ligt, geen structurele oplossing. Om de toenemende erosieproblematiek van de kust het hoofd 
te  bieden,  kunnen op grond van dit  rapport  de uit  te  voeren maatregelen  geëvalueerd  en 
eventueel heroverwogen.
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Voorwoord

Dit  rapport  is  geschreven  in  opdracht  van  Rijkswaterstaat  Directie  Zeeland,  afdeling 
Morfologie Watersystemen, AXL (nu onderdeel van AXA). In de loop der jaren zijn daar veel 
gegevens verzameld over het morfologisch baggeren bij de Onrustpolder op Noord-Beveland, 
informatie die wel gebruikt werd, maar nog nooit tot op de bodem was uitgezocht. Een ideale 
stage-opdracht dus voor een student Kust- en Rivierbeheer van Fysische Geografie. Binnen 
deze opleiding aan de Universiteit Utrecht wordt veel aandacht besteed aan het analyseren van 
processen en de samenhang daartussen. Nu het einde van mijn studie in zicht kwam, wilde ik 
deze vaardigheden graag in de ‘echte’ praktijk brengen. Deze stage werd me daarbij in de 
schoot geworpen en ik heb er geen spijt van dat ik het aangepakt heb. Het stage-onderzoek zit 
op  het  grensvlak  van  echt  onderzoek  en  beleidsgericht  werken,  en  de  maatschappelijke 
relevantie maakt het extra interessant. Bovendien is morfologisch baggeren een vrij nieuwe 
methode van kustbeheer en onderzoek daarnaar kan leiden tot verbetering van de methode. 
Tijdens  mijn  stage  kwam  er  van  verschillende  kanten  belangstelling  voor  de 
erosieproblematiek aan de kust van de Onrustpolder, zodat het onderzoek niet alleen precies 
op het juiste moment kwam (complimenten voor de begeleiders), maar ik de resultaten ook 
aan beleidsmakers heb kunnen presenteren. Hopelijk kunnen zij dit rapport gebruiken bij hun 
beslissingen.

De  afdeling  AXL  heeft  zijn  best  gedaan  om  me  helpen  met  de  stage  en  heeft  me  de 
gelegenheid gegeven het reilen en zeilen van de afdeling te leren kennen. Vooral mijn twee 
begeleiders, Rob Termaat en Jan Maranus, wil ik bedanken voor de inzet en het enthousiasme 
waarmee ze me begeleid hebben. Vanuit de universiteit heeft Piet Hoekstra geholpen door 
halverwege een frisse kijk op het onderzoek te geven.

Alma de Groot
Middelburg, april 2002
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 1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan de kust van Noord-Beveland wordt op het moment  een combinatie van suppleren en 
morfologisch baggeren gebruikt om de kustlijn ter plaatse van de Onrustpolder te handhaven. 
De bedoeling is dat de erosieve druk van de Schaar van Onrust op de kust wordt verminderd 
doordat het beginnende geultje Roompot-Hompels, waar nu gebaggerd wordt, een groot deel 
van het debiet overneemt. Daarbij wordt de eroderende kust in de tussentijd gesuppleerd om 
de basiskustlijn in stand te houden. Nu deze gecombineerde wijze van kustverdediging een 
aantal maal gedurende enige jaren is uitgevoerd, kan worden bekeken of de methoden het 
gewenste effect hebben gehad. In dit rapport worden de ontwikkeling van de zandwinplaats 
Roompot-Hompels en van de Schaar van Onrust vanaf 1986 beschreven en geëvalueerd. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd bij  de afdeling AXL van Rijkswaterstaat  Directie Zeeland als 
(een drie maanden durende) stage binnen de opleiding Fysische Geografie van de Universiteit 
Utrecht.

1.2 Probleemschets

In het  kustvak op Noord-Beveland vindt  op het  moment  erosie  plaats,  ter  plaatse  van de 
Ontrustpolder,  vooral  tussen  de  raaien  220  en  280.  De  oorzaak  van  deze  erosie  is  de 
aanwezigheid van de Schaar van Onrust, die daar dicht tegen de kust loopt. De Schaar van 
Onrust is een vloedgedomineerde verbinding tussen twee delen van de Roompot, één van de 
drie grote getijdegeulen van de Oosterschelde (zie bijlage 1A). De Schaar van Onrust heeft 
zich de afgelopen anderhalve eeuw in de richting van de kust verplaatst, maar die verplaatsing 
is sterk afgenomen na het gereedkomen van de Oosterscheldewerken in 1986, omdat de geul 
zich moest aanpassen aan de afname van het debiet. Het is de verwachting dat de geul weer 
sterker zal gaan migreren en daarbij de kust zal eroderen als hij aangepast is aan het nieuwe 
debiet.  Eerst  werd  daarvoor  een  periode  van  15  jaar  na  het  gereedkomen  van  de 
Oosterscheldewerken genoemd, maar de aanpassing gaat langzamer dan verwacht, zodat de 
verwachting nu is dat het enkele tientallen jaren zal duren voordat de erosiesnelheid van vóór 
1986 weer terugkomt (Memo JM/94-14). De dan optredende erosie zal  waarschijnlijk niet 
groter zijn dan de erosie die er voor de sluiting van de Oosterscheldekering was. 

Door  de  voortschrijdende  erosie  door  de  Schaar  van  Onrust  zijn  aan  de  kust  van  de 
Onrustpolder een smal strand en een steile vooroever ontstaan. Om dit strand op de positie 
van de Basiskustlijn te houden, of beter gezegd: het strand- en vooroevervolume van 1990 in 
stand te houden, moet het gesuppleerd worden. Dit in het kader van het huidige beleid van 
kustverdediging  door  middel  van  dynamisch  handhaven,  d.w.z.  het  gebruik  van 
zandsuppleties in plaats van ‘harde’ maatregelen. De geulwand is te steil om op te suppleren, 
zodat het verdwenen volume zand op het strand aangebracht moet worden. Omdat dit steeds 
smaller  is  geworden,  is  het  steeds  moeilijker  om het  benodigde  suppletievolume kwijt  te 
kunnen.  In  de toekomst  zal  dat  zelfs  niet  meer  voldoende mogelijk  zijn  om de erosie  te 
compenseren. Bij de laatste suppletie (januari 2000) is een deel van de suppletie inclusief een 
deel van de geulwand afgegleden, zodat het strand nog verder versmald is.
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Het stuk strand van de Onrustpolder ligt tussen twee ‘harde’ constructies in, de Veerse Dam 
en de Oosterscheldekering, en heeft maar over de lengte van een paar honderd meter geen 
dam achter het strand liggen. Hier is echter wel een lagere dijk aanwezig met opgestoven 
duinen.  Het  probleem van kustlijnhandhaving gaat  op dit  moment  dan ook alleen om het 
handhaven van de BKL en (nog) niet zo zeer om de veiligheid van het achterliggende gebied. 
Mocht de Schaar van Onrust echter weer sterker gaan eroderen, dan komt de veiligheid wel in 
het geding.

Op grond van dit beeld van de lange termijn is in 1993, 1994, 1996 en 2000 suppletiezand 
gewonnen uit een beginnend geultje (Roompot-Hompels)  in het platengebied de Hompels, 
een geultje dat min of meer evenwijdig ligt aan de Schaar van Onrust en een verbinding vormt 
tussen de Roompot en de Oude Roompot.  Het doel van dit  morfologisch baggeren is het 
geultje meer water te laten trekken uit de Roompot, zodat er minder water door de Schaar van 
Onrust gaat en deze minder druk uitoefent op de kust. Dit zou leiden tot een vermindering van 
de suppletie-inspanning op het strand van de Onrustpolder. Uiteindelijk is de bedoeling dat de 
Roompot-Hompels een echte kortsluitgeul wordt en daarmee de functie gaat overnemen van 
de Schaar van Onrust. De Schaar van Onrust zou dan kunnen verzanden waardoor een deel 
van de Hompels aan de kust vastgroeit, zodat een goede buffer ontstaat tegen kusterosie. De 
reden dat verwacht wordt dat deze ontwikkeling werkelijk zal plaatsvinden, is dat de stroming 
van de Roompot een relatief lange weg aflegt via de Schaar van Onrust. Een route via het 
nieuwe geultje is korter en zou dus een natuurlijke ontwikkeling zijn. Vloedgedomineerde 
geulen (zoals de nieuwe geul verwacht wordt te worden) hebben in dit gebied de neiging naar 
het zuiden te migreren, zodat een nieuwe geul uiteindelijk wel een bedreiging voor de kust 
gaat vormen, maar pas op veel langere termijn. 
In het Integraal Beleidsplan Voordelta staat aangegeven dat zandwinning binnen de NAP –20 
m lijn niet is toegestaan, behalve als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In dit geval 
is dat het  verlichten van de erosie door de Schaar van Onrust via het herverdelen van de 
debieten in de Schaar van Onrust en het geultje Roompot-Hompels. Bijkomend voordeel van 
deze methode is dat de zandwinplaats Roompot-Hompels en het strand van de Onrustpolder 
waarop gesuppleerd  wordt,  dicht  bij  elkaar  liggen  zodat  de  kosten  van de  suppletie  laag 
blijven.
In 1995 is er door P. Sistermans een notitie (NWL-95.30) geschreven die de zandwinning van 
1993 en 1994 evalueert.  Er ontbraken toen veel gegevens voor het maken van een goede 
evaluatie. Zes jaar verder, na twee volgende zandwinningen en veel extra metingen, is die 
informatie er wel en kunnen de ingrepen uitgebreid geëvalueerd worden.

1.3 Doelstelling voor dit rapport

Doel van dit rapport: evaluatie van het effect van de maatregelen en het doen van 
aanbevelingen voor de toekomst.

De ontwikkelingen aan de kust en op de zandwinplaats worden los van elkaar beschreven en 
geanalyseerd in respectievelijk  hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4,  waarna in hoofdstuk 5 wordt 
bekeken  in  hoeverre  deze  elkaar  beïnvloeden  en  hoe  de  wisselwerking  is  met  de 
grootschaliger ontwikkelingen in het gebied. Het gaat hier met name om het beschrijven van 
de relatie tussen ingreep en effect op een vrij korte tijdschaal, namelijk vanaf het begin van de 
winningen in 1993, afgezet tegen de ontwikkelingen vanaf 1986, het gereedkomen van de 
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Oosterscheldewerken.  Dit  laatste  is  een  belangrijke  randvoorwaarde  omdat  de 
Oosterscheldewerken grote invloed hebben op de morfologie van de Oosterscheldemonding. 
De resultaten zijn bedoeld om als basis te dienen voor beslissingen rond het beheer van dit 
kustvak, waarvoor enkele suggesties worden gegeven in hoofdstuk 7.

Het onderzoek wordt gericht op:

Randvoorwaarden:
De grootschalige (morfologische) ontwikkeling van het gebied.
De invloed van de Oosterscheldewerken sinds 1986 op de Schaar van Onrust en de Roompot-
Hompels.

Kust van de Onrustpolder:
De ontwikkelingen van strand en vooroever van de Onrustpolder, vooral of er sinds 1993 (het 
begin van zandwinning en suppleties) verschil is met daarvoor.
De grootte en aard van het erosieprobleem.
De rol van de suppleties in het tegengaan van de kusterosie.
De ontwikkeling van de geuldimensies en debiet van de Schaar van Onrust.
De verwachte ontwikkeling voor de toekomst.
De mogelijkheid voor aangroei van de Hompels aan de kust.

Zandwinplaats Roompot-Hompels:
De  ontwikkeling  van  het  geultje  voor  en  na  de  zandwinningen,  vooral  welk  effect  de 
zandwinningen hebben gehad op vorm en grootte van het geultje.
Of de sturing die door morfologisch baggeren kan worden gegeven, hier het gewenste effect 
heeft gegeven, en of er neveneffecten opgetreden zijn.
De ontwikkeling van het debiet als gevolg van de ingrepen.

Evaluatie van de maatregelen:
Het effect  van het morfologisch baggeren op de kust: heeft  het morfologisch baggeren de 
erosie aan de kust verminderd?
Andere ontwikkelingen in het gebied die invloed kunnen hebben op kust of zandwinplaats.
De verwachting voor de toekomst.
Suggesties voor voortzetting of wijziging van het huidige kustbeheer.
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2. Ontwikkeling van de Oosterscheldemonding en de Onrustpolder

2.1 Ontwikkeling van de Oosterscheldemonding

De Schaar van Onrust en de zandwinplaats maken deel uit van de Oosterscheldemonding. Dit 
is van oudsher een zeer dynamisch gebied met geulen en platen die voortdurend van plaats 
veranderen. De afgelopen anderhalve eeuw is er veel veranderd in het gebied door de aanleg 
van allerlei dammen die onder andere de komberging hebben verkleind: de Sloedam (1871), 
de afsluiting van het Veersche Gat en Zandkreek door de Zandkreekdam en de Veerse Dam 
(gereed  in  1961)  en  de  aanleg  van  de  Oosterscheldewerken  (Philipsdam,  Oesterdam  en 
Oosterscheldekering,  gereed in  1986).  Ook de afsluiting  van bijvoorbeeld  de Grevelingen 
heeft invloed op de morfologie van de Oosterscheldemonding.
De  morfologie  in  het  zuidelijke  mondingsgebied  van  voor  1986  werd  bepaald  door  de 
vloedgedomineerde  Roompot  die  min  of  meer  recht  van  west  naar  oost  liep  en  de 
ebgedomineerde Oude Roompot die vanaf 1971 (weer) actief was (zie voor de namen van de 
geulen en platen bijlage 1A, voor de bodemliggingen bijlage 2A en verder de animatie die op 
een aparte CD staat). Het platencomplex de Hompels werd doorsneden door vloedschaartjes 
vanuit de Roompot en ebschaartjes vanuit de Oude Roompot. De vloedschaartjes migreerden 
naar  het  zuidoosten  en  de  ebschaartjes  naar  het  noordwesten.  De  ebschaartjes  bouwden 
telkens op andere plaatsen een schild uit in de voorliggende geul, hier de Roompot, waardoor 
ze de geul op steeds andere plaatsen dichtdrukten. Zo is de bocht in de Schaar van Onrust 
tussen 1976 en 1984 ontstaan doordat ebschilden de geul naar het zuiden dwongen, terwijl 
aan de zuidkant het ebschild van het oude Veersche Gat afgebroken werd en daarom de geul 
niet meer uit de kust hield. Het begin van het ontstaan van de bocht viel ongeveer gelijk met 
het actiever worden van de Oude Roompot; wellicht hebben deze twee ontwikkelingen met 
elkaar te maken. De bocht heeft ook te maken met de neiging van vloedgedomineerde geulen 
in dit gebied, zoals de Schaar van Onrust, om naar het zuiden te migreren. Vóór 1976 lag de 
Schaar van Onrust vrij ver uit de kust, pas bij de bochtvorming is deze dicht tegen de kust aan 
komen te liggen. In 1984 is op de plaats van de oude loop van de Schaar van Onrust een 
ondiepte ontstaan, waarin zich later het geultje Roompot-Hompels heeft ontwikkeld. Dit is 
ontstaan uit een ebschaartje en een vloedschaartje die in elkaars verlengde lagen.

