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Samenvatting

Langs de Waddendijk van Terschelling bevinden zich restanten van kwelders. Deze kwelders zijn in het verleden niet bedijkt maar wel gebruikt voor beweiding. De kwelderrestanten verdwijnen langzaam door erosie.
Pogingen om dit proces bij te sturen of te stoppen (onder meer via een dam van stortsteen voor de Grië
zijn succesvol gebleken.
Tijdens bijeenkomsten in het kader van de Gebiedsontwikkeling Terschelling kwam de wens van de
Terschellingers naar voren voor kwelderherstel. De eilanders vinden het jammer dat de kweldergronden die
vroeger voor beweiding werden gebruikt, en daarmee waardevolle landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden, verloren gaan. Deze wens was aanleiding voor de gemeente Terschelling, wetterskip
Fryslân, provincie Fryslân en Dienst Landelijk Gebied (DLG) om een verkenning uit te laten voeren naar de
kansen, beperkingen en vragen rond kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk.
De verkenning sluit aan bij het onderzoek naar brede, multifunctionele waterkeringszones (met daarin aandacht
voor natuurlijke processen) dat in het kader van de 2 e tranche van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis
voor Klimaat binnen het thema ‘Veiligheid tegen Overstromingen’ wordt uitgevoerd. Ook vanuit het deelprogramma Waddengebied van het Deltaprogramma is aandacht voor de reductie van de golfwerking door
kwelders en slibvelden in de Waddenzee.
De verkenning richt zich op het gebied langs de Waddendijk van Terschelling van de hoek Dellewal tot en met
de Rimkeskooi bij Oosterend, maar levert ook kennis en inzichten over kweldervorming die relevant zijn voor
andere delen van de Waddenzeekust.
De Waddendijk ligt tot aan de Grië direct tegen de Waddenzee en vormt samen de aangrenzende duinen
dijkring 3 (met een beschermingsniveau 1/2000). Aan de buitenkant bevindt zich een onderhoudspad dat ook
als fietspad dienst doet. De eerste dijken en kaden op Terschelling zijn al in de Middeleeuwen aangelegd om
het kweldergebied droog te leggen en tot polder te maken en er zijn in het verleden diverse pogingen gedaan
om kweldervorming te stimuleren voor agrarisch gebruik. De huidige kwelderrestanten voor de Waddendijk
(Stryper kwelder, ’t Saheal, de Kaeg, de Âns, de Oeltsjes bij Oosterend en de Grië) zijn bij de aanleg van de
huidige dijk in de jaren ’20 van de vorige eeuw buitendijks gebleven. Wel is in 1991 een stortstenen dam voor
de Grië gelegd om de door erosie gevormde klif te beschermen.
Voor de Waddenzee geldt het beleidsuitgangspunt dat zoveel mogelijk ruimte moet worden gegeven aan
natuurlijke processen. Het gebied voor de Waddenzeedijk, inclusief de kwelders, is als Natura 2000 Vogel- en
Habitatrichtlijngebied ‘Waddenzee’ aangewezen. Langs de Waddenzeedijk kunnen de habitattypen ‘slik en
zandplaten’ en ‘zilte pioniersbegroeiing’ voorkomen.
Uit gesprekken die in het kader van de verkenning met diverse betrokkenen en deskundigen zijn gevoerd komt
het beeld naar voren dat er onder de stakeholders verschillende meningen zijn over zowel het doel, de wenselijkheid, de schaal als de fysische en wettelijke mogelijkheden tot kwelderherstel. Daarom is het belangrijk om
vooraf een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijke effecten en een integraal plan te maken gericht
op zoveel mogelijk waarden en functies van de kwelders voor de Waddendijk. Daarbij kan worden geleerd van
plannen of project elders.
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Afgesproken moet worden wie het plan gaat trekken en hoe toekomstig eigendom en beheer vorm moet
krijgen. Daarbij is het belangrijk om vroegtijdig zoveel mogelijk stakeholders bij de verdere ontwikkeling van
het plan te betrekken om zo het draagvlak te vergroten en gebruik te maken van de deskundigheid van de
diverse stakeholders. Wel moet vooraf helder worden aangegeven wat de rollen en verantwoordelijkheden van
betrokkenen zijn. De plekken waar nog kwelderrestanten zijn of waar die vroeger waren, lijken het meest
kansrijk voor kweldervorming omdat ze nog steeds ondiep zijn en er hier ook argumenten zijn voor
kwelderherstel zijn vanuit cultuurhistorisch perspectief.
Kwelders voor de Waddendijk van Terschelling vormen een versterking van de natuurlijke biodiversiteit en de
cultuurhistorische en landschappelijke waarden en daarmee vergroten ze de aantrekkelijkheid van het
Waddengebied voor o.a. recreanten. Kwelders hebben onder normale omstandigheden een golfdempende
werking. De bijdrage van kwelders aan de waterveiligheid onder maatgevende omstandigheden is over het
algemeen beperkt en hangt af van de hoogte en breedte van de kwelders. De herstelde kwelderrestanten
zullen vanwege hun relatief geringe omvang waarschijnlijk slechts een beperkte bijdrage aan de waterveiligheid
leveren. Wel dragen ze door hun golfdempende werking tijdens normale omstandigheden in principe bij aan de
beperking van het onderhoud van de waterkering. Wel zal de kwelder het nodige beheer en toezicht vragen
omdat o.a. zwerfvuil moet worden opgeruimd. Bij voldoende sedimentaanvoer en gunstige sedimentatiecondities groeien kwelders mee met de zeespiegel, waarmee ze hun matigende invloed op de onderhoudskosten behouden.
Het aanbod van voldoende sediment vormt een belangrijke voorwaarde voor kweldervorming. Kweldervorming
is een proces dat wordt bepaald door specifieke omstandigheden van de locatie maar dat wel afhankelijk is
van de sedimentbalans van het hele systeem. Een methode waarbij de randvoorwaarden voor natuurlijke
kweldervorming worden gecreëerd verdient echter de voorkeur boven het direct aanbrengen van sediment op
de locaties omdat zo’n methode beter past bij de beleidsdoelstellingen voor de Waddenzee. De randvoorwaarden voor natuurlijke kweldervorming bestaan uit het creëren van stromingsluwe condities. Wel kan het
toevoegen van sediment aan het systeem bijdragen aan het handhaven van de sedimentbalans van het
systeem en daarmee ook aan de lokale sedimentdynamiek.
Geprobeerd moet worden om voor de aanleg van de kwelderwerken aan te sluiten bij relevante lopende
uitvoeringsprogramma’s of- projecten en onderzoeksprogramma’s. Naast kansen voor financiering van de
maatregel bieden deze programma’s en projecten ook mogelijkheden om gezamenlijk kennis te ontwikkelen of
beschikbaar te maken, van ervaringen elders te leren en pilots uit te voeren.
Hoewel kwelderherstel in principe een ingreep in het natuurlijke systeem betekent, lijkt kwelderherstel voor de
Waddendijk van Terschelling niet in tegenspraak met de verschillende beleidsdoelstellingen. De maatregelen
zijn immers gericht op het creëren van randvoorwaarden voor natuurlijke kwelderontwikkeling. Door kwelderontwikkeling ontstaan jonge kwelders waarin het hele proces van natuurlijke successie kan plaatsvinden; dit
draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit. Bovendien ontstaat een waardevolle zachte en brede zoetzout overgang.
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Inleiding

1.1

Aanleiding voor de verkenning

Langs de randen van de Waddenzee bevinden zich buitendijkse afzettingen van zand en slib met daarop een
natuurlijke vegetatie die bestand is tegen regelmatige overstroming door zout water. Deze kwelders hebben
een grote internationale betekenis voor zowel flora als fauna (vooral vogels) o.a. vanwege de voedselrijkdom
van de regelmatig overstroomde gebieden en de zoet-zoutgradiënt. Kwelders vormen zich als door een
afname van stroming en golfslag zand en slib neerslaat en dit opgeslibde gebied vervolgens ontwatert en
begroeid raakt. Dit is in principe een natuurlijk proces; op vele plaatsen langs de randen van het wad is dit
proces echter wel door menselijke ingrepen gestimuleerd. Door dit proces kan een kwelder, mits er voldoende
slib is, als het ware meegroeien met een stijgende zeespiegel. Daarnaast dragen kwelders bij aan de waterveiligheid vanwege hun golfbrekende werking. In de laatste decades is langs de Terschellinger Waddenkust
echter kwelderareaal verdwenen. Pogingen dit proces bij te sturen of te stoppen (onder meer via een dam van
stortsteen voor de Grië) zijn succesvol gebleken.
Er is dan ook bij o.a. de eilandbewoners belangstelling voor kweldervorming en daarom is door de gemeente
Terschelling, wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en Dienst Landelijk Gebied (DLG) gevraagd om te verkennen
wat de kansen, beperkingen en vragen rond kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk zijn. Deze
korte verkenning is begeleid door dhr. Tjibbe van der Valk (gemeente Terschelling), dhr. Piet op ’t Hof (DLG),
dhr. Jan van der Velde (wetterskip Fryslân) en dhr. Meinte Engelmoer (provincie Fryslân).
De verkenning sluit aan bij het onderzoek naar brede, multifunctionele waterkeringszones (met daarin aandacht
voor natuurlijke processen) dat in het kader van de 2 e tranche van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis
voor Klimaat binnen het thema ‘Veiligheid tegen Overstromingen’ wordt uitgevoerd. Het onderzoek binnen dit
thema is geclusterd in een aantal werkpakketten en wordt uitgevoerd door een consortium van kennisinstellingen. Het Waddengebied vormt één van de aandachtsgebieden, hotspots genaamd, waarvoor specifieke kennis
wordt ontwikkeld in nauwe afstemming met betrokkenen om tot een regionale adaptatiestrategie te komen.
Ook vanuit het deelprogramma Waddengebied van het Deltaprogramma is aandacht voor de reductie van de
golfwerking door kwelders en slibvelden in de Waddenzee.

1.2

Doel van de verkenning en specifieke vragen

Het doel is te verkennen wat de kansen, beperkingen, randvoorwaarden, actoren en vragen over kweldervorming langs de Waddendijk e.o. van Terschelling zijn in het licht van waterveiligheid en andere functies. Uit
de verkenning zal onder meer naar voren komen wat de vragen en kennisleemtes zijn rond kweldervorming en
op welke aspecten eventueel nog nader ingezoomd moet worden.
De verkenning vormt een eerste stap naar de mogelijke ontwikkeling van een concreet plan voor
kweldervorming. Betrokkenen willen na verdere uitwerking van zo’n plan aanvragen indienen bij bijvoorbeeld het
Waddenfonds.
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Specifieke vragen zijn:
– Op welke plekken langs de Waddendijk van Terschelling is kweldervorming het meest kansrijk en efficiënt
en effectief te ontwikkelen?
– Welke functies en waarden kunnen kwelders op die plekken vervullen?
– Welke methoden voor kweldervorming kunnen worden toegepast voor dit deel van de Waddenzee?
– Wat zijn de financiële en beheerstechnische gevolgen van deze methoden en wat is de doelmatigheid en de
doelgerichtheid daarvan?
– Welk beleid is relevant voor kweldervorming? Past kweldervorming in het huidige beleid (o.a. bij de
instandhoudingdoelen van Natura 2000-gebieden)?
– Zijn er effecten op aangrenzende gebieden te verwachten (o.a. de Grië-Groede-Boschplaat, het aangelegen
wad en het binnendijkse gebied)? Zo ja, welke en in welke mate?
– Wat zijn mogelijke redenen voor het verdwijnen van de huidige kwelders voor de Terschellinger Waddendijk?
– Welke actoren moeten worden betrokken bij het initiëren en/of het daadwerkelijk uitvoeren van projecten
gericht op kweldervorming in termen van verantwoordelijkheden, deskundigheid, beheermatig en ervaring?
– Welke vervolgstappen moeten worden gezet?
Naast input voor een concreet uitvoeringsgericht projectplan voor kweldervorming langs de Waddendijk van
Terschelling, levert de verkenning ook kennis en inzichten op over kweldervorming die relevant zijn voor
andere delen van de Waddenzeekust.
Ook vormt deze verkenning input voor het proces dat de opdrachtgevers willen initiëren om daadwerkelijk een
project gericht op kwelderherstel te realiseren. Hiervoor is de betrokkenheid en samenwerking van een breed
palet aan actoren essentieel.

1.3

Gebiedsafbakening

Dit project richt zich op het gebied langs de Waddendijk van Terschelling van de hoek Dellewal tot en met de
Rimkeskooi bij Oosterend (zie figuur 1.1).
De Waddendijk beschermt de achterliggende polders en dorpen tegen hoge waterstanden tijdens storm en
springtij vanuit de Waddenzeekant. De dijk sluit aan op de duinen, die het eiland beschermen tegen hoogwater
vanuit de Noordzee. Samen vormen de dijk en de duinen dijkring 3 (met een beschermingsniveau 1/2000) (zie
paragraaf 2.5). De oostelijke helft van het eiland bestaat uit ongerepte natuur - de Groede en de Boschplaat en wordt aan de Waddenzeezijde niet beschermd.
Vanaf de Dellewal tot aan de Grië (F in figuur 1.1) grenst de Waddendijk direct aan de Waddenzee. De Grië is
een buitendijksgebied dat vanaf de Waddenzee overgaat in duinachtig terrein en dat bestaat uit kleinschalige
percelen met houtwallen. De Grië is in eigendom van een groot aantal eigenaren.
Buitendijks, in de Waddenzee, zijn zand- en slikplaten, maar ook enkele oesterbanken en er is zelfs een strook
zeegras (Kers, persoonlijke mededeling) aanwezig. Voor de Waddendijk bevinden zich op een aantal locaties
restanten van kwelders (zie figuur 1.2 a en b en de figuren in paragraaf 3.3).
De bekleding van de Waddendijk bestaat uit een grasmat met aan de zeezijde een extra versterking van
granietblokken, basalton- en basaltzuilen die deels zijn vastgelegd met gietasfalt. Aan de buitenkant bevindt
zich een onderhoudspad dat ook als fietspad wordt gebruikt. In de polder achter de dijk bevindt zich
weidegrond met sloten en over de gehele lengte ligt een binnendijkse dijkwatergang.
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Vanaf 1991 wordt de Grië tegen afslag beschermd door een stenen dam, die van de Wierschuur tot voor de
Rimkeskooi loopt. Achter de stenen dam heeft zich een nieuwe kwelder gevormd.
In hoofdstuk 2 en 3 worden het gebied en de relevante processen verder toegelicht.

Figuur 1.1
Gebied waar de verkenning zich op richt: van de Dellewal tot voor de Rimkeskooi. Voor de Waddendijk bevinden zich een aantal
restanten van kwelders (A t/m E) en voor het buitendijks gelegen gebied de Grië (F) heeft zich achter een stenen dam een kwelder
ontwikkeld. A = Stryper kwelder, B = ‘t Seheal; C = de Kaeg; D = de Âns; E = Oeltsjes bij Oosterend ; F = kwelder achter dam voor
de Grië.

Figuur 1.2 a en b
De Stryper kwelder: op de linkerfoto het fietspad aan de buitenkant van de dijk en zicht op een stenen dam in het water en
daarachter de kwelderrestanten; op de rechterfoto zand en slikplaten en de Stryper kwelder.
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1.4

Werkwijze

Op basis van relevante literatuur, beschikbare onderzoeksrapporten en -resultaten en ervaringen van diverse
betrokkenen en deskundigen wordt in beeld gebracht wat de mogelijke kansen, beperkingen en randvoorwaarden zijn voor kweldervorming langs de Waddendijk van Terschelling in het licht van waterveiligheid en
andere functies. Maar ook wordt in beeld gebracht welke essentiële vragen er nog zijn om tot een verdere
onderbouwing van een concreet projectplan te komen.
In bijlage 1 staan de betrokkenen en deskundigen waarmee is gesproken.
Het rapport vormt als het ware een state-of-the-art’ overzicht dat door de opdrachtgevers als inhoudelijke input
kan worden gebruikt in een proces om tot de ontwikkeling van een concreet plan voor de vorming van
kwelders langs de Waddendijk van Terschelling te komen. Ook wordt aandacht besteed aan het in beeld
brengen van mogelijke actoren en randvoorwaarden voor kweldervorming.
De in dit project bijeengebrachte kennis kan ook worden gebruikt als input voor projecten gericht op kweldervorming langs de overige delen van de Waddenzeekust.

1.5

Leeswijzer

De in paragraaf 1.2 genoemde specifieke vragen worden op basis van de in de hoofdstukken 2 tot en met
4 verzamelde informatie in hoofdstuk 5 zo goed mogelijk beantwoord.
In hoofdstuk 2 wordt een korte algemene beschrijving van het Waddengebied, de processen in het Waddengebied, de geschiedenis van bewoning en gebruik van Terschelling, natuur en waterveiligheid gegeven.
Hoofdstuk 3 begint met een beschrijving van de algemene processen van kweldervorming en de doelen met
betrekking tot natuur en waterveiligheid voor kwelders. Daarna wordt ingezoomd op de kwelders voor de
Terschellinger Waddenkust. Na een schets van het verloop van de afslag wordt een overzicht gegeven van het
palet aan waarden en functies van de kwelders voor de Terschellinger Waddenkust.
In hoofdstuk 4 wordt op basis van de gesprekken die in het kader van de verkenning zijn gevoerd, een beeld
geschetst van de ideeën met betrekking tot kwelderherstel en -ontwikkeling voor de Terschellinger Waddenkust. Daarna wordt een kort overzicht gegeven van de mogelijke technieken voor kwelderherstel en de
ervaringen met kwelderherstel en een aantal plannen voor kwelderherstel elders.
De specifieke vragen uit paragraaf 1.2 worden op basis van de in hoofdstuk 2 - 4 verzamelde informatie in het
laatste hoofdstuk beantwoord. Aangegeven wordt wat de kansen, beperkingen, randvoorwaarden, actoren en
vragen zijn met betrekking tot kweldervorming langs de Waddendijk van Terschelling. Ook worden aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van kwelders.
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2

Gebiedsbeschrijving

2.1

Waddengebied

Het Waddeneiland Terschelling is ca. 30 km lang en maximaal 4,5 km breed en maakt onderdeel uit van het
Waddengebied (figuur 2.1), een internationaal zeer waardevol getijdengebied vanwege o.a. de belangrijke
natuurwaarden en de schaal van de geomorfologische processen in dit kustgebied. Het Waddengebied is een
dynamisch gebied waarin een samenspel van getij, golven, wind, verandering in zeespiegel, bodemdaling en
een voortdurend transport van sediment heeft geleid tot een zowel qua natuur als landschappelijk internationaal zeer waardevol gebied van eilanden (met stranden en duinen), stroomgeulen en droogvallende zanden slikplaten en kweldergebieden (Kabat, 2009).
Ook speelt het Waddengebied een belangrijke rol in de kustverdediging van Noord-Nederland. De eilanden
vormen een buffer tegen de deining en de kracht van de (hoge) golven. De golfenergie wordt geremd door de
eilanden en door de wadplaten. De eilanden wandelen van nature landwaarts (figuur 2.2). Om de eilanden op
hun plek te houden wordt indien noodzakelijk door Rijkswaterstaat (RWS) zand gesuppleerd.

Figuur 2.1
Eiland Terschelling in het Waddengebied.

