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SAMENVATTING 

DEEL 1 Introductie 

Introductie 
Kustvormen veranderen voortdurend. Ten behoeve van het kustbeheer en voor het 
voorspellen van morfologische ontwikkelingen is inzicht in deze veranderingen nodig. Dit 
onderzoek heeft tot doel om de morfologische ontwikkeling van een zandige kust onder 
invloed van natuurlijke processen en de mens te beschrijven en te voorspellen op een 
tijdsschaal van maanden tot jaren (de zgn. meso-schaal). Hiervoor diende een nieuwe 
benadering ontwikkeld te worden. Een additionele doelstelling is daarom, het vinden van een 
methode voor de kwalitatieve en kwantitatieve voorspelling van de morfologische 
ontwikkeling, gebaseerd op het gebruik van geschikte remote sensing data (dat zijn data 
verkregen door middel van teledetectie) en op de toepassing van dynamische modellen en 
GIS technieken. Het Nederlandse waddeneiland Ameland is als studiegebied gekozen. De 
waddeneilanden vertonen een grote variatie in morfologische systemen over een relatief korte 
afstand; op sommige plekken komt extreme erosie voor en op andere lokaties domineert 
sterke aanwas. 

DEEL 2 Methode-ontwikkeling 

Inventariseren met remote sensing 

Multiscale monitoring technieken versus multiscale morfodynamiek 
Ameland is een testgebied voor remote sensing monitoring technieken ten behoeve van het 
kustbeheer. Verscheidene remote sensing technieken worden genoemd, en enkele remote 
sensing beelden zijn gebruikt in een geomorfologische studie. Elke remote sensing techniek 
heeft specifieke eigenschappen met betrekking tot de ruimtelijke en spectrale resolutie van de 
data en de hoeveelheid beelden die beschikbaar komen in een bepaalde tijd. 
Geomorfologische vormen en processen werken (ook) op verschillende schalen in ruimte en 
tijd. De data werden geëvalueerd op hun bruikbaarheid voor geomorfologische studie, wat 
resulteerde in een tabel waarin remote sensing technieken tegen geomorfologische vormen en 
processen werden uitgezet. De tabel laat zien dat de remote sensing technieken verschillende 
geomorfologische informatie verschaffen. De 1:18.000 luchtfoto's scoorden het best, omdat 
zij zowel een overzicht bieden als een impressie van hoogte geven. 

Multitemporeel radar satelliet beeldmateriaal illustreert kustdynamiek in zijn ruimtelijke 
context 
De studie van morfodynamiek vereist een expressie van veranderingen in de tijd. Recentelijk 
zijn er verscheidene technieken ontwikkeld om dynamiek uit te beelden. Aan één van deze 
technieken, nl. pixel based image fusion, en aan de resulterende beeldkaart wordt aandacht 
besteed. Remote sensing data geven een overzicht van dynamische kustgebieden zonder dat 
het systeem wordt verstoord en maken karteren en monitoren van veranderingen mogelijk. C-
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band radar remote sensing genereert continu, gedurende dag en nacht, data en is vrijwel 
onafhankelijk van de weerscondities aangezien de C-band radar golflengte door de wolken 
dringt. Gebaseerd op drie beelden, die tijdens verschillende getijde-stadia en op verschillende 
dagen verzameld zijn, is een kleurcomposiet samengesteld. De veranderingen, of eigenlijk de 
verschillen tussen de beelden, verschijnen als kleurrijke elementen in de beeldkaart. Zulke 
kaarten kunnen van belang zijn voor kustbeheerders omdat zij kustdynamiek illustreren; ze 
kunnen de ruimtelijke omvang van de getijde-invloed en van de geomorfologische processen 
(erosie en accumulatie) tonen. De afzonderlijke beelden die deze beeldkaart van Ameland 
vormen, zijn echter geselecteerd op getijverschil tijdens beeld-acquisitie; dit versluiert 
mogelijke geomorfologische verschillen. De recentelijk toegenomen aanvoer van beelden 
maakt een reductie van variabelen mogelijk; het zal mogelijk zijn om óf getijde-invloed óf 
geomorfologische veranderingen te onderzoeken. 