Het  gereedkomen  van  de  Oosterscheldewerken  in  1986  heeft  grote  invloed  gehad  op  de 
Oosterscheldemonding. Het debiet door de kering is met 29 % afgenomen ten opzichte van 
het  oorspronkelijke  debiet,  waardoor  een  groot  deel  van  de  geulen  in  het  gebied  opeens 
overgedimensioneerd was. Als het debiet afneemt, moet de inhoud van de geul ook afnemen: 
de stroomsnelheden nemen af waardoor sediment in de geul wordt afgezet. Hierdoor neemt de 
stroomsnelheid  weer  toe,  totdat  een evenwicht  is  bereikt  tussen debiet  en doorsnede.  Het 
effect van de aanleg van de Oosterscheldewerken is in feite een bevriezing van de morfologie 
geweest:  de  ebschaartjes  wandelden  niet  meer  door  de  Hompels  en  de  beweging  van  de 
geulen  is  sterk  vertraagd.  De  grote  geulen  zoals  Roompot  en  Oude  Roompot  worden 
ondieper. Zand blijkt de Oosterscheldekering niet meer te kunnen passeren, een gevolg van de 
diepe ontgrondingskuilen voor en achter de kering. Het tegenhouden van zand door de kering 
kan gevolgen hebben voor de morfologie van de monding. Het debiet door de Oude Roompot 
is na de aanleg van de kering sterk verminderd ten gunste van de Roompot, waardoor de Oude 
Roompot nu dreigt te verzanden.
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Op dit moment beweegt de Schaar van Onrust naar de kust en is het ebschaartje Roompot-
Hompels door baggeren sterk ontwikkeld. De dynamiek van de Oosterscheldemonding is nog 
altijd veel kleiner dan voor 1986. De Hompels bouwt aan de randen uit in de ernaast liggende 
geulen,  en  neemt  in  het  midden  grotendeels  in  hoogte  af.  Alleen  het  halvemaanvormige 
zuidelijke deel (tussen Schaar van Onrust en geultje Roompot-Hompels) neemt iets toe in 
hoogte.  Dit  hangt  in  de  uiterste  oostelijke  punt  samen  met  de  verdere  opbouw  van  het 
vloedschild van de Schaar van Onrust. Ten noorden van het gebaggerde geultje Roompot-
Hompels drukt de Roompot zich langzaam in de Hompels, waarbij dit deel van de Hompels 
als een ontwikkelend vloedschild van de Roompot kan worden gezien, een ontwikkeling die 
sinds 1984 aan de gang is. Er is echter geen vloedschaartje aanwezig zoals die voor 1986 
bestonden. Aan de kust, tussen Breezand en de Veerse Dam, ligt een ondiepte die de laatste 
jaren van vorm verandert en nu de Schaar van Onrust gedeeltelijk dicht drukt. Deze ondiepte 
is mogelijk een restant van het oude ebschild van het Veersche Gat. Tegenover deze ondiepte 
bouwt  het  ebschild  van  het  geultje  Roompot-Hompels  zich  uit,  waardoor  de  Schaar  van 
Onrust aan twee kanten vernauwd wordt. Tegen de Veerse Dam heeft lange tijd een geultje 
gelegen, dat tussen ongeveer 1990 en 1995 is verzand. Op de overgang tussen Veerse Dam en 
Walcheren ontwikkelt zich een spit die zich uitbouwt naar het oosten.
De veranderingen van dit gebied na 1986 staan weergegeven in bijlage 2B.

Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van verschillende notities die staan vermeld bij de 
literatuur, waaronder Van Dam (1989), Van Dam et.al (1989), Langendijk (1996), Maranus 
(1994), Sistermans (1996), Waterschap Noord- en Zuid-Beveland (1988).

2.2 De geschiedenis van de Onrustpolder 

Deze  paragraaf  is  grotendeels  gebaseerd  op  “Toepassen  van  zandsuppletie  aan  de  cal. 
Onrustpolder op Noord-Beveland en wat er aan voorafging” Memo Vl 74.4

2.2.1 Ontstaan en ontwikkeling
De Onrustpolder is een oud schorren- en slikkengebied dat aan de noordwestrand van Noord-
Beveland lag en in 1846 is ingedijkt  (bijlage 2C).  Na de indijking was de afstand tussen 
laagwaterlijn en zeedijk ter hoogte van de huidige raai 240 nog steeds een kilometer, met een 
intergetijdestrand, een brede plaat, duintjes en een schor (zie voor de ligging van de raaien 
bijlage 3A). De duinontwikkeling werd door het inplanten van helm gestimuleerd. Rond 1900 
ontwikkelde de Schaar van Onrust zich en deze begon de kust te eroderen. Eerst hadden de 
schorren en slikken nog een golfreducerende werking, maar door het ontstaan van de geul zijn 
ze opgeruimd. In 1940 was de geul al een kilometer landwaarts verplaatst. Daardoor werd het 
profiel steiler en door de verplaatsing van het strand kwamen de duintjes (de ‘Kamperlandse 
duintjes’) tegen de zeedijk aan te liggen. 

2.2.2 Kustverdediging
Om de erosie door de geul tegen te gaan is in 1920 op het meest uitstekende deel van de 
zeedijk, dat toen ter hoogte van (de huidige) raai 180 lag, een oeverwerk aangelegd. Dit zijn 
bezinkingen loodrecht op de kust, die daarna nog vaak versterkt en/of uitgebreid zijn. Ook is 
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de dijk enige malen versterkt en verhoogd. Tijdens de stormvloed van 1953 zijn de duinen en 
dijk doorgebroken waardoor een deel van de Onrustpolder is ondergelopen. Daarna zijn de 
duinen over de dijk met noodkade heen opgestoven. Later zijn ze weer aangetast doordat het 
strand verlaagde. Toen in 1961 de Veerse Dam gereedkwam, is een groot deel van de dijk van 
de Onrustpolder binnendijk geworden. De aanzet van de (toen nog) Oosterscheldedam heeft 
ook een deel van de oude zeedijk vervangen. Toen in 1973 na enkele stormen bleek dat de 
duinen weinig inhoud hadden en ook de inhoud van de onderzeese oever flink afgenomen 
was, is een suppletie van 210 000 m3 uitgevoerd op de noordwesthoek van de Onrustpolder, 
met materiaal dat vrijkwam na het baggeren van een nabijgelegen werkhaven. Dit materiaal 
was al na twee jaar verdwenen, veel eerder dan verwacht, maar omdat dit gebied sterk zou 
veranderen na de aanleg van de Oosterscheldedam, heeft men de suppletie niet herhaald.
In 1985 is een deel van het duin vervangen door een dijk, de rest van het oude dijkgedeelte 
voldoet vanwege het voorgestoven duingebied aan de Deltaveiligheid. Tegen de damaanzet 
van de Oosterscheldekering is in de laatste jaren een strand gegroeid. Daardoor ligt nu over 
een lengte van ongeveer drie kilometer een strand tegen de Onrustpolder, met gedeeltelijk een 
klein duingebied tussen het strand en de zeedijk.
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3. Strand, vooroever en geul van de Schaar van Onrust

3.1 Inleiding

De Schaar van Onrust is de verbinding tussen Roompot en Oude Roompot en loopt van de 
Roompot  ter  hoogte  van de Veerse Dam naar  de aanzet  van de Oosterscheldekering  (zie 
bijlage 1A). Aan de oostzijde loopt de schaar uit in een vloedschild op ongeveer NAP -11 
meter, met een steile geulwand van dit vloedschild naar de Oude Roompot. De schaar wordt 
hier op zijn plaats gehouden door de aanzet van de Oosterscheldekering en een oeverwerk uit 
begin 20ste eeuw, ter hoogte van raai 180 (zie voor de ligging van de raaien bijlage 3A). Aan 
de westzijde ligt de schaar niet vast, en is in de laatste eeuw sterk naar de kust bewogen (zie 
hoofdstuk 2), zodat deze nu vlak tegen de kust van Noord-Beveland ligt. Aan de noordzijde 
wordt  de  Schaar  van  Onrust  begrensd  door  de  zuidelijke  uitloper  van  de  Hompels,  een 
halvemaanvormige ondiepte met maximale hoogtes van ongeveer NAP –5 m. Aan de uiterste 
oostkant gaan Hompels en het vloedschild van de Schaar van Onrust in elkaar over.
Het belangrijkste probleem dat de ligging van de Schaar van Onrust nu veroorzaakt, is de 
voortgaande erosie van de oever van de Onrustpolder. In feite is deze erosie al meer dan een 
eeuw aan de gang:  ter  plaatse  van de huidige  kust  lag in  de 19de eeuw een schorren-  en 
slikkengebied.  Om  de  erosie  tegen  te  gaan  is  in  het  begin  van  de  20ste eeuw  is  een 
oeververdedigingswerk aangelegd ter plaatse van de huidige raai 180 en is in 1973 is er een 
suppletie uitgevoerd op het strand. De geul migreert echter nog steeds naar het zuiden naar de 
kust.
De aanleg van de Oosterscheldewerken heeft grote veranderingen in het gebied veroorzaakt. 
Het  getijvolume  in  het  hele  Oosterscheldebekken  is  sinds  1986  met  29  %  afgenomen, 
waardoor de geulen opeens te groot waren en zich aan moesten passen aan het nieuwe debiet. 
De verkleining van de geuldoorsnede kost tijd. Voor de schaar van Onrust was eerst geschat 
dat de aanpassing ongeveer 15 jaar zou duren, wat zou betekenen dat de geul rond 2000 in 
evenwicht zou moeten zijn met het debiet. Daarna zou de oude erosiesnelheid van voor 1986 
weer  terugkeren  (notitie  NXL-89-11).  De  huidige  ontwikkelingen  wijzen  echter  op  een 
langere aanpassingstijd.

Over het kustvak liggen JARKUS-raaien loodrecht op de kust met een onderlinge afstand van 
200 m (zie bijlage 3A), die zijn genummerd in decameters. De raaien lopen van 120 bij de 
Oosterscheldekering tot 520 aan het einde van de Veerse Dam, en verder. Het gebied dat hier 
beschreven wordt ligt tussen raai 120 en 400.
Sinds 1990 is er een Basiskustlijn (BKL) vastgesteld voor het strand voor de raaien 120 t/m 
360. Westelijk van de genoemde raaien bevindt zicht de Veerse Dam, verder oostelijk ligt de 
Oosterscheldekering.  Vanwege  de  erosie  moet  de  kust  met  zandsuppleties  op  zijn  plaats 
worden gehouden, waarbij de toetsing wordt gebaseerd op de zandinhoud tussen NAP +3 m 
en NAP –5 en de hoeveelheid te suppleren zand gebaseerd  wordt op het verdwenen volume 
tussen de top van het duin en de geulbodem. Dit zand wordt (boven) op het strand opgebracht, 
wat  is  gebeurd  in  1993,  1996  en  2000.  De  erosie  van  de  geulwand  zeewaarts  van  het 
suppletiegebied gaat echter gewoon door, zodat het strand intussen te smal is geworden om de 
benodigde hoeveelheid aan te brengen. Landwaarts van het strand zijn duinen opgestoven, 
gedeeltelijk met zand uit de suppleties. Op deze duinen heeft het aanbrengen van suppleties 
weinig  zin  omdat  deze  niet  als  slijtlaag  voor  het  strand  fungeren,  en  zeewaarts  is  de 
onderwateroever te steil om te suppleren. In 2000 is door (naar alle waarschijnlijkheid) het 
suppleren  bij  raai  240  en  260  een  deel  van  de  onderwateroever  afgegleden  in  de  geul, 
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waardoor de geulwand nog dichter tegen de kust aan is komen te liggen. Niet het hele strand 
van de Onrustpolder erodeert: bij de oostelijke raaien 120 t/m 180 groeit het strand juist aan.

Achter een groot deel van het strand en duingebied liggen dammen: de Veerse Dam en de 
aanzet naar de Oosterscheldekering. Alleen tussen raai 220 tot 260 is er geen dam aanwezig, 
maar een oude dijk waarop duinen zijn gestoven, zodat aan de deltasterkte wordt voldaan. Bij 
deze  raaien  is  echter  de  erosie  het  hevigst  en  het  probleem  van  te  weinig  plaats  voor 
suppleties het grootst. Het is de vraag of de erosie met de huidige manier van kustbeheer te 
stoppen is of dat er drastischer maatregelen genomen moeten worden om de kustlijn op de 
plaats van de BKL te houden of, op de lange termijn, de veiligheid te waarborgen. 
Het  versteilen  van  een  geulwand  langs  de  kust  kan  nog  als  extra  risico  het  gevaar  van 
oevervallen geven die in het strand inscharen. Van het strand van de Onrustpolder is er maar 
één (eigenlijk een afglijding) bekend: die van 2000.

In  dit  hoofdstuk  wordt  de  huidige  ontwikkeling  van  de  kust  en  de  Schaar  van  Onrust 
besproken en op welke wijze deze een probleem vormt voor het kustbeheer. Daartoe wordt 
eerst de kust besproken, dat wil zeggen de ontwikkeling van strand en de daarvóór gelegen 
geulwand. Daarna wordt de ontwikkeling van de geul de Schaar van Onrust behandeld, die in 
feite de oorzaak is van de ontwikkelingen aan de kust. Bij beide onderwerpen ligt de nadruk 
op  de  huidige  ontwikkeling,  dus  van  na  1986,  om aan  te  geven  wat  op  dit  moment  de 
problemen zijn. Daarbij wordt de vraag of de Schaar van Onrust aan het nieuwe debiet is 
aangepast,  niet uitgebreid beantwoord. De evaluatie van het effect  van het baggeren in de 
Roompot Hompels op de kust staat in hoofdstuk 5.
De analyse van dit hoofdstuk is gebaseerd op JARKUS-raaien met een onderlinge afstand van 
200 m (jaarlijks),  vaklodingen van de vakken 20 en 21 (elk jaar tot  elke 4 jaar)  en drie 
stroom- en debietmetingen uit 1993, 1997 en 1999.

3.2 Ontwikkeling van het kustvak Onrustpolder

De  ontwikkeling  van  de  kust  wordt  weergegeven  met  dieptelijnen,  MKL,  MOLK  en 
zandinhoud. MKL staat voor Momentane KustLijn, de op inhoud gebaseerde ligging van de 
kustlijn, die landelijk wordt gebruikt bij kustbeheer. De MOLK is de Momentane OeverLijn 
Kust, het  equivalent  van de MKL voor een vooroever die,  zoals hier, door een geulwand 
wordt gevormd.  De MOLK kan gezien worden als  het zwaartepunt  van de geulwand. De 
berekeningswijzen en verdere uitleg staan gegeven in bijlage 3B.
In bijlage 3C-1 is per raai een aantal profielen van verschillende jaren weergegeven.
In bijlage 3D staat de ligging van enkele dieptelijnen in 2001 plus de ligging van BKL, MKL 
en MOLK. De presentatie is in alle figuren ongeveer geografisch: links is WZW en rechts 
ONO. De schaal op de assen komt niet overeen.
In bijlage 3E-1 staan de ontwikkeling van de kustlijn en de vooroever/geulwand per raai door 
de tijd weergegeven, uitgedrukt in MKL en MOLK. Op de y-as is de afstand tot de hoofdraai 
uitgezet  (hoe  hoger  de  waarde  hoe  verder  zeewaarts)  en  in  de  figuren  staat  voor  de 
duidelijkheid ook de BKL weergegeven.
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3.2.1 Ontwikkeling van strand en geulwand
De strandontwikkeling wordt beschreven aan de hand van de MKL, waarvan de ontwikkeling 
per raai te vinden is in bijlage 3E-1.In het oosten (raaien 120 t/m 180) groeit de kust over het 
algemeen aan: de MKL beweegt zeewaarts. In de overige raaien is er soms tijdelijke aangroei, 
maar over het geheel vindt er erosie plaats. Na 1986 is de kustwaartse trend vooral in het 
westen iets afgenomen. Pas vanaf 1993, wanneer er strandsuppleties zijn uitgevoerd, groeit 
het strand aan. Een suppletie zorgt voor een zeewaartse verlegging van de MKL, waarna de 
erosie weer verder gaat, te zien in de ‘zaagtandpatronen’ in de grafieken na 1993.
In raaien 120 t/m 160 ligt de MKL steeds zeewaarts van de BKL, in de andere raaien is dit 
alleen het geval na suppleties.

De ontwikkeling  van de MOLK voor  de verschillende  raaien  door  de tijd  is  eveneens  te 
vinden in bijlage 3E-1. Voor 1986 bewoog de geulwand naar de kust toe,  behalve bij  de 
raaien 140 en 160. Vanaf 1986 is er een opvallende trendbreuk in alle raaien behalve in de 
oostelijke raaien 140, 160 en 180. Op dat moment waren de Oosterscheldewerken gereed en is 
het getijvolume afgenomen, waardoor de geul minder snel naar de kust toe is gaan bewegen. 
In de raaien 360 en 380 vindt de omslag pas in 1988 plaats, een vertraagde reactie. 
Net als  op het strand groeit  bij  de oostelijke raaien 120 t/m 160 de kust (in dit  geval de 
geulwand)  aan,  waarbij  de  trend  weinig  is  beïnvloed  door  de  aanleg  van  de 
Oosterscheldewerken. Bij raai 180 ligt een oeverwerk onder water dat de geulwand op zijn 
plaats houdt. In de meeste westelijke raaien komt de geulwand nog steeds dichter bij de kust 
of is de kust stabiel (zie bijlage 3E-2). De snelheid van de insnijding van de geulwand ligt 
tussen de 0 en ruim 1 meter  per jaar,  gemiddeld  over de periode na 1986.  Op sommige 
plaatsen in het midden van het kustvak ligt in 2001 de MOLK daardoor maar 60 meter van de 
BKL af. Alleen bij harde constructies (raaien 120 en 180) en westelijk van raai 300 ligt de 
MOLK verder dan 100 m van de BKL/kust af.