Figuur 2.2
Van nature is er een transport van sediment naar het Waddengebied en bewegen de eilanden richting vastelandskust (Löffler, 2008).
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Tijdens de laatste ijstijd liep de kustlijn verder naar het westen en was de bodem van de Noordzee een droge
vlakte. Toen het klimaat ca. 10.000 jaar geleden warmer werd, ontwikkelde zich vegetatie en ging de
zeespiegel stijgen waardoor de laaggelegen delen van het landschap overstroomden (en de vegetatie werd
weggespoeld en bedolven door zand en klei). Met de zeestromen werden grote hoeveelheden zand richting
kust aangevoerd en door golven en stroming ontwikkelde zich voor de Nederlandse kust een strandwal die
later veranderde in een reeks eilanden met daarachter een actief getijdengebied, vergelijkbaar met het huidige
Waddengebied. Vanuit landzijde werden door de voortdurend van richting veranderende Rijn, Maas en Schelde
grote hoeveelheden zand en slib meegenomen naar de Noordzee van waaruit het ook deels naar de Waddenzee werd getransporteerd (Kabat, 2009). In het gebied van de huidige Waddenzee ontstonden uitgestrekte
zoutwater-moerassen en veenkussens die de eilanden met het vasteland verbonden (figuren 2.3 a en b).
De zeespiegel bleef stijgen waardoor de getijdenwerking in de bekkens toenam en de eilanden zich steeds
verder richting vasteland kust terugtrokken. Vanwege de zeespiegelstijging was er een voortdurend transport
van sediment naar het bekken omdat het systeem van nature streeft naar een evenwichtssituatie (Kabat,
2009). Op de grote schaal en de lange termijn gezien, is de balans tussen vraag en aanbod van sediment
bepalend voor het karakter en het voortbestaan van de Waddenzee. Het aanbod wordt bepaald door de
beschikbaarheid van sedimentbronnen en door de transportcapaciteit van stroming, golven en wind. De
sedimentvraag is afhankelijk van de bergingsruimte in het bekken. Die bergingsruimte wordt in de Waddenzee
hoofdzakelijk bepaald door de waterdiepte. Stijging van de zeespiegel en/of daling van de bodem doen de
sedimentvraag toenemen (Mulder, 2011).
Toen in het verleden de zeespiegelstijging in snelheid afnam (van ongeveer één meter per eeuw tot ongeveer
twintig centimeter per eeuw) bestendigde het Waddengebied min of meer. Het blijkt dat de aanvoer en
neerslag van zand en slib in de wadden een zeespiegelstijging van twintig cm per eeuw kan bijhouden. Een
groot deel van het sediment wordt onttrokken aan de Noordzeekustzone. Bij een te snelle zeespiegel zou het
Waddengebied kunnen ‘verdrinken’ - dat wil zeggen volledig beneden de laagwaterlijn komen te liggen - omdat
er niet genoeg sediment naar het Waddengebied getransporteerd kan worden. Door Van Goor et al. (2003) is
op basis van modelstudie berekend dat het Amelander Zeegat en het Eierlandse gat naar verwachting qua
sedimenttransport een zeespiegelstijging van 56 cm/eeuw kunnen bijhouden (met een waarschijnlijkheid van
90% voor het Amelander Zeegat en van 99% voor het Eierlandse gat). Die waarschijnlijkheid neemt af voor een
hogere zeespiegelstijging en verwacht wordt dat wanneer de zeespiegelstijging meer dan 80 cm/eeuw
bedraagt het Waddengebied zou kunnen ‘verdrinken’ (Van Goor et al., 2003).

Figuur 2.3 a en b
Zo’n 9000 jaar geleden bevond het Noordzeebekken zich nog boven de zeespiegel. Tot in de Middeleeuwen bevonden zich
uitgestrekte zoutwatermoerassen en kwelders in het Waddengebied.
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Al vanaf de Middeleeuwen heeft de mens het Waddensysteem beïnvloed via o.a. landaanwinning en inpoldering
(o.a. de Middelzee). Door inpoldering en landaanwinning is het bekken van de Waddenzee als het ware samengeperst. Daar bovenop zijn in de vorige eeuw ook grote zeearmen als Zuiderzee en Lauwerszee afgesneden
waardoor het bekken verder is gereduceerd en het getijverschil is toegenomen. Door de toename van het
getijverschil verdiepten en verbreedden de geulen in het Waddengebied zich en nam het oppervlak aan
droogvallende platen en kwelders af waardoor de sedimentvraag van het systeem is toegenomen (Kabat,
2009). De zandhonger van de Waddenzee wordt gestild door zand afkomstig uit de kustzone. Als uit de
periodieke metingen blijkt dat de BKL (Basiskustlijn) afneemt, wordt het zandvolume door zandsuppleties
aangevuld.

2.2

Processen in het Waddengebied

Zoals in paragraaf 2.1 al is aangegeven, is het Waddengebied een zeer dynamisch gebied; opbouw en afbraak
wisselen elkaar van nature voortdurend af. Alle Waddeneilanden hebben een vergelijkbare ontwikkelingswijze.
Onder invloed van wind, zee, zand en vegetatie vormden zich op de eilanden in de loop van eeuwen een aantal
karakteristiek ‘hoofdvormen’: zoals een Eilandkop, Duinboogcomplex, Washovercomplex, Eilandstaart en
Strand en vooroever (Löffler, 2008). Daarbinnen ontwikkelden zich in enkele tientallen jaren kleinere onderdelen, zoals kwelder en duinvalleien, waarin zich planten en dieren vestigden. Figuur 2.4 illustreert via een
modeleiland de belangrijkste processen.

Figuur 2.4
Modeleiland met daarin de hoofdvormen 1) Eilandkop, 2) Duinboogcomplex, 3) Washovercomplex, 4) Eilandstaart en 5) Strand en
vooroever (Löffler, 2008).
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Het modeleiland geeft een ideaalbeeld weer van een Waddeneiland in natuurlijke staat. Het bestaat uit een
zandlichaam dat boven de hoogwaterlijn uitsteekt en heeft een langgerekte vorm evenwijdig aan de vastelandskust. Langs en evenwijdig aan de buitenzijde van de eilanden is er vanwege de zeestromingen en de wind
vrijwel continu sprake van zandverplaatsingen in oostelijke richting. Hierdoor verplaatsen de eilanden en geulen
zich langzaam en veranderen ze voortdurend van vorm.
Het eiland is van het vasteland gescheiden door getijdenbekkens: de Waddenzee. Aan weerszijden van het
eiland ligt een zeegat met een geulenstelsel. Hierdoor stroomt het Noordzeewater het getijdenbekken in en uit.
De vloedstromen vanuit beide zeegaten ontmoeten elkaar ten zuiden van het eiland, iets oostelijk van het
midden, omdat de getijdengolf hier uit westen komt. Op deze ontmoetingsplaats, het wantij, is de stroomsnelheid het laagst en bezinkt veel zand en slib waardoor een soort rug op de wadbodem ontstaat (Löffler, 2008).
Het opkomen van de vloed duurt - gemiddeld gerekend over het Waddengebied - korter dan eb. De tragere
ebstroom spoelt maar een deel van het bezonken zand en slib los en voert het terug naar zee. Zo wordt onder normale omstandigheden - bij elke vloed het wad een klein beetje opgehoogd en kan de Waddenzee de
zeespiegelstijging bijhouden.
Sommige gebieden langs de kust zijn door sedimentatie zover opgehoogd dat ze nog slechts af en toe onder
water lopen. Op deze plaatsen vestigen zich planten die vervolgens meehelpen om de stroomsnelheid nog
verder te verlagen en slib in te vangen. Op den duur kunnen deze gebieden zich tot kweldergronden
ontwikkelen. In het verleden zijn langs de vastelandskust deze kweldervormende processen op grote schaal
gestimuleerd en zijn de vruchtbare gronden ingedijkt voor landbouwkundig gebruik. Ook op de Waddeneilanden
hebben zich aan de Waddenzeezijde kweldergebieden ontwikkeld die voor landbouwkundig gebruik zijn
ingepolderd. In paragraaf 3.1 wordt kweldervorming verder besproken.
De vorm van het eiland Terschelling is in de loop der geschiedenis door natuurlijke processen, al of niet
geholpen door menselijk handelen, veranderd (figuur 2.5). Vooral door aanleg van zand- en stuifdijken zijn
voormalige strandvlakten aan het eiland vastgegroeid (de Kroonpolder, Cupido’s polder en de Boschplaat).

Figuur 2.5
Verandering in vorm gedurende de afgelopen eeuwen (naar Ligtendag in Donkersloot-de Vrij, 2002).

16

Alterra-rapport 2172

2.3

Bewoning en gebruik van het eiland

In de loop van de Middeleeuwen werden de Waddeneilanden steeds meer gebruikt voor bewoning. De duinen
waren de veiligste plaats en daarom liggen van oudsher de dorpen meestal op de grens van het duingebied en
de voormalige kwelder (de huidige polder). De eilanders leefden lange tijd van akkerbouw, veeteelt en van de
visvangst. Rond de dorpen had men akkers in gebruik en daarachter lagen de ‘kampen’: door wallen omgeven
gronden waar het vee kon worden verzameld bij hoog water. Ten zuiden van deze zandgronden lagen vaak
brakke veengronden: de ‘mieden’. Deze mieden lagen nog binnen een aangelegde omkading en werden als
hooiland gebruikt . Daarbuiten lagen de gemeenschappelijke gronden en aan de Waddenzeekant de zoute
kwelders, waarop ‘s zomers schapen en koeien graasden (Löffler, 2008). Een andere bron van inkomsten
waren eendenkooien. Bekend is dat al in het begin van de 17e eeuw eendenkooien werden aangelegd in de
Grië (Donkersloot-de Vrij, 2002).
Op veel eilanden werd het vee na de oogst, dus vanaf september, vrij gelaten en werden afrasteringen
verwijderd. Het vee mocht ‘oeral’ (overal) lopen. Vooral in natte tijden, na veel regenval of wanneer de kwelder
zout en slikkig was na stormvloeden, week het vee uit naar de duinen (Löffler, 2008).
In 1886 is de Markewet aangenomen. Voor 1886 waren de woeste gronden - in het geval van Terschelling de
duinen en zandige kwelders - net als op talloze andere plaatsen gemeenschappelijke gronden die door
iedereen konden worden gebruikt. Via de zogenaamde ‘Marken’ waren afspraken gemaakt over het gebruik
van de gemeenschappelijke woeste gronden. Na 1886 konden de gebruikers een deel van de gronden in
eigendom krijgen. De Terschellinger duingebieden en grote delen van de zandige kwelders zijn in 1909 in
eigendom gekomen van het juist opgerichte Staatsbosbeheer. In de duinen zijn later grote delen met bomen
aangeplant om zandverstuivingen als gevolg van overbeweiding tegen te gaan en hout te produceren voor o.a.
de mijnbouw. Oeral werd afgeschaft en er werden ter compensatie weilanden aangelegd. Een aantal zandige
kweldergebieden, waaronder de Grië, kwam in eigendom van de Terschellingers.
Al vanaf de Middeleeuwen zijn dijken of kaden aangelegd op de Waddeneilanden. Eerst waren dat lage dijkjes
over korte trajecten, die soms maar kort stand hielden. Aangenomen wordt dat de eerste dijk van Terschelling
in het centrale gedeelte van het eiland lag, maar zuidelijker dan de tegenwoordige Waddenzeedijk. Deze dijk
was bedoeld om het kweldergebied droog te leggen en tot polder te maken. In de jaren dertig van de
16e eeuw bestond er al een aaneengesloten dijk tot aan Oosterend (Donkersloot-de Vrij, 2002). Aan het einde
van de Middeleeuwen nam de erosie aan de zuidkant van het eiland toe en bij zuidwester stormen werden in de
loop der tijd herhaaldelijk stukken dijk weggeslagen. Begin 18 e eeuw werden de door houtwerk gestutte wierdijken aangetast door de paalworm. Bij Kinnum en Formerum herinneren wielen nog aan dijkdoorbraken. De
huidige kwelderrestanten ’t Sehael (Syhaal), De Kaeg en De Âns lagen waarschijnlijk ooit binnendijks
(Donkersloot-de Vrij, 2002). In de 17e, 18e en begin 19e eeuw hebben zich een aantal overstromingen
voorgedaan. Meestal werd na een dijkdoorbraak de dijk wat meer landinwaarts gelegd; er werd een
zogenaamde ‘inlaagdijk’ achter de voormalige dijk aangelegd (Donkersloot-de Vrij, 2002).
In 1813 had men een plan om de Waddenzeedijk (Zuiderdijkage) te versterken. Vanwege de hoge kosten werd
besloten om een binnendijk aan te leggen. In februari 1825 werd de Waddenzeedijk verwoest en liep de polder
tussen de binnendijk en de Waddenzeedijk onder. Na deze overstroming werd de Waddenzeedijk gerepareerd,
en sindsdien zijn er geen dijkdoorbraken meer geweest (Donkersloot-de Vrij, 2002). In ca. 1920 is de huidige
dijk aangelegd. Ook toen bleven kwelderrestanten als de Kaeg, ‘t Sehael, de Âns en de Oelen of Oeltsies bij
Oosterend buitendijks, evenals de Grië. Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw werden de kwelders ’s zomers
gebruikt voor het weiden van schapen en kalveren. Er werd door de eigenaren drinkwater naar de dieren
gebracht.
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Figuur 2.6
Schetskaart van de hand van Jacob Heeres, gemaakt rond 1566, vermoedelijk in verband met plannen om de kwelder bij Stryp te
bedijken (in Donkersloot-de Vrij, 2002).

Bekend is dat de Stryperpolder al in het begin van de 16e eeuw werd ingepolderd, maar dat deze polder niet
lang heeft bestaan waarna nieuwe plannen voor inpoldering (van het Nieuwland) werden gemaakt (figuur 2.6).
Die bedijking werd in 1602 uitgevoerd maar hield ook toen niet lang stand. De polder werd nog een aantal
malen bedijkt en vervolgens overstroomd. In 1858 vond de definitieve bedijking van de Stryperpolder plaats;
de Waddenzeedijk tussen Kinnum en Seerijp (Stryp) die er nog altijd is, werd toen een binnendijk (Donkerslootde Vrij, 2002). In het begin van de 20e eeuw zijn nog pogingen gedaan om in het gebied in de hoek van
Stryperpolder land aan te winnen. De werken (rijsdammen en greppels) zijn nog steeds zichtbaar
(zie figuur 3.9).
Andere maatregelen om het eiland te beschermen waren het plaatsen van stenen dammen (strandhoofden).
Al in het begin van de 17e eeuw werden bijvoorbeeld bij het dorp West-Terschelling dammen aangelegd (die
niet lang standhielden) om het dorp tegen afslag te beschermen. Net als op de andere eilanden, werden op
Terschelling in het begin van de 20e eeuw zand- of stuifdijken aangelegd door het plaatsen van rietschermen
waar er zand tegenaan bleef liggen. Op Terschelling zijn via de stuifdijken aan de westkant strandvlakten op de
Noordvaarder aan het eiland vastgegroeid waardoor de Kroonpolder en Cupido’s polder zijn ontstaan. Aan de
oostkant is door een stuifdijk (1930-1937) de zandplaat de Boschplaat aan het eiland vastgegroeid. Toen de
stuifdijk hoger werd ontwikkelde zich aan de Waddenzee kant een uitgestrekt kweldergebied - het huidige
natuurgebied de Groede en de Boschplaat - doordat vanuit de Waddenzee slib werd afgezet in het gebied
achter de stuifdijk.

2.4

Natuurgebied

Het Waddengebied is een van de weinige Europese gebieden waar geomorfologische processen op een grote
schaal plaats kunnen vinden. De dynamische processen in het getijdengebied hebben geleid tot een waaier aan
habitats en waardevolle gradiënten in onder meer zoet - zout en droog - nat. De ontstane verschillende landschappen (duinen, strand, zand- en slikplaten, kwelders en polders) bieden een groot aantal vogelsoorten
geschikte broedgelegenheid (Kabat, 2009). Maar het Waddengebied is vanwege haar voedselrijkdom ook een
belangrijke foerageerplaats voor trekvogels. Dit komt onder meer omdat de Waddenzee zo ondiep is. Hierdoor
kunnen in het water zwevende organismen zoals (plantaardig als dierlijk) plankton, eitjes, algen, larven etc.
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gemakkelijk de bodem bereiken en zo een voedselbron vormen voor bodemdieren zoals wormen en schelpen,
die op hun beurt weer een voedselbron voor vogels vormen. Maar de Waddenzee is ook zo voedselrijk omdat
door eb en vloed voortdurend verversing, aanvoer en uitwisseling van materiaal plaats vindt met de Noordzee.
De Waddenzee vervult een belangrijke rol als kraamkamer van een groot aantal Noordzeevissen, dit vanwege
haar grote voedselrijkdom en specifieke fysische omstandigheden (zoals de ondiepte van het water waardoor
het water in het voorjaar relatief snel opwarmt).
Vanwege haar belang voor trekvogels, broedvogels, vissen en zeehonden is de Waddenzee zowel op nationaal
en internationaal niveau aangewezen als te beschermen natuurgebied, waaronder de EU Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Natuurbeschermingswet. De Waddenzee kwam in juni 2009 op de Werelderfgoedlijst van
Unesco. Al in de eerste natuurbeheersplannen voor het Waddengebied, van eind jaren ’80 van de vorige eeuw,
is gekozen voor de beleidslijn om de dynamische processen zoveel mogelijk hun gang te laten gaan en zo
weinig mogelijk in te grijpen. Dit is in de Planologische Kernbeslissing (PKB) vastgelegd. Natura 2000 is een
netwerk van ‘Speciale Beschermingszones’ (SBZ’s) in de EU. In Nederland zijn de gebieden door het ministerie
van EL&I aangewezen en deze gebieden bevatten de SBZ’s die via de Vogelrichtlijn uit 1979 en de SBZ’s die
via de Habitatrichtlijn uit 1992 zijn ingesteld.
In figuur 2.7 staat de begrenzing van het Natura 2000 Vogel- en Habitatrichtlijngebied ‘Waddenzee’ aangegeven. Het hele aandachtsgebied in deze verkennende studie behoort hier toe en wordt door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermd. Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. De kwalificerende habitatattypen voor het Natura 2000-gebied ‘'Waddenzee’ zijn (ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, 2011):
– Permanent overstroomde zandbanken (H110)
– Slik en zandplaten (H1140)
– Zilte pioniersbegroeiingen (H1310)
– Slijkgraslanden (H1320)
– Schorren en zilte graslanden (H1330)
– Embryonale duinen (H2110)
– Witte duinen (H2120)
– Grijze duinen (H2130)
– Duinen met duindoorn (H2160)
– Vochtig duinvalleien (H2190)
Voor elk van de habitattypen zijn doelstellingen en kwalificerende soorten, broedvogels en vogels benoemd.
De habitattypen die voor de Waddenzeedijk van Terschelling kunnen voorkomen zijn ‘slik en zandplaten’ en bij
de kwelderrestanten en voor de Grië het habitattype ‘zilte pionierbegroeiing’.
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Figuur 2.7
Natura 2000-gebieden op en rond Terschelling (ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, 2011).