De extractie van digitale hoogte-modellen uit video-data vanuit de lucht 
Kustgeomorfologisch onderzoek is gebaat bij de beschikbaarheid van digitale hoogte-
modellen. Videografie is een goedkope, simpele en flexibele techniek om dergelijke hoogte-
modellen uit af te leiden. Vanuit een klein vliegtuig werd m.b.v. een in de hand gehouden Hi 
8 camera video-data verzameld over een strook strand en zeereep van 1300x320 m. 
Tegelijkertijd zijn de coördinaten van 27 paspunten gemeten met een tachymeter. Een serie 
frames (samengestelde beelden) met overlap is geselecteerd. Het contrast werd verbeterd en 
de frames zijn gecorrigeerd voor interlacing effecten; de oneven velden zijn verdubbeld, 
terwijl informatie uit de even beelden werd verworpen. De resulterende beelden werden 
verwerkt in software met enkele fotogrammetrische opties, het Desktop Mapping System 
(DMS). De beelden en de positie van de paspunten dienden om de camera-oriëntatie te 
bepalen en maakten beeld-rectificatie en stereocorrelatie mogelijk. Stereoparen vormen de 
basis voor anaglyfen, die een perceptie van hoogte geven. Bovendien maakt de parallax in de 
stereoparen de extractie van kwantitatieve hoogte-informatie mogelijk. In dit geval bestond 
de informatie uit semi-kwantitatieve relatieve terreinhoogten; de absolute hoogte-waarden die 
berekend zijn met DMS zijn incorrect. Dit werd veroorzaakt door onnauwkeurigheden in de 
camera-technologie en door het gebruik van fotogrammetrische software die niet ontworpen 
was voor het gebruik van video-beelden. De semi-kwantitatieve hoogte-data voor de zeereep 
geven een goede indruk van de werkelijke situatie, de strand-data zijn echter onbetrouwbaar. 
Aangezien er gemeten hoogte-data voor Ameland beschikbaar zijn, is het niet rendabel om 
hoogten af te leiden van video-data. 

Modelleren met GIS 

Een systeembenadering van kustmorfologie maakt modelleren mogelijk 
Modellen zijn gebaseerd op de perceptie en het begrip van het werkelijke systeem. Daarom 
wordt de benadering die nodig is om de kustgeomorfologische veranderingen te bestuderen 
en voorspellen beschreven. In de morfodynamica wordt veel aandacht besteed aan het 
gedetailleerd ontwarren van de drijvende krachten achter de morfologische ontwikkelingen. 
Modellen die gebaseerd zijn op een gedetailleerde fysische beschrijving van de 
vloeistofmechanica en sediment-beweging vereisen een gedetailleerde kennis van de op 
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elkaar inwerkende processen. Deze benadering heeft de kennis van de korte termijn 
hydrodynamica, aërodynamica en sediment-transport processen vergroot en verschaft inzicht 
in de rol van deze processen in geomorfologische veranderingen. Bij de lange termijn 
voorspelling van de morfologie worden echter nog problemen ondervonden door het 
chaotische (stochastische) karakter van de morfodynamiek van kustsystemen en door de 
toenemende onnauwkeurigheid van de voorspelling met toenemende schaal. De voorspelling 
van jaarlijkse morfologische veranderingen van coastal stretches (kustgedeelten) is daarom 
gebaat bij additioneel grootschalig onderzoek (in ruimte en tijd) geconcentreerd op deze 
morfologische veranderingen zelf. Het modelleren van de complexe geomorfologische 
processen en interacties die betrokken zijn bij geomorfologische veranderingen van de kust 
vereist een systeem-benadering. Drie zand-volume delende systemen worden gedefinieerd. 
Trends in de ontwikkeling van zandmassa's (of volumes) zullen gebruikt worden voor de 
voorspelling van de toekomstige morfologie van de drie systemen. 