De steilheid van de geulwand is in het midden van het kustgedeelte het grootst, dus op de 
plaats waar de geul het dichtst tegen de oever loopt (zie bijlage 3F-1 en 2). Op deze plaatsen 
is de wand tussen 1993 en 1999 ook steiler geworden. Er wordt nergens de kritieke helling 
voor oevervallen van 1:3 (D. van Dam, 1985) gehaald,  maar  op een aantal  plekken is de 
geulwand wel 1:4 tot 1:5. De geulwand loopt vanaf NAP –4 meter zonder knikken naar de 
geulbodem,  waardoor  de  steilheid  voor  bijna  de  hele  geulwand  gelijk  is,  en  de  MOLK 
ongeveer overeen komt met de –10 m dieptelijn.
Vóór 1986 is vooral de geulwand in het gedeelte ten westen van het oeverwerk steeds steiler 
geworden. Na 1986 is  dat  doorgegaan,  maar  in minder  sterke mate èn het gebied van de 
versteiling is verplaatst. Eerst was dat vooral ten westen van raai 280, nu is het tussen raai 200 
en 300. Dit betekent dat de geul een scherpere bocht gaat maken. De sprong in de grafieken in 
bijlage 3F-1 rond 1986 is niet direct verklaarbaar.
Door de afglijding van 2000 is de geulwand op een aantal plaatsen minder steil geworden, zie 
verderop.

In bijlage 3D is het verloop van een deel van de dieptelijnen voor de kust te zien. Daarin is de 
bocht van de geul die tegen de kust aan loopt duidelijk te zien, net zoals het oeverwerk bij raai 
180 dat strand en geul op hun plaats houdt. De ontwikkeling van de duinvoet geeft niet veel 
informatie, omdat de duinen sterk door de mens worden beïnvloed en de duinen geen zand 
aan het strand leveren, maar het alleen af en toe aan het strand onttrekken. 
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3.2.2 Invloed van suppleties
Op het kustvak Onrustpolder zijn tot nu toe drie suppleties uitgevoerd: in 1993, 1996 en 2000. 
Het gaat om de volgende hoeveelheden:

1 t/m 28 mei 1993    411.056 m3 *
10 april t/m 2 mei 1996    435.083 m3

22 t/m 27 januari 2000    498.900 m3

Totaal 1.345.039 m3

Tabel 3.1 Suppletiehoeveelheden op het strand van de Onrustpolder. 
* De suppletie van 1993 was eigenlijk ontworpen op 850.000 m3 ,maar is niet afgemaakt vanwege 
tekort in het budget (Sistermans, 1996).

In 1993 is de suppletie neergelegd tussen de raaien 200 en 340.
In 1996 was dat tussen 220 en 360, met het zwaartepunt in het westelijke deel tussen 320 en 
360 waar een plateau is neergelegd. Het zand in het plateau zou via het oostelijk gerichte 
langstransport ten goede komen aan het gebied met de meeste erosie.
In  2000  is  er  gesuppleerd  tussen  raaien  200  tot  340  met  het  zwaartepunt  in  het  sterkst 
eroderende gedeelte 220 tot 280. Bij  de raaien 240 en 260 is toen een deel van de geulwand 
onder invloed van de suppletie afgegleden.

De suppleties  hebben duidelijke invloed op de ligging van de MKL: hun doel is ook het 
verleggen van de MKL zodat deze zeewaarts van de BKL komt te liggen. Na elke suppletie 
beweegt de MKL weer landwaarts door de erosie van de kust.
De suppleties liggen boven NAP –3 à –4 m omdat de geulwand te steil is om op te suppleren. 
Een suppletie is daardoor niet in de MOLK te zien, die namelijk berekend wordt van NAP –5 
tot –15 m. Er werd aangenomen dat het materiaal van de suppletie door dwarstransport ook 
langzaam de geulwand zou bereiken en daardoor de erosie zou verminderen. In de MOLK is 
echter  geen enkel  eenduidig verband te vinden tussen het  gedrag van de geulwand en de 
suppleties/gedrag MKL (zie bijlage 3E-1). Ook is er vanaf 1993 geen vermindering van de 
erosie van de geulwand in het westelijke deel en in de het oostelijke deel geen vergroting van 
de  uitbouw,  d.w.z.  geen  trendbreuk  in  de  ontwikkeling  van  de  geulwand.  Daaruit  moet 
worden geconcludeerd dat, hoewel de suppletiehoeveelheden worden gebaseerd op het verlies 
van zand tussen duintop en geulbodem, de suppleties niet (meetbaar) ten goede komen aan de 
geulwand. Doordat het verlies aan zand alleen boven in het profiel wordt gecompenseerd en 
de erosie aan de onderkant gewoon door gaat, wordt het strand steeds smaller en is er steeds 
minder plaats om de suppleties kwijt te kunnen. Door deze wijze van alleen op het strand 
suppleren en niet op de vooroever, wordt dit probleem steeds groter.
De suppleties komen echter wel ten goede aan het strand aan de lijzijde van het erosiegebied: 
de raaien 120 t/m 160 die oostelijk van het suppletiegebied liggen. Dit is ook te zien in de 
grafieken van de zandinhoud van het kustvak, die verderop behandeld worden. De oostelijke 
raaien groeiden overigens ook al aan voordat er gesuppleerd werd.

Een  strand  zal  altijd  proberen  een  evenwichtsprofiel  te  bereiken  met  een  bepaalde 
hellingshoek. Als nu de vooroever ondergraven wordt door een getijgeul, zal het strand de 
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neiging hebben zich achterwaarts in te snijden, waarbij de duinen zich achterwaarts zouden 
moeten verplaatsen. In het geval van de Onrustpolder is er op veel plaatsen geen ruimte om in 
te snijden: duinen en strand zijn daar vastgelegd door respectievelijk suppleties en vegetatie, 
en achter een groot gedeelte van het strand is harde verdediging aanwezig. Daarbij gaat op 
veel plaatsen de insnijding van de geulwand sneller dan het strand als geheel zou kunnen 
reageren.  De ligging van de BKL is  dus bepaald in een situatie  waarin het strand niet  in 
evenwicht is, zodat zelfs als de geulwand niet meer zou eroderen er nog steeds suppleties 
nodig zijn om de BKL te handhaven.

In 2000 is tijdens de suppletie een deel van de geulwand afgegleden ter hoogte van de raaien 
240 en 260, dus de raaien waar de achteruitgang van de geulwand al het grootst is (zie bijlage 
3C-2). Het materiaal, dat grotendeels afkomstig is van de geulwand en niet van de suppletie, 
is terechtgekomen op de bodem van de geul. Daardoor is de geulvorm veranderd en door deze 
aanpassing is de wand na 2000 nog verder geërodeerd. Dit is de eerste oeverval die bekend is 
van dit kustvak, maar het optreden in combinatie met suppleren geeft aan dat het risico van 
vallen wel degelijk aanwezig is.
De afglijding is in de figuren van raaien 240 en 260 te zien als een zeewaarste verlegging van 
de MOLK en een afname van de steilheid,  omdat tussen 2000 en 2001 op de geulbodem 
sediment van elders is ingevangen, wat meegenomen is in de berekening. De geulwand op 
zich is echter wel een stuk richting de kust bewogen.

Zandinhoud
De zandinhoud van het kustvak is berekend als het verschil in inhoud ten opzichte van 1990, 
het  ijkjaar  van  de  huidige  kustbeheer  (Bijlage  3G-1).  De  zandinhouden  vanaf  1965  zijn 
berekend voor het kustvak tussen raai 180 en 340, het gedeelte waarop gesuppleerd is (‘kleine 
kustvak’). Met de gegevens vanaf 1989 is ook de inhoud bepaald van het gehele kustvak van 
de Onrustpolder (‘grote kustvak’), d.w.z. raai 120 t/m 380. De inhoud is berekend van top 
duin tot de geulbodem.
Voor 1976 ging de zandinhoud en daarmee de kust achteruit: circa 80 000 m3/jaar verlies over 
een stuk strand van 1800 meter. Tussen 1976 en 1984 bewoog de Schaar van Onrust sterk 
naar de kust en daarmee werd het zandverlies versterkt naar ca. 262 500 m3/jaar (ruim 3 keer 
zo veel). Na 1986 verminderde de migratie van de geul zodat de achteruitgang daalde naar 
77 000 m3 per jaar. De suppleties hebben de negatieve trend netto veranderd in een positieve: 
na 1993 neemt de zandinhoud van het kustvak toe met  elke suppletie.  Toch vindt  er  nog 
steeds export van zand plaats, waardoor tussen de suppleties in de zandinhoud weer afneemt. 
Dit  is  te  zien  aan  de  gecorrigeerde  waarden,  de  zandinhoud  minus  de  gesuppleerde 
hoeveelheid, die onder het niveau van 1990 liggen en nog steeds een dalende trend hebben. In 
bijlage 3G-2 is de regressie voor de gecorrigeerde zandinhoud gesplitst in het deel vóór 1993 
en erna, voor het kleine kustvak. De negatieve trend lijkt na 1993 iets minder sterk te zijn. 
Het  suppletiezand  wordt  herverdeeld  binnen  het  kustvak,  zodat  de  dalende  trend  van  de 
gecorrigeerde  waarden van  het  grote  vak (inclusief  de  aangroeiende  raaien  120 t/m 160) 
minder sterk is dan die van het kleine vak (van alleen de gesuppleerde raaien) (zie bijlage 3G-
1). Van het zand dat wordt gesuppleerd, verdwijnt een deel uit het kustvak, en een deel blijft 
in het kustvak en wordt opgeslagen in het uiterste oostelijke deel. Tussen 1993 en 2001 is er 
circa 1.35 miljoen  m3 gesuppleerd,  waarvan in  2001 (1 jaar  na de laatste  suppletie)  0.96 
miljoen m3 over was, zodat het verlies tussen 1993 en 2001 circa 0.39 miljoen m3 bedroeg.
Een deel van het suppletiezand is in het duingebied ingevangen, zodat de totale zandinhoud 
wel een toename vertoont terwijl die niet terug te vinden is in de positie van MOLK en MKL.
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3.2.3 MKL en MOLK in de toetsing van de kustlijn
De MKL wordt geacht maatgevend te zijn voor het hele kustprofiel: de noodzaak voor een 
suppletie wordt aan de hand van de MKL vastgesteld, maar de grootte van de suppletie wordt 
berekend met het verdwenen zandvolume van top duin tot bodem geul. Zo’n MKL is een 
goede maat voor het gedrag van een kust die geen diepe geul direct voor zich heeft liggen, 
maar in dit geval (mèt diepe geul), is de beweging van de geulwand ook van belang. Er wordt 
in dit kustvak alleen hoog in het profiel gesuppleerd, zodat de MKL wordt vertekend door de 
suppleties omdat het rekenvak (hier) tussen NAP +3 en –5.9 m ligt. Daardoor kan de MKL 
eigenlijk niet meer representatief zijn voor het hele profiel inclusief geulwand. In bijlage 3E-1 
is de zien dat het verloop van MKL en MOLK door de tijd in een ongestoorde situatie niet 
altijd parallel is, wat betekent dat het profiel steiler of flauwer wordt. Zodra er gesuppleerd 
wordt, komen de bewegingen MKL en MOLK zeker niet meer overeen.
Daarom wordt aanbevolen om in gevallen waar een geul dicht langs de kust loopt, ook de 
MOLK te berekenen en deze mee te wegen in de toetsing. Als de MOLK dicht bij de oever 
komt,  kan  het  namelijk  noodzakelijk  zijn  om  meer  maatregelen  te  treffen  dan  alleen 
strandsuppleties om de kust op de plaats van 1990 te houden. Bij de toetsing kan, analoog aan 
de BKL, een minimum aanvaardbare afstand tot de kust worden gedefinieerd. In het geval dat 
de geulwand zonder knikken naar de geulbodem loopt (zoals hier het geval is), kan in plaats 
van de MOLK ook een dieptelijn, bijvoorbeeld NAP –10 m, worden gebruikt.

3.3 Ontwikkeling van de Schaar van Onrust

De Schaar van Onrust is een verbinding tussen twee delen van de Roompot. Omdat er ook 
water via de Hompels stroomt, is de Schaar van Onrust smaller en ondieper dan de Roompot. 
In het verleden lagen Roompot en Schaar van Onrust in elkaars verlengde,  maar  door de 
beweging van ebschilden over de Hompels is de Schaar van Onrust een bocht gaan maken 
richting de kust. Dit proces is het snelste gegaan tussen 1976 en 1985. Na 1986 is door de 
aanleg van de Oosterscheldewerken ook de Schaar van Onrust minder snel gaan bewegen. De 
geul ligt nu in een bocht tegen de kust aan, waarbij de geul het strand het dichtst nadert bij de 
raaien 220 t/m 300.
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de Schaar van Onrust beschreven aan de hand 
van de geuldoorsnede, diepte, de ontwikkeling van de geulwand aan de plaatzijde van de geul 
en de debieten.

3.3.1 Geuldoorsnede, diepte en noordelijke geulwand
De geuldoorsnedes zijn per raai berekend beneden NAP –5 m, met als landwaartse grens de 
geulwand met de kust en als zeewaartse grens de bovenkant van de zeewaartse (noordelijke) 
geulwand. Omdat per raai met vaste grenzen is gewerkt, kan de door de tijd veranderende 
morfologie voor onnauwkeurigheden zorgen. Zie voor de figuren bijlage 3H-1, 2 en 3.
In de lengterichting van de geul wordt de geuldoorsnede naar het oosten kleiner, behalve ten 
oosten van raai 180, daar neemt de doorsnede weer iets toe. Het kleiner worden is lineair met 
de  afstand  en  de  doorsnede  bij  raai  200  is  op  dit  moment  ruim 2  keer  zo  klein  als  de 
doorsnede bij raai 380. Het oeverwerk bij raai 180 maakt dat de geulwand op zijn plaats blijft 
en de doorsnede ‘dichtgeknepen’ wordt.
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Na 1986 is de doorsnede bij de meeste raaien duidelijk kleiner geworden: aanpassing aan de 
nieuwe condities. In de raaien rond raai 180 is er echter lichte afname of zelfs toename van de 
geuldoorsnede (bijlage 3H-3). Kustlangs is geen duidelijk patroon in de mate van afname te 
zien. De afname is maximaal 19 % en gemiddeld 8 %, dus minder dan de 29 % debietsafname 
bij  de Oosterscheldekering (Langendijk, 1996, gebaseerd op metingen van RWS). Ook de 
procentuele afname is overal minder dan 1 % per jaar in plaats van de circa 2% die werd 
voorspeld (Van Dam e.a. 1989).
In de geuldoorsnede door de tijd zijn fluctuaties te zien waarin geen patroon te ontdekken 
valt.  Daarom  wordt  er  vanuit  gegaan  dat  dit  afwijkingen  zijn  die  grotendeels  door  de 
berekening en/of meting zijn veroorzaakt. De afglijding in het jaar 2000 bij de raaien 240 en 
260 heeft wel een duidelijk effect op de geul: die is daardoor plaatselijk verkleind waardoor 
het kustlangse beeld verstoord is (zie bijlage 3H-1). In de geul zelf is tussen de jaren 2000 en 
2001, dus na de afglijding, materiaal neergelegd, deels rond het afgeschoven materiaal, deels 
erop.  Erosie  van  de  wanden  heeft  de  afname  van  de  geul  door  de  sedimentatie  niet 
gecompenseerd. Het effect is ook nog bij raai 220 te zien.
De suppleties vanaf 1993 zijn niet in enige verandering in de geuldoorsnede terug te vinden. 
Dit  komt  overeen  met  wat  al  uit  het  gedrag  van  de  geulwand  werd  geconcludeerd: 
strandsuppleties komen niet meetbaar ten goede aan de ervoor liggende geul.

De geul is het  diepste  rond raai 300, met een maximale diepte van NAP –22 m. Aan beide 
kanten loopt de geulbodem op, in het westen richting de Roompot tot NAP –17 en in het 
oosten richting het vloedschild tot NAP –11 m (zie voor de figuren bijlage 3I-1, 2 en 3). 
Het diepste punt van de geul is na 1986 grotendeels op zijn plek gebleven, behalve tussen de 
raaien 220 en 300, daar is het diepste punt wel verder naar de kust toe bewogen. Vóór 1986 
waren er grote diepteverschillen kustlangs gezien. Na 1986 zijn die iets afgevlakt, waardoor 
de schaar op enkele plaatsen dieper is geworden (140, 200 t/m 280) en op andere plaatsen 
ondieper (vooral 340) of ongeveer gelijk is gebleven. Ondanks dat het doorstroomoppervlak 
kleiner is geworden, is de geul over het algemeen dus wel dieper geworden en is de geul-as op 
een aantal plaatsen naar de kust toe bewogen. Door de afglijding van 2000 is het diepste punt 
in de betreffende raaien van de kust af bewogen.
In de figuren is ook een geultje te zien dat ter hoogte van raai 360 en 380 tegen de Veerse 
Dam aan lag. Dit geultje is verzand en vanaf ongeveer 1990 verdwenen, waarna een gebied 
rond zeeniveau overbleef. 
 
