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Hoe ontwikkelt de Waddenzee met al haar fenomenen zich? 
! Kijken naar verschillende tijd- en ruimteschalen

Van lange 
termijn en grote 
schaal…

…naar korte 
termijn en kleine 
schaal… (figuur naar Cleveringa e.a, 2005)
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De ‘geologische basis’ van de Waddenzee: Eridanos, 12 mln jaar geleden

• half zo groot als de Amazone, 
• ca twaalf miljoen jaar tot 700.000 

jaar geleden (ver voor ontstaan 
van de mens),  

• Vormde enorme delta tot ver in de 
Noordzee / Noord-Nederland: 
de basis voor de Waddenzee 

• Door ijstijden en zeespiegelstijging 
verdwenen



Zeespiegelstijging in het Holoceen

(Meijles et al, in Vermeersen et al, 2018)

sterke ZSS, sterk wandelen eilanden

Sterke smelt ijskappen:

ca. 1 m/eeuw

ca. 0,2 m/eeuw

Zeespiegelstijging vanaf einde Pleistoceen
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Dijken, stuifdijken, inpolderingen 
Baggeren geulen 
Baggeren havens 

Zandsuppleties (incl toekomstig) 
Landaanwinning/kwelderwerken

Grote gevolgen voor de dynamiek, ontwikkeling 
en het beheer van de Waddenzee.
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Grootste geomorfologische drukfactoren: Waddenzee 2/3 kleiner en gradiënten verdwenen 
van ca. 755.000 ha naar ca. 240.000 ha (van 18% naar 6% van NL) 



Afsluitdijk: een schok voor de Waddenzee 
getijslag nam abrupt toe, veel groter effect dan geleidelijke zeespiegelstijging 
 

Hoger hoogwater en lager laagwater door reflectie van getijdegolf tegen Afsluitdijk en Friese kust.
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Voor afsluiting Na afsluiting

Heroriëntatie van geulen na afsluiting Zuiderzee, met (verwachte) ligging wantijen

Nog steeds gaande.
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Ook afsluiting Lauwerszee (1969) leidde tot grote veranderingen

1/3 minder komberging = 1/3 minder getijdevolume: hoofdgeulen verzanden, heroriëntatie geulen (nog 
gaande).
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14(Cleveringa e.a, 2005)

Zelfs de indijking van de Middelzee heeft nog gevolgen voor geulen en kust  

na inpoldering Middelzee: Borndiep niet meer ‘verankerd’ in Friese kust, oostwaartse migratie 
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Gevolg: grote morfologische veranderingen
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Patronen:
• Netto erosie kustzone
• Netto sedimentatie in 

Waddenzee,
• Vooral langs vasteland sterke 

sedimentatie
• Geulen richting afgesloten 

bekkens verzanden

Sedimentatie (opvulling)

Erosie (afslag)



Jaarlijkse veranderingen per bekken (volume, bodemhoogte en kustlijn NAP-20m)

Bodem komt gemiddeld sneller omhoog dan huidige zeespiegelstijging incl diepe bodemdaling
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-1,87/?

0,31/1,90

2,84/13,69



Trends sedimentvolumes (mln m3/jaar) in Westelijke Waddenzee voor 1971-2015 
(Elias, 2019).
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Sedimentatie: trendmatige opvulling rond Den Oever, Kornwerderzand en Harlingen

Erosie: onder eilanden en in kombergingsgebied Eierlandsegat



Ook veranderingen sedimentsamenstelling: areaal slib neemt toe (3,6 mln m3/j)
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SIBES, 2008-2013 

De Glopper, 1967 



Onlosmakelijke samenhang kust en Waddenzee 
sedimentatie (zandhonger) Waddenzee leidt tot kusterosie Noordzeekustzone 

De kusterosie wordt opgevangen met zandsuppleties 
De sedimentatie in de geulen leidt tot groeiend baggerwerk
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Bestrijden kusterosie: kustsuppleties (zand m3/10 jaar) 2011 t/m 2020
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Noordzeekust wadden, gemiddeld: 7,1 mln m3/j



Gevolgen morfologische dynamiek voor vaargeulonderhoud
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Sterke stijging baggerwerk in Waddenzee
Vertienvoudigd sinds jaren 80, verdrievoudigd sinds 2000, ca. 50% in vaarweg Ameland
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Waardoor?

• Stijgende trend door morfologie

• Sprongen door verruimingen (politieke 

keuzen)

• Wijze van baggeren en registreren

Daarnaast ook baggerwerk in:

• Eems inclusief havens (ruim 12 Mm3/j)

• Waddenhavens (ruim 3,3 Mm3/j)



Ontwikkeling en prognose baggervolume Vaarweg Holwerd-Ameland

Ruim 50% van baggerwerk Waddenzee in Vaarweg Ameland: ruim 3 kuub per passagier! 
Sterke toename in 2011 mede door verruiming en veranderde baggermethode.
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• Ontwikkeling  jaarlijkse baggervolume 
van enige tienduizenden kuubs in jaren 
80 naar 1,8 miljoen m3/jaar heden.