In de Flora- en faunawet is de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten in en buiten natuurgebieden
vastgelegd. De bescherming van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (PEHS) is vastgelegd in het Streekplan.
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel om de kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte-, grond- en zeewater te
beschermen. Daarmee moet de diversiteit en de kwaliteit van zoete, brakke en zoute watersystemen gewaarborgd blijven. Voor 2015 moeten de verantwoordelijke instanties maatregelen nemen om de gestelde doelen
te bereiken. Naast doelen voor de kwaliteit van het water zijn er ook doelen voor het leefgebied geformuleerd
m.b.t. het herstellen van het oppervlak en de kwaliteit van natuurlijke habitat en het verbeteren van geschikte
en rustige verblijfplaatsen. Vaak gaan maatregelen hand in hand met maatregelen ter verbetering van de
natuurwaarden in het kader van Natura 2000.
Naar aanleiding van de afspraken van 2008 tussen de mosselvisserij, natuurorganisaties en het ministerie van
EL&I om te komen tot een transitie van de mosselsector en natuurherstel in de Waddenzee en het ‘Beheer en
Ontwikkelingsplan Waddenzee’ van 2009 is het meerjarig programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ gestart. Dit
programma is opgehangen aan een streefbeeld voor een Rijke Zee in 2030 voor zowel natuur als bewoners en
gebruikers waarlangs ontwikkelingstrajecten voor natuurherstel worden vormgegeven.

2.5

Waterveiligheid Terschelling

De Waddendijk sluit aan op een brede strook natuurlijke duinen. Samen vormen de dijk en de duinen dijkring 3
met het beschermingsniveau 1/2000 (figuur 2.8): de waterkering moet het achterliggende gebied beschermen
tegen extreme waterstanden die eens per 2000 jaar voorkomen (tabellen 2.1 en 2.2). Overigens is de primaire
waterkering op Terschelling nog niet vastgelegd in de legger en liggen delen van Terschelling buiten de
dijkring. De Terschellinger polder wordt al lange tijd beschermd door een dijk. De huidige Waddendijk is in
ca. 1920 aangelegd. In de jaren ’60 van de vorige eeuw is de dijk verbeterd en in 1997 zijn delen van de
bekleding aangepast. De dijk heeft een kern van zand die is afgedekt met een kleilaag met daarop een grasmat. Aan de zeezijde is een extra versterking aangebracht van ondermeer granietblokken, basalton- en
basaltzuilen die deels zijn vastgelegd met gietasfalt (figuur 2.9 a en b). Aan de buitenkant bevindt zich een
onderhoudspad dat ook als fietspad wordt gebruikt.
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De oostelijke helft van het eiland bestaat uit ongerepte natuur - de kweldergebieden de Groede en de
Boschplaat - en wordt aan de Waddenzeezijde niet beschermd.
De Grië liggen buitendijks maar worden vanaf 1991 wel tegen afslag beschermd door een stenen dam, die van
de Wierschuur tot voor de Rimkeskooi loopt. Achter de stenen dam heeft zich een nieuwe kwelder gevormd.

Figuur 2.8
Dijkringgebied 3: Terschelling (ministerie van Verkeer en Waterstaat et al., 2007).

Tabel 2.1
Hydraulische randvoorwaarden Terschelling Langs de Noordzee - duinen Normfrequentie = 1/2000 (ministerie van Verkeer en
Waterstaat et al., 2007).
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Tabel 2.2
Hydraulische randvoorwaarden Terschelling Langs de Waddenzee - dijken Normfrequentie = 1/2000 (ministerie van Verkeer en
Waterstaat et al., 2007).

Figuur 2.9 a en b
Steenbekleding Waddendijk; op de rechterfoto zijn de bij eb zichtbare aan de steenbekleding gegroeide wieren en algen te zien.

In de 2e toetsronde op veiligheid had de Waddenzeedijk op Terschelling aanvankelijk een score goed tot
voldoende gekregen. Maar omdat tijdens (verre van maatgevende) stormomstandigheden op de dijkvakken A
(het dijkgedeelte ter hoogte van het bedrijventerrein bij West-Terschelling) en H (het deel van de dijk voor
Hoorn tot bij de Wierschuur) granietblokken uit de glooiing werden gelicht, is aan de steenbekleding het
beheerdersoordeel onvoldoende toegekend en moesten verbeteringsmaatregelen worden getroffen
(figuur 2.10). Dit is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Conform de planning
van het HWBP moet de voorgenomen activiteit in 2011 gereed zijn. Aan de provincie Fryslân is met een
aanmeldingsnotitie voorgelegd of een milieueffectrapportage noodzakelijk is (Van Bree, 2008).
Omdat door de uitvoering van de maatregelen negatieve effecten kunnen optreden bij de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied heeft wetterskip Fryslân een passende boordeling laten opstellen door
bureau Tauw (Holtes en Bruinsma, 2008). Op basis van deze passende beoordeling is door de provincie
Fryslân een NB-wet vergunning versterkt (die later nog iets is aangepast).
In 2010 zijn de werkzaamheden gestart om in dijkvak A dezelfde bekleding aan te brengen als in het aangrenzende dijkvak en de teenbestorting in dijkvak H te verbeteren.
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Figuur 2.10
Overzichtskaart te verbeteren dijkvakken A (links) en H (rechts) (Van Bree, 2008).

Onder de Waddendijk in dijkvak H ligt het kwelderrestant ‘de Oeltsjes’ (bij Oosterend). Om de stenen aan de
dijkteen op de geschikte plaats te kunnen deponeren is het nodig geweest hier tijdelijk een geul te graven over
de volle lengte van het kwelderrestant. De grond die hierdoor vrij kwam is tijdelijk, dat wil zeggen voor de duur
van enkele maanden, op het kwelderrestant in depot gezet, in afwachting van terugplaatsing in de geul. Als
gevolg daarvan is schade ontstaan aan het kwelderrestant en de vegetatie. Door wetterskip Fryslân is aan
Zumkehr Ecologisch Adviesbureau gevraagd om te adviseren over mogelijkheden tot herstel van het kwelderrestant in overeenstemming met de situatie zoals die bestond voor de ingreep. Volgens Zumkehr (2010) zijn
de huidige ecologische waarden o.a. vanwege de geringe afmeting van het kwelderrestant de Oeltsjes (bij
Oosterend) echter niet hoog.
In principe biedt de Waddenzeedijk Terschelling na gereedkomen van de dijkverbetering werkzaamheden
voldoende bescherming tegen overstroming voor een periode van 50 jaar. In het Waddenzeegebied speelt
echter het gegeven dat er nog steeds onzekerheid bestaat over de hydraulische randvoorwaarden (golven en
waterstanden) die de belastingen op de dijk bepalen. Hiernaar wordt momenteel onderzoek verricht. Daarnaast
wordt onderzoek gedaan naar de toelaatbare golfoverslag over dijken. Dit kan in de toekomst tot nieuwe
randvoorwaarden en nieuwe maatregelen leiden.
Ook moet om de teenbescherming in de toekomst een score ‘goed’ te geven aan aantal eisen worden voldaan
waaronder dat er geen verzakkingen mogen worden geconstateerd, er geen materiaaltransport mag zijn uit de
ondergrond of granulaire laag en er geen morfologische ontwikkelingen van het voorland zijn die het voorland
van de teen bedreigen.
Zoals genoemd, is de afgelopen jaren echter afslag van de kwelderrestanten voor de Waddendijk opgetreden,
zodat niet kan worden gegarandeerd dat binnen de ontwerpperiode het voorland niet onderhevig is aan morfologische veranderingen.
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3

Kwelders langs de Terschellinger
Waddenkust

3.1

Kweldervorming algemeen

In de Waddenzee ligt veruit het grootste areaal aangesloten kwelders (in Zuidwest-Nederland en de Kop van
Noord-Holland schorren genoemd) van Europa, en meestal in de oorspronkelijke samenhang met de
aangrenzende wadden en duinen. Van de 40.000 ha kwelders in de Waddenzee ligt ca. 9.000 ha in de
Nederlandse Waddenzee (Dijkema et al., 2008). Deze kwelders bevinden zich zowel langs de rand van het
vaste land, als langs de randen van de eilanden.
Van nature ontstaan kwelders en schorren door sedimentatie op getijplaten van voldoende hoogte die tegen
golven en stroming zijn beschut (bijvoorbeeld omdat ze zich in de luwte van een dijk of bocht in de kustlijn
bevinden). In een wisselwerking tussen fysische en biologische processen groeien wadplaten met enkele
pionierplanten uit tot een met zouttolerante planten begroeide kwelder die boven gemiddeld hoogwater (GHW)
ligt (figuur 3.1). In deze beginfase vormt zich een geomorfologisch patroon van kreken, oeverwallen en
kommen (Dijkema et al., 2008).

Figuur 3.1
Voorbeeld van zondering en inundatiefrequentie (naar Erchinger in Dijkema, 2001).

Een kwelder begint als pioniersvegetatie en door opslibbing verandert de pionierszone naar lage, midden en
hoge zone, waarbij de vegetatie door successie mee verandert. De belangrijkste pioniersplant is Zeekraal, die
éénjarig is en groeit vanaf enkele decimeters onder GHW. Ook Engels slijkgras is goed bestand tegen dagelijkse overstromingen. Zeekraal faciliteert de vorming van kreken en de vestiging van Gewoon kweldergras.
Rond het niveau van GHW bereikt het meerjarige Kweldergras voldoende bedekking om de opslibbing tot de
hoogste waarden van de kweldervorming op te voeren, het krekenstelstel verder te ontwikkelen en de erosie
van de jonge kwelder tegen te gaan. Ontwatering via het krekenstelsel is voor de meeste kwelderplanten
doorslaggevend voor de groei en bevordert de successie. De afstand tot het wad of tot kreken (de bronnen
van het sediment) is wel een fysische factor voor de snelheid van opslibbing (Dijkema et al., 2008). De zone
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die niet meer dagelijks overstroomt, is meestal qua vegetatie het meest gevarieerde deel van de kwelder. De
snelheid van ophoging en ontwatering bepaalt de snelheid van de vegetatiesuccessie. Als de sliblaag ongeveer
15 tot 20 centimeter dik is, neemt de diversiteit in plantensoorten weer af. Ook de biodiversiteit aan biotopen
voor vogels en ongewervelde dieren (insecten, spinnen) neemt door het proces van veroudering af (Dijkema,
2001). In een situatie met veel dynamiek duurt deze successie vele tientallen jaren. Daar wisselen aangroei en
afslag elkaar af en wordt de vegetatie voortdurend verjongd. Beweiding kan de ontwikkeling van een climaxvegetatie uitstellen (door ganzen en hazen) of kan die tegengaan (door vee). Intensieve beweiding kan een
kwelder in een jong stadium met weinig plantensoorten houden (Dijkema et al., 2008).
Hoge kwelders kunnen toch verder ophogen omdat tijdens de keren dat ze overstromen het slib efficiënt door
de kweldervegetatie wordt vastgelegd. Bovendien wordt zo’n overstromingen van een hoge kwelder vaak
veroorzaakt door stormomstandigheden waardoor het zeewater relatief veel sediment bevat. Aan de vegetatie
op de kwelder kan meestal worden afgeleid in welke fase de kwelder zich bevindt (figuur 3.1).
Kwelders vormen een dynamisch systeem: naast opslibbing vindt ook erosie plaats. Als kwelders groeien, is
de opslibbing groter dan de erosie. Op de Waddeneilanden kan afhankelijk van de omstandigheden sedimentatie variëren van een paar mm per jaar tot meer dan een cm per jaar (Dijkema et al., 2008). Maar op
sommige plaatsen, waaronder de kwelderrestanten voor de Waddendijk van Terschelling, is erosie groter dan
sedimentatie.
(Löffler, 2008) beschrijft via het ‘modeleiland’ kweldervorming als volgt (zie paragraaf 2.2): in de ondiepe zone
voor de kust ontstaan zandbanken waarop zich duinen vormen. Via ‘washover’ processen wordt zand en slib
vanuit open zee naar het gebied achter de barrière getransporteerd. Wind zorgt voor verstuiving en voor de
verdere vorming van duinen waardoor zich achter de duinen een luw gebied ontwikkelt waarop zich pioniersvegetatie vestigt. Deze vegetatie vangt vervolgens slib in vanuit het wad en er hoogt een vruchtbare kleilaag
op. Op een gegeven moment is de kwelder zo hoog dat nog maar sporadisch overstroming vanuit het wad
plaatsvindt (figuur 3.2). Als een kwelder van twee kanten wordt overstroomt, neemt de afwisseling in
processen als overstroming, afslag en aangroei toe, wat terug is te zien is in de grote variatie van de
kweldervegetatie (Löffler, 2008).
Zolang kwelders horizontaal groeien is er een geleidelijke overgang in de hoogte van de pionierszone naar de
kwelder. Als de aanwas stagneert, dan ontstaat een kwelderklif. Kliferosie is een natuurlijk proces en na
verloop van tijd kunnen voor het klif weer nieuwe kwelders aangroeien (figuur 3.2). Het effect van kliferosie op
het kwelderareaal is een verschuiving van de kwelderzone naar het wad (afname in kwelderareaal) of de
pionierszone (verjonging van de kwelder) (Dijkema et al., 2008).
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Figuur 3.2
Schematische ontwikkeling van een kwelder op een barrière eiland (een Waddeneiland) (naar Olff et al. in De Groot, 2009).

Zoals beschreven, is een kwelderlandschap een getijdenlandschap: het getij dringt via een stelsel van geulen,
slenken en prielen het gebied in. Kweldervorming vond aanvankelijk natuurlijk en zonder enig menselijk
ingrijpen plaats, maar in het verleden zijn veel van de natuurlijk gevormde kwelders door inpolderingen veranderd in agrarisch gebied. Vooral langs de vasteland kust probeerde men kweldervorming door menselijke
inspanningen te stimuleren. De huidige kwelders en zomerpolders langs de vastelandskust zijn daarom veelal
door kwelderwerken ontwikkeld. Veel van deze buitendijkse terrein zijn nu belangrijk natuurgebieden (Dijkema,
2001). Al 50 jaar worden de ontwikkelingen van kwelders gevolgd. Ook de kwelders van Terschelling worden
gemonitord. Van de kwelderrestanten voor de Waddendijk wordt niet de hoogte gemeten, maar er worden
door RWS-AGI wel periodieke vegetatieopnamen gemaakt. Na de aanleg van de stortstenen dam voor de Grië
is gedurende 10 jaar o.a. de sedimentatie gemonitord (zie paragraaf 4.3.3).
De hoeveelheid en samenstelling van het zwevend materiaal in het water is een belangrijke factor voor
kweldervorming. De Waddenzee is van nature een systeem met veel zand, slib en organisch materiaal. Onder
slib en klei worden deeltjes verstaan tot een afmeting van 0,05 millimeter. Zanddeeltjes hebben een afmeting
tussen 0,05 en 2 millimeter. Zoals eerder genoemd, zullen vooral de relatief zware zanddeeltjes dicht bij de
geulen en bij de platen sedimenteren en zal het lichtere slib vooral onder stromingsarme condities nabij de
kust sedimenteren en tot kweldervorming kunnen leiden. Volgens De Vlas (persoonlijke mededeling) zit in het
Waddenzeewater onder de eilanden niet zoveel slib. Er zit vooral zand in het water en het aandeel slib in het
gesuspendeerde materiaal is hooguit ca. 10%.
Nog onbekend is in hoeverre de hoeveelheid slib in het water van de Waddenzee komt door processen in de
Waddenzee zelf (opwerveling) of door wat er van buiten (Noordzee) naar binnen wordt getransporteerd. In elk
geval zorgen stroming en golfwerking ervoor dat veel zwevend materiaal in de waterkolom wordt gebracht, dat
vervolgens onder stromingsluwe omstandigheden kan neerslaan. De variatie in concentratie aan slib is groot.
Er zijn aanwijzingen dat in het verleden (voor 1930 toen de Zuiderzee via de aanleg van de Afsluitdijk van de
Waddenzee werd afgesloten) het systeem helderder moet zijn geweest. Voor 1930 waren er in de westelijke
Waddenzee namelijk grote velden zeegras ( Zostera marina). Dit zeegras heeft vrij veel licht nodig om te
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groeien. Na de afsluiting van de Zuiderzee nam de stroomsnelheid toe en dit kan tot gevolg hebben gehad dat
de concentratie opwervelend slib in het water te hoog werd voor zeegras (Van Duren and Van der Valk, 2010).
Recent is de aandacht voor de slibhuishouding toegenomen en is een verkenning geïnitieerd door
Rijkswaterstaat en de Waddenacademie en betaald door het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’. Een
belangrijke vraag is of er genoeg slib is om de zeespiegelstijging bij te houden. Deze verkenning wordt uitgevoerd door Deltares. De verkenning is vooral gericht op het hele Waddensysteem, dus op de waterbeweging in
het hele Waddensysteem en het slibsediment. De focus is op de Kaderrichtlijn Water en het vaarwegonderhoud. Er wordt niet ingezoomd op het niveau van kwelders (Van Duren and Van der Valk, 2010).

3.2

Doelstellingen voor kwelders

Lange tijd waren de doelen voor kwelders gericht op agrarisch gebruik. Natuurlijk gevormde kwelders werden
al vroeg in de geschiedenis gebruikt voor begrazing en het oogsten van hooi. In de Middeleeuwen begon men
(in het begin vooral door kloosters die goede kansen zagen om hun grondbezit uit te breiden) met het bedijken
van de natuurlijk gevormde kwelders. Vanaf ongeveer de 17 e eeuw begonnen oevereigenaren kwelderaanwas
te stimuleren door het graven van greppels. Buitendijks ontstonden gronden met een kunstmatig afwateringssysteem bedoeld om zoveel mogelijk slib in te vangen (Dijkema, 2001). Later werd een landaanwinningmethode toegepast waarbij bezinkvelden werden omgeven door rijshoutdammen die de golfslag en de
stroming verminderden. Als de landaanwinningswerken voldoende waren opgehoogd, werd de kwelder
ingepolderd en werden nieuwe bezinkvelden voor het ingepolderde deel gemaakt. De ingepolderde kwelders in
Groningen werden vooral gebruikt voor akkerbouw, die in Friesland voor veeteelt (Dijkema, 2001).
Langs de vastelandskust komen vrijwel geen natuurlijk gevormde kwelders meer voor omdat de inpolderingen
de natuurlijke aanwas overtroffen. De huidige kwelders langs de vastelandskust in het Waddengebied zijn het
resultaat van het stimuleren van de sedimentatie.
In de periode 1969-1980 is een nieuw doel voor de landaanwinningswerken gekomen (Dijkema, 2001):
1. voldoen aan de verplichtingen in de contracten met de oevereigenaren (in hoofdzaak streven naar 300 m.
beweidbare kwelder in de zogenaamde deliminatiezone);
2. kustbescherming, opgevat als handhaving van de status quo van het voorland voor de zeedijk (1969);
3. bescherming en herstel van de natuurlijke waarden (1980).
Ook de doelstellingen voor kwelders op de Waddeneilanden zijn lange tijd gericht geweest agrarisch gebruik.
Op Terschelling zijn diverse pogingen gedaan om kwelderaanwas te stimuleren (zie paragraaf 3.3) en kwelders
te beschermen tegen erosie. In de 19 e en begin 20e eeuw zijn op alle eilanden stuifdijken aangelegd
waarachter zich kweldergebieden konden ontwikkelen. Op sommige plaatsen zijn deze kwelders vervolgens
ingepolderd (zoals de Eierpolder op Texel). Op Terschelling is door de aanleg van de stuifdijk de Boschplaat
aan Terschelling vastgegroeid en heeft zich een uitgestrekt natuurlijk kweldergebied ontwikkeld dat als
natuurgebied is aangewezen.

3.2.1

Natuurdoelen kwelders in het Waddengebied

Zoals beschreven in paragraaf 2.4 is het Waddengebied - inclusief de kwelders - in internationaal opzicht een
belangrijk natuurgebied omdat hier nog geomorfologische processen op een grote schaal plaats kunnen
vinden. Deze processen zorgen voor instandhouding en ontwikkeling van karakteristieke ecotopen en habitats,
waaronder de kwelders in verschillende stadia.
De vegetatie op kwelders is relatief soortenarm. Er zijn maar weinig soorten bestand tegen de extreme
omstandigheden van het zoute milieu, de wisselende waterstanden en de ongerijpte bodem met weinig
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doorluchting. De soorten die er voorkomen zijn echter veelal specifiek voor kwelders; in andere habitats
komen ze nauwelijks voor. Kwelders kennen wel een hoge diversiteit aan ongewervelde dieren, die deels uitsluitend voorkomen op kwelders (Overlevingsplan Bos en Natuur, 2010).
Kwelders hebben daarnaast een belangrijke functie als foerageer- en rustgebied voor een groot aantal trekkende en overwinterende vogelsoorten. Voor de Rotgans en de Brandgans vormt de jonge kweldervegetatie een
belangrijke voedselbron voor het aanleggen van reserves die ze tijdens de trek nodig hebben. In najaar en
winter zijn kwelders ook belangrijk voor een aantal zangvogels, vooral voor Sneeuwgors, Frater,
Standleeuwerik en Oeverpieper. Deze vogels zijn voornamelijk zaadeters en foerageren op het vloedmerk of
eten zaad direct van de planten. Daarnaast gebruiken grote aantallen steltlopers vooral de lage delen van de
kwelder als hoogwatervluchtplaats. Vanwege deze functie zijn veel kwelders in het Waddengebied als Natura
2000-gebied geoormerkt. Voor soorten als Kluut, Tureluur en Lepelaar is de kwelder een belangrijke broedplaats (Overlevingsplan Bos en Natuur, 2010).
De natuurdoelen die voor kwelders gelden zijn afkomstig van de PKB Waddenzee, Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water en het Trilaterale Wadden Sea Plan.

PKB-Waddenzee
In de PKB-Waddenzee is vastgelegd dat in de Waddenzee zoveel mogelijk ruimte moet zijn voor natuurlijke
processen. Voor kwelders is als ontwikkelingsperspectief benoemd dat ‘het areaal meer natuurlijke kwelders is
vergroot’. Voor natuur staat aangegeven dat ‘het beleid met betrekking tot natuur is gericht op een zo
natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het ecosysteem. Als natuurlijke processen de kenmerkende biodiversiteit
niet kunnen herstellen op middellange termijn, is selectief ingrijpen mogelijk. De ingreep is dan gericht op het
creëren van de juiste voorwaarden om de natuurlijke processen in gang te zetten die leiden tot de kenmerkende biodiversiteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor het herstel van zout-zoet gradiënten, voor het ingrijpen ten
behoeve van behoud en ontwikkeling van het kwelderareaal, door het stimuleren van kweldervorming en door
het uitpolderen van zomerpolders’.
In de Nota van Toelichting bij de PKB-Waddenzee staan als doelstellingen voor kwelders: i) een groter areaal
aan natuurlijke kwelders, ii) een grotere natuurlijke morfologie en dynamiek en iii) een verbeterde vegetatiestructuur. Bij Natuurherstel en ontwikkeling wordt o.a. gedacht vergroting van het kwelderareaal en het herstel
van geleidelijke zoet- en zoutovergangen.
In de Nota van Toelichting is ook aangegeven dat menselijke ingrepen gericht op de waarborging van de
veiligheid voor de bewoners en gebruikers van het Waddengebied in beginsel zijn toegestaan. Doelstellingen
voor de veiligheid zijn i) veiligheid is een essentiële randvoorwaarde voor bewoonde gebieden, en ii) vergroting
van de veiligheid tegen hoogwater vergt meer veerkracht in het kustgebied. Een belangrijke strategie daarvoor
is kustverbreding, die ertoe bijdraagt dat beter gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke processen
(aangroeien en afhalen/afkalven van de kustlijn) (ministerie van VROM, 2007).

Natura 2000 Vogel- en Habitatrichtlijngebied Waddenzee
Zoals al eerder genoemd, is de Waddenzee vanwege haar uitzonderlijk natuurwaarden aangewezen als Natura
2000-gebied, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, en als belangrijk kerngebied in de
nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EU habitatrichtlijn onderscheidt drie kwelderhabitats:
– Zilte pionierbegroeiingen (H1310) die zowel eenjarige pioniervegetatie met Zeekraal op het kleiige wad en
de lage kwelder als eenjarige pioniervegetatie met Zeevetmuur op de zandige overgang tussen kwelder en
duin, de achterduinse strandvlakten en ingedijkte zandplaten omvat;
– Slijkgrasvelden (H1320) die vrijwel uitsluitend in Zuidwest-Nederland voorkomt;
– Atlantische schorren (H1330) die een groot aantal vegetatietypen van schorren en zilte graslanden van
zowel buitendijkse als binnendijkse gebieden omvat.
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De kwelders in het Natura 2000 Vogel- en Habitatrichtlijngebied Waddenzee behoren tot de habitattype ‘zilte
pionierzone’ en ‘kwelders en schorren’. In de richtlijn staat dat de kwaliteit, dat wil zeggen de aanwezigheid van
alle opeenvolgende stadia van een kwelder en de zoet-zoutovergangen, behouden of verbeterd moet worden.
Natura 2000 geeft aan dat voor kwelders en schorren (Habitattype 1330) dient te worden gestreefd naar het
behoud van de oppervlakte en de verbetering van de kwaliteit van de buitendijkse schorren en zilte graslanden.
De Staat van Instanthouding van dit habitattype wordt in de Waddenzee als Matig ongunstig beoordeeld. De
kwaliteit kan worden verbeterd door de aanwezige variatie aan hoogtezones, geomorfologische vormen
(groene stranden, slufters, zandige kwelders, kleiige kwelders) en beheersvormen (beweide en onbeweide
kwelders) te behouden of te herstellen.
In de tabel Kernopgaven staat onder Diversiteit van schorren en kwelders een behoudsopgave voor de
schorren en zilte graslanden (buitendijks) in de Waddenzee met alle successiestadia, zoet-zoutovergangen,
verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als hoogwatervluchtplaats voor vogels (ministerie van
Economische zaken, Landbouw & Innovatie, 2011).

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel om de kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte-, grond- en zeewater
te beschermen. Daarmee moet de diversiteit en de kwaliteit van zoete, brakke en zoute watersystemen
gewaarborgd blijven. Kwelders worden in de Kaderrichtlijn Water beschouwd als graadmeters voor waterkwaliteit. Met een speciaal ontwikkelde maatlat meet Rijkswaterstaat het oppervlak van de kwelders en
samenstelling van de vegetatie en rapporteert hierover aan Brussel.
Benoemd is dat voor de bescherming tegen structurele erosie van de kwelders langs de vastelandskust
onderhoud nodig is van rijshoutdammen en dat dit in de praktijk het vullen, reconstrueren, verlengen en
verhogen van de dammen betekend. Voor de kwelders voor de Waddendijk van Terschelling staan geen
beheereisen benoemd.
Indien er mogelijkheden zijn om kustbescherming te combineren met ontwikkeling van natuur, wil Rijkswaterstaat dit toepassen. Ook is een doel om de natuurlijke dynamiek zo weinig mogelijk te beperken zodat zich
nieuwe platen, geulen en jonge duin- en kweldergebieden kunnen ontwikkelen. Voorts wil men het natuurlijk
areaal aan kwelders, mosselbanken en zeegrasvelden optimaliseren (ministerie van Verkeer en Waterstaat,
2009).
Uit een studie om voor de KRW de parameters voor de toestand van kwelders en schorren vast te stellen blijkt
dat het huidige areaal langs het vasteland van de Waddenzee lager is dan de historische referentie en dat het
areaal eilandkwelders in de oostelijke Waddenzee hoger is (Dijkema et al., 2005b). In de westelijke Waddenzee
zijn de voorwaarden voor kweldervorming veranderd ten gevolge van de aanleg van de Afsluitdijk en door
bedijkingen langs de vastelandskust. Op de oostelijke Waddeneilanden is er als gevolg van de aanleg van
stuifdijken meer kwelderareaal dan op grond van de historische referentie verwacht mag worden. Een van de
typen kwelders die voor de KRW zijn onderscheiden betreft ‘zandige eilandkwelders’ waarbij het wantij van
Terschelling de scheidslijn vormt tussen ‘Waddenzee west’ en ‘Waddenzee oost’. Gesteld wordt dat ‘goede’
kwelders en schorren eisen stellen aan het de omvang van het areaal vanwege de kwetsbaarheid van kleine
locaties, biodiversiteit en cyclische ontwikkeling mogelijk te laten zijn (Dijkema et al., 2005b).

Trilaterale afspraken kwelderbeheer
Tussen Denemarken, Duitsland en Nederland zin de volgende doelen voor kwelders in de Waddenzee
overeengekomen:
– Een groter areaal natuurlijke kwelders;
– Een grotere natuurlijke morfologie en dynamiek, waaronder natuurlijke afwateringspatronen van
kunstmatige kwelders, op voorwaarde dat de huidige oppervlakte niet wordt verkleind;
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– Een verbeterde natuurlijke vegetatiestructuur van kunstmatige kwelders, inclusief de pionierszone;
– Gunstige omstandigheden voor trekkende en broedende vogels.

Werelderfgoed
In 2009 is de Waddenzee tot werelderfgoed benoemd. Daarbij worden de criteria gevarieerd, dynamisch en
jong en oorspronkelijk benoemd om kwelders als erfgoed te behouden.

Programma Rijke Waddenzee
Het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ is opgehangen aan een streefbeeld. Het streefbeeld is opgebouwd aan de hand van vijf kernthema’s: Voedselweb in evenwicht, Grootschalige aanwezigheid biobouwers,
Schoon en helder (genoeg) water, De Waddenzee als veilige plek en Optimaal ingebed in de internationale
keten. Uit de streefbeelden zijn ontwikkelingstrajecten geformuleerd. Eén van de ontwikkelingstrajecten betreft
‘Overgangen vaste land - natte wad - in het cluster ‘De Randen van het Wad’. Daarin wordt gestreefd naar een
verzachting en bredere gradiënten in de overgang van het natte wad naar de vastelandskust vanwege
ecologische en klimaatdoelstellingen. Centrale invalshoeken zijn onder meer (Stuurgroep naar een rijke
Waddenzee, 2010):
– Jonge kwelders omdat jonge kweldervegetatie belangrijk is vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Benoemd
is dat er in het samenhangende Waddensysteem een tekort is aan jonge kwelders.
– Zoet-zout omdat nu op vele plaatsen door dijken, sluizen en kades de zoete en zoute watersystemen van
elkaar zijn gescheiden waardoor o.a. vismigratie wordt bemoeilijkt.
– Klimaat omdat een geleidelijke overgang van het natte wad naar de kust bijdraagt aan de
klimaatbestendigheid van het Waddengebied. Vooral jonge kwelder-vegetatie is in staat sediment in te
vangen zodat de zeespiegelstijging kan worden bijgehouden en de golfenergie op dijken wordt verminderd.
– Landschapsbeleving omdat juist de overgangen tussen land en water aantrekkelijk zijn en één van de
belangrijkste kwaliteiten leveren van het Waddengebied. Mooie kusten, rijke dijken, afgewisseld met
kwelders bieden een hoge kwaliteit voor de landschapsbeleving.
Hoewel dit traject zich op de vastelandskust richt, lijkt het ook voor de Waddeneilanden relevant.

Streefbeeld en monitoring kwelders
Voor kwelders staat zowel in de PKB Waddenzee als in het Trilaterale Wadden Sea Plan het doel ‘vergroting
van het areaal meer natuurlijke kwelders’ voorop. Hieruit heeft Rijkswaterstaat een streefbeeld voor het beheer
van kwelderwerken afgeleid (Van Duin et al., 2007):
– Handhaving huidig areaal vastelandskwelders binnen de kwelderwerken: compensatie voor kwelders die
door indijkingen in het verleden verloren zijn gegaan.
– Natuurlijke ontwikkeling van de kwelders: het beheer van de kwelderwerken is op de langere termijn gericht
op het zoveel mogelijk benaderen van een natuurlijke kwelderstructuur. Voorwaarden zijn behoud van de
huidige oppervlakte en een zo gering mogelijk ruimtebeslag op het voorliggende wad.
– Verbeterde natuurlijke vegetatiestructuur, inclusief de pionierszone: het behoud en de ontwikkeling van een
volledige successiereeks van pionierszone naar kwelderzones, met bijbehorende dynamiek.
Voor de kwelders op de Waddeneilanden geldt ook dat een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling wordt nagestreefd en een verbeterde natuurlijke vegetatiestructuur. Voor het kweldergebied de Groede en de Boschplaat
op Terschelling wordt bijvoorbeeld geprobeerd om via beheersmaatregelen de veroudering van de vegetatie
tegen te gaan en wordt gedacht over mogelijkheden om de natuurlijke dynamiek via ‘washover’ processen te
herstellen.
Voor de kwelderrestanten voor de Terschellinger Waddenkust zijn echter geen expliciete doelstellingen of
streefbeelden vastgesteld.
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Al 50 jaar worden de ontwikkelingen in de kwelders gemonitord om te beoordelen of de langjarige ontwikkelingen aansluiten bij de doelen die worden nagestreefd (zie ook paragraaf 4.3.1). Via het monitoren van de
vegetatie (tot 2005 bedekkingspercentage zoutplanten en vanaf 2005 meting van het areaal van de pionierszone en de kwelderzone) en de hoogte wordt de ontwikkeling van de diverse kwelderstadia geanalyseerd.
Eens in de zes jaar wordt door RSW-AGI een vegetatiekaart gemaakt. Ook de kwelders voor de Terschellinger
Waddenkust worden in deze kartering meegenomen.

3.2.2

Waterveiligheid

Kwelders en slibvelden voor de dijk dragen afhankelijk van hun breedte en hoogte in principe bij aan de waterveiligheid omdat ze de golfhoogte kunnen dempen. Vooral een zacht slibveld kan tot demping leiden door
dissipatie van de golfenergie in de visceuze laag ( fluid mud), waarbij de waterdiepte en de hoogte van de
golven belangrijke factoren zijn. Uit laboratoriumproeven is echter gebleken dat diverse slibmonsters uit de
Waddenregio moeilijk kunnen verweken (Winterwerp, 2011).
Kwelders kunnen de golfaanval op de waterkering beperken omdat ze een soort vooroever vormen waarop de
golfenergie breekt (Hofstede, 2003). Wel is onder maatgevende omstandigheden de verhouding tussen
golfhoogte en waterdiepte meestal zodanig dat de dempende werking van de kwelder op golven beperkt is.
Maar in diverse studies is aangetoond dat kwelders onder ‘normale’ condities een dempend effect op de
golfwerking hebben waarbij ook de vegetatie een rol speelt. Meer en een hogere vegetatie zorgt voor een
grotere wrijving en daarmee voor een grotere demping van de golfenergie (Möller, 2006). Suzuki et al. ( 2008)
vonden in het laboratorium dat over een zes meter lang vegetatieveld 50% golfdemping plaatsvond.
Er bestaan numerieke modellen om de effecten van een voorland te voorspellen en te kwantificeren, maar er
zijn wel diverse vragen over de betrouwbaarheid van deze modellen. In één van de deelstudies van het
Deelprogramma Waddengebied Deltaprogramma wordt expliciet gekeken naar de mogelijke dempende
werking van kwelders in het Waddengebied.
Omdat een kwelder met de droogvallende platen de ondergrond vormen waarop de dijk rust en mede
voorkomen dat de dijk ‘wegglijdt’ draagt een kwelder in principe ook bij aan de macrostabiliteit van de dijk.
Overigens zijn de Waddendijken ontworpen op weerstand tegen afschuiven zonder rekening te houden met
aanwezig voorland. Wel zijn op diverse plaatsen (bijvoorbeeld langs de Groninger Noordkust) de kweldergronden meegenomen bij het ontwerp van de teenconstructie van de dijk omdat kwelders beschermen tegen
erosie en daardoor geen of lichtere teenbestorting kan volstaan.
Voorts kan een brede strook aaneengesloten kwelder (van klei) in principe bijdragen aan de kwelweglengte
onder de dijk door en daarmee problemen met betrekking tot ‘piping’ (het ondermijnen van de dijk door het
wegspoelen van zand via uitstromende kwel achter de dijk) beperken.
In Voorschrift Toetsen op Veiligheid wordt aangegeven hoe het voorland meegenomen kan worden in de
berekening van de veiligheid (figuur 3.3). Bij het meenemen van het voorland is de eigendom- en beheersituatie
een aandachtspunt (figuur 3.4).
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Figuur 3.3
Wijze waarop voorland in berekening waterkering kan worden meegenomen (ministerie van Verkeer en Waterstaat et al., 2007).

Figuur 3.4
Onzekerheden bij het meenemen van het voorland in de waterkering (ministerie van Verkeer en Waterstaat et al., 2007).

In Nederland worden kwelders niet expliciet meegenomen in het vaststellen van de dijkhoogte vanwege het
idee dat kwelders vooral de golfenergie kunnen breken tijdens ‘normale’ stormen, maar dat de bijdrage aan de
waterveiligheid tijdens maatgevende omstandigheden beperkt is. Dijken zijn ontworpen op maatgevende
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omstandigheden en dan zijn de golven zo hoog dat de golfdempende werking van de vooroever beperkt is.
Ook kunnen de kwelders wegslaan (waardoor een eventueel effect op ‘piping’ wegvalt).
In de Duitse Waddenzee worden kwelders wel als onderdeel van de zeewering beschouwd (Hofstede, 2003). In
het waterveiligheidsbeleid van Duitsland wordt namelijk uitgegaan van hogere kansen, waardoor gerekend
wordt met lagere maatgevende waterstanden waarbij kwelders wel een significant effect hebben op de golfhoogte en de golfoploop tegen de dijken.Ook in Engeland hebben de kwelders voor de dijk een aanwijsbare
functie in de waterkering omdat ook daar de dijken ontworpen zijn op lagere maatgevende omstandigheden.
Recent is in Nederland de belangstelling voor de rol van kwelders en slibvelden voor de waterveiligheid
toegenomen, onder andere omdat kwelders in principe net als de platen in de Waddenzee zelf meegroeien met
de zeespiegelstijging. Wel zijn er nog vele vragen over de effecten van klimaatverandering op slibvelden en
kwelders. Als de verandering te snel of te groot is, kan het systeem bijvoorbeeld moeite hebben om mee te
groeien en kunnen platen, slikken en kwelders verdrinken. Ook is onbekend of er genoeg slib in het
Waddensysteem zit om mee te groeien.
Door een aantal natuurorganisaties is het idee van klimaatbuffers ontwikkeld. Het idee van natuurlijke
klimaatbuffers betekent het herstel van natuurlijke landschapsvormende processen, die gebieden weerbaarder
en veerkrachtiger maken, zodat ze een buffer vormen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
In het Deelprogramma Waddengebied van het Deltaprogramma wordt een onderzoeksprogramma ‘Reductie
golfwerking door kwelders en slibvelden in Waddenzee en Eems-Dollard’ opgesteld dat antwoord probeert te
geven op de beleidsvraag ‘hoe en in welke mate kan, door gebruik te maken van kwelders en slibvelden als
natuurlijke klimaatbuffer tussen zee en dijken, worden bijgedragen aan de veiligheid van het Waddengebied en
daarmee ook de rest van Nederland in 2050’ (Winterwerp, 2011).
Ervaringen elders lijken er op te wijzen dat kwelders voor de Waddenkust van Terschelling in principe een
bijdrage kunnen leveren voor de veiligheid mits de golven niet te hoog zijn. De Wadzijde van het eiland heeft bij
een storm uit het Noordwesten (wat het meeste voorkomt in de huidige situatie) te maken met terugkomende
golven van het vasteland die relatief laag zijn ten opzichte van de golven aan de Noordwest kant van de
eilanden. Maar natuurlijk moet de veiligheid ook berekend zijn op stormen vanuit Oosten. Vanwege alle
onzekerheden is het moeilijk om de exacte randvoorwaarden vast te stellen.