De noordelijke geulwand tussen Schaar van Onrust en de Hompels wordt grotendeels bepaald 
door de beweging van deze halvemaanvormige  zuidelijke uitloper  van de Hompels  en de 
verplaatsing van de Schaar van Onrust. In een deel van de JARKUS-profielen is de overgang 
van  schaar  van  Onrust  naar  Hompels  te  zien  (Bijlage  3C-1).  De  hoogteligging  van  de 
Hompels is hier maximaal NAP –5 m en bereikt deze maximale hoogte aan de rand van de 
Schaar van Onrust bij de raaien 240 t/m 280. Het hoogteverschil  tussen de geulbodem en 
ondiepte is het grootst bij de raaien 300 t/m 320: namelijk 16 m. Aan beide kanten neemt het 
hoogteverschil af. 
Vanaf 1980 heeft de Hompels zich aan de rand van de geul 2 tot 8 meter opgebouwd. Na 
1986 is de opbouw in de hoogte gestopt, maar de geulwand is door blijven gaan met uitbouw 
richting kust, met huidige snelheden van 1,3 tot 5,7 meter per jaar, en een uitschieter bij raai 
400 van ruim 12 meter per jaar waar het ebschild van het gebaggerde geultje zich opbouwt. In 
vrijwel alle raaien is de kustwaartse verplaatsing van de noordelijke geulwand groter dan die 
van de MOLK (geulwand van de kust), wat klopt met het over het algemeen kleiner worden 
van de geuldoorsnede, terwijl de diepte iets toeneemt (bijlage 3J). Ten opzicht van 1980 is de 
geulwand op veel plaatsen steiler geworden.
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3.3.2 Stroomsnelheid, debiet en sedimenttransport
De debietmetingen zijn uitgevoerd in 1993 (stroomsnelheid, -richting en sedimenttransport in 
verschillende punten,  notitie  ZLMD-93.N.016),  1997 en 1999 (beide ADCP-metingen van 
stroomsnelheid en –richting, notities ZLMD-97.N.021 en ZLMD-99.N.050). Ze zijn gemeten 
in  een  raai  ter  hoogte  van  de  JARKUS-raaien  340  en  320,  waar  de  Schaar  van  Onrust 
duidelijk in een bocht loopt (zie bijlage 3K, raai 2). De samengevatte gegevens zijn te vinden 
in bijlagen 3L-1, 2 en 3. 
Omdat de metingen bij verschillende getijen zijn gedaan, moeten de debieten gecorrigeerd 
worden. Dat is in dit geval gedaan door te delen door de getijcoëfficiënt ten opzichte van 
gemiddeld  getij.  Dit  is  geen  erg  nauwkeurige  methode,  maar  voor  dit  geval  nauwkeurig 
genoeg. Bij de stroomsnelheden is geen correctie toegepast,  zodat deze specifiek voor een 
meting gelden en niet als representatief voor gemiddeld getij.

stroomsnelheid
De maximale stroomsnelheden in de Schaar van Onrust zijn met vloed rond 1 m/s. Die tijdens 
eb zijn gestegen van 0,65 (1993) naar 1,05 m/s (1999; op de rand van de Hompels, in de geul 
zijn de snelheden lager). Over het algemeen zijn de snelheden het laagst aan de kust en het 
hoogst aan de kant van de Hompels, maar het verschil is niet groot. De stroomrichting volgt 
behalve tijdens de kentering de geuloriëntatie. Tijdens eb is de stroming richting ZW met veel 
variatie in de richting, tijdens vloed naar het ONO met weinig variatie. De vloedstroom wordt 
dus blijkbaar op dit punt meer tegen de kust gedrukt dan de ebstroming. De kentering is 2 uur 
na hoog en laag water.
In de metingen van 1999 zoals die in notitie ZLMD-99.N.050 gepresenteerd staan, is enige 
mate van helicoïdale stroming (kurketrekkervormige bochtstroming) te herkennen: bij vloed 
via de bodem zeewaarts en bij eb via de bodem landwaarts. Via deze stroombeweging is het 
mogelijk dat er materiaal van de ene kant van de geul naar de andere wordt getransporteerd, 
maar gezien het onduidelijke patroon is het niet zeker of het hier een belangrijk mechanisme 
is. 

debieten
De grootte en de ontwikkeling van de (gecorrigeerde) debieten zijn te vinden in onderstaande 
tabel en in bijlage 3L-2. Het ebdebiet is kleiner geworden terwijl het vloeddebiet even groot is 
gebleven.  Daardoor  is  het  totale  debiet  door  de  Schaar  van  Onrust  afgenomen  en  is  de 
verhouding tussen eb- en vloeddebiet veranderd: de verhouding tussen eb en vloed was in 
1999  1:2,  terwijl  dat  in  1993  nog  2:3  was.  In  dezelfde  periode  is  de  geuldoorsnede 
afgenomen.  Bij  gelijkblijvend  vloeddebiet  zou  dat  hogere  gemiddelde  vloedsnelheden 
betekenen,  en  dus  mogelijk  snellere  erosie  van  de  buitenbocht.  Met  de  gemeten 
stroomsnelheden is dit niet te controleren, omdat het getij tijdens de metingen verschillend 
was en de metingen anders uitgevoerd zijn.
Het gedeelte van de geul dat het meeste debiet voert is aan de landkant (zuidkant) van de geul 
tijdens vloed en aan de zeezijde (noordkant) tijdens eb, omdat stroming over het algemeen 
naar rechts afwijkt.
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Ebdebiet 
(miljoen m3)

Vloeddebiet 
(miljoen m3)

Totale  debiet 
(miljoen m3)

Gemiddeld  verschil  tussen  eb-  en 
vloeddebiet

1993 46 66 112 35 %
1997 44 66 110 41 %
1999 39 66 105 52 %

Tabel 3.2 Gemeten debieten door de Schaar van Onrust.

sedimenttransport
In 1993 is  er  op twee plaatsen in de geul zand- en slibtransport  gemeten:  punt  5 aan de 
noordelijke geulwand en punt 6 in het midden van de geul. De transporten zijn de vinden in 
bijlage 3L-3. Het slibtransport op deze twee punten is groter dan het zandtransport, waarbij 
het  zand  netto  met  de  vloed  wordt  meegevoerd  en  het  slib  met  de  eb.  De  piek  in  het 
slibtransport in punt 6 is opvallend. Deze kan zowel door uitstroming uit de Oosterschelde 
verklaard worden als door meetfouten: in punt 5 is tijdens deze piek niet gemeten.
De morfologische consequenties van de transporthoeveelheden zijn mogelijk opbouw van het 
vloedschild  (door  netto  vloedtransport)  en  export  van  slib  uit  het  Oosterscheldesysteem. 
Aangezien  de  metingen  over  slechts  één  getijcyclus  zijn  verricht,  is  het  niet  mogelijk  er 
verregaande conclusies uit te trekken.

3.4 Synthese en huidige trend

Om de huidige bedreigingen voor de kust van de Onrustpolder overzichtelijk te maken, is een 
schema gemaakt dat is te vinden in bijlage 3M. Horizontaal staan de raaien weergegeven in 
min of meer geografische oriëntatie en vertikaal een aantal van de behandelde parameters, 
waarbij bovenaan de zeewaartse gegevens staan en onderaan die van de kust. Per parameter is 
vervolgens in kleur aangegeven in hoeverre de huidige ontwikkeling een bedreiging vormt 
voor de kust van de Onrustpolder, de ontwikkeling in getallen is in de bijlagen per parameter 
te vinden. De kleuren zijn qua weging alleen horizontaal, dus per parameter, te vergelijken; 
dat wil zeggen: een oranje kleur betekent meer bedreiging dan een lichtblauwe. Maar een 
oranje kleur bij MOLK en bij de diepte van het diepste punt betekent niet dat allebei een even 
sterke invloed hebben op de kust. Als de trend door suppleties is veranderd ten opzichte van 
de trend zonder suppleties, is een ‘S’ in het hokje geprint. De getallen zijn de jaren waarin 
voor die  raai  de BKL wordt onderschreden (d.w.z.  dat  de MKL landwaarts  van de BKL 
komt). Er is een probleem in die raai als de onderschrijding vóór 2004,5 komt. In het schema 
zijn een aantal keuzes gemaakt ten aanzien van wat als bedreiging wordt gezien en wat als een 
positieve  ontwikkeling.  Een  afname  van  de  geuldoorsnede  wordt  hier  groen  =  positief 
gewaardeerd omdat de druk op de kust verminderd wordt, hoewel dit bij een gelijkblijvend 
debiet  voor meer  erosie kan zorgen en dan dus negatief  uitpakt.  Ook is een uitbouwende 
Hompels (dus het kustwaarts komen van de noordelijke geulwand) als een bedreiging voor de 
kust  gezien  omdat  dan  de  geul  landwaarts  wordt  gedrukt.  Wanneer  echter  naar  de  lange 
termijn wordt gekeken, is dit een positieve ontwikkeling als door de baggerinspanningen de 
loop van de Roompot/Schaar van Onrust wordt verlegd zodat de Hompels tegen de kust aan 
kan groeien.
Dit schema is vooral bedoeld voor vergelijking op raainiveau, omdat dit de huidige manier is 
van toetsing voor kustlijnhandhaving.
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Het gebied met problemen ligt tussen raai 240 en 300. Hier is de trend van de MKL duidelijk 
negatief  (landwaarts)  en  in  raaien  240  en  260  is  het  zelfs  niet  mogelijk  om de  BKL te 
handhaven. Ook wordt de geulwand steiler en snijdt zich in de kust in, het diepste punt wordt 
dieper en komt richting kust. 
De raaien westelijk daarvan, 320 t/m 380, geven boven water (MKL) geen problemen. Dit is 
mede dankzij  de suppleties en de extra  hoeveelheid suppletiezand die deze raaien hebben 
gekregen omdat bij de andere raaien niet genoeg plaats was. Hier gaat de geulwand echter ook 
achteruit,  zodat  deze  raaien  op  termijn  ook  een  probleem  worden.  Bovendien  hangt  de 
instandhouding van de BKL af van suppleties. Hetzelfde geldt voor de raaien 200 en 220. 
Oostelijk van raai 180 groeien strand en vooroever aan, zodat hier geen beheersprobleem is, 
ook al komt het diepste punt iets naar de kust toe.

De  Schaar  van  Onrust  beweegt  zich  na  1986  nog  steeds  naar  de  kust  toe.  De  snelheid 
waarmee dat gebeurt, is veel langzamer dan voor 1986, toen de Oosterscheldewerken gereed 
zijn gekomen. Er is nog geen trendbreuk in de gegevens tot en met 2001 die wijst op het 
terugkeren naar de situatie van voor 1986. 
Terwijl de Schaar van Onrust richting kust komt en een sterkere bocht vormt, bouwt de rand 
van de Hompels zich in de schaar uit. Het oeverwerk vormt een keerpunt tussen erosie en 
aangroei van de kust.

Het strand ligt in de kustboog tussen Walcheren en de Oosterscheldekering. Doordat hier in 
de  afgelopen  eeuw  grote  ingrepen  zijn  gedaan,  is  het  systeem  zich  nog  steeds  aan  het 
aanpassen aan de nieuwe situatie. Daar bovenop speelt dan nog de opdringing van de Schaar 
van Onrust. De aanwezigheid van deze geul voor de kust zorgt ervoor dat er geen substantieel 
zandtransport door golven naar het strand plaatsvindt omdat de geul te diep en de vooroever 
te smal is. Zand dat tijdens storm wordt afgeslagen, verdwijnt in de geul in plaats dat het met 
mooi weer naar de kust wordt getransporteerd. De enige manier van voeding voor het strand 
is  dus  kustlangs  transport  (als  suppleties  niet  meegerekend  worden).  Dat  is  in  dit  geval 
afkomstig van Walcheren, maar is niet voldoende om de erosie door geul en golfwerking te 
compenseren.  De  aanwezigheid  van  een  bocht  in  een  geul,  zoals  hier,  zal  altijd  erosie 
veroorzaken door het optreden van bochtstroming. Een reductie van debiet kan dus de erosie 
niet stoppen, maar wel verminderen.
Door het suppleren wordt het strandprofiel elke keer uit evenwicht gebracht, maar omdat het 
strand te klein is voor een echt evenwichtsprofiel, verdwijnt het zand steeds weer in plaats van 
herverdeeld te worden.

Samengevat:
 Het oostelijke deel van de kust groeit aan, het midden erodeert sterk en het westelijke 

deel erodeert iets minder sterk.
 Suppleties komen niet meetbaar ten goede aan de geulwand en verminderen de erosie 

dus niet merkbaar.
 De geulwand ligt op sommige plaatsen heel dicht onder de kust en beweegt verder naar 

de kust,  waardoor  de beheersproblemen steeds groter zullen worden.  Daarom is  het 
monitoren  van  alleen  de  MKL niet  voldoende,  maar  moet  de  ontwikkeling  van  de 
geulwand ook worden beschouwd.

 De Schaar van Onrust is sinds 1986 meer  vloedgedomineerd geworden, doordat het 
ebdebiet  is  verminderd  en het  vloeddebiet  gelijk  is  gebleven.  De sterke kustwaartse 
beweging is verminderd,  maar nog steeds aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen voor 
terugkeer van de ontwikkelingen van voor 1986 binnen enkele jaren.

17



4. Morfologisch gestuurde zandwinning in de Roompot-Hompels

4.1 Inleiding

Het morfologisch baggeren (in dit stuk synoniem met zandwinning) heeft plaatsgevonden in 
het  kortsluitgeultje  Roompot-Hompels  tussen  de  Roompot  en  de  Oude  Roompot,  ten 
noordwesten van de Veerse Dam (zie bijlage 4A). Er is vanaf 1993 een aantal  keer zand 
gewonnen ten behoeve van suppleties op nabijgelegen kustvakken. 
Deze kortsluitgeul  is ontstaan waar twee inscharingen elkaar tegen kwamen: een ebschaar 
vanuit het oosten die naar het noordwesten migreerde en een vloedschaar vanuit het westen 
die  naar  het  zuidoosten  migreerde.  De  situatie  dat  ze  tegenover  elkaar  liggen  en  geen 
dominante morfologie hebben, bestond vooral tussen 1986 en 1990. Daarna is de morfologie 
veranderd in een ebgedomineerd geultje. Dit geultje is getracht dieper te maken zodat het een 
groter debiet zou krijgen en zo de schaar van Onrust ontlasten. Voor zover bekend is er in 
Nederland nog geen ervaring met deze manier van morfologisch baggeren.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de zandwinning is uitgevoerd, wat de ontwikkeling 
van de morfologie is (zowel kwalitatief als kwantitatief) en hoe de hydrodynamische condities 
zijn  ontwikkeld.  De  gegevens  zijn  grotendeels  ontleend  aan  detaillodingen  van  de 
zandwinplaats (gridgrootte 10 bij 10 m) en aan drie stroom- en debietmetingen.
Figuren zijn te vinden in de bijlagen 4A t/m 4J:  onder andere dieptekaarten, verschilkaarten 
en  een  overzicht  waarop  de  momenten  van  ingrepen,  lodingen  en  debietmetingen  staan 
aangegeven. Ook zijn animaties van de Oosterscheldemonding en het zandwinvak bijgevoegd 
op een aparte CD.

De zandwinplaats doorsnijdt de zuidkant van het grote ondiepe gebied de Hompels. In dit 
hoofdstuk wordt over de noordelijke Hompels gesproken als het deel van de Hompels direct 
ten noorden van het zandwinvak (wat in feite maar een zeer klein deel van de hele noordelijke 
Hompels  is)  en  over  de  zuidelijke  Hompels  als  het  ondiepe  gebied  ten  zuiden  van  het 
zandwinvak bedoeld wordt, beide voor zover op de detaillodingen te zien. De termen staan in 
het kaartje in bijlage 4A. Het geultje dat is uitgebaggerd wordt, naar de benaming van het 
zandwinvak, de Roompot-Hompels genoemd. Het systeem dat hier beschouwd wordt is het 
ebgeultje  met  ebschild  en  een  klein  deel  van  de  omliggende  ondieptes,  plus  een  kleine 
vloedinscharing aan de noordwestkant van het lodingsvak.