• Prognose: sterk afhankelijk van 
morfologie en werkwijze aannemer

• Vergelijk: er past 1,5 Mm3 in de Kuip!
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Ontwikkeling kwelderhoogte en wadplaten tussen 2004 en 2017
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Veerdam(men): ter herinnering, zo was het vroeger…

35

Vanaf de dijk bij Holwerd:
Zo was het uitzicht in de jaren 
20…: 
Geen kwelder, maar zeegezicht…



(Veer)dammen en kwelderwerken: sterke invloed op morfologie, en daarmee habitats 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Dammen en kwelderwerken 
versterken verlandingsproces:

1. Luwtewerking,

2. bezinken sediment

3. Kweldervorming

4. Afname getijdevolume

5. Dichtslibben (vaar)geulen
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Vaargeul als gebaggerd kanaal

Sterke lokale vertroebeling

Achteruitgang bodemleven



Oplossingsrichtingen? Op getij? Andere schepen? Andere vertreklocatie?
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Vaargeul De Boontjes

Waddengebied rond Harlingen kent sinds Afsluitdijk omvangrijke opslibbing:
steeds minder getijdevolume: dichtslibben vaargeul.
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Ophoging wadbodem…



Boontjes: ontwikkeling baggervolume na verruiming in 2013

Baggerwerk: factor 10 hoger dan voorspeld. Onzekere trend.

Nader onderzoek: wat gebeurt op langere termijn? Wegen kosten op tegen de baten? Ecologische effecten?
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Scenario Baggerbezwaar nu Baggerbezwaar 2050
Stoppen met 
baggeren

0, drempel naar ~-2.4 m NAP 0, drempel naar niveau omliggende platen 
(NAP 0 m)

Huidige geul op 
-3.8 m

120.000-310.000 m3

Gebaggerde lengte: ~4 km.
0,6 tot 1,7 miljoen m3/j

Verdiepen naar 
-4.7m

200.000-500.000 m3

Te baggeren lengte:~6.5 km
Aanlegvolume: 660.000 m3 in-situ

1 tot 3 miljoen m3/j

Onderzoek pilot verdieping Boontjes (Deltares, 2022, in prep.)

??



Gevolgen veranderingen en ingrepen voor natuur?

41



BASISMONITORING: 
https://www.testsysteemrapportage.nl/wadden/  
 
(Deltares/Rijkswaterstaat, 2022)

https://www.testsysteemrapportage.nl/wadden/
https://www.testsysteemrapportage.nl/wadden/
https://www.testsysteemrapportage.nl/wadden/
https://www.testsysteemrapportage.nl/wadden/
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Verminderde dynamiek en sedimentimport door stuifdijken
(Boschplaat Terschelling)









In hoeverre is ingrijpen geoorloofd? Strijdig met UNESCO criterium VIII…? 
(Vogelbroedeiland Stern)



Griend: kunstmatig vogelbroedeiland… (hersteld in 2016) 
Ingrijpen in natuurlijke morfodynamiek voor natuur geoorloofd?



Zeespiegelstijging, bodemdaling, meegroeivermogen
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Maar… : nog geen versnelling langs Nederlandse kust, Waddenzee blijft ‘achter’

• Trend zeespiegelstijging sinds 1890 = ca. 
2 mm per jaar

• NB: zeespiegelstijging in de Waddenzee 
nog wat lager

• Oorzaken divers/niet geheel duidelijk 
(mogelijk gevolgen wind-effecten)

Ref.: Zeespiegelmonitor 2018, F. Baart et al., Deltares, 2019
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Hoeveel gaat zeespiegelstijging versnellen? (ref.: IPCC-rapport AR6, augustus 2021)
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Versnelling afhankelijk 
van mondiaal 
emissiescenario 
broeikasgassen

Niettemin: tot ca. 2050 
beperkt t.o.v. heden

Enige dm



Meegroeivermogen per bekken

B
ij halen klim

aatdoelen Parijs
Extrem

e klim
aatverandering

= bij zeer sterke ZSS kans op verdrinken…

Berekend 
meegroeivermogen per 
bekken

(Van der Spek et al, 2018)



Diepe bodemdaling sinds 1986 (start Amelandveld)

- Geen effect merkbaar in dynamische Waddenzee:
- dynamiek is vele malen groter dan de bodemdaling
- Waddenzee compenseert door extra sedimentatie

- Alleen daling waar dynamiek is weggevallen.



Meegroeivermogen Waddenzee



Gevolgen bedijking + hoge kwelderwal:  
verminderde sedimentaanvoer, meegroeien stopt, stagnatie 
(zout) water in zomerpolder na extreem hoogwater



Boodschap op basis van waarnemingen
1. Ingrepen verleden bepalen de toekomst: Waddenzee steeds ‘droger’ en minder dynamisch. 
2. Sedimentatie overtreft komende decennia de zeespiegelstijging: zandhonger blijft/groeit. 
3. Noordzeekustzone: toenemende zandverliezen ivm zandhonger Waddenzee  
4. Gevolgen komende decennia: 

1. Natuur:  
• toename litoraal, kwelders, afname sublitoraal/geulen 
• Afnemende dynamiek door kwelderwerken, dammen, stuifdijken: ‘verruigen’, achteruitgang pionierstadia 
• Gradiënten onder druk: grotere schokken saliniteit door grotere fluctuaties zoetwaterafvoer 

2. Kustveiligheid:  
• Noordzeekust: kustlijn (eilanden) handhaven vraagt steeds meer zandsuppleties 
• Vastelandskust: profiteert van opslibbende Waddenzee (aandacht voor geulen bij dijken/dammen!) 
• Binnendijkse gebied: zakt steeds verder door bodemdaling, groeit niet mee. 

3. Bereikbaarheid:  
• Door terugtrekkende geulen: steeds meer baggeren, of op zoek naar alternatieven 
• Geulen over steeds langere afstanden verstoord 
• Meer vertroebeling, uitstoot emissies… 

5. Alleen extreme zeespiegelstijging kan, over decennia, mogelijk leiden tot gestaag kleiner worden van wadplaten. 
 
Behoud van de unieke waarden vergt zoveel mogelijk vrij laten van natuurlijke morfodynamiek. 
(verruimen kombergingsvolume, minder baggeren, washovers, stuifduinen, aftiggelen kwelders, zoet-zoutgradiënten)