3.3

Kwelders langs de Terschellinger Waddenkust

Waarschijnlijk heeft zich in het verleden op Terschelling volgens het patroon van het ‘modeleiland’ (zie figuur
2.4) in de luwte van het ‘duinboogcomplex’ een uitgestrekt kweldergebied ontwikkeld. Vanuit de Waddenzee is
achter de duinen een dikke laag klei op een zandige onderlaag opgeslibt die zich vervolgens tot een uitgestrekt kweldergebied heeft ontwikkeld. Tot in de Middeleeuwen was het eiland via zoutmoerassen en
veenkussens verbonden met de vaste wal.
Zoals in paragraaf 2.3 beschreven zijn de voormalige kwelders al in de Middeleeuwen ingepolderd door de
aanleg van lage wierdijken en kaden. Vermoedelijk waren er buiten de dijken en kades nog meer kwelders die
als gemeenschappelijke weidegrond werden gebruikt en bevonden zich voor het eiland ook grote ondiepe
arealen aan slik- en zandplaten (o.a. figuur 3.5).
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Figuur 3.5
Anoniem manuscriptkaart, vermoedelijk uit 1545, van het noordwestelijk gebied deel van Friesland, toegeschreven aan Jacob van
Deventer (in: Donkersloot-de Vrij, 2002).

Op verschillende historische kaarten van Terschelling en het Waddengebied zijn de diverse buitendijkse
kwelders nauwkeurig aangegeven (bijvoorbeeld in figuur 3.5), inclusief de benaming van de buitendijkse
gebieden (bijvoorbeeld in figuur 3.6). Een aantal van de kaarten zijn speciaal gemaakt met het oog op plannen
voor bedijking (zie figuur 2.6 in paragraaf 2.3); andere kaarten zijn gemaakt ten behoeve van de scheepvaart,
waterstaatkundige werken of vanwege een proces.

Figuur 3.6
Topografische Militaire Kaart van Nederland 1850 in een schaal van 1:50.000. De TMK-1850 is gebaseerd op de kadastrale
kaarten uit 1832.
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Al in het begin van de 16e eeuw zijn de eerste pogingen gedaan om het kweldergebied bij Seeryp (Stryp) in te
polderen. Na diverse pogingen werd in 1858 de definitieve bedijking uitgevoerd (Donkersloot-De Vrij, 2002).
Ook werd in de 16e eeuw al een strook kwelderland van ca. 63 hectare (waaronder de Grië) beschermd door
de zogenaamde ‘Kadijck’. In de loop van de tijd verdween het aanwezige voorland voor de Kadijck, waarna de
Kadijck zelf ten slotte ook in het water verdween. Behalve de Kadijck, zijn er nog diverse andere pogingen
gedaan om de afslag te voorkomen of zelfs land aan te winnen. Wellicht dat ook de weren die op het wad
werden gezet hebben bijgedragen aan het invangen van slib: via stokken in het water probeerde men de vis
naar bepaalde geulen te leiden die vervolgens op fuiken uit kwamen.
In het midden van de 19e eeuw zijn ook plannen door Waterstaat gemaakt om een groot kweldergebied
grenzend aan de Waddenzeedijk met de Grië en de Boschplaat in te polderen (figuur 3.7).

Figuur 3.7
Kaart van E. de Kruyff uit 1847, gemaakt in verband met het - niet uitgevoerde - plan om een groot gebied ten zuiden van de Grië
en het begin van de Boschplaat in te polderen (in: Donkersloot-De Vrij, 2002).

Zoals genoemd in paragraaf 2.3, werden in 1830 een aantal stukken kwelder niet bedijkt. De Stryperpolder
werd in 1858 definitief bedijkt. Maar de kwelders De Kaeg, De Sehael (bij Landerum), de Âns (bij Lies), de
Oelen of Oeltsies (bij Oosterend) en de Grië bleven, ook na de dijkversterking die in ca. 1920 plaatsvond,
buitendijks en stonden bloot aan erosie en afslag. In het begin van de 20e eeuw is nog wel tevergeefs
geprobeerd om met rijen palen aanslibbing en kweldervorming in de stromingsarme hoek bij de Stryperpolder
tot stand te brengen.
Waarschijnlijk hebben zowel de aanleg van de Afsluitdijk als de aanleg van de Waddendijk zelf, de afslag van de
kwelderrestanten versterkt. Door de afsluiting van de Zuiderzee werd het getijdebekken kleiner, met als gevolg
sterkere stromingen op de Waddenzee. De Waddendijk keert bij storm de golven en waarschijnlijk wordt door
de golfterugslag juist sediment afgevoerd.
Voor de Waddendijk zijn momenteel alleen de kwelders in de hoek bij de Stryperpolder, een deel van de
Oeltsjes bij Oosterend en de Grië over gebleven. De overige kwelders zijn weggeslagen.

36

Alterra-rapport 2172

Stryper kwelder
Rond 1900 is door een oevereigenaar geprobeerd om met palenrijen aanslibbing en kweldervorming in de
stromingsarme hoek bij de Stryperpolder te stimuleren. Dit heeft niet geleid tot grootschalige kweldervorming,
maar wel dat er tot op de dag van vandaag kwelderrestanten zijn waarin greppelpatronen herkenbaar
(figuur 3.9a) zijn en dat er nog palen zijn die afslag hebben voorkomen of vertraagd. Wel zijn er inmiddels ook
een aantal stortstenen strekdammen aangelegd die waarschijnlijk erosie voorkomen en wellicht zelfs
sedimentatie bevorderen (figuur 3.8 a en b). Het gebied kan als hoogwatervluchtplaats voor vogels fungeren.
Vanwege de kweldervegetatie is het voor passerende recreanten een aantrekkelijk hoekje in de Waddendijk.

Figuur 3.8 a en b
De kwelder in de hoek van de Stryper polder met op de linker foto een strekdam van stortsteen.

Figuur 3.9 a en b
Links een luchtfoto van de kwelder in de hoek van de Stryper polder en rechts een luchtfoto van het wad bij de voormalige kwelder
’t Seheal (bron: www. maps.google.com).

’t Seheal
’t Sehael bevond zich voor de Waddendijk bij Landerum.

de Kaeg
de Kaeg werd vroeger aan de westkant beschermd door een houten wand van palen. Daarachter was een vrije
strook en dan kwam een dijkje van stortsteen. Deze bescherming is nu weggeslagen. Nu is het vooral een
ondiep, bij eb droog vallend gebied voor de dijk (figuur 3.10a).
Ter hoogte van de Kaeg bevinden zich in het wad op ca. 100 meter voor de Waddendijk oesterbanken (figuur
3.10 b), ook is er een strook klein zeegras.
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Figuur 3.10 a en b
Restanten van ‘de Kaeg’ tijdens eb. Op de rechterfoto zijn de oesterbanken te zien die zich hier voor de kust bevinden

de Âns
de Âns bevond zich voor de Waddendijk bij Lies (figuur 3.11a). Op de Âns bevond zich een drinkdobbe.

Figuur 3.11 a en b
Links een luchtfoto van het wad ter hoogte van de Âns en rechts een luchtfoto van de het wad bij de kwelderrestanten de Oeltsjes
bij Oosterend (bron: www.maps.google.com).

de Oeltsjes bij Oosterend
de Oeltsjes bij Oosterend is een kwelderrestant met een lengte van ca. 1000 meter en een breedte van
hooguit 100 meter (figuur 3.11 b en 3.12 a en b). De bodem bestaat uit ca. 50 cm klei bovenop een
zandondergrond. Het kleidek is een overblijfsel van aanslibbing van eeuwen geleden en is niet recent ontstaan.
Als gevolg van voortdurende erosie is het kleidek sterk verbrokkeld en vormt het niet meer een samenhangend
geheel. Langs de zuidrand, aan de zijde van de Waddenzee, komt over de hele lengte een afslagrand voor.
Volgens (Zumkehr, 2010) zijn de ecologische waarden van het kwelderrestant de Oeltsjes niet hoog. Door het
geringe oppervlak van de Oeltsjes krijgen opslibbing en vegetatieontwikkeling geen kans en ook speelt de
jaarlijkse begrazing een rol. De schapen die normaliter de Waddendijk begrazen, komen door het ontbreken
van een afrastering ook op het kwelderrestant en beïnvloeden de bodem en de vegetatie.
Als broedgebied voor vogels heeft de Oeltsjes nauwelijks betekenis. Het geringe oppervlak van het kwelderrestant en het fietspad op de dijk maken de Oeltsjes weinig attractief voor broedvogels. Wel is het kwelderrestant van enige betekenis als hoogwatervluchtplaats van foeragerende vogels van het Waddengebied.
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Figuur 3.12 a en b
Restanten van de Oeltsjes met een afslagrand.

Figuur 3.13
Luchtfoto van de Grië met daarin zichtbaar de contouren van de oude klifrand en daarvoor de kwelder die zich achter de
stortstenen dam (met openingen) heeft ontwikkeld (bron: www. maps.google.com).

Kwelder achter dam voor de Grië
De Grië betreft een natuurlijke oude zandige kwelder die buitendijks ligt. Het gebied gaat vanaf de Waddenzee
over in duinachtig terrein en bestaat uit kleinschalige percelen met houtwallen (figuur 3.14 c en d) en is in
eigendom van een groot aantal eigenaren. In het gebied bevinden zich een aantal eendenkooien.
Staatsbosbeheer heeft in het verleden voorgesteld om de Grië aan te kopen zodat het als een geheel kon
worden beheerd, maar de eilanders willen zelf eigenaar blijven van de Grië . Inmiddels is een stichting
opgericht. De afzonderlijke percelen zijn niet altijd meer te onderscheiden.
Al in de 16e eeuw was er een dijkje voor de Grië die echter later is weggeslagen. Later zijn er plannen gemaakt
voor landaanwinning (zie figuur 3.7) die nooit zijn uitgevoerd. Waarschijnlijk zijn de Grië in 1850 en 1920 niet
ingedijkt vanwege hun beperkte agrarische waarde. Wel was er een houten beschoeiing. Ondanks deze
beschoeiing was er in de jaren ’80 van de vorige eeuw al zoveel van de Grië afgeslagen dat een klifrand was
ontstaan. In 1991 is op ca. 60 meter voor de klifrand een dam van stortstenen gemaakt (figuur 3.13 en 3.14
a en b; zie ook paragraaf 4.3.3). De maatregel is betaald door de gemeente Terschelling, Rijkswaterstaat en
de provincie. In de dam zijn een aantal openingen gelaten waardoor water (met sediment) met het getij kon inen uitstromen. Inmiddels is de rand achter de stenen dam vol geslibt en is er een mooie kweldervegetatie
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ontstaan van jonge kweldervegetatie (habitattype H1310 Eenjarige pioniers). Volgens Op ’t Hof (2010,
persoonlijke mededeling) is in het kweldergebied achter de stortstenen dam bij de Grië - die vijf openingen
bevat - een gradiënt te herkennen in de verhouding zand - slib. Dicht bij de wierschuur lijkt het aandeel zand
wat hoger dan meer oostelijk.

Figuur 3.14 a t/m d
Bovenste foto’s: de stortstenen dam waarachter zich een kweldervegetatie heeft ontwikkeld; onderste foto’s: de Grië, een
landschappelijk waardevol cultuurlandschap van oorspronkelijke gemeenschappelijke weidegronden op een zandige kwelder.

De Groede en de Boschplaat
Lange tijd heeft een geul de Bosplaat van het eiland Terschelling gescheiden, maar door verzanding groeiden
beide delen aan elkaar. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw vormde zich hier een washovercomplex (Löffler,
2008). Na de aanleg van de stuifdijk (tussen 1932 en 1936) ontstond hier een waardevol natuurgebied met
bijzondere pioniersvegetaties, dat uitgroeide tot een grote kwelder. Toen de stuifdijk te hoog werd, groeiden
de kwelders van de Boschplaat niet meer aan met zand vanuit de Noordzee omdat geen natuurlijke ‘washover’
processen meer plaats konden vinden. Wel kan het gebied eventueel nog vanuit de Waddenzeekant worden
overstroomd. Omdat het gebied inmiddels ver is opgehoogd vindt nog nauwelijks overstroming en ophoging
plaats en klinken de kweldergebieden de Groede en de Boschplaat in en neemt ook de biodiversiteit af: de
kwelders de Groede en de Boschplaat zijn verouderd. Door plaggen en beweiding probeert men weer wat
meer dynamiek in het systeem te brengen.
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3.4

Afslag kwelders voor de Waddendijk

Om een indruk te krijgen van de afslag van de kwelderrestanten gedurende de afgelopen 150 jaar, zijn
topografische kaarten over elkaar heen gelegd. Het zijn kaarten uit 1850, 1900, 1950 en 1990 waarop de
kwelders duidelijk zijn aangegeven (zie bijlage 2). Uit de digitale topografie, TOP10Vector van 2006, is een clip
gemaakt. Met dit vlakkenbestand zijn de historische kaarten op meerdere locaties gegeorefereerd (pas
gelegd) met de TOP10Vector, beginnend bij 1990. De verschillende kleuren in figuur 3.15 geven de omvang
van de kwelders in het betreffende jaar aan. Duidelijk is te zien dat het merendeel van de buitendijkse
kwelderrestanten langzaam verdwijnt. Alleen bij de Stryper kwelder lijkt er in de periode tussen 1950 en 1990
aanwas. Wellicht dat hier de stenen dammen voor stromingsluwe condities zorgen waardoor sedimentatie kan
plaatsvinden. In figuur 3.16 is te zien dat de Wadbodem op de plaatsen waar vroeger kwelder was, nog steeds
erg ondiep is.
Overigens is de afgelopen 80 jaar op Terschelling wel kweldervorming opgetreden. Dit betreft de kweldervorming achter de stuifdijk waardoor de natuurgebieden de Groede en de Boschplaat zich hebben kunnen
ontwikkelen. Maar deze kweldergebieden vallen buiten het aandachtsgebied van de voorliggende verkenning.
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Figuur 3.15
Aan de Waddenzeezijde het verloop in afslag van de kwelders gebaseerd op historische kaarten uit 1850, 1900, 1950 en 1990 (zie bijlage 2).
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Figuur 3.16
Diepte van het wad voor Terschelling (bron: www.Watlas.nl).
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3.5

Waarden en functies van de kwelders voor de Terschellinger
Waddendijk

3.5.1

Natuurwaarden

Zoals in figuur 2.7 is te zien, behoort het aandachtsgebied voor deze verkenning - het gebied voor de
Waddendijk van de hoek bij de Dellewal tot aan de Wierschuur en het gebied langs de dam voor de Grië tot aan
de Rimkeskooi - tot het Natura 2000 Vogel en Habitatrichtlijngebied ‘Waddenzee’.
Langs de Waddendijk kunnen de habitattypen ‘slik en zandplaten’ en ‘zilte pioniersbegroeiing' voorkomen. De
slik en zandplaten komen langs de gehele lengte van de dijk voor, en de zilte pioniersbegroeiing komen op de
kwelderrestanten voor en achter de dam bij de Grië (figuur 3.17 a en b).
Doelen voor de pionierszone en de kwelders in de Waddenzee zijn: behoud van oppervlakte en kwaliteit;
– Met kwaliteit van kwelders wordt de aanwezigheid van alle successiestadia en van zoet-zout overgangen
bedoeld. Behoud van kwaliteit op locaties waar het type goed is ontwikkeld en verbetering van de kwaliteit
op locaties waar het type matig is ontwikkeld;
– In de tabel Kernopgaven staat onder Diversiteit van schorren en kwelders voor de Waddenzee: Behoud van
schorren en zilte graslanden (buitendijks) met alle successiestadia, zoet-zout overgangen, verscheidenheid
in substraat en getijregime en mede als hoogwatervluchtplaats.
Maar ook voor de habitattype ‘slik en zandplaten’ zijn doelen en soorten benoemd.
De habitatrichtlijnsoorten die voor kunnen komen (figuur 3.18) zijn grijze zeehond ( Halichoerius grypus),
gewone zeehond (Phoca vitulina), elft (Alosa alosa), zeeprik (Petromyzon marinus) en fint (Alosa fallax). De elft
is in Nederland bijna uitgestorven. De zeeprik en fint gebruiken de Waddenzee voornamelijk als doortrekgebied
naar hun paaigronden in zoet water. Alleen de gewone en grijze zeehond maken bij vloed eventueel gebruik
van het gebied naast de Waddenzeedijk als foerageergebied. Maar meestal maken ze gebruik van verder uit
de kust gelegen gebieden (Holtes ennd Bruinsma, 2008).
De vogelrichtlijnsoorten kunnen allen voorkomen in de nabijheid van de Waddenzeedijk. De doelstelling voor de
meeste kwalificerende broedvogelsoorten is ‘behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied’. De enige
broedvogelsoort waarvoor een verbeteringsdoelstelling van omvang en kwaliteit is geformuleerd is de
Strandplevier (Charadrius alexandrinus spp. Alexandrinus). Andere kwalificerende soorten vogels gebruiken en
gebied vooral als foerageergebied of rustplaats (Holtes en Bruinsma, 2008).

Figuur 3.17 a en b
Linker foto: kweldervegetatie achter de stortstenen dam voor de Grië en rechts de vegetatie en de geulen op de Stryper kwelder.
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Figuur 3.18
Natuurwaarden in het wad voor Terschelling (bron: www.Watlas.nl).

3.5.2

Aardkundige waarden

De kwelders en het gebied voor de Waddendijk van Terschelling hebben aardkundige waarde vanwege de
geomorfologische processen - sedimentatie en erosie - die bij kweldervorming horen. Een kwelder bestaat uit
een range aan zones (zie paragraaf 3.1) en de via natuurlijke opslibbing gevormde kwelderbodem is een
essentieel onderdeel van de kwelder zelf. Uit de afslag blijkt dat tegenwoordig de stromingscondities zodanig
zijn dat de overgebleven kwelderrestanten voor de dijk zonder beschermende maatregelen afslaan. Wel gaan
erosie en afslag langzaam en nog steeds staan er restanten van oude rijshoutdammen en zijn patronen van
greppels in de kwelders te herkennen. Kennelijk is de stroming niet bijzonder sterk. Bij de Stryper kwelder lijkt
er zelfs sprake van opslibbing (figuur 3.15).
De kweldervorming achter de stortstenen dam bij de Grië laat zien dat het proces van erosie en afslag door
een beperkte maatregel kan omslaan in opslibbing en kwelderaangroei. Een ingreep in een dynamisch systeem
kan echter wel op andere plaatsen tot effecten leiden. De ervaring met de aanleg van strekdammen
(bijvoorbeeld op Texel) laat zien dat we nog niet genoeg inzicht in het systeem hebben om vooraf alle effecten
adequaat in te kunnen schatten. Bovendien kunnen ingrepen door de aard van het systeem nog vele jaren
nawerken. Zo wordt ingeschat dat de afsluitingen van de Zuiderzee en Lauwerszee nog steeds doorwerken en
de oorzaak zijn van het verplaatsen van geulen en het wantij. En misschien zijn zelfs effecten van ingrepen
langs de Noordzeekust (zandsuppletie of de aanleg van de tweede Maasvlakte) op het Waddensysteem te
verwachten vanwege het zandtransport door stromingen langs de Noordzeekust.

3.5.3

Meegroeien met de zeespiegelstijging

Kwelders zijn onder voorwaarde van voldoende sedimentaanvoer in principe door de interactie van opslibbing
en plantengroei in staat om versnelde zeespiegelstijging of bodemdaling te volgen: 0,5-1 cm voor de eilanden
en 1-2 cm per jaar voor de vastelandskust (Dijkema et al., 2008). In de pionierszone kunnen echter wel
problemen ontstaan. Door de geringe vegetatiebedekking is in de pionierszone minder bescherming van het
afgezette sediment, en daardoor meestal minder opslibbing. Uiteindelijk kan dat verschil in opslibbing tussen
de pionierszone en de kwelder leiden tot kliferosie van de kwelder. Dit houdt in dat de kwelder wel blijft groeien
in hoogte, maar dat het areaal vanaf de zeezijde door laterale erosie wordt aangetast. In de kwelderwerken
wordt dit tegengegaan door de aanleg van rijshoutdammetjes die zorgen voor beschutting tegen golven en
stroming. Overigens horen erosie en klifvorming wel bij de dynamische cyclus van kweldervorming.
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3.5.4

Waterveiligheid

De kwelderrestanten voor de Waddendijk van Terschelling dragen momenteel o.a. vanwege hun geringe
omvang nauwelijks bij aan de waterveiligheid van het achterliggende gebied. Wel was zoals al in paragraaf 2.5
genoemd, de vooroever van de Waddendijk op Terschelling een aandachtspunt. Gebleken was dat bij storm
regelmatig granietblokken uit het talud werden gelicht: dus bij niet-maatgevende omstandigheden waren er
problemen. De bekleding van het talud is nu aangepast en wordt vanwege de diverse onzekerheden in de
hydraulische randvoorwaarden van de Waddenzee getoetst aan zwaardere ontwerprandvoorwaarden.
In elk geval moet om de teenbescherming een score ‘goed’ te geven aan aantal eisen worden voldaan: er
mogen geen verzakkingen geconstateerd worden, er mag geen materiaaltransport uit de ondergrond of
granulaire laag zijn en er mogen geen morfologische ontwikkelingen van het voorland zijn die het voorland van
de teen bedreigen. Juist de afslag van de kwelderrestanten voor de Waddendijk van Terschelling betekent dat
er veranderingen in het voorland optreden. In het huidige ontwerp van de Waddendijk is het voorland echter
niet meegenomen in de berekening van de veiligheid en leidt erosie van de kwelders niet automatisch tot een
afname van de veiligheid.

3.5.5

Landschap

Kwelders voor de Waddenkust vormen een overgang van de strakke dijk naar het wad. In het landschap
vormen ze dus een overgangszone in zowel vorm (strak en recht, naar organische en dynamisch), in vegetatie
en habitat (gras en stenen via kweldervegetatie naar algen en onbegroeide slikplaten), van droog naar nat
(dijk, via kwelder met prielen naar wad) en van zilt naar zout.
Zo’n overgangszone wordt echter verschillende gewaardeerd: velen vinden zo’n overgangszone aantrekkelijk
omdat het de differentiatie in het landschap vergroot, maar er zijn ook mensen die de dijk als strakke grens
tussen eiland en wad of de bij eb droogvallende zandplaten waarderen.
Niet overal langs de Waddendijken zijn kwelders aanwezig en kwelders zijn veranderlijk door de natuurlijke
morfodynamiek en menselijke ingrepen.

Figuur 3.19
Kwelders vormen een overgang in landschap en habitat.
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3.5.6

Cultuurhistorie

De kwelders voor de Waddendijk van Terschelling zijn lange tijd gebruikt voor beweiding en het oogsten van
hooi en ze vertegenwoordigen daarom, samen met landaanwinningswerken als greppels en sloten in de
kwelder en rijshoutdammen, een cultuurhistorische waarde.
Ook de dijken hebben een cultuurhistorische waarde. Een illustratie hiervoor is dat binnenkort de historische
dijk om de Stryperpolder door wetterskip Fryslân aan een stichting wordt overgedragen. Ook drinkdobben op
de kwelder en de weren om vis te vangen hebben cultuurhistorische waarde (maar zijn nu niet meer op
Terschelling aanwezig).
Vroeger waren er op Terschelling verschillende ‘wierschuren’. Hier werd aangespoeld zeegras gedroogd om te
gebruiken in o.a. kussens en matrassen. Na de aanleg van de Afsluitdijk is het aanspoelen van wier en gras
gestopt. In de Griё staat nog een oude wierschuur.

3.5.7

Archeologie

De verwachte archeologische waarden van de kwelder en het wad nabij de dijk zijn beperkt omdat dit gebied
langdurig is blootgesteld aan de zee, waardoor hier geen archeologische waarden meer worden verwacht.

3.5.8

Landbouw

Van oudsher werden de vruchtbare kwelders gebruikt om vee - vooral schapen en jong rundvee - te weiden (dit
is dus een cultuurhistorische waarde). Dit gebeurde vooral tijdens het zomerseizoen. Naar sommige eilanden,
zoals Schiermonnikoog, werden in het verleden runderen vanaf het vasteland naar het eiland gebracht om in
het zomerseizoen op de kweldergronden te grazen. Ook werd er soms hooi van de kweldergronden geoogst.
Sommige kwelders hadden een drinkwaterdobbe waaruit de dieren konden drinken, maar naar andere
kwelders moest regelmatig vers drinkwater worden gebracht. Bij de vastelandskwelders konden de dieren
soms drinken uit de sloot achter de dijk. Beweiding vraagt het nodige toezicht: de dieren kunnen in het slik
terecht komen en verdrinken en bij onverwacht snel opkomend hoog water moet het vee naar hogere plekken
worden gebracht. Bij de vastelandskwelders werden vroeger voor dit toezicht speciaal arbeidershuisjes bij de
afgelegen kwelders gebouwd (zoals bij het dorp Engwierum).
Tegenwoordig worden sommige vastelandskwelders nog steeds gebruikt voor begrazing, bijvoorbeeld door
paarden en schapen. Voor de Groninger Waddenkust wordt momenteel een kwelderherstelproject uitgevoerd,
dat gericht is om het vee terug op de kwelders te krijgen. Dit project wordt door het Waddenfonds
gefinancierd (zie paragraaf 4.3.6).
Daarnaast vindt op enkele plaatsen experimentele zilte teelt c.q. oogst van zeekraal en zeekool plaats.

3.5.9

Visserij

In het verleden werden soms door de Terschellingers stokjes op het wad gezet die de vissen naar bepaalde
geulen leidden die vervolgens uitkwamen op een fuik. Dit heette ‘een weer zetten’. Mogelijk hebben deze
stokjes bijgedragen aan de vorming van kwelders (Van Dieren, persoonlijke mededeling). Tegenwoordig
worden door vissers pieren gestoken op het droogvallend wad voor de Waddendijk.
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De kwelders worden niet gebruikt voor visserij, maar de kreken en prielen in de kwelders vormen wel een
paaiplaats voor vissen. Op sommige plekken komen op zo’n honderd meter voor de Waddendijk mossel en
oesterbanken voor.
Het is denkbaar dat nieuwe kwelders - vooral het ondiepe gebied achter de stromingsremmende werken eventueel een rol zouden kunnen krijgen in de kweek van schelpdieren (bv. kweek mosselzaad) of als een plek
waar men (recreatief) schaaldieren (krabben, garnalen en kreeftachtige) of schelpdieren (mossels, oesters en
kokkels) zou mogen rapen.

3.5.10

Recreatie

Op de Waddenzeedijk bevindt zich aan de Waddenzeekant een pad dat vooral tijdens de zomermaanden wordt
gebruikt door fietsers en wandelaars. Vanaf het pad is er een weids uitzicht op de Waddenzee die door het
getij voortdurend in verandering is. De overgebleven stukken kwelder bieden daarbij een aantrekkelijke
overgang tussen dijk en wad. Bij de Stryperkwelder zijn bijvoorbeeld een aantal bankjes geplaatst.

Figuur 3.20
Bankjes langs het onderhouds- c.q. fietspad op de Waddendijk met uitzicht op de Stryper kwelder.

Bewoners van Terschelling en toeristen gebruiken de droogvallende wadbodem voor de Waddenzeedijk voor
het steken van pieren.
In Frankrijk hebben bepaalde kweldergebieden een belangrijke recreatieve en culinaire functie. Ze trekken
grote aantallen vogelliefhebbers en er zijn voor hen diverse voorzieningen geplaatst. Ook worden er
schaaldieren verzameld en Lamsoor en Zeekraal geplukt voor consumptie.
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3.5.11

Zoetwaterhuishouding

Kwelders vormen een overgangszone van zout naar zoet, maar hebben in de huidige situatie op Terschelling
waarschijnlijk geen grote rol in de zoetwaterhuishouding van het eiland. Wellicht dat dit in de toekomst
verandert (als de kwelders hoger komen of als de zeespiegel stijgt).
De zoetwaterhuishouding is overigens wel een aandachtspunt, niet alleen voor de drinkwatervoorziening, maar
ook voor Natura 2000-doelstellingen. Wetterskip Fryslân, Vitens en DLG laten momenteel een hydrologische
analyse verrichten.

3.5.12

Vastleggen van broeikasgassen

Kwelders zijn ecologische systemen met een hoge productiviteit. Onder gunstige omstandigheden leggen
kwelders CO2 vast dat zelfs op de lange duur kan veranderen in turf, kolen of olie. In principe kunnen kwelders
dus als ‘sink’ voor broeikasgassen dienen. Maar de koolstof kan door erosie of door biochemische processen
ook vrij komen in de vorm van methaan.
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4

Ideeën, technieken en ervaringen met
kwelderherstel

4.1

Ideeën voor kwelderherstel en kwelderontwikkeling Terschelling

Zoals in de eerdere hoofdstukken beschreven, kent Terschelling een lange geschiedenis van agrarisch gebruik
en van bescherming van de kwelders. Ook zijn in het verleden diverse pogingen gedaan om kwelderaanwas te
stimuleren.
Vooral de aanleg van de stuifdijk tussen Terschelling en de Boschplaat heeft tot grootschalige kwelderontwikkeling geleid: de huidige natuurgebieden de Groede en de Boschplaat.
Overigens zijn er in het verleden ook diverse malen ideeën gelanceerd om grootschalige kweldervorming in de
Waddenzee te stimuleren en vervolgens dammen tussen de eilanden aan te leggen om daarmee de hele
Waddenzee in te polderen. Dit leek toch niet haalbaar (er is bij Ameland wel een proefdam aangelegd) en werd
later ook vanwege de grote natuurwaarden van het Waddengebied als onwenselijk gezien.
De afgelopen jaren zijn bij diverse instanties en organisaties die gericht zijn op behoud en ontwikkeling van
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het eiland en een aantal eilandbewoner opnieuw ideeën
over kwelderherstel en/of kwelderontwikkeling voor de Waddenkust ontstaan. Deels komt dit vanuit de opgave
om de biodiversiteit in het Waddengebied zo goed mogelijk te ontwikkelen, maar waarschijnlijk ook deels
vanwege de toegenomen aandacht voor de verwachte effecten van klimaatverandering op het Waddengebied
en het zoeken naar mogelijke maatregelen ter voorbereiding op ter beschermen tegen deze effecten. Ook is
door het instellen van de Waddenacademie en het Waddenfonds de aandacht voor het Waddengebied
toegenomen en zijn een aantal nieuwe onderzoeksinitiatieven en kwelderherstel projecten geïnitieerd.
Een achttal nationale en regionale natuurbeheerders en -organisaties heeft het idee van natuurlijke klimaatbuffers ontwikkeld en door de Waddenvereniging is inmiddels een voorstel ontwikkeld voor kwelderontwikkeling
als ‘natuurlijke klimaatbuffers’ op Ameland (zie paragraaf 4.3.4).
In het Deelprogramma Waddengebied van het Deltaprogramma is de rol van kwelders voor de waterveiligheid
één van de onderwerpen in de quick scans.
Uit de gesprekken die in het kader van de verkenning met diverse betrokkenen en deskundigen zijn gevoerd
komt het beeld naar voren dat de stakeholders heel verschillend over kwelderherstel en/of kwelderontwikkeling
voor de Waddendijk van Terschelling denken. Op basis van de gesprekken komt het onderstaande beeld naar
voren.

Kwelderherstel en kwelderontwikkeling in het kader van cultuurhistorie
Op Terschelling is ca. twee jaar geleden een gebiedsproces gestart in verband met de tegenstellingen tussen
natuur en landbouw op Terschelling. Er zijn voor de komende twintig jaar op Terschelling grote veranderingen
voor de landbouw voorzien. Door DLG is op verzoek van de provincie Fryslân en de gemeente Terschelling een
proces gestart om samen met diverse stakeholders een toekomstbeeld voor Terschelling te schetsen. Doel is
om op een open en brede manier te kijken om tot verbetering van zowel natuur als landbouw te komen.
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Tijdens zo’n bijeenkomst ten behoeve van de ‘Integrale Gebiedsontwikkeling Terschelling’ kwam het idee/ de
wens van Terschelling naar voren voor kwelderherstel. De Terschellingers vinden het jammer dat de
kweldergronden die vroeger voor beweiding werden gebruikt, en vanwege het extensieve karakter van het
gebruik ook vele natuurwaarden hadden, verloren zijn gegaan. Er is een drive vanuit de Terschellinger
bevolking om het land dat verloren is gegaan terug te winnen. Niet voor agrarische doeleinden, maar vanwege
landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden. Er zijn diverse deelprojecten benoemd om na te gaan
hoe dit moet. De verkenning naar de mogelijkheden voor kwelderherstel is hier een uitvloeisel van.
De wens voor kwelderherstel vanwege cultuurhistorische waarden wordt onderschreven door de ‘Stichting Ons
Schellingerland’ (SOS), die graag zou zien dat de kwelders worden hersteld tot de situatie zoals die voor de
jaren ’50 van de vorige eeuw was. Dit houdt in dat er maatregelen worden genomen die zijn gericht op
kwelderherstel en -ontwikkeling op een beperkt aantal locaties waar zich vroeger kwelders bevonden die nu
grotendeels zijn weggeslagen (de Oeltsjes bij Oosterend, de Stryper kwelder, ’t Seheal, de Kaeg, en de Âns).
Voor de bescherming van de Grië zijn al maatregelen genomen die succesvol zijn gebleken.
Anderen, zoals het ‘Platform Duurzaam Landschap Terschelling’, pleiten er voor dat niet alleen wordt
ingezoomd op kleine arealen, maar dat wordt gekeken naar de hele Waddenkustzone van Terschelling
(inclusief de Boschplaat), vanwege de impact en de schaal van het Waddengebied.
Kwelderherstel en kwelderontwikkeling vanwege natuur- en landschapswaarden
Door diverse betrokkenen, waaronder ‘SOS’ en het ‘Platform Duurzaam Landschap Terschelling’, is gewezen
op de natuurhistorische waarden van de kwelders. Juist door beweiding was de diversiteit aan planten in de
kwelders hoog. Vele eilandbewoners herinneren zich de overvloedige velden van Zee Alsem, Zee Aster etc., de
talloze vogels (zoals de Eidereenden, Bergeenden en Scholeksters) en de vele nesten met eieren op de
kwelders. Door kwelderherstel wordt voor de Terschellinger Waddendijk het areaal aan buitendijkse hoogwaterschuilplaatsen voor vogels uitgebreid.
Maatregelen moeten zodanig zijn dat natuurlijke kweldervormende processen en successie plaats kunnen
vinden zodat zich dankzij natuurbouw jonge kwelders kunnen ontwikkelen. Dit is een verrijking voor de
biodiversiteit op Terschelling, want veel van de kwelders in de natuurgebieden als de Groede en de Boschplaat
zijn inmiddels verouderd. Het kwelderherstel bij de Griё laat zien dat door het creëren van gunstige
randvoorwaarden jonge kwelders zich kunnen ontwikkelen.
Wel zal een klein deel van de huidige habitat aan slik- en zandplaten voor de Waddendijk veranderen in de
habitat kwelder. Bij grootschalige kwelderontwikkeling zou de herverdeling van zand tot effecten op
bijvoorbeeld slik- en zandplaten kunnen leiden.
Kwelders voor de Waddenkust vormen een interessante overgangszone van zout naar zoet, waarbij het van het
eiland afkomstige gespuide zoetwater via de kwelders naar het zoute milieu van de Waddenzee afstroomt.
Kwelderherstel als compensatie voor verlies aan wadplaten en kwelders
Door versnelde zeespiegelstijging vanwege klimaatverandering kunnen in de toekomst mogelijk buitendijkse
delen van het eiland verloren gaan. Daarom is het belangrijk om tijdig geschikte randvoorwaarden te creëren
om een gedeelte van het verlies aan wadplaten en kwelders te compenseren. Hiervoor is volgens het ‘Platform
Duurzaam Landschap Terschelling’ veel belangstelling van de eilandbewoners zelf. Boeren en natuurliefhebbers
willen dat agrarisch natuurbeheer onderdeel wordt van de veehouderij op Terschelling (die daarmee een
grotere levensvatbaarheid krijgt) en de polder aantrekkelijk blijft voor weidevogels en trekvogels. De hoogwatervluchtplaatsen en fourageermogelijkheden voor de Waddenkust zijn daarbij een belangrijk aspect, die niet
door zeespiegelstijging verloren mogen gaan.
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Kwelderherstel en kwelderontwikkeling om de ‘beleving’ van het Waddengebied te versterken
Vanaf de Waddendijk en het fietspad op de dijk kan men ver over het wad kijken. Een jonge kwelder draagt bij
aan de diversiteit van het landschap. Niet alleen de kwelder zelf, maar ook de vegetatie en de vogels zijn
aantrekkelijk voor bezoekers. Ook kan er educatieve waarde worden verbonden aan het kwelderherstel langs
de Waddendijk.
Rol kwelders voor de waterveiligheid
Zowel bij de eilanders zelf, bij de verschillende overheden (zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau), als
bij belangenorganisaties op het gebied van natuur en/of landschap is veel belangstelling voor de bijdrage van
kwelders aan de waterveiligheid. Men is niet alleen geïnteresseerd in de randvoorwaarden (zoals afmeting van
de kwelderzone, sedimentsamenstelling, etc.) op de dempende werking van kwelders, maar ook of kwelders
bij kunnen dragen aan het opvangen van de gevolgen van een stijgende zeespiegel.
Ook leeft bij sommige stakeholders de vraag of via kwelderontwikkeling of -herstel toekomstige dijkversterkingen kunnen worden voorkomen of vergemakkelijkt. Overigens is in het kader van de recente versterking van
de Waddendijk Terschelling niet gekeken naar varianten die een golfreducerende werking hebben (zoals een
verhoogd voorland en een vooroever/kunstmatig rif op enige afstand evenwijdig aan de dijk) vanwege de
veronderstelde kosten en de verwachtte effecten op landschap en natuur. Het dijktalud van de huidige
Waddendijk is al relatief flauw (1:5) wat bijdraagt aan de reductie van de golfbelasting.
Kennisontwikkeling met betrekking tot effecten zeespiegelstijging op kweldervorming
Er zijn nog vele vragen over de effecten van klimaatverandering op het Waddensysteem en op mogelijke
adaptatiemaatregelen. Uit het langjarig kwelder monitoringsprogramma blijkt dat vastelandskwelders een
verandering van 2 cm. per jaar en de kwelders op Ameland een verandering van ca. 1 cm kunnen bijhouden
(Dijkema et al., 2008). Op Terschelling vindt echter nu voornamelijk afslag plaats van de kwelders voor de
Waddendijk. Het is onduidelijk of de ondiepe delen voor de Waddenkust van Terschelling de zeespiegelstijging
kunnen bijhouden en of er veranderingen in stroming zullen optreden die de sedimentatiesnelheid beïnvloeden.
Daarom is het belangrijk kennis te ontwikkelen. Via onderzoek en pilots kan kennis worden ontwikkeld over de
effectiviteit van maatregelen. Uit de effecten van de dam voor de Grië blijkt bijvoorbeeld dat door het nemen
van een maatregel een proces van afkalving kan veranderen in een proces van kweldervorming. Komt dit door
de locatie (vlak bij het wantij), door de dimensionering van de dam zelf (met een aantal openingen) of juist
omdat er ook afstroming is van materiaal uit het gebied zelf?
Wenselijkheid van ingrijpen op de natuurlijke processen
Vooral door vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en door diverse onderzoekers wordt er op gewezen dat
maatregelen gericht op kwelderherstel en/of -ontwikkeling ingrijpen op de natuurlijke processen in de
Waddenzee. In de PKB Waddenzee is aangegeven dat het beleid voor de Waddenzee gericht is op de
natuurlijke processen in de Waddenzee. Er mag zo weinig mogelijk worden ingegrepen. Het nemen van
maatregelen wordt vergeleken met ‘tuinieren’: via ingrepen natuurlijke processen stimuleren die tot een
aantrekkelijke omgeving leiden.
Ook is een belangrijke vraag hoe kwelderherstelmaatregelen zich verhouden tot de instandhoudingdoelen van
de Natura 2000-gebieden. Afhankelijk van de aard van de werken die kweldervorming stimuleren, worden
gebiedsvreemde elementen aan het natuurgebied toegevoegd. Ook ontstaan veranderingen waarbij bestaande
en als zodanig in de wetgeving bestemde habitattypen zullen overgaan in andere habitattypen, waardoor
mogelijk compensatie van het verlies aan oppervlak van de voorheen aanwezige habitattypen verplicht kan zijn.
Wel is het areaal aan slik- en wadplaten in de Waddenzee groot en het areaal aan jonge eilandkwelders laag.
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Vragen over fysische omstandigheden
Van nature vindt momenteel geen kwelderontwikkeling plaats voor de Waddendijk (en de Grië) van Terschelling.
Door het creëren van gunstige randvoorwaarden heeft zich echter relatief snel achter de Griëdam een kwelder
ontwikkeld. Onduidelijk is in hoeverre dit voor andere plaatsen voor de Waddendijk, die zich op grotere afstand
van het wantij bevinden, geldt. Kan een kwelder op andere plaatsen - zelfs met dammen - aangroeien? Kunnen
door maatregelen de stroomomstandigheden zodanig worden beïnvloed dat sedimentatie in plaats van erosie
plaatsvindt? Is er voldoende sediment in het Waddensysteem om een strook sediment neer te leggen? Of moet
er wellicht voor kweldervorming extra sediment in het systeem worden gebracht? De ervaring leert dat
maatregelen in de vorm van harde objecten zoals dammen altijd tot effecten leiden (maar meestal niet tot een
bijdrage aan het oplossen van het achterliggende probleem). Naast beoogde effecten zijn dit soms ook
onverwachte en ongewenste effecten op onvoorziene locaties. Daarom zou het goed zijn om vooraf via het
toepassen van diverse modellen onder verschillende scenario’s zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen in
mogelijke effecten.
Samenvattend
Er zijn dus verschillende meningen over zowel het doel, de wenselijkheid, de schaal en de fysische en
wettelijke mogelijkheden tot kwelderherstel. In elk geval lijkt het belangrijk om vooraf een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van de mogelijke effecten en een integraal plan te maken gericht op zoveel mogelijk waarden
en functies van de kwelders voor de Waddendijk.

4.2

Technieken voor kwelderaanleg en -herstel

Kweldervorming is een proces; het is een interactie van de kuststrook met de zee. Zo’n proces kun je onder
voorwaarde van sedimentbeschikbaarheid initiëren of stimuleren door het creëren van randvoorwaarden voor
opslibbing via bijvoorbeeld het plaatsen van dammen van zand, klei, rijshout of steen die zorgen voor lage
stromingscondities. Het creëren van randvoorwaarden is gunstiger voor natuurlijke kweldervormende
processen dan het opbrengen van grond. Binnen het proces van kweldervorming zijn alle stadia en zones
belangrijk (Dijkema, 2001). De pionierszone beschermt bijvoorbeeld de kwelder, en zonder een flauw talud op
de platen voor het wad kan geen pionierszone ontstaan.
In het verleden zijn door middel van sturing van natuurlijke processen door begreppeling en het plaatsen van
rijshoutdammen langs de Waddenkust van het Groninger en Friese vasteland ca. 6000 ha kwelders gevormd
voor landbouwkundig gebruik (Dijkema, 2001).
Kweldervorming door begreppeling
De eerste landaanwinning concentreerde zich op natuurlijk aangewassen kwelders en werd vooral door de
kloosters uitgevoerd. Vanaf 1580 begonnen boeren langs de vastelandskust (de oevereigenaren) zelf de
kwelders in te dijken omdat ze hun eigendom konden uitbreiden. De kustpolders in Groningen en in NoordwestFriesland werden vooral voor akkerbouw gebruikt en daar waren zeewerende dijken nodig. Langs een groot
deel van de Friese kust werden de kwelders voor grasland gebruikt en was een lage zomerkade voldoende.
Vanaf de 17e eeuw zijn de kustboeren begonnen de kwelderaanwas te stimuleren door het graven van
greppels. Ontwatering kan namelijk de kweldervegetatie enorm stimuleren en daarmee ook de aanwas van
nieuwe kwelders bevorderen. Daardoor ontstonden buitendijks gronden met een kunstmatig afwateringssysteem van greppels in plaats van een grillig natuurlijk krekenstelsel. De greppels (en eventueel sloten)
moesten nadat ze vol waren geslibd (jaarlijks) worden opgeschoond. Deze landaanwinning wordt de
‘boerenmethode’ genoemd en tot in de jaren ’30 van de vorige eeuw toegepast (Dijkema, 2001).
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Naar aanleiding van de resultaten van de experimenten met verschillende beheerstechnieken in de kwelderwerken langs de Friese en Groninger kust is gestopt met het graven en onderhouden van greppels. Nu wordt
overal in de internationale Waddenzee het onderhoud aan sloten, greppels en gronddammen in de kwelders
verminderd of gestopt vanwege de hoofddoelstelling ‘natuurlijkheid’ (Dijkema, 2001).
Dammetjes van rijshout
Na afspraken over de eigendomskwestie van aanwas in het begin van de jaren ’30 van de vorige eeuw ging het
Rijk de landaanwinning zelf oppakken (Dijkema, 2001). Daarbij werd een nieuw (uit Duitsland overgenomen)
element toegevoegd: het omgeven van het bezinkveld met rijshoutdammen. De bovenkant van de dammen ligt
op 30 cm. boven gemiddeld hoogwater. Tijdens normale tot iets verhoogde hoogwaterstanden gaat de
rijshoutdam de golfslag en de stroming tegen. De lichte maar elastische constructie van de dammen biedt
behoorlijk weerstand tegen het water, waarbij de doorlatendheid voorkomt dat er grote drukverschillen
ontstaan ter weerszijden van de dam. Wel zijn de dammen erg gevoelig voor ijsgang.
Een rijshoutdam bestaat uit twee rijen palen op een afstand van 30 cm. met daartussen rijshout (wilgetenen).
Het rijshout wordt op zijn plaats gehouden door een metalen draad die de paalkoppen ter weerszijden verbindt.
Meestal liggen er twee of drie vakken achter elkaar. In alle dammen evenwijdig aan de kust zijn om de 200 m.
uitwateringen gespaard voor de aan- en afvoer van zeewater met sediment. De aan- en afvoer van het water
wordt per bezinkveld verzorgd door twee hoofdleidingen waarop de greppels uitkomen. De greppel vervulde in
de onbegroeide delen van het bezinkveld niet alleen een functie voor ontwatering, maar ook als slibvang. Om
resultaat te bereiken was het nodig op de greppels regelmatig op te schonen (Dijkema, 2001).
Een voordeel van rijshoutdammen is dat ze flexibel zijn; het heeft een tijdelijk karakter en kan eventueel worden
aangepast of weggehaald. Nadeel is dat ze bestaan uit niet-gebiedseigen materiaal. Vroeger ging het hout
maar twee jaar mee, maar het huidig gebruikte duurzaam hout gaat zes jaar mee.
Het plaatsen van rijshout-dammetjes wordt tegenwoordig aan een aannemer uitbesteed, die vervolgens gebruik
kan maken van goedkope flexibele arbeidskrachten. Vroeger werd het door personeel van RWS zelf gedaan,
dat was relatief duur.
Wel is het onderhoud aan de rijshoutdammen sterk gebonden aan getij en seizoen. Om verstoring van
broedvogels tegen te gaan moeten de kwelderwerken bijvoorbeeld tijdens de kwetsbare fase van vestiging van
broedvogels worden ontzien.
Dammen van steen
Bescherming van de kwelderrand door oeververdediging door een stortstenen dam parallel aan de
kwelderrand is duurzaam en heeft weinig onderhoud nodig. Wel is het een dure maatregel en is de maatregel
niet flexibel (geen tijdelijk karakter). Een ander nadeel is dat steen een gebiedsvreemd materiaal is in de
Waddenzee. Bovendien kan een dam tot erosie voor de dam leiden.
Ook het plaatsen van strekdammen kan kweldervorming stimuleren omdat strekdammen de golfwerking tegen
gaan waardoor sedimentatie kan plaatsvinden, maar achter de dammen treedt mogelijk juist weer erosie op.
Dammen van klei of zand
Om stromingsluwe condities te creëren kunnen ook dammen van klei of zand worden gemaakt. Soms kan de
klei of zand uit het gebied zelf afkomstig zijn. Over het algemeen zal een dam van zand of klei wel door erosie
worden aangetast, maar hierdoor komt ook extra sediment beschikbaarheid voor kweldervorming. Soms is het
nodig om een kleisoort te gebruiken die goed bestand is tegen erosie (maar wel gebiedsvreemd is).
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Oeververdediging door suppletie met sediment, zoals baggerslib of zand
In het verleden zijn bij de Schorren op Texel, langs het Balgzand en indirect op Griend, via het storten van
sediment kunstmatig kwelders aangelegd. Op o.a. Schiermonnikoog is momenteel interesse voor de
mogelijkheden om uit de vaargeul opgebaggerd slib en zand te gebruiken voor kweldervorming.
Verkweldering van zomerpolders
Momenteel worden in Nederland geen kwelders meer ingepolderd voor landbouwkundige doeleinden en is er
vooral belangstelling voor de natuurwaarden van kwelders. Er is zelfs besloten verschillende voormalig
ingepolderde gebieden weer terug te geven aan de zee, middels het doorbreken van dijken of zomerkades. In
Nederland spreekt men hierbij van ontpoldering, uitpoldering of verkweldering.
Na het doorbreken van de zomerkaders keert de opslibbing terug. Langs de kust van Noordoost-Friesland (bij
het dorp Ee) liggen de Peazermermieden, twee zomerpolders waar in 1973 en 1979 de zomerdijken zijn
doorgebroken. Deze doorbraken zijn niet hersteld waardoor verkweldering van de polder heeft plaatsgevonden.
Er is weer getijdenwerking in de polder waardoor water, sediment en nutriënten worden uitgewisseld en de
polder ophoogt (zie ook paragraaf 4.3.2).
Riffen van schelpen
In de Oosterschelde wordt momenteel door IMARES (Wageningen UR), het Nederlands Instituut voor
Ecologisch Onderzoek (NIOO) en Deltares een proef uitgevoerd met riffen van oesters. De riffen vormen
onderdeel van een oplossingsrichting in combinatie met zandsuppletie. Met de proef wil men kijken of
experimentele oesterriffen weerstand kunnen bieden aan de voortgaande erosie van zandplaten in de
Oosterschelde. De proef met banken van schelpdieren die de golfslag intomen en sediment invangen wordt
uitgevoerd in het kader van het innovatieprogramma Building with Nature van de stichting Ecoshape, in
samenwerking met Rijkswaterstaat.
De pilot met oesterriffen is verdeeld over twee locaties in de Oosterschelde: één bij de dijk en één op de
slikken nabij de laagwaterlijn. Op beide plaatsen worden met oesterschelpen gevulde schanskorven aangebracht (figuur 4.1). De schanskorven bestaan uit een metalen vlechtwerk met een totale lengte van 200 m en
10 m breed. De korven zijn ca. 25 cm hoog. Het idee is dat de oesterpopulatie zich vermenigvuldigt via larven
die zich op de stabiele ondergrond van schelpen vestigen en uitgroeien tot een levend rif.
In een eerdere kleinschalige studie met in de Oosterschelde aangelegde oesterriffen bleken de oesterschelpen
inderdaad een stevige verankeringsplek te vormen voor oesterlarven, zodat de gehele structuur in staat was
om sediment in te vangen en aldus erosie te remmen.

Figuur 4.1
Experimentele schanskorven met oesterschelpen (bron: www.wur.nl).
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Zeegrasvelden
Net als schelpdierbanken kunnen zeegrasvelden faciliterend werken voor kweldervorming. Zeegrasvelden, al of
niet in combinatie met schelpdierbanken, vangen extra sediment en stabiliseren het sediment. Omdat ze de
wadplaten ophogen vindt golfreductie plaats waardoor luwe plaatsen ontstaan waar zich kwelders kunnen
ontwikkelen (Van Katwijk et al., 2007). Een zeegrasveld zal ook als sediment opslagplaats dienen: in de zomer
accumuleert er zand en slib in de zeegrasvelden dat in het najaar en de winter ten goede kan komen aan de
kwelder.
Kunststofdammen
Om het onderhoud aan de dammen te beperken zijn in het verleden proeven gedaan met het gebruik van
kunststof in plaats van hout- en rijshoutdammen. Toen het winter werd, werden vele kunststofpalen weggespoeld of beschadigd door de weersomstandigheden (o.a. vorst en harde wind) en vervolgens waren de
restanten nog lange tijd in een relatief groot gebied te vinden.
Geo-textiel
In ondiep water kan in principe een dam worden gemaakt van geo-textiel. Geotube systemen zijn met zand
gevulde, worstvormige en langgerekte buizen van geo-textiel (polyprobyleen) (figuur 4.2). Vooral in het
buitenland is ervaring met de bescherming van duinen en wetlands en het maken van dijkjes of zelfs kunsteilanden met dit materiaal. Maar ook in Nederland is het gebruikt om bijvoorbeeld bagger op te slaan. Het
materiaal is flexibel, kan relatief snel worden geplaatst. Het kan worden gevuld met plaatselijk gewonnen of
aanwezig zand. Onbekend is hoe snel het materiaal onder invloed van zon en zeewater in de wadden
verouderd.

Figuur 4.2
Constructie van geo-textiel (TenCate, 2011).

4.3

Ervaringen met kwelderherstel

4.3.1

Kwelders langs de vastelandskust van Friesland en Groningen

Zoals genoemd is in de loop der geschiedenis veel ervaring opgedaan met het stimuleren van kweldervorming
voor landbouwkundig gebruik. Met begreppeling en rijshoutdammen zijn in de landaanwinningswerken de
natuurlijke processen gestuurd en hebben zich halfnatuurlijke kwelders gevormd. Uit de praktijk van het
natuurbeheer is gebleken dat dergelijke halfnatuurlijke landschappen het beste in stand worden gehouden door
een beheer dat aansluit bij de traditionele methoden waardoor ze zijn ontstaan.
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In de periode 1969-1980 is een nieuw doel voor de landaanwinningswerken gekomen (Dijkema, 2001):
– Voldoen aan de verplichtingen in de contracten met de oevereigenaren (in hoofdzaak streven naar 300 m.
beweidbare kwelder in de zogenaamde deliminatiezone);
– Kustbescherming, opgevat als handhaving van de status quo van het voorland voor de zeedijk (1969);
– Bescherming en herstel van de natuurlijke waarden (1980).
De landaanwinningwerken zijn in 1991 omgedoopt in kwelderwerken. Zonder de vroegere ‘werken’ zouden de
vastelandland kwelders er nu niet zijn, en zonder de huidige ‘werken’ aan rijshoutdammen zouden deze
kwelders weer verdwijnen. Het beheer van de kwelderwerken heeft daarom jarenlang in het teken van het
kwelderareaal gestaan. Tegenwoordig is er echter ook veel aandacht voor de biodiversiteit van de
kwelderwerken (Dijkema, 2001).
Vanaf 1960 tot heden zijn door Rijkswaterstaat (RWS) Waterdistrict Waddenzee en IMARES de ontwikkelingen
in de vastelands kwelders gemonitord waardoor er veel kennis beschikbaar is over hoogteligging, opslibbing,
vegetaties, biodiversiteit, beheer (lokaal en trilateraal) en Natura 2000-habitats in de kwelderwerken. Ook zijn
er langjarige experimenten met beheer uitgevoerd zoals het aanpassen van de dimensionering van de rijshoutdammen en ontwatering en beweiding van de kwelders. Het beheer van de kwelderwerken is op basis van de
resultaten van deze monitoring en van praktijkervaring aangepast aan de natuurdoelstelling (Dijkema et al.,
2010).
Het veranderingsproces heeft geleid tot een natuurlijker kwelderbeheer waarbij door een optimale inrichting
van de pionierszone de aangrenzende kwelder zo goed mogelijk wordt beschermd tegen erosie. In de periode
van 1989-1998 is het systeem van rijshoutdammen aangepast en gerenoveerd. Het onderhoud en de kosten
konden omlaag door toepassing van duurzaam vulhout van Fijnspar, Douglas- en/of Sitkaspar en voor de palen
van Grove Den. De lengte van de dammen kon afnemen van de oorspronkelijke 220 km naar 140 km in 2006,
dankzij een betere lay-out en aanpassing van de hoogte aan de al opgetreden zeespiegelstijging en bodemdaling. De zeewaartse bezinkvelden zijn afgestoten, waardoor het ruimtebeslag op het wad met ca. 2.000 ha
is verminderd. In de pionierszone zijn tussendammen gebouwd, waardoor de strijklengtes tussen de dammen
zijn verminderd naar 200 m. Ook in de Groninger kwelderwerken wordt het dammenpatroon nu volledig
verdicht tot 200 m om ook daar aanwas te krijgen in plaats van afname (Dijkema et al., 2010).
De monitoringsgegevens van de ‘Werkgroep Onderzoek Kwelderwerken’ (WOK) zijn te downloaden van
www.waddenzee.nl/Monitoring_kwelderwerken.
Gebleken is dat dankzij de beheersmaatregelen de Friese vastelandskwelders groeien en het areaal van de
Noord-Groninger kwelderzone stabiel is. De opslibbing op de vastelandskwelders is van nature hoog. Wel is de
opslibbing in de pionierszone wisselend en afhankelijk van rijshoutdammen; een grotere dichtheid aan
rijshoutdammen (= vakverkleining) en de juiste hoogte geeft een hogere opslibbing.
Momenteel bedraagt de kwelderopslibbing ca. 1,5 respectievelijk 1,1 cm bruto per jaar voor Friesland
respectievelijk Groningen. In de verlaten buitenste bezinkvelden is de opslibbing afgenomen en is nu soms
zelfs negatief. De opslibbing in deze buitenste bezinkvelden volgt over het algemeen de hoogteligging van de
aangrenzende wadplaten (Dijkema et al., 2010).
In 2006 is een integraal kwelderherstelprogramma Waddenzee vastgesteld dat is ontwikkeld door
samenwerkende natuurbeheerders, de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers in Groningen, LTO Noord,
Waterschap Noorderzijlvest en een aantal adviesbureaus. Dit kwelderherstelplan bestrijkt het gebied van de
vastelandskust van Groningen, Friesland en Noord-Holland. Het kwelderherstelprogramma is een integraal plan,
waarin de nadruk vooral ligt op verbetering van de natuurkwaliteit:
– Een groter areaal aan natuurlijke kwelders.

58

Alterra-rapport 2172

– Een grotere natuurlijke morfologie en dynamiek, waaronder natuurlijke afwateringspatronen van kunstmatige kwelders, op voorwaarde dat de huidige oppervlakte niet wordt verkleind.
– Een verbeterde natuurlijke vegetatiestructuur van kunstmatige kwelders, inclusief de pionierszone.
– Gunstige omstandigheden voor trekkende en broedende vogels.

4.3.2

Verkwelderen van de zomerpolders bij de Paezemerlânnen en het Noarderleech

De Paezemerlânnen in Noordoost-Friesland bestaan uit een zomerpolder (89 ha) en een kweldertje (15 ha)
langs de dijk, met aan de wadkant een kwelder (voormalige zomerpolder van 100 ha) en een recente pionierszone. De zomerkade uit 1951 om de noordelijke zomerpolder is in 1973 en 1979 doorgebroken. Daarna
volgde een spontane verkweldering met de vorming van kreken, oeverwallen en kommen en de ontwikkeling
van karakteristieke vegetatie (Dijkema et al., 2008). Vanaf 1995 is de opslibbing in de Paezermerlânnen
gemeten. De gemiddelde opslibbing in de Paezemerlânnen bedraagt ca. 24 mm/j voor de primaire
pionierszone (achter het gat in de zomerkade), ca. 8 mm/j voor de secundaire pionierszone (kommen met
Schorrekruid), ca. 12 mm/j in de lage kwelder (kom met kweldergras), ruim 15 mm/j op de midden kwelder
(oeverwallen met Zeekweek) en -2 mm/j in de zomerpolder. Opmerkelijk is dat in het grootste deel van de
Paezermerlânnen de gemiddelde opslibbing toeneemt met de hoogte. Daaruit blijkt dat opslibbing afhankelijk is
van speciale gebeurtenissen, en niet van de normale overvloedingen. In het eerste meetjaar 1995 was de
zomer uitzonderlijk droog en warm met veel inklink, gevolgd door een winter met veel oostenwind en zonder
storm en opslibbing. Een storm daarentegen zorgde voor een hoge opslibbing; een gemeten waterhoogte van
2,30 m + NAP bracht 125 maal de gemiddelde sediment-import van een normaal tij (Van Duin et al., 1997). Bij
normaal tij vindt een ophoping van sediment in kreken plaats en tijdens extreem tij wordt dit sediment op de
kwelder afgezet.
Waargenomen is dat m.b.t. de vegetatie de pre-pionierzone door de jaren het meest is veranderd. Op het wad
voor de Paezermerlânnen heeft zich na 1992 een pioniervegetatie gevestigd. In de vegetatie in de kommen en
achter de doorbraak in de zomerpolder vindt successie plaats. Als gevolg van het ontbreken van beweiding
vindt vooral in de verkwelderde noordelijke zomerpolder een snelle veroudering op en neemt de biodiversiteit
af (Dijkema et al., 2008).
Naast de Paezermerlânnen liggen in Noord-Friesland nog meer arealen zomerpolders, die potentieel geschikt
zijn voor kwelderherstel. It Fryske Gea heeft in 2000 één van de zomerpolders in Noord-Friesland, het
Noarderleech, met drie doorgravingen van de zomerkade 'ontpolderd'. Deze ontpoldering betrof een pilot om
voor een eventueel grootschalig kwelderherstelprogramma Noard-Fryslân Bûtendyks ervaring op te doen met
natuurontwikkeling via ontpoldering en om inzicht te krijgen in het verkwelderingsproces. De evaluatie van de
ontpoldering van het Noarderleech geeft aan dat de verkweldering volgens plan is verlopen en dat de door
sommigen gevreesde negatieve gevolgen vooralsnog zijn uitgebleven. Zowel het zeewater als het sediment
konden het gebied goed bereiken. Zoutminnende en zouttolerante soorten konden zich daardoor vestigen.
Beweiding zorgde voor een hogere diversiteit aan planten. Vooral in het voorjaar benutten ganzen de nieuwe
kwelder massaal. De toename van de binnendijkse begrazing door ganzen is niet groot en valt vooral te
verklaren uit de toename van de wereldpopulatie Brandganzen. De aantallen broedvogels zijn niet noemenswaard veranderd en door de proefverkweldering Noard-Fryslân Bûtendyks is geen verzilting van de omliggende
(boeren)polders opgetreden (Van Duin et al., 2007).

4.3.3

Bescherming van de Terschellinger Griё via een dam van stortstenen

Op Terschelling werd al in de 16e eeuw een strook kwelderland, waaronder de Grië, beschermd door de
zogenaamde ‘Kadijck’. Toen deze dijk in het water verdween werd een proces van afslag ingezet. Sindsdien
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zijn vele plannen gemaakt en verzoeken gedaan om de afslag van de Grië tot staan te brengen. De Grië viel
echter niet onder rijksverantwoordelijkheid omdat het buitendijks land betrof en daarom bleven deze verzoeken
lang zonder resultaat. In 1986 werd door de ‘Stichting Ons Schellingerland’ het boekwerkje ‘Terschelling…..de
Grië’ uitgegeven met daarin aandacht voor de afslag van de Grië. In 1990 kreeg men de financiering voor
behoud van de Grië rond en in 1991 zijn daadwerkelijk maatregelen genomen. De financiering kwam van de
EEG, het ministerie van LNV, de gemeente Terschelling, de provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en
Rijkswaterstaat (Stichting ons Schellingerland, 2002).
De maatregelen konden worden uitgevoerd omdat in één van de eerste beheersplannen voor de Waddenzee
ondanks de beleidslijn om natuurlijke processen zoveel mogelijk hun gang te laten gaan, enige ruimte voor
maatregelen zoals bij de Grië was gelaten (voortvloeiend uit wensen vanuit het gebied zelf). Hoewel bij o.a. het
ministerie van LNV een voorkeur bestond voor rijshouten dammen vanwege het flexibele karakter van deze
maatregel, werd vanuit onderhoudsperspectief gekozen om een dam van stortsteen op het wad op circa 60
meter voor de kwelderrand te leggen over een lengte van 2.500 meter (vanaf de Dwarsdijk tot de Rimkeskooi)
(figuur 3.13 en 3.14 a en b). Door de dam werden de golven gereduceerd en dus ook de golfaanval op de
kwelder. Bij aanleg was de dam ca. 1,30 meter hoog vergeleken met de wadbodem. Er werden vijf openingen
in de dam gelaten zodat het zeewater bij elk getij het gebied tussen kwelder en dam kon in- en uitstromen.

Beheer en monitoring (1991-2000)
Gezien de verwachtte veranderingen in het gebied door de aanleg van de dam is Rijkswaterstaat een tiental
jaren na de aanleg van de dam doorgegaan met het meten van de afslag en heeft daarnaast ook de hoogte
van het gebied tussen de kwelderrand en de dam opgemeten. De metingen zijn in de bestaande meetraaien
dwars op de kust verricht door de Rijkswaterstaat Dienstkring Terschelling. Hierdoor is informatie beschikbaar
over de verplaatsing van de kwelderrand en de ontwikkeling van hoogte van de wadbodem tussen rand en dam
en tevens over de strook direct zeewaarts van de dam gedurende de periode 1991-2000 (zie tabel 4.1 en
4.2). Inmiddels is de RWS Dienstkring Terschelling opgegaan in andere afdelingen en vindt geen systematische
monitoring van de opslibbing plaats.
Het tracé van de dam loopt over (Wad)grond van tientallen eigenaren. Afgesproken was dat beheer en
onderhoud van de dam kwamen te liggen bij de gemeente Terschelling. Aan de dam zijn vanaf de aanleg tot
2000 geen onderhoudswerkzaamheden verricht. Tijdens een veldbezoek in september 2000 werd
geconstateerd dat de onderhoudstoestand van de dam goed was.
De vegetatie van kwelders in Nederland wordt één keer in de vijf jaar door de meetkundige dienst
Rijkswaterstaat opgenomen in het kader van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des
Lands (MWTL). Ook van de Grië worden periodiek vegetatiekarteringen gemaakt (de laatste keren op basis van
luchtfoto’s).
Uit vroegere opnames van de Grië is gebleken dat de afslag van de kwelder tussen 1828 en 1941 gemiddeld
ca. 1,0 meter per jaar bedroeg. In 1941 is een nieuwe meetlijn (met een 12-tal raaien) geplaatst. Uit metingen
over de periode 1941 tot 1990 blijkt dat de achteruitgang per raai nogal verschilt (van 0,68 tot 1,77 meter),
maar dat het gemiddelde weer circa 1,0 meter is (tabel 4.1) (Stichting ons Schellingerland, 2002).
Uit metingen over de periode 1990 tot 2000 blijkt dat de kwelderrand na aanleg van de dam nog steeds is
achteruit gegaan, maar dat het tempo is afgenomen tot gemiddeld 0,45 meter per jaar. De achteruitgang per
raai onderling verschilt nog meer dan voor de aanleg van de dam (van 0,09 tot 0,86 meter) en in één raai (P5)
is de achteruitgang toegenomen (tabel 4.1). Onbekend is hoe de huidige situatie is. In 2000 was te zien dat
waar destijds nog afslag plaatsvond, er zand wegspoelde onder de bovenste bodemlaag van de kwelder.
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Tabel 4.1
Opname Kwelderrand de Grie (RWS, in Stichting ons Schellingerland, 2002).
Afname 1941-1990

Afname 1990-2000

Totaal

Per jaar

Totaal

Per jaar

(m)

(m)

(m)

(m)

Nr

Raai

1
2

P1
K1

38.0
41.9

0.78
0.86

3.8
0.9

0.38
0.09

3

P2

34.4

0.70

2.7

0.27

4

P3

47.7

0.97

4.8

0.48

5

P4

54.7

1.12

6.5

0.65

6

P5

33.5

0.68

8.6

0.86

7

P6

37.6

0.77

4.2

0.42

8

P7

60.6

1.24

2.4

0.24

9

P8

51.9

1.06

3.0

0.3

10

P9

62.7

1.28

5.3

0.53

11

P10

61.9

1.26

4.4

0.44

12

P11

86.5

1.77

7.7

0.77

Gemiddeld

1.04

0.45

Tabel 4.2
Toe-/afname inhoud kwelderrand -dam de Grie 1992-2000; per raai en per strook, gerekend vanaf de dam (NB: de dam is in 1991
op ca. 60 m. van de kwelderrand aangelegd (RWS, in Stichting ons Schellingerland, 2002).
Landwaarts
75-60
Nr.

Raai

1
2

P1
K1

3
4

Landwaarts
45-30

Landwaarts 30-15 Landwaarts 15-0

Zeewaarts
0-15

Inhoud
(m3)

Hoogteverschil
(cm)

Inhoud
(m3)

Hoogteverschil
(cm)

Inhoud
(m3)

Hoogteverschil
(cm)

Inhoud
(m3)

Hoogteverschil
(cm)

Inhoud
(m3)

Hoogteverschil
(cm)

Inhoud
(m3)

--10

--240.0

-2

-48.0

7
6

63.0
144.0

-2
17

-18.0
408.0

29
32

261.0
768.0

-3
-8

-27.0
-192.0

P2

-5

-120.0

-3

-72.0

6

144.0

15

360.0

21

504.0

-15

-360.0

P3

-8

-300.0

7

262.5

6

225.0

10

375.0

17

637.5

-10

-375.0

5

P4

-20

-750.0

-1

-37.5

4

150.0

1

37.5

7

262.5

-13

-487.5

6

P5

-7

-262.5

-1

-37.5

1

37.5

4

150.0

16

600.0

-15

-562.5

7

P6

1

37.5

-9

-337.5

2

75.0

4

150.0

19

712.5

0

0.0

8

P7

-1

-37.5

10

375.0

7

262.5

11

412.5

21

787.5

-12

-450.0

9

P8

0

0.0

1

37.5

5

187.5

9

337.5

20

750.0

-12

-450.0

10

P9

0

0.0

17

637.5

9

337.5

3

112.5

10

375.0

-20

-750.0

11

P10

7

262.5

-3

-112.5

3

112.5

6

225.0

19

712.5

-19

-712.5

12

P11

-32

-960.0

3

90.0

8

240.0

10

300.0

8

240.0

-18

-675.0

Gem. verschil
Ver./strook

Hoogteverschil
(cm)

Landwaarts
60-45

-7

2
-2370.0

5
853.5

7
1978.5

18
2850.0

-12
6610.5
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Opslibbing
Het wad voor de Grië was voor de aanleg van de dam vrij vlak en liep naar de kwelder toe langzaam op. De
strook vlak voor de kwelderrand veranderde onder invloed van de afslag maar verder waren er geen
veranderingen. Van 1992 tot 2000 zijn per strook van vijftien meter de veranderingen in hoogteligging
gemeten (tabel 4.2). Per strook komt variatie voor (van ophoging tot verlaging). Deze hoogteverschillen zijn
lokaal en een gevolg van de ontstane verandering in de situatie tussen dam en kwelder. Er was vanaf de
aanleg veel aanslibbing in de strook vlak langs de binnenzijde van de dam; naar de kwelder toe wordt dit
steeds minder. Tussen de kwelderrand en de dam is de kwelder uitgebreid. Het algemene beeld is dat langs
de kwelderrand enige afname van hoogte plaatsvindt (gemiddeld 0,07 meter in de periode van 1992-2000).
Aan de zeezijde van de dam vindt weer afname plaats (gemiddeld 0,12 meter in de periode van 1992-2000)
(Stichting ons Schellingerland, 2002).
In de lengterichting is na de aanleg van de dam een priel ontstaan. Deze priel watert af naar de openingen in
de dam (vijf stuks) en in oostelijke richting naar het wad, waar de dam niet aansluit op de kwelderrand.
Ongeveer dwars op deze hoofdpriel zijn kleine geultjes ontstaan tussen de dam en de hoofdpriel.

Flora en fauna
Uit de vegetatiekartering van RWS in 1993 bleek dat zich direct na de aanleg van de dam al een kweldervegetatie begon te ontwikkelen, bestaande uit Kortarige zeekraal ( Salicornia europaea), pollen Engels slijkgras
(Spartina anglica) en wat Schorrenkruid (Suaeda maritima). Na 1993 heeft de kweldervegetatie zich snel
verder ontwikkeld en in 2000 was bijna 70% van het terrein aan de binnenzijde van de dam begroeid. Vooral
op de hogere delen langs de voormalige afslagrand en direct achter de dam was de vegetatieontwikkeling het
sterkst (Stichting ons Schellingerland, 2002).
Volgens Ouwerkerk (in Stichting ons Schellingerland, 2002) hebben diverse vogels geprofiteerd van de aanleg
van de Griëdam. Sommige vogels, zoals de Scholekster, de Steenloper en de Tureluur, gebruiken de dam om
te overtijen. Andere soorten, zoals Kokmeeuwen en soms Visdieven, gebruiken de dam om uit te rusten of
zoals de Tapuit en het Paapje om over het gebied uit te kijken. De Oeverloper, en in de herfst en voorjaar de
Oeverpiepers, zoeken op de dam voedsel. In het opgeslibde deel achter de dam kunnen diverse steltlopers
hun voedsel vinden. Vooral in de nazomer en vroege herfst fourageren hier groepjes Bontbekplevieren en
Bonte Strandlopers. Ook zijn er soms Kleine Strandlopers, Krombekstrandlopers, Zilverplevieren, Goudplevieren, Kemphanen of Bosruiters te vinden. De kwelder zelf is aantrekkelijk voor Snippen. In het najaar zijn
er Smienten en Pijlstaarten, en soms Bergeenden, te vinden. In de winter zijn er soms Sneeuwgorzen en
Fraters (Stichting ons Schellingerland, 2002).

Effecten dam voor de Grië
Door De Boer werd (in Stichting ons Schellingerland, 2002) vastgesteld dat de aanleg van de dam succesvol
was omdat:
– het tempo van de afslag tussen 1992 en 2000 was gehalveerd;
– tussen de kwelderrand en de dam, en dan vooral aan de landzijde vlak voor de dam, zich behoorlijk wat slik
had afgezet (waarschijnlijk deels afkomstig van de doorgaande kwelderafslag en deels van het lager
geworden wad zeewaarts van de dam);
– zich vrij snel een vegetatie heeft ontwikkeld;
– er hierdoor een geleidelijke overgang is ontstaan van wad naar hoger kwelder;
Wel wijst hij er op dat de meetperiode van negen jaar relatief kort en de natuurlijke dynamiek groot is. Bovendien is niet nagegaan of het aantal lage of hoge stormvloeden van 1991 - 2000 redelijk overeenkomt met de
veel langere meetperiode voor de aanleg (van o.a. 1941 tot 1990). Eén van de grootste veroorzakers van de
afslag van de kwelder is immers golfslag.
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De Boer (in Stichting ons Schellingerland, 2002) beveelt aan om:
– Het meten van de afslagrand voort te zetten en over tien jaar te evalueren;
– Het tweejaarlijkse meten van de hoogte tussen dam en afslagrand voort te zetten en na tien jaar te
evalueren;
– Monitoring van de begroeiing uit te voeren in het kader van het MWTL-programma van Rijkswaterstaat;
– Aan de kwetsbare strook van circa vijf meter ter weerszijden van de afslagrand van de kwelder extra
aandacht te besteden door het maken van afspraken met de eigenaren/gebruikers over minder of geen
beweiding en het niet meer rijden langs de afslagrand;
– Te bevorderen dat het gebied zich zo natuurlijk mogelijk kan ontwikkelen.
Zoals genoemd, is inmiddels de RWS Dienstkring Terschelling opgegaan in andere afdelingen en vindt geen
systematische monitoring van de opslibbing plaats. Ook wordt de uitdieping van de geulen voor de dam niet
meer gevolgd. Wel worden periodiek vegetatieopnames gemaakt.

4.3.4

Zuidwest-hoek Ameland

Voor de Zuidwest-hoek van Ameland wordt momenteel nagedacht over het benutten van natuurlijke processen,
waaronder kweldervorming, voor de waterveiligheid. De geul van het Borndiep beweegt richting Zuidwest kust
van het eiland. De hier gelegen kwelder Fûgelpolle, belangrijk voor vogels en vogelkijkers, erodeert al jaren
(figuur 4.3 a en b). De hele Waddendijk van Ameland staat op de nominatie voor versterking en dreigt over
enkele jaren te worden ondergraven door de geul.
De Waddendijk op Ameland is aangelegd in de jaren 1928-1930. Voordat de dijk werd aangelegd, lag er een
uitgestrekt kweldergebied ten zuiden van Hollum. Al meer dan honderd jaar treedt structurele erosie op aan de
Westkust van Ameland. Het Borndiep is van 1935 tot 1950 ongeveer 500 meter naar het Oosten verplaatst.
Met de aanleg van verschillende harde verdedigingