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Het sedimentdelende systeem in 

het Waddenzeegebied 

 

  



Schematic sketch of a tidal inlet system  

 

 

Well-developed flood-tidal delta,  

as sketched in Van Veen’s  

characterisation of a  

Wadden Sea lagoon  
de Swart and Zimmerman, (2009) 

Van Veen (1950) 



Waddenzee op geologische tijdschaal 

•Verleden: 

• 6000-5000 jaar geleden 

ontstaan 

• Dankzij relatieve 

zeespiegelstijging 

• Menselijke invloeden 

•Toekomst: 

• Verlanding bij te langzame zss 

• Verdrinking bij te snelle zss 

Waddenzee   1987/1988 
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Kustontwikkeling - ‘vraag’ en aanbod sediment 

aanbod  >  vraag : 

 

overschot! → uitbouw 

 

 

aanbod  =  vraag : 

 

stabiel 

 

aanbod  <  vraag : 

 

tekort ! → terugtrekking 

 

naar Nichols, 1989. 
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Kustontwikkeling: vraag en aanbod 

vraag > aanbod 

5000 BP 2600 BP 

vraag < aanbod 
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Sedimenthuishouding Nederlandse kust 

Netto accretie 

Netto erosie 



Grootschalige ontwikkelingen 

onder invloed van ingrepen 

 

  



Recente veranderingen 1927 - 2016 
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1932 

1969 

2 november 2017 
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Ontwikkelingen sedimentvolume bekkens 

11 april 2019 

Oost = Amelanderzeegat + Friesch Zeegat 

West= Marsdiep+Eierlandsegat+Vlie 



Volumebalans – verandering per jaar 
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NB huidige relatieve zeespiegelstijging:   ≤ 2 mm / jaar ! 

Sedimentatie in bekkens overtreft huidige relatieve zeespiegelstijging !! 

Bekkens : miljoen m3/jr / mm/jr 

Kust : miljoen m3/jr / m/jr 
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Wordt vervolgt … (Elias, 2018) 
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Relatie met bevaarbaarheid 

 



Amelanderzeegat 
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Samenvattingen 

Sedimentatie in NL Waddenzee, met een gemiddelde snelheid hoger 

dan de relatieve ZSS 

 

Alleen Eierlandsegat erodeert en allen andere bekkens sedimenteren. 

 

Grootste veranderingen gevolg van ingrepen: afsluitingen Zuiderzee 

en Lauwerszee  

 

Sedimentatie intergetijdendeel en in diepere delen, wat negatief is 

voor bevaarbaarheid  
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Huidige toestand NL Waddenzee 

 & doorkijk toekomst 



Een denkmodel 

11 april 2019 

Sedimenttransport naar de Waddenzee: 

• Vraag gestuurd, maar beperkt door transportcapaciteit 

 

• West: transportcapaciteit gelimiteerd 

• Oost: vraag gelimiteerd 

 

 

 

 

 

 



Sediment-delend systeem Waddenzee 
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Effecten van ZSS 

Kritische snelheid van zss, Van Goor e.a. 

(2003), …  

 

Kanttekeningen: 

• Ook als de snelheid van zss onder de 

kritische grens ligt is er effect van 

(versnelde) zss. 

• Bij overschrijding van de grens kan 

het nog eeuwen duren voordat de 

verdrinking plaatsvindt. 

• Niet alleen morfologie, maar ook de 

bodemsamenstelling kan veranderen. 

Ontwikkeling ZSS grootste onzekerheid voor 

de toekomst van Waddenzee, Maar ZSS 

biedt (voorlopig) geen oplossing voor 

problemen met bevaarbaarheid. 
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Dank voor uw aandacht ! 

 