4.2 Uitvoering van de zandwinningen

Er is in 1993, 1994, 1996 en 2000 zand gewonnen in het zandwinvak Rompot-Hompels, dat 
gevormd wordt door de boeien R9 en OR-R (noord),  R11 en R13 (zuid) en de 15 meter 
dieptelijn volgens de metingen van 1993 (west en oost) (Sistermans, 95, zie bijlagen 4A en 
3K). Het winvak ligt in de richting van de geulas en heeft een oppervlakte van één vierkante 
kilometer. In 2000 is er gewonnen in een kleiner winvak met als doel het baggeren meer te 
sturen en het zo te beperken tot  het uit morfologisch oogpunt gewenste deel.  Het nieuwe 
winvak is het oude winvak minus de zuidwestelijke punt. In de omgeving van het winvak 
bestaat een concessie van een schelpenvisser, die hier ook in de periode na 1993 schelpen 
heeft gewonnen. Het suppletiezand uit de Roompot Hompels bevat inderdaad veel schelpen, 
wat een nadeel is bij suppleties op recreatiestranden.
De momenten van zandwinning plus de hoeveelheden staan in de onderstaande tabel 4.1 en 
een overzicht van de zandwinningen plus de beschikbare gegevens is te vinden in bijlage 4B. 
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Er  is  steeds  met  cutterzuigers  gewerkt,  behalve  bij  de  winning  van  1994,  die  met  een 
sleephopperzuiger is uitgevoerd. In totaal is tussen 1993 en 2000 bijna 3 miljoen kuub zand 
gewonnen.

Locatie suppletie Uitvoeringsperiode Hoeveelheid 
(suppletie m3)

Hoeveelheid 
(beun m3)

Onrustpolder 1 t/m 28 mei 1993 411.056
samen 783.500Veersedam 1 t/m 28 mei 1993 225.225

Oranjezon 23 juni t/m 3 juli 1993 287.486 346.693
Domburg 11  jan  t/m  7  april 

1994
Onbekend 276.397

Onrustpolder 10  april  t/m  2  mei 
1996

435.083 524.076

Veersedam/Onrustpol
der

22  jan  t/m  27  jan 
2000

597.779

samen 1.038.700Oranjezon 21  feb  t/m  6  maart 
2000

322.529

Totaal 2.555.555 2.969.366

Tabel  4.1:  Gewonnen  hoeveelheden  uit  de  zandwinplaats  Roompot  Hompels  op  basis  van 
suppletiemetingen  op  de  kust  en  beunmetingen.  De  beunhoeveelheden  zijn  groter  dan  de 
suppletiemetingen omdat er verliezen optreden bij het suppleren.

In 1993 is  voor het eerst  in mei  zand gewonnen met  een stationaire  cutterzuiger.  Er was 
aangegeven dat alleen op de hogere delen in het noorden van het winvak zand gewonnen 
mocht worden, waarbij geen grotere onvlakheid dan 2 meter mocht ontstaan. Het resultaat van 
de winning was echter een stel diepe putten in de uitloper van de noordelijke Hompels. Het 
nadeel van het ontstaan van putten is de kans dat ze zich vullen met slib waardoor de kwaliteit 
van het suppletiezand achteruit gaat, en dat er geen geul gevormd wordt. Later in het jaar is er 
weer gebaggerd in het westelijke deel van het winvak, nu zonder het vormen van putten. De 
aanvaarroute van de baggerschepen is in de zandwinning te zien: de suppletie vond plaats op 
het westelijker gelegen Oranjezon (NW Walcheren) en het meeste zand is in het westen van 
het winvak weggehaald. Naar aanleiding van deze ervaringen is in het vervolg duidelijker 
aangegeven wat de gewenste baggerstrategie is.
In 1994 is er gewonnen met een varende sleephopperzuiger, die over een groter oppervlak een 
vrij dunne laag zand heeft gewonnen, weer in het midden en westen van het zandwinvak.
In 1996 is bij het baggeren grotendeels de geulvorm gevolgd en is over een groot gebied zand 
weggehaald.
In 2000 is er in twee etappes zand gewonnen, waarbij nu nog meer dan in 1996 de geulvorm 
is gevolgd. Daarbij is aan de oostzijde over een groter gebied gewonnen dan aan de westzijde, 
mogelijk  vanwege  de  aanvaarroute  vanuit  de  Oude  Roompot.  Hoewel  de  baggeraars  een 
kleiner winvak tot hun beschikking hadden, is de plaats van de winning ongeveer hetzelfde 
als in 1996 omdat er voornamelijk aan de zuidkant van het gereduceerde vak is gewonnen. De 
maximale verdieping was 5,75 m.
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4.3 Ontwikkeling van de zandwinplaats Roompot Hompels

4.3.1 Morfologische ontwikkeling
Deze paragraaf is gebaseerd op de detaillodingen zoals die staan weergegeven in bijlage 4C 
en de animatie daarvan (op een losse CD-rom). De namen van de morfologische eenheden 
staan genoemd in bijlage 4A.

Voor de zandwinning
In 1984 is er een dieper gedeelte in de Hompels aanwezig waarin zich in 1986 een ebschaartje 
heeft  ontwikkeld (zie voor de bodemligging van de vaklodingen bijlage 2A). De typische 
vorm van een ebschaar is een brede en diepe opening aan de kant waar de ebstroom vandaan 
komt. In het midden versmalt het en kan het zelfs verdiepen. Aan het uiteinde loopt het uit in 
een  hoefijzervormig  ondiepte,  het  ebschild.  De  morfologie  van  een  vloedschaar  is 
vergelijkbaar. Beide komen in verschillende grootten voor.
Tussen 1986 en 1992 ontwikkelen schaartjes in de Hompels zich tot een gecombineerde eb- 
en vloedschaar.  Daarbij  wordt  de inscharing steeds  sterker,  met  eerst  vloeddominantie  en 
daarna ebdominantie. Op hetzelfde moment bouwt het noordelijke deel van de Hompels in 
zuidelijke richting uit (deels in de vorm van een vloedschild van een grote ongeconcentreerde 
inscharing ten noorden van het zandwinvak)  en dreigt  het  schaartje  dicht  te drukken. Dit 
dichtdrukken is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de omslag van een vloedgedomineerd 
naar een ebgedomineerde geul tussen 1990 en 1992. Dit geultje erodeert aan de zuidkant de 
Hompels  en  tegelijkertijd  bouwt  de  rand  van  de  Hompels  zich  uit  in  de  Roompot.  De 
zuidwestkant van het geultje loopt uit  in een ebschild in de overgang tussen Roompot en 
Schaar van Onrust. Net ten noorden daarvan is ook nog een kleine vloedinscharing die ook 
naar de Roompot-Hompels leidt.

Na de zandwinning
Bij het baggeren in 1993 zijn eerst diepe putten tot –16 m NAP gemaakt in het ebschild, ten 
noorden  van  de  uitlaat.  Bij  de  tweede  zandwinning  in  dat  jaar  is  er  meer  in  geulvorm 
gebaggerd.  Het  resultaat  van  de  zandwinningen  is  dat  de  geulvorm  is  veranderd:  de 
ebuitstroom vindt nu meer  naar het noorden plaats  en een deel  van de noordkant  van de 
Hompels  is  afgesneden  en  ligt  nu  ten  zuiden  van  de  geul.  De  diepe  putten  vullen  zich 
langzaam op, het duurt bijna twee jaar voordat ze niet duidelijk meer te herkennen zijn. Het 
opvullen gebeurt grotendeels met zand dat van de tussenliggende delen afkomstig is: terwijl 
de putten opvullen, verdiepen deze delen. Hierdoor, en vanwege de hoge stroomsnelheden 
(zie verderop) is de kans klein dat de putten zich werkelijk met slib vullen. In 1994 wordt er 
weer  zand  gewonnen,  maar  deze  heeft  vrij  weinig  impact  op  de  morfologie.  Net  na  het 
baggeren in 1993 is de vloedinscharing in de richting van de putten versterkt, mogelijk deels 
door het baggeren zelf. Na die tijd neemt de inscharing weer langzaam af. De ebinscharing 
vanuit  de Oude Roompot verandert  weinig,  maar  de noordelijke Hompels  daar vlak naast 
erodeert  over  een  groot  gebied.  Op  de  zuidelijke  Hompels  gebeurt  dit  niet:  daar  is  een 
bandenpatroon  van  erosie  en  sedimentatie  aanwezig  dat  wijst  op  de  aanwezigheid  van 
bodemvormen zoals megaribbels. Het blijkt dat de bodemvormen, die over meerdere jaren 
voorkomen, een oriëntatie hebben van NW-ZO op het zuidelijke deel en dat ze bijdraaien in 
noordelijke richting in het midden van de geul (zie bijlage 4D). De steile kant bevindt zich 
aan het zuidwesten, wat wil zeggen dat de dominante richting van het bodemtransport op dit 
deel  van  de  zuidelijke  Hompels  waarschijnlijk  naar  het  zuidwesten  is:  ebgedomineerd 
transport dus. Het afgesneden puntje noordelijke Hompels zoekt steeds meer aansluiting bij 
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het zuidelijke deel: het maken van de putten heeft de plaats van de geul blijvend veranderd. 
De noordelijke Hompels breidt zich weer uit in de richting van de putten en er vormt zich op 
die plaats een drempel, die zich ontwikkelt tot een ebschild.
De  ingreep  van  1996  versterkt  de  geulvorm  en  er  wordt  deels  door  de  drempel  heel 
gebaggerd, een verdieping van meer dan 2 meter. Als gevolg daarvan neemt de ebinscharing 
toe,  een proces  dat  na de ingreep door blijft  gaan en waarbij  ook een groot  deel  van de 
noordelijke Hompels geërodeerd wordt. Het westelijke deel van het geultje vult  op en het 
ebschild verdringt de vloedinscharing. Hier verplaatst het geultje zich naar het zuiden, waarbij 
delen van de zuidelijke Hompels geërodeerd worden. De rest van de zuidelijke Hompels gaat 
weer het megra-ribbelpatroon vertonen dat door de zandwinning was verdwenen.
In 2000 is er voor het laatst zand gewonnen, dit keer in het gereduceerde winvak. De winning 
heeft de geulvorm gevolgd, zodat vooral de geul dieper is geworden (tot –17 m NAP) en deze 
steilere wanden heeft gekregen. De steile wanden vlakken na de winning af doordat zand van 
de geulwanden op de geulbodem wordt neergelegd.  Tussen 2000 en 2001 is er een sterke 
uitbouw  van  het  ebschild,  waarbij  de  rand  van  de  Hompels  en  het  ebschild  echt  in  de 
Roompot uitbouwen. Nu neemt de hoogte van de noordelijke Hompels deels toe,  behalve 
waar de ebinscharing zich versterkt. De opbouw van het ebschild gaat deels ten koste van de 
zuidelijke Hompels. Ook na deze zandwinning zijn de megaribbels grotendeels verdwenen, 
maar ze bouwen zich weer op na de ingreep, met een minder duidelijk overheersende richting 
dan in het verleden. Ook aan de noordkant ontstaan ze nu.

In de verschilkaart tussen 1993 en 2001 is het netto resultaat van de zandwinningen te zien 
(bijlage 4E). Samengevat is dat:
Het hele geultje Roompot-Hompels is dieper geworden door de zandwinning, hoewel na elke 
winning eerst wat aanzanding plaatsvindt. De maximale verdieping is meer dan acht meter op 
de plaats waar eerst het ebschild lag en nu geul is.
Het geultje heeft steeds meer een dominante ebmorfologie gekregen, waarbij na een winning 
eerst drempels en uiteindelijk een ebschild ontstaan. Het ebschild bouwt zich naar het westen 
en noorden op, in het westen in de Schaar van Onrust en in het noorden als onderdeel van de 
(noordelijke) Hompels. De vloedinscharing naar het geultje Roompot-Hompels is verdwenen, 
maar  ten noordwesten ervan is een grote,  minder  geconcentreerde vloedinscharing van de 
Roompot zich aan het ontwikkelen.
De ebinscharing vanuit de Oude Roompot is sterk toegenomen, gedeeltelijk door het baggeren 
zelf en gedeeltelijk als reactie daarop. De vloedinscharing is afgenomen. 
Het stuk van de noordelijke Hompels dat bij de eerste zandwinning afgesneden is van de rest, 
is steeds meer naar het zuidelijke deel bewogen en daar uiteindelijk aan vastgegroeid. Ter 
plaatse  van  het  ebschild  is  de  noordelijke  Hompels  hoger  geworden,  de  rest  van  het 
noordelijke deel is geërodeerd (met maximaal 4 meter). Het zuidelijke deel van de Hompels is 
ongeveer op gelijke diepte gebleven.
In de periode zijn er af en toe schelpen gewonnen in het winvak of de omgeving daarvan. De 
grootte  van de verstoringen is  veel  kleiner  dan door  de  zandwinning,  en  is  morfologisch 
gezien niet van belang.

Profielen
Voor de raai waarover het debiet is gemeten (zie volgende paragraaf) is voor een aantal jaar 
het profiel bepaald, die staan weergegeven in bijlage 4F. De profielen van 1993 en 1997 staan 
als  referentie  in  beide  figuren.  De  profielen  zijn  gemaakt  aan  de  hand  van  de  eerste 
detailloding  van  elk  jaar,  behalve  2000,  daarvan  is  de  tweede  (tijdens  de  zandwinning) 
gebruikt (zie voor de beschikbare detaillodingen bijlage 4B). De profielen laten zien wat ook 
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al uit de detaillodingen bleek: na elke zandwinning verdieping van het geultje en verlegging 
van het diepste punt. Tussen de zandwinningen in sedimenteert de geul iets, maar bereikt zijn 
oude niveau niet. De bodem aan de zuidelijke rand van het zanwinvak (rechts in de figuren) 
blijft hier op dezelfde hoogte, terwijl de noordrand (links) in hoogte is afgenomen, deels door 
de zandwinning, deels door andere processen.

4.3.2 Geuldimensies en zandinhoud
Geulinhoud,  -oppervlakte  en  zandinhoud  zijn  berekend  met  het  programma  Vakgis.  Als 
rekenvak is het grote zandwinvak van 1993-1996 genomen (zie bijlage 4A). Dit bevat een zo 
groot mogelijk deel van het betreffende gebied, om de inhoud van de omliggende ondieptes 
ook van  belang is.  Hieruit  kan  namelijk  bepaald  worden of  er  sediment  geïmporteerd  of 
geëxporteerd is of dat er sprake is van herverdeling van het sediment. De ontwikkelingen in 
de grote geulen vallen buiten het zandwinvak. Voor de berekeningen zijn zowel vaklodingen 
als detaillodingen gebruikt. 
De resultaten van geulinhoud, geuloppervlakte en zandinhoud komen grotendeels  overeen. 
Daarom worden zie hier bij elkaar behandeld. De figuren zijn de vinden in de bijlagen 4G, H 
en I.

Geulinhoud  is  het  volume  water  (m3)  dat  zich  onder  een  bepaald  niveau  (diepte)  in  het 
zandwinvak bevindt. Omdat alles tussen NAP en –5 m NAP water is, is pas vanaf –5 m NAP 
gerekend (wat resulteert in minder grote getallen, zodat veranderingen beter zichtbaar zijn). 
De geulinhoud op –5 m NAP omvat ook de geulinhoud onder bijvoorbeeld –15 m NAP. Let 
op dat in de bijlage 4G de y-as is omgedraaid. 
Het  geuloppervlak is het wateroppervlak dat aanwezig is op een bepaalde diepte. Op –5 m 
NAP is er geen bodem in het zandwinvak aanwezig, dus dit oppervlak is constant door de tijd.
De zandinhoud (in m3) is bepaald boven NAP –20 m en is in feite het omgekeerde van de 
geulinhoud.  Deze  wordt  hier  voornamelijk  gegeven  ter  vergelijking  met  de  gewonnen 
zandhoeveelheden.

Vóór de zandwinningen, tussen 1984 en 1987 nam de geulinhoud af: het geultje zich is gaan 
ontwikkelen  van  ondiep  en  breed  naar  dieper  en  geconcentreerd.  De  afname  van 
geuloppervlak op NAP –15 m komt grotendeels omdat vanaf 1987 de Roompot buiten het 
rekenvak valt. Tussen 1987 en 1993 was de geulinhoud redelijk constant en heeft het geultje 
zich versmald.
De zandwinningen van  1993  hebben de geulinhoud flink doen toenemen: er is 1,1 miljoen 
kuub zand gewonnen. De geulinhoud onder –5 m is meer toegenomen dan onder –10 meter, 
wat wil zeggen dat het zand voornamelijk tussen –5 en –10 meter is gewonnen (ook te zien 
aan de zeer geringe toename van geuloppervlak op NAP –15 m). Tussen deze en de winning 
van 1994 neemt de geulinhoud onder –10 m af maar blijft het onder –5 m gelijk: er is zand 
vanuit de hogere delen in het diepere deel van de geul terechtgekomen.
De winning van 1994 was veel kleiner, 0.28 miljoen kuub, en is nog minder in de geulinhoud 
te zien dan verwacht. Er is toen blijkbaar veel zand weer in de geul terechtgekomen, mogelijk 
omdat een ingreep van deze grootte nog vrij gemakkelijk door het systeem gebufferd kan 
worden, bijvoorbeeld door aanvoer vanaf de Hompels. Na de ingreep nemen geulvolume en 
oppervlak even toe,  waarschijnlijk door een vergroting van de ebinscharing,  waarna beide 
afnemen tot een constante grootte. 
In  1996 werd  er  0,52  miljoen  m3 gewonnen,  vooral  tussen  NAP  –10  en  –15  m.  Deze 
zandhoeveelheid is goed zichtbaar in de geulinhoud. Na de winning werd het geultje net als 
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de vorige keer eerst wat groter door een toename van de ebinscharing, waarna het geultje 
weer opvulde tot een min of meer constante grootte die groter is dan voor de zandwinning.
Bij de winning van 2000 wordt de bestaande geul verdiept met 1,04 miljoen m3. Nu neemt de 
geulinhoud direct na de winning af, maar neemt daarna weer toe vanwege het uitbouwen van 
het ebschild buiten het rekenvak: het ebschaartje schuift iets op en de ebinscharing neemt toe.

In  bijlage  4H-2 staat  het  geuloppervlakte  over  de  diepte  gegeven  voor  en  na  de 
zandwinningen. Daarin is weer te zien dat de winningen hebben gezorgd voor een verdieping 
van de Roompot-Hompels. De ‘vorm’ van het geultje is niet echt veranderd

De geul weet zich zelf open te houden op een zandinhoud die iets boven de hoeveelheid na de 
zandwinning ligt, voor zover zichtbaar, mogelijk omdat er steeds na een aantal jaar weer een 
zandwinning plaatsvindt (1 jaar, 2 jaar, 4 jaar). Er is dus geen groot zandtransport vanaf de 
Hompels of uit de grote geulen die het systeem binnen de genoemde periodes weer in zijn 
oude grootte terugbrengt. Dit geeft aan dat het systeem met een nieuwe zandinhoud een, in 
ieder geval tijdelijk, evenwicht kan vinden.
In de curve van de gecorrigeerde zandinhoud, dat wil zeggen: de zandinhoud op een moment 
plus het cumulatieve volume van de voorgaande winningen (bijlage 4I), is te zien dat er via 
natuurlijke weg zand het systeem binnenkomt: de regressielijn door de punten loopt omhoog. 
Als  het  rekenvak  ook  het  uitbouwende  gedeelte  van  het  ebschild  zou  omvatten,  zou  de 
regressielijn steiler zijn (d.w.z. meer zandinvang) omdat een deel van het sediment de laatste 
jaren door het ebschaartje naar buiten het rekenvak getransporteerd wordt, maar wel in het 
systeem blijft.
Uit  deze  grafiek  is  niet  te  zien  of  het  ebschaartje  veel  zand  doorvoert  dat  niet  in  het 
ebschaartje zelf blijvend sedimenteert.

4.3.3 Waterbeweging
In 1993, 1997 en 1999 zijn er stroom- en debietmetingen (plus in 1993 sedimentmetingen) 
uitgevoerd in een raai over de Roompot Hompels, gelijktijdig met de metingen over de Schaar 
van  Onrust.  De  uitgebreide  gegevens  daarvan  staan  in  meetrapporten  van  de  Meetdienst 
Zeeland (zie literatuurlijst), de samengevatte in bijlage 4J-1, 2 en 3. De ligging van de raai en 
de meetpunten van 1993 zijn gegeven in bijlage 3K). In 1997 en 1999 is de meetraai  ten 
opzichte van 1993 verlengd met 400 m in NW richting,  waardoor die iets verder over de 
Hompels is komen te liggen. Voor de zandwinplaats is deelraai 1 van belang. De deelraai 
loopt eigenlijk te ver door over de (noordelijke) Hompels om representatief te zijn voor de 
zandwinplaats: op de Hompels zelf hebben ook morfologische veranderingen plaatsgevonden.
De metingen zijn uitgevoerd tijdens getijcycli die onderling verschillen. De debieten zijn net 
als in het vorige hoofdstuk gecorrigeerd voor de afwijking van het getij ten opzichte van het 
gemiddelde  getij.  Bij  de  stroomsnelheden  en  doorstroomoppervlakken  is  dit  niet  gedaan, 
zodat deze waarden tussen de verschillende metingen niet exact te vergelijken zijn.
In het gebied treedt het volgende getij op (tabel 3.2).
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Getij HW (m NAP) LW (m NAP) Getijverschil in m 
Gemiddeld springtij 1,68 -1,43 3,29
Gemiddeld getij 1,55 -1,33 2,88
Gemiddeld doodtij 1,17 -1,14 2,31

Tabel  3.2:  Gemiddelde  getijgegevens  van  Roompot  buiten  (RPBU)  peilschrijver.  (Debietmeting 
Roompot – Veerse Dam, Meetdienst Zeeland, 2000, gegevens ontleend aan “Gemiddelde getijkromme 
1991.0” RIKZ.).

De meting in 1993 is uitgevoerd op het moment dat er zand werd gewonnen in de Roompot-
Hompels,  waardoor  metingen  van  de  echte  beginsituatie  ontbreken.  Er  is  gedurende  een 
volledige getijperiode op 4 punten in de raai gemeten.  In één daarvan is ook de zand- en 
slibconcentratie gemeten. Daarnaast zijn gedurende een maand waterstand, stroomsnelheid en 
stroomrichting gemeten in het geultje.
De meting in 1997 valt een jaar na de zandwinning van 1996. Er is gemeten met een ACDP 
(Acoustic Doppler Current Profiler), waarbij al varende de stroomsnelheden en –richtingen 
worden gemeten. De raai is 4 tot 5 keer per uur doorgemeten en de gegevens aangevuld met 
waterstandgegevens  van  de  getijschrijver  RPBU  (coördinaten  (37837  ;408813)).  Er  is 
gemeten over de uitgebreide raai.  De meting in 1999 is op dezelfde manier gedaan,  weer 
tussen  de zandwinningen  van  1996 en  2000 in.  Er  zijn  geen  metingen  van  na  de laatste 
zandwinning.

Stroomsnelheid en debiet
De  hoogste  snelheden  worden  in  het  geultje  en  vaak  ook  ten  noorden  daarvan  (op  de 
Hompels) bereikt. In de maand durende meting van 1993 zijn maximale snelheden van 0,8 tot 
1,4 m/s in het geultje gemeten, zowel tijdens eb als tijdens vloed. In 1997 en 1999 liggen de 
maximale snelheden rond 1,5 m/s. De overheersende stromingsrichting in alle metingen is 75° 
(naar het ONO) tijdens vloed en 250° (WZW) tijdens eb, de richting van de geul. In 1997 en 
1999 ligt  het  gebied  met  de  hoogste  stroomsnelheden  zowel  tijdens  eb  als  tijdens  vloed 
gedurende een groot deel van de tijd aan de noordkant en in het midden van het geultje (te 
zien in de figuren in de betreffende meetrapporten). Dit geeft aan dat het geultje eerder de 
neiging heeft naar het noorden te bewegen dan naar het zuiden.

De grootte en ontwikkeling van de (gecorrigeerde) debieten zijn te vinden in de onderstaande 
tabel 3.3 en in bijlage 4J-3.

Volume Raai 1 Verlengde raai 1
(miljoen m3) Eb vloed Verschil eb Vloed Verschil
1993 168 190 12,8 % - -
1997 197 195 -1,4 % 222 224 0,8 %
1999 174 187 7,4 % 196 219 10,9 %

Tabel  3.3:  Volumes  per  getijfase  voor  de  verschillende  metingen  over  de  raai.  De  waarden  zijn 
gecorrigeerd met de getijcoëfficiënt ten opzichte van gemiddeld getij. De verschillen zijn gemiddelden 
over eb- en vloedvolume.
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De veranderingen in debiet en de verhouding tussen vloed en eb zijn niet goed te verklaren. 
Mogelijk speelt hier het verschil tussen de meetmethode in 1993 enerzijds en 1997 en 1999 
anderzijds een rol.  Een toename van het ebdebiet ten opzichte van het vloeddebiet  was te 
verwachten omdat er zich een ebmorfologie heeft ontwikkeld, maar daarna sterke afname van 
het ebdebiet niet. De ebmorfologie was in 1999 overigens nog niet zo sterk ontwikkeld als in 
2001, dus het is te verwachten dat in 2001 het ebdebiet wel groter is dan het vloeddebiet. De 
morfologische veranderingen tussen 1997 en 1999 zijn niet zo groot dat ze het grote verschil 
in verhouding tussen eb- en vloeddebiet tussen deze twee jaren verklaren.
De kentering  valt  2  uur  na  hoog  en  laag  water  in  1993,  maar  in  1997  en  1999  valt  de 
ebkentering al anderhalf uur na laagwater, terwijl de vloedkentering gelijk blijft. Daarmee is 
de ebfase ook iets korter geworden dan de vloedfase.
De morfologie van het geultje Roompot-Hompels is duidelijk ebgedomineerd geworden. Dat 
de  vloedvolumes  dan  toch  groter  dan  de  ebvolumes  zijn,  heeft  te  maken  met  de  hogere 
waterstand tijdens vloed, zodat het doorstroomoppervlak groter is dan tijdens eb waardoor bij 
een zelfde stroomsnelheid meer water verplaatst wordt. Aan het verschil in de percentages 
tussen de korte raai en de lange raai (die verder doorloopt over de Hompels) is ook te zien dat 
de ondieptes vooral water voeren tijdens vloed.

4.3 Synthese 

Het doel van het morfologisch baggeren was het verder ontwikkelen van een kortsluitgeul die 
een aanzienlijk deel van het debiet van de Schaar van Onrust overneemt. Tot nu toe is dat nog 
niet gelukt: de toename van de debieten tot 1999 is te gering om van ontlasting van de Schaar 
van Onrust te kunnen spreken. 
Het  geultje  door  de  Roompot  Hompels  is  steeds  meer  (morfologisch)  ebgedomineerd 
geworden, in plaats  van vloedgedomineerd zoals  de verwachting was. De vloedinscharing 
naar het geultje is verdwenen. Omdat er geen debietgegevens van na de laatste zandwinning 
zijn, is het niet duidelijk of het ebdebiet nu groter is dan het vloeddebiet, en of het debiet nu 
wèl duidelijk groter is geworden.
De  zandwinning  is  te  laat  begonnen  om  optimaal  gebruik  te  maken  van  het  in  elkaars 
verlengde liggen van de eb- en vloedschaartjes. De zandwinningen zijn uitgevoerd op basis 
van de situatie van 1986-1990, toen er inderdaad twee schaartjes tegenover elkaar lagen en er 
zelfs een lichte vloeddominantie bestond. In 1993 was die echter duidelijk veranderd naar een 
ebmorfologie.  Daardoor was de mogelijkheid om een vloedgedomineerd  geultje  te  maken 
afgenomen en is het systeem waarschijnlijk niet helemaal goed ingeschat.
Het is gelukt om het geultje op diepte te houden. Na elke winning verzandt het iets, maar 
bereikt  elke  keer  een  min  of  meer  constante  zandinhoud  voordat  de  volgende  winning 
plaatsvindt. In de Hompels hebben zich in het verleden op deze plaats ook kortsluitgeulen 
bevonden  met  vergelijkbare  of  grotere  dimensies.  Samen  met  de  ontwikkeling  van  een 
duidelijke ebmorfologie heeft ontwikkeld, wijst dit er op dat het geultje in deze vorm een 
levensvatbare  kortsluitgeul  is.  De  vraag  blijft  of  het  geultje  Roompot-Hompels  zich 
uiteindelijk gaat gedragen zoals kortsluitgeulen dat in dit gebied deden vóór 1986: ebgeulen 
die naar het noordwesten migreren. Daar zijn al aanwijzingen voor: er is vanaf 1993 geen 
noemenswaardige erosie van de Hompels ten zuiden van het geultje, terwijl ten noorden ervan 
wel erosie plaats heeft gevonden. Verplaatsing naar het noordwesten zou op de middellange 
termijn de baggerinspanningen teniet doen.
Hoe groter de ingreep, hoe groter het effect op de morfologie. Kleine ingrepen, zoals in 1994, 
kunnen door het systeem vrij gemakkelijk gebufferd worden. Maar ook: hoe meer tijdens de 
zandwinning de gewenste morfologie wordt gemaakt, hoe effectiever de ingreep. De putten 
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van 1993 zijn effectief geweest in het veranderen van de plaats van het geultje, maar deze 
manier van baggeren is eerder een verstoring van de morfologie dan sturing daarvan.

Samengevat:
 het geultje is open gebleven en verdiept
 het geultje heeft een duidelijke ebmorfologie gekregen
 het debiet is niet noemenswaardig vergroot
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5. Evaluatie

In dit hoofdstuk worden de effecten van het huidige kustbeheer geëvalueerd, dat wil zeggen 
de combinatie  van morfologisch baggeren en suppleren.  Rond 1992 is gekozen voor deze 
manier van kusthandhaving op grond van het toen bekende gedrag van de geulen. De effecten 
werden na enkele jaren na het begin van het morfologisch baggeren verwacht, zodat nu na 
ruim 9 jaar na de eerste ingreep geëvalueerd kan worden of de ingrepen het gewenste effect 
hebben gehad.
Het doel van de ingrepen was op korte termijn de handhaving van de basiskustlijn d.m.v. 
suppleties, en op lange termijn kustlijnhandhaving door aangroeien van de Hompels aan de 
kust.

De ingrepen zijn gebaseerd op de volgende veronderstellingen:
1. Vermindering van het debiet door de Schaar van Onrust zorgt voor vermindering van 

de erosie aan de kust. Dit naar aanleiding van de debietreductie van 1986 die de erosie 
flink verminderde. 

2. Het  debiet  van  de  Roompot  richting  Oosterscheldekering  wordt  verdeeld  over  de 
Schaar van Onrust en de Roompot-Hompels.  Door het vergroten van de Roompot-
Hompels zal het debiet deze makkelijkere weg kiezen zodat de Schaar van Onrust in 
belang afneemt en de kusterosie minder wordt.

3. De (zuidelijke) Hompels beweegt naar de kust toe. Als het belang van de Schaar van 
Onrust sterk afneemt, kan de Hompels aan de kust vast groeien, zodat er een grote 
buffer tegen kusterosie ontstaat.

4. Totdat de Hompels aan de kust vastgroeit, zal er oever- en kusterosie blijven. Om de 
kust in de tussentijd te handhaven wordt gesuppleerd. Dit  gebeurt  met zand uit  de 
zandwinplaats Roompot-Hompels.

Als de gewenste effecten van de ingrepen (morfologisch baggeren en suppleren) optreden, is 
dat vanaf 1993 te zien in de volgende parameters en op de volgende wijze:
waterbeweging

toename van het debiet door de Roompot-Hompels en afname van het debiet door de 
Schaar van Onrust, afname van stroomsnelheid langs de kust

morfologie van de geulen
toename van de geulinhoud en diepte van de Roompot-Hompels
afname van de geulinhoud en diepte van de Schaar van Onrust
vergroting  van  de  verbinding  tussen  Roompot  en  Oude  Roompot:  morfologische 
verandering waarbij de Roompot-Hompels belangrijker geworden is ten opzichte van 
de Schaar van Onrust

kusterosie
afname van de kustwaarste beweging van MKL en MOLK, afname van de steilheid 
van de geulwand en vermindering van de afname van de zandinhoud van het kustvak

zuidelijke Hompels
blijvende en/of versterkte uitbouw van de noordelijke geulwand richting de kust

Het  beeld  van  ingreep  en  effect  kan  vertekend  zijn  door  de  aanpassing  die  de  hele 
Oosterscheldemonding  ondergaat  als  gevolg  van  de  aanleg  van  de  Oosterscheldewerken, 
waardoor  de  geulen  in  omvang  afnemen  en  de  platen  eroderen.  De  veranderingen  die 
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hieronder beschreven zijn, zijn voor een groot deel terug te vinden in de verschilkaart tussen 
1992 en 2001, in bijlage 5A.

waterbeweging
De zandwinning heeft tot 1999 niet geleid tot een vermindering van het vloeddebiet door de 
Schaar van Onrust. Het ebdebiet is hier wèl kleiner geworden tussen 1993 en 1999. Het is 
goed mogelijk dat dit laatste wel door de zandwinning is veroorzaakt: de Roompot-Hompels 
is (morfologisch) sterker ebgedomineerd geworden en kan dus een deel van het oude ebdebiet 
van de Schaar van Onrust trekken (de metingen lopen overigens niet verder dan 1999). Het 
effect is een sterker gescheiden eb- en vloedsysteem tussen Roompot en Oosterscheldekering. 
De ontwikkeling van het debiet in de Roompot-Hompels zelf is niet duidelijk uit de metingen 
af te leiden: de raai loopt te ver door over de Hompels. Over de Hompels zelf gaat veel water, 
zodat het debiet door het geultje eigenlijk onbekend is.
De redenen dat de vloed niet méér gebruik is gaan maken van de opengebaggerde Roompot-
Hompels, kunnen zijn dat: het ebschild te weinig opgeruimd is en dus als een drempel voor de 
vloed is gaan fungeren, of; de Schaar van Onrust een minder grote ‘omweg’ voor de stroming 
is dan gedacht, vanuit het oogpunt van hydraulica en waterstand.
De maximale  stroomsnelheid  langs  de  kust  is  niet  kleiner  geworden,  dus  dat  geeft  geen 
aanwijzing voor een vermindering van debiet of erosie.

morfologie
De  Roompot-Hompels heeft een grotere geulinhoud gekregen en is dieper geworden, zoals 
verwacht. De geulinhoud is na elke zandwinning gestabiliseerd op een geulinhoud van net na 
die winning. Er is totaal 3 miljoen kuub zand gewonnen, wat een geulvolumetoename van 45 
%  heeft  gegeven  onder  NAP  –5  m.  Het  geultje  is  op  zijn  plek  blijven  liggen  en  niet 
noemenswaardig naar het noorden gemigreerd. De morfologie is ebgedomineerd geworden, 
mede  omdat  veel  zand  is  gewonnen  aan  de  oostkant  van  het  winvak  (de  kant  waar  de 
ebstroming  vandaan  komt).  Daarbij  heeft  het  ebschild  zich  sterk  ontwikkeld  en  zich 
uitgebouwd in de Roompot/Schaar van Onrust. Het gevolg van deze uitbouw kan zowel het 
dichtdrukken (positief) als kustwaarts verleggen (negatief) van de Schaar van Onrust zijn. In 
het verleden zijn beide voorgekomen als gevolg van het uitbouwen van  ebschilden.
De geulinhoud van de Schaar van Onrust is kleiner geworden, maar dat is na 1993 niet sneller 
gegaan dan daarvoor. De diepte is gemiddeld juist toegenomen, ook net zoals voor 1993. Dit 
geeft aan dat de geulgeometrie van de Schaar van Onrust niet door het morfologisch baggeren 
is beïnvloed.
De Roompot-Hompels  is  niet  als  vloedgedomineerde  doorbraak tussen Roompot en Oude 
Roompot gaan fungeren: daarvoor ligt het ebschild van de Roompot-Hompels in de weg voor 
de vloedstroom. Dus het baggeren heeft in ieder geval voor de vloed de Roompot-Hompels 
niet  belangrijker  gemaakt.  De  verwachting  was  dat  een  kleine  ingreep  in  de  Roompot-
Hompels  zichzelf  zou versterken waardoor vanzelf  een grote  geul  zou ontstaan (positieve 
feedback). Dit blijkt niet zo te zijn: er zijn, in ieder geval in de ebrichting, evenwichten in 
geulgrootte mogelijk die op tussenliggende groottes liggen.

kusterosie
Er is geen verandering in het landwaarts bewegen van de geulwand (MOLK) na 1993 en de 
geulwand is doorgegaan met steiler worden. De beweging van de MKL (de ontwikkeling van 
het strand) is wel veranderd door de strandsuppleties, met elke suppletie verschuift de MKL 
zeewaarts. Tussen de suppleties in is de trend van de MKL echter landwaarts gebleven; door 
de verstoring van het profiel a.g.v. de suppleties is de trend zelfs sterker landwaarts geworden. 
Dit geeft aan dat de structurele erosie is niet veranderd.
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De zandinhoud is door de suppleties toegenomen: een deel van het zand blijkt te worden 
ingevangen in  de meest  oostelijke raaien,  maar  de hoeveelheid  ingevangen suppletie  lijkt 
mooier dan het is: de metingen zijn gedaan op een kwart van de suppletieperiode (in 2001, 
terwijl er in 2000 is gesuppleerd, met een herhalingstijd van 4 jaar), op het moment dat nog 
een groot deel van het suppletiezand aanwezig moet zijn. De export van zand uit het systeem 
gaat dus gewoon door.
Met behulp van de suppleties is de basiskustlijn voor een deel van het kustvak te handhaven, 
maar in het midden van het vak lukt dit niet meer. Als de erosieve trend van de Schaar van 
Onrust voorlopig blijft bestaan, wordt het probleemgebied steeds groter. De afglijding van 
2000 geeft aan dat de geulwand de benodigde suppletielast op sommige plaatsen niet meer 
kon dragen, in dit geval net op de plaatsen waar de kusterosie het sterkst is en dus het meeste 
moet worden gesuppleerd.

Zuidelijke Hompels
De Zuidelijke (halvemaanvormige) Hompels blijft zich ook na de zandwinning over de hele 
lengte uitbouwen, wat betekent dat de zandaanvoer niet is afgesneden door de zandwinning. 
Er  is  dus  nog  steeds  de  mogelijkheid  dat  de  halvemaanvormige  Hompels  aan  de  kust 
vastgroeit, hoewel dat met het huidige tempo van aangroei nog wel enige tientallen jaren kan 
duren.

overig
Door zand te winnen in de Roompot-Hompels in plaats van elders, is ongeveer 6,8 miljoen 
euro bespaard vanwege de korte vaarafstand tussen zandwinplaats en suppletiegebied.

Het oeverwerk bij raai 180 en de damaanzet van de Oosterscheldekering blijken belangrijke 
harde constructies te zijn waaraan het strand is ‘opgehangen’. Op het moment loopt de boog 
tussen deze twee punten vol met zand: de kust bouwt uit. Dit gebeurde al vóór 1993, dus het 
is de vraag in welke mate de suppleties hier werkelijk aan bijdragen. Mogelijk wordt er altijd 
al zand door de Schaar van Onrust getransporteerd, dat deels in de oostelijke raaien en het 
vloedschild terechtkomt, en voor de rest verder gaat richting Oude Roompot. De herkomst 
van een deel van dit materiaal is wellicht het westelijker gelegen eroderende deel van het 
kustvak. De uitbouw in de oostelijke raaien zal waarschijnlijk stoppen als het gebied tussen 
oeverwerk en damaanzet  is  ‘volgelopen’  en er een evenwicht tussen aanvoer en doorvoer 
ontstaat.

De grootte van de zandwinning blijkt belangrijk te zijn voor het effect: hoe groter hoe (ook 
relatief)  effectiever.  Kleine  ingrepen kunnen door het  systeem gebufferd worden.  Ook de 
plaats waar gebaggerd wordt is belangrijk voor de resulterende morfologie: het baggeren kan 
de morfologie sturen. In de Roompot-Hompels is vaak vanuit de ebrichting gebaggerd, wat 
waarschijnlijk mede verantwoordelijk is voor de ontwikkelde ebmorfologie.

Van de vermindering van de erosie door de debietreductie van 1986 wordt wel verwacht dat 
de erosie weer toeneemt als de geul is aangepast aan het nieuwe debiet. Dat zou dan analoog 
ook  moeten  gelden  voor  een  debietreductie  door  het  morfologisch  baggeren.  Een 
debietreductie  kan  dan  wel  erosievermindering  geven,  maar  dat  zal  slechts  tijdelijk  zijn. 
Alleen een volledige verlegging van de Schaar van Onrust en aangroei  van de Zuidelijke 
Hompels stopt dan de erosie (min of meer) permanent.
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Het systeem van de Oosterscheldemonding is na 1986 sterk veranderd, zodat het moeilijk is 
om het gedrag in te schatten met de kennis van vóór 1986. Zes jaar na 1986 (nl. 1992, toen de 
beslissing voor morfologisch baggeren is genomen) is dat helemaal moeilijk.

In  de  nabije  omgeving  van  Schaar  van  Onrust  en  Roompot-Hompels  zijn  enkele 
ontwikkelingen die belangrijk kunnen zijn voor dit gebied. Ten eerste is dat de oppervlakkige 
vloedinscharing van de Roompot in de Hompels, waarbij de Hompels ten noorden van het 
zandwinvak als vloedschild fungeert.  Deze vloedinscharing is langzaam sterker geworden, 
terwijl  de  kleine  vloedinscharing  naar  de  Roompot-Hompels  is  verdwenen.  Het  is  goed 
mogelijk dat de grote vloedinscharing op den duur doorbreekt naar de Oude Roompot en zo 
de Schaar van Onrust vervangt. Met de huidige snelheid van ontwikkeling is de inschatting 
dat het 10 tot 30 jaar duurt voordat zo’n doorbraak plaatsvindt. Bij eventuele nieuwe ingrepen 
kan deze vloedinscharing een aangrijpingspunt worden (zie ook hoofdstuk 7). Tegen de kust 
van Walcheren ligt een ondiepte (ongeveer ter hoogte van raai 660) die van vorm is veranderd 
en nu steeds meer het begin van de Schaar van Onrust dicht knijpt, samen met het ebschild 
van de Roompot-Hompels. Ook dit kan een aangrijpingspunt voor toekomstig kustbeheer zijn. 
De kust  aan de westzijde  van de Veerse  Dam is  zich  aan het  uitbouwen als  gevolg van 
kustlangs transport vanaf Walcheren. Dit uitbouwende gebied kan opschuiven in oostelijke 
richting, naar de Onrustpolder.

Als het huidige kustbeheer wordt voortgezet (zand winnen in het huidige winvak en blijven 
suppleren op het strand) heeft dat de volgende consequenties:

• De Roompot-Hompels  zal zich waarschijnlijk verder ontwikkelen tot een ebschaar, 
met uitbouwend ebschild.

• De kust blijft voorlopig eroderen doordat de Schaar van Onrust naar de kust toe blijft 
komen,  waarbij  het  gebied  met  problemen  om  de  BKL  te  handhaven  groter  zal 
worden.

• Door de versterking van de vloedinscharing ten noorden van de Roompot-Hompels 
lijkt het mogelijk dat de Roompot op lange termijn via deze weg een doorbraak gaat 
forceren naar de Oude Roompot.
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6. Conclusies

Dit rapport behandelt de morfologische ontwikkeling van de kust van de Onrustpolder en de 
zandwinplaats Roompot-Hompels in samenhang met het suppleren en morfologisch baggeren 
dat  daar  is  uitgevoerd.  In  dit  hoofdstuk  worden  de  conclusies  op  een  rijtje  gezet  om te 
beantwoorden of de ingrepen het gewenste effect hebben gehad. Dit zowel op korte termijn 
(tegengaan van de actuele kusterosie) als op lange termijn (neemt de Roompot-Hompels de 
functie  van  de  Schaar  van  Onrust  over).  Daarna  worden  in  hoofdstuk  7  suggesties  en 
aanbevelingen voor toekomstig beheer gegeven.

Hoofdconclusie:
De (vooroever-)erosie door de Schaar van Onrust is niet verminderd ten opzichte van vóór 
1993:  het  morfologisch  baggeren  heeft  tot  nu toe  geen  aantoonbare  invloed  gehad op de 
kusterosie. Er is geen echte kortsluiting tussen Roompot en Oude Roompot ontstaan, maar het 
ebschaartje is wel groter geworden. De suppleties hebben deels de kusterosie gecompenseerd. 

kust
• De problemen aan de kust zijn te splitsen in het probleem van het handhaven van de 

BKL voor  een  aantal  raaien,  mede  bepaald  door  de  definitie  van  de  BKL,  en  de 
structurele vooroevererosie door de Schaar van Onrust.

• Het strand van de Onrustpolder kan, deels door suppleties, grotendeels op BKL-positie 
worden gehouden, maar niet overal. Omdat de geulwand langs het grootste deel van 
het kustvak blijft eroderen, breidt het probleemgebied zich uit. Strandsuppleties helpen 
niet overal om het strand voldoende uit te bouwen/op te hogen. In de raaien met BKL-
handhavingsproblemen wordt ook het korte termijn-doel niet gehaald.

• Strandsuppleties  komen  niet  (meetbaar)  ten  goede  aan  de  geulwand,  hoewel  de 
suppletiehoeveelheid is afgestemd om de geulwanderosie te compenseren. Het gevolg 
is dat de erosie van de vooroever doorgaat, met daardoor een versmallend strand en 
steeds minder plaats om te suppleren.

• De suppletiehoeveelheid die nodig is voor het compenseren van de erosie is groter dan 
het strand kan dragen. Daarom kan niet al het zand ter plaatse van de juiste raaien 
worden gesuppleerd en het heeft geleid tot de afglijding van een deel van de geulwand 
in 2000.

• Er is geen kustdwarse zandaanvoer naar het kustvak omdat de geul te diep is voor 
golfgedreven transport, zodat stormafslag niet wordt gecompenseerd. Kustlangs is er 
aanvoer  vanuit  Walcheren  maar  die  blijft  onvoldoende  in  het  kustvak  liggen.  De 
aanwezige duinen vangen wel zand in, maar leveren weinig aan het strand en vormen 
daardoor te weinig buffer voor aanvulling bij ‘normale’ stormen.

• Bij dit type strand met een getijdegeul vlak voor de kust is monitoren van de MKL 
alleen  onvoldoende  voor  duurzaam  kustbeheer.  Om  tijdig  te  reageren  op  een 
opdringende  geul  is  het  aan  te  bevelen  om  de  bewegingen  van  de  geulwand 
(bijvoorbeeld de MOLK) mee te wegen. Dit omdat de geulwand a.h.w. het fundament 
vormt van het strand. 

• Er is geen aanwijzing voor het op korte termijn terugkeren van de erosie zoals die 
vóór 1986 plaatsvond, d.w.z. er is nog geen volledige aanpassing van de Schaar van 
Onrust aan het debiet van na 1986.

zandwinplaats Roompot-Hompels
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• Het  geultje  Roompot-Hompels  heeft  zich  ontwikkeld  tot  een  (morfologisch) 
ebgedomineerd  schaartje  met  een  uitbouwend  ebschild,  in  tegenstelling  tot  de 
gewenste (vloedgedomineerde) kortsluitgeul. Oorzaken van de ontwikkeling tot een 
ebmorfologie  zijn:  het  niet  voldoende inzicht  hebben in het systeem,  de wijze van 
zandwinning  en  het  beginnen  met  de  zandwinning  toen  de  morfologie  al 
ebgedomineerd aan het worden was. De geul heeft zich wel op uitgebaggerde grootte 
kunnen houden, het is dus in deze vorm een levensvatbaar systeem.

• Het  meerdere  malen  morfologisch  baggeren  in  de  Roompot-Hompels,  een  nieuwe 
manier  van  kustbeheer,  heeft  meer  inzicht  gegeven  in  hoe  morfologisch  baggeren 
aangepakt  moet  worden.  De ingreep  kan beter  groot  dan  klein  zijn,  en  moet  zich 
richten op het creëren van de gewenste morfologie. 

overig
• Bij  doorgaan  met  de  huidige  maatregelen  (baggeren  in  zandwinvak  Roompot-

Hompels en suppleren aan de kust), zal de kustlijn de komende jaren verder blijven 
eroderen.  De  problemen  om  de  BKL  te  handhaven  zullen  zich  uitbreiden.  De 
doorbraak tussen Roompot en Oude Roompot zal niet op korte termijn plaatsvinden. 
Daarom is het verstandig om de maatregelen nog eens tegen het licht te houden of 
zelfs het beheer te heroverwegen.

• De Zuidelijke Hompels blijft op het moment naar de kust toe uitbouwen, zodat er de 
mogelijkheid blijft tot aangroei aan de kust.

• Door het ebgedomineerder worden van de Roompot-Hompels en de afname van het 
ebdebiet door de Schaar van Onrust, zijn eb- en vloed in het gebied tussen kering en 
Roompot sterker gescheiden geraakt.
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7. Aanbevelingen en suggesties voor andere manieren van 
kust(lijn)handhaving

7.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is een verkenning van de mogelijkheden voor het toekomstige beheer van de 
kust van de Onrustpolder. Het is nadrukkelijk een verkenning die niet uitputtelijk is, maar 
bedoeld als discussiestuk. Kosten zijn niet meegewogen en de mogelijke maatregelen zijn in 
het licht gezien van het huidige kustbeleid, namelijk het handhaven van de basiskustlijn op 
raainiveau.  De  mogelijke  maatregelen  hebben  verschillende  morfologische  consequenties, 
waarvan  hier  een  eerste  inschatting  is  gedaan.  De  maatregelen  kunnen  deels  met  elkaar 
gecombineerd worden. De reden voor het geven van de opties is dat het doorgaan met de 
huidige  maatregelen  uitzicht  geeft  op doorgaande kusterosie,  met  een uitbreiding  van het 
gebied met BKL-handhavingsproblemen.

De  huidige  situatie  is  eens  in  de  3  à  4  jaar  zandwinning  in  het  zandwinvak  Roompot-
Hompels.  Daarbij  wordt  tussen  de  0,25  en  1  miljoen  kuub  zand  gewonnen  dat  als 
suppletiezand voor kustlijnhandhaving wordt gebruikt.  Een deel van dit zand wordt op het 
strand  van  de  Onrustpolder  gesuppleerd,  waarbij  de  hoeveelheid  is  afgestemd  op  een 
suppletiecyclus van 4 jaar.

7.2 Opties voor toekomstig kustbeheer

In bijlage 7A staat een deel van de opties geschetst.
1. Stoppen  met  morfologisch  baggeren  in  de  Roompot-Hompels  en  de  kust  blijven 
suppleren uit een andere bron. Reden hiervoor kan zijn dat het (kustnabije) zandwinvak moet 
worden verlaten omdat de zandwinning niet het gewenste effect op de kust heeft gehad. Deze 
optie leidt tot verdere kusterosie en uitbreiding van het gebied waar de BKL niet gehandhaafd 
kan worden. Het wordt verwacht dat het ebschild zich zal blijven uitbouwen.
2. Het huidige beheer handhaven met het huidige zandwinvak (van 2000), het liefst de 
westelijke  helft  daarvan.  Dit  zou  op  langere  termijn  een  doorbraak  kunnen  veroorzaken. 
Suppleties aan de kust blijven noodzakelijk. Zie verder optie 1.
3. Het huidige beheer,  maar  dan met  nieuw zandwinvak dat ten noordwesten van het 
huidige  winvak  ligt,  aansluitend  op  de  vloedinscharing.  Dit  vergroot  de  kans  op  een 
doorbraak flink,  omdat  nu de weg voor  de vloed vrijgemaakt  kan worden.  Ook hier  zijn 
suppleties nodig.
4. Zoals 3, maar dan sterke intensivering van het baggeren (minimaal 2 à 2 ½ miljoen 
kuub per keer) zodat de morfologie zeker beïnvloed wordt. De hoeveelheid is een schatting 
naar aanleiding van de resultaten van de uitgevoerde zandwinningen van 1 miljoen kuub. Met 
zo veel weg te halen is de sturing makkelijker, maar het risico van onomkeerbare ingrepen 
doen is groter dan bij de voorgaande opties.
5. Accepteren dat de huidige BKL niet zonder zeer grote ingrepen te handhaven is op 
delen van het strand, en dus op die plaatsen de BKL verleggen zodat deze (voorlopig) wel te 
handhaven is. Dit verandert niets aan de erosie van de kust door de Schaar van Onrust, maar 
geeft wel de ruimte om de duinen als buffer voor het strand te gebruiken. Eigenlijk is m.i. de 
heroverweging van de BKL in alle opties nodig bij de raaien 220, 240 en 260 (en 280), omdat 
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de BKL hier met strandsuppleties niet gehandhaafd kan worden. Bij de heroverweging is de 
veiligheid een belangrijke randvoorwaarde.
6. Vooroever uitvullen (flauwer maken) zodat deze in de toekomst wel gesuppleerd kan 
worden. Dit kan met zand uit a) Roompot-Hompels, b) een andere zandwinplaats of c) de 
overkant  van  de  geul  (zie  volgende  optie).  Deze  uitvulling  zorgt  direct  voor  een  kleiner 
maken van het doorstroomprofiel van de Schaar van Onrust. Dit kan zowel positief uitwerken 
(de geul wordt uit zijn evenwicht gebracht en gaat steeds verder verzanden) als neutraal (de 
geul vindt hierin een nieuw evenwicht maar blijft eroderen, de meest reële mogelijkheid) als 
negatief (de geul ruimt de uitvulling snel op). Als de Schaar van Onrust blijft eroderen moet 
de uitvulling met vooroeversuppleties aangevuld worden, zodat deze suppleties als slijtlaag 
werken.
7. Vooroever uitvullen met zand van de andere kant van de geul (dus aan de plaatrand 
van de Hompels).  Het effect  is dan netto  geulverlegging over een kleine afstand met  een 
gelijkblijvende grootte van de geul. De verlegging is tijdelijk, omdat de geul naar de kust zal 
blijven  bewegen  en  de  uitvulling  wil  opruimen.  Daarom  moet  er  eens  in  de  paar  jaar 
gesuppleerd worden op de uitvulling,  weer  met  zand van de overkant  van de Schaar van 
Onrust. Een nadeel van deze methode is dat de mogelijkheid voor de Hompels om aan de kust 
vast te groeien wordt geminimaliseerd,  dus het oorspronkelijke doel van het morfologisch 
baggeren niet meer gehaald kan worden.
8. (Versterkt) baggeren in de Roompot-Hompels en dat zand gebruiken om de Schaar 
van Onrust ‘af te dammen’. Het afdammen kan het beste zo dicht mogelijk bij het begin (de 
westkant)  van de Schaar van Onrust gebeuren,  omdat dan het water zo effectief  mogelijk 
wordt  gestuurd.  Als  bagger-  en  stortlocatie  dicht  bij  elkaar  liggen,  is  de  afdamming  het 
goedkoopste, en dit geval mogelijk ook het meest effectief. Als vooral tijdens vloed gestort 
wordt, brengt de stroming het zand gedeeltelijk in de Schaar van Onrust. Een groot gevaar bij 
het afdammen is achterloopsheid: dat de stroming aan de kustzijde van de afdamming een 
nieuwe route zoekt. Dit maakt het erosieprobleem alleen maar groter, zodat deze optie alleen 
kan worden uitgevoerd als het goed doorgerekend en ontworpen wordt.
9. Vooroeverbestorting met stenen: een harde verdediging van de kust. Dit heeft niet de 
voorkeur  in  het  huidige  (dynamisch  handhaven)  beleid,  maar  is  misschien  de  enige 
mogelijkheid om de geulwand met zekerheid op zijn plek te houden. Problemen hierbij zijn 
de begrenzing in diepte en lengte: waar moet de bestorting aan aansluiten.

Nogmaals:  deze lijst  is  zeker  niet  volledig  en er kunnen combinaties  van de maatregelen 
bedacht worden.

Als  er  wordt  gekozen  voor  een  ingrijpende  oplossing,  is  het  m.i.  noodzakelijk  om  de 
veranderende waterbeweging in het gebied Oosterscheldekering - Oude Roompot – Roompot 
– Hompels – Schaar van Onrust te onderzoeken, bijvoorbeeld met behulp van een hydraulisch 
model. Daarmee kan dan beter worden ingeschat welke consequenties een ingreep voor de 
morfologie heeft. Het mag duidelijk zijn dat een grote ingreep niet alleen lokaal, maar ook op 
zijn omgeving invloed heeft.

7.3 Morfologische ontwikkelingen na een doorbraak

Als er inderdaad een doorbraak komt van de Roompot naar de Oude Roompot en de Schaar 
van Onrust kan verzanden, moet het zand voor die opvulling ergens vandaan komen. Dat kan 
door langstransport, van of via de Hompels en door verdere kusterosie aangevoerd worden. 
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Het verzanden van de Schaar van Onrust betekent dus niet automatisch het stoppen van de 
kusterosie. Wèl het stoppen van de export van het zand uit het systeem (Schaar van Onrust). 
Omdat  het  strand  niet  in  een  evenwichtsprofiel  is,  zal  de  stranderosie  ook  nog  een  tijd 
doorgaan totdat het strand een flauwere helling heeft dan nu het geval is.
Bij  een  echte  doorbraak  van  de  Roompot-Hompels  is  het  ook de  vraag  of  de  zuidelijke 
Hompels  nog  wel  richting  kust  uit  blijft  bouwen.  Door  het  baggeren  is  tot  nu  toe  de 
sedimentaanvoer niet afgesneden, maar als de huidige sedimentaanvoer door de Schaar van 
Onrust blijkt te zijn, wordt die aanvoer wel afgesneden als de Roompot-Hompels doorbreekt 
en de Schaar van Onrust niet meer actief is.
Bij het opvullen van een inactieve Schaar van Onrust zou een groot deel van het zand van de 
zuidelijke  Hompels  kunnen komen,  met  als  gevolg  een  verlaging  van  de Hompels.  Deze 
vormt dan niet zo’n grote barrière meer tussen nieuwe geul en Schaar van Onrust, zodat de 
nieuwe geul relatief makkelijk weer naar de kust kan migreren.
Als er inderdaad een verbinding ontstaat ter plaatse van de Roompot-Hompels, is het de vraag 
hoeveel daar voor gebaggerd moet worden, en of zo’n verbinding zich zelf in stand houdt. Het 
huidige ebschaartje blijkt zichzelf redelijk in stand te houden, maar een vloedgedomineerde 
(en grotere) verbinding is niet per definitie vergelijkbaar.
Omdat de vloedstroom na een doorbraak niet meer langs de kust loopt, zou zich een geultje 
langs de Noordwestkust van Walcheren kunnen ontwikkelen om het gebied rond de Veerse 
Dam van water te voorzien.

Al ligt een nieuw gevormde doorbraak een stuk van de kust vandaan, op den duur zal een 
vloedgedomineerde  geul  waarschijnlijk  toch  weer  een  bedreiging  voor  de  kust  vormen. 
Vloedgedomineerde geulen hebben in de Oosterscheldemonding namelijk de neiging naar het 
zuiden te migreren, maar dit gaat op een tijdschaal van enkele tientallen jaren.

Er is sprake van dat de Oude Roompot aan het verzanden is en de ebstroom mogelijk een 
nieuwe route zoekt. Bij een doorbraak tussen Oude Roompot en Roompot zou de eb meer van 
deze geul gebruik kunnen gaan maken, met morfologisch consequenties.

7.4 Overige ontwikkelingen en aanbevelingen

De ontgrondingskuilen van de Oosterscheldekering worden steeds groter en er  komt geen 
zand meer door de kering. Als daartegen maatregelen worden genomen, hebben die effect op 
de hele Oosterscheldemonding en dus ook op de Schaar van Onrust en de Roompot-Hompels 
omdat deze dicht bij de kering liggen.

De kust van de Onrustpolder voldoet nu aan de Deltaveiligheid. Mochten de maatregelen niets 
uithalen (het wordt-case-scenario), dan is er waarschijnlijk een klein deel dijk dat na enige tijd 
versterkt  moet  worden.  De  rest  van  de  dammen  is  waarschijnlijk  al  afgestemd  op  de 
Deltaveiligheid,  maar  zal  vooral  op  de  overgangen  tussen  dam en  duin  opnieuw moeten 
worden onderzocht.

Het huidige beleid gaat uit van kustlijnhandhaving op raainiveau.  Een perspectief  voor de 
toekomst is kustlijnhandhaving op kustvakniveau, oftewel kustzone. In dat geval kan er met 
andere  ogen naar  de  Onrustpolder  worden  gekeken:  is  de  aangroei  in  het  oosten  genoeg 
compensatie voor de erosie in het westen? Ook de ontwikkelingen van de kust van Walcheren 
gaan dan meespelen. De veiligheid blijft echter een harde randvoorwaarde.

35



Het is gebleken dat morfologisch baggeren de meeste kans van slagen heeft als de ingreep zo 
wordt  uitgevoerd  dat  de gewenste  morfologie  door  het  baggeren  wordt  gemaakt.  Dat  wil 
zeggen: voor een vloedgedomineerde schaar is een wijde en diepe opening aan de vloedzijde 
noodzakelijk, die dan dus moet worden gebaggerd. Een drempel aan de uitloopzijde is geen 
probleem,  sterker  nog,  die  maakt  een  vloedschaar  zelf.  Ter  illustratie:  de  uitloop  van  de 
Schaar van Onrust ligt maximaal op NAP -10.5 m, terwijl het diepste punt verder terug in de 
geul op NAP –22 m ligt. De vloedstroming is dus in staat over de drempel aan het einde van 
de geul te stromen, maar een drempel aan het begin van een geul (zoals het ebschild van de 
Roompot-Hompels vanuit de vloedrichting gezien) is een belemmering voor de stroming. Bij 
het baggeren is het dus belangrijk dat belemmeringen voor de stroming worden opgeruimd, 
maar dat betekent niet dat de oude morfologie moet worden vernietigd zonder een nieuwe te 
creëren.  Bij  het  ontwerpen  van  de  zandwinning  moet  natuurlijk  worden  nagegaan  welke 
neveneffecten er eventueel kunnen optreden. Uit de ervaring met het morfologisch baggeren 
in de Roompot-Hompels blijkt ook dat er hele duidelijke afspraken gemaakt moeten worden 
met  de  baggeraars,  omdat  anders  het  risico  bestaat  dat  de  zandwinning  anders  wordt 
uitgevoerd dan bedoeld was.

7.5 Vervolgonderzoek

De beschikbare data over Schaar van Onrust en Roompot-Hompels zijn in dit rapport vrijwel 
uitputtend onderzocht. Mocht er behoefte zijn aan meer inzicht in de situatie, dan kunnen de 
volgende zaken nog worden onderzocht:

• De waterbeweging. Deze kan inzicht geven in waarom bepaalde morfologie ontstaat. 
Als  er  grote  ingrepen  worden  gepland,  is  ten  sterkste  aan  te  bevelen  om  de 
veranderende  waterbeweging  (en  morfologie)  te  modelleren  en  de  bevindingen  te 
gebruiken in het ontwerp van de ingreep.

• De relatie met het gebied voor de Veerse Dam en de noordwestkust van Walcheren.
• De reactie van andere geulen in de Oosterscheldemonding op de debietreductie van 

1986 (onder andere Q/A-relaties). Mochten daar hele andere patronen uitkomen dan 
hier, dan kan dat betekenen dat het morfologisch baggeren andere invloed heeft dan nu 
naar voren komt.
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Bijlage 3B
BKL en berekening van momentane kustlijn (MKL) en momentane oeverlijn kust (MOLK)

De basiskustlijn (BKL) is vastgesteld in 1990 en is afgeleid uit de ligging van de kustlijn 
tussen 1980 en 1989. De kustlijn dient op deze plaats gehouden te worden, wat gebeurt door 
middel van dynamisch handhaven. Door jaarlijkse toetsing wordt bepaald of deze norm wordt 
overschreden. Als dit het geval is, wordt meestal door middel van zandsuppleties het strand 
weer uitgebreid, waarbij de zandsuppletie als slijtlaag dient. De BKL ligt op de meeste 
plaatsen ongeveer op de gemiddeld laagwaterlijn.
De noodzaak tot suppleren wordt bepaald aan de hand van het berekenen van de momentane 
kustlijn, de MKL. De MKL is een maat voor de ligging van de kustlijn die gebaseerd is op de 
zandinhoud van het strand. Tussen een boven- en een ondergrens (op Noord-Beveland zijn dat 
NAP +3 m en NAP –5.9 m) wordt de inhoud van het profiel bepaald, A (zie onderstaande 
figuur). Deze inhoud wordt gedeeld door het hoogteverschil tussen onder- en bovengrens, 
waardoor een afstand ontstaat A/h. Deze afstand vanaf de doorsnijding van de bovengrens van 
het profiel is de MKL.
Het doel van de berekening van de MKL is een kustlijn te definiëren die niet afhankelijk is 
van de opgetreden waterstanden, maar die is gebaseerd op de zandinhoud van het strand.
De berekening wordt gebaseerd op de jaarlijkse kustmeting, het JARKUS-bestand, waarbij 
raaien van duin tot circa 800 m in zee worden ingemeten. De raaimetingen zijn opgehangen 
aan de hoofdraai (of de rijksstrandpalenlijn): een rechte lijn ruwweg evenwijdig aan de kust. 
De ligging van de raaien is te vinden in bijlage 3A (2).

Figuur 1. De berekeningsmethode van de MKL en MOLK.

Voor de MOLK (Momentane OeverLijn Kust) is een vergelijkbare methode gebruikt die het 
zwaartepunt van de geulwand bepaalt. De bovengrens is altijd NAP –5 m, de ondergrens is 
NAP –15 m, of hoger als de geul ondieper is. Zie figuur. 
MOLK = Xb+ B/dh

Bron: 
Kustlijnkaarten 2001, Rapport RIKZ-2001.014
Handleiding WinKust, STOWA, 2000.
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