Het modelleren van kustdynamiek in ruimte en tijd met GIS 
Naast een nieuwe benadering zijn er ook innovatieve technieken gebruikt bij de studie van 
morfodynamiek. Vormen aan het aardoppervlak kunnen worden geanalyseerd met behulp 
van 3D impressies gegenereerd door 2.5D GISsen. De studie van hun dynamiek is een 
uitdaging voor de nieuwe mogelijkheden van GIS met betrekking tot de detectie van 
veranderingen, het opslaan van tijdsattributen en het presenteren van veranderingen in de tijd. 
De integratie van modellen en GIS maakt modelleren in tijd en ruimte mogelijk en 
vergemakkelijkt de voorspelling van geomorfologische ontwikkelingen. Deze technieken 
worden geïntroduceerd in relatie tot hun gebruik in een geomorfologische studie van de 
kustsystemen, waarvan in deel 3 verslag wordt gedaan. Ten behoeve van de 
fenomenologische beschrijving van het gedrag van de geomorfologische systemen zijn twee 
spatio-temporele GISsen toegepast: IEMGA, een object-georiënteerd GIS en PCRaster, een 
field-based GIS. De morfodynamische modellen zijn geschreven in PCRaster. De invoer 
bestaat uit hoogtegegevens en afgeleiden. De modellen zijn opgebouwd uit wiskundige, 
model- en GIS-functies, en beschrijven geomorfologische processen. De uitvoer bestaat uit 
kaarten die de geomorfologische ontwikkeling voorspellen. 

DEEL 3 Geomorfologische studies 

De evolutie van de westelijke strandvlakte ten gevolge van de migrerende geulen en platen 
van de buitendelta's 
De waddeneilanden worden gedeeltelijk beschermd door buitendelta's. Het ruimtelijke 
patroon van geulen en platen op deze delta's is van belang voor de morfologische 
ontwikkeling van de uiteinden van deze eilanden. Een uitgestrekte strandvlakte met een grote 
swashbar (bank op de ebb-delta) komt voor op de kop van Ameland. Recente veranderingen 
op de noordwestelijke strandvlakte veroorzaken problemen voor het management. Jaarlijkse 
hoogte-data voor de laatste 11 jaar (1985-1996) zijn geïnterpoleerd tot hoogtekaarten. Twee 
spatio-temporele GISsen zijn gebruikt om de lange termijn ontwikkeling van deze 
strandvlakte te beschrijven: een field-based GIS en een object-georiënteerd GIS. Als gevolg 
hiervan kunnen drie fasen in de morfologische ontwikkeling van de strandvlakte 

223 



onderscheiden worden. De strandvlakte vertoont een regelmatige ontwikkeling binnen deze 
drie fasen. De ontwikkeling is onregelmatig cyclisch op de lange termijn. Een voorspelling 
op basis van de lange termijn trends is daarom moeilijk. De laatste fase vertoont echter een 
afname in activiteit, vanwege het gebrek aan erodeerbaar zand als gevolg van de stabilisatie 
van Amelands westkust in het verleden. Deze inactieve status zal mogelijk beëindigd worden 
wanneer een nieuwe fase intreedt, bijv. door het versmelten van een plaat met de 
strandvlakte. Een stormvloed-sequentie zou de stabiele situatie van de swashbar kunnen 
veranderen; zij zou de landwaartse migratie van de swashbar en het opvullen van de lagune 
in gang kunnen zetten. 

Het morfologisch gedrag van Amelands centrale Noordzee kust 
De ontwikkeling van een continue zandige kust, die beïnvloed wordt door natuurlijke 
processen (o.a. stormvloeden) en de mens (zandsuppleties), wordt beschreven en voorspeld. 
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van geschikte remote sensing data en van dynamische 
modelleer- en GIS-technieken. De belangrijkste veranderingen, die worden waargenomen op 
een tijdsschaal die varieert van enkele maanden tot jaren, komen voor op de grens van strand 
en duin en binnen de kustnabije zone. De onderling van elkaar afhankelijke 
landschapseenheden, de kustnabije zone, het strand en de zeereep werden bestudeerd d.m.v. 
een volumetrische studie van de sediment-budgetten. De in de kustnabije zone geobserveerde 
veranderingen ten gevolge van het gedrag van banken zijn eveneens beschreven. Het bleek 
dat stormvloeden en suppleties wel gerelateerd zijn aan de uitwisseling van sediment tussen 
de landschapseenheden, maar niet aan het gedrag van de banken. Waarschijnlijk vertonen de 
brandingsbanken autonoom gedrag en blijft hun invloed op de kustdwarse sediment
uitwisseling grotendeels beperkt tot de kustnabije zone. Aan de hand van deze resultaten 
werd een model gemaakt om de toekomstige topografie met en zonder suppleties te 
voorspellen. Het model volgend zou de duinvoet zonder suppletie in 2000 teruggeschreden 
zijn en zou het strand verlaagd zijn t.o.v van de morfologie in 1996. Als in 1996 een suppletie 
toegepast zou zijn dan zouden deze effecten gecompenseerd worden. 

Het modelleren van de ontwikkeling van het washover landschap met airborne remote 
sensing data 
Op de oostpunt van de waddeneilanden wordt een belangrijk en genetisch controversieel 
geomorfologisch fenomeen geobserveerd, washovers. Door hun huidige geomorfologische 
functie in het eolisch en marien zandtransport van het strand en de zeereep naar de kwelders 
en wadplaten hebben zij een grote ecologische invloed. Ze beïnvloeden ni. de soorten
samenstelling van de kwelder. Het doel van studie is het bestuderen en voorspellen van de 
ontwikkeling van het washover landschap. Een aantal airborne sensoren is gebruikt om de 
washovers te monitoren. Multitemporele airborne videografie en luchtfoto's gaven informatie 
over ontwikkelingen in de vorming en stabilisatie van de washovers door de vegetatie. De 
trends die uit deze sequentiële beelden zijn afgeleid, de digitale hoogte-data, en de 
morfologische parameters uit laser altimetrie, maakten dynamisch modelleren in een GIS 
omgeving mogelijk. Dit resulteerde in de voorspelling van de ontwikkeling van een washover 
en kwelder landschap. De gekozen benadering en de gepresenteerde resultaten zijn op 
verschillende manieren getoetst. De benadering lijkt veelbelovend. De voorspelling van de 
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situatie in 1997 is o.a. geverifieerd met nieuwe laser altimetrie data van 1997. Gebaseerd op 
deze vergelijking moeten enkele aannamen in het model verworpen worden. Dit betekent dat 
het model nog verfijnd kan worden. De zee en de wind zijn actieve agentia in de vorming en 
ontwikkeling van de achtergelegen washover en kwelder landschappen. De aanwezigheid 
van washovers veroorzaakt landschappelijke heterogeniteit die resulteert in een grote soorten
diversiteit. Multitemporele airborne remote sensing data zijn niet alleen nuttig voor het 
monitoren van het landschap, maar zijn ondersteunen ook het modelleren in ruimte en tijd. 

DEEL 4 Synthese 

Synthese 
Het gebruik van remote sensing en hoogte-data kan van belang zijn voor de studie en het 
beheer van kustgebieden. De morfodynamiek kan worden gevolgd. Met behulp van modellen 
in GIS kan ook een voorspelling van het kustgedrag gemaakt worden, zodat indien gewenst, 
tijdig de nodige beheersmaatregelen genomen kunnen worden. Het belang van deze studie 
voor de proces-geomorfologie is, dat de factoren worden aangegeven die van belang zijn 
voor het begrip en voorspellen van de meso-schaal morfodynamiek van drie verschillende 
zand-volume delende systemen. De kennis van de interactie van de morfologie en de 
geomorfologische processen in relatie tot andere parameters is weergegeven in conceptuele 
modellen en is verdiept door interactief te modelleren in GIS. 
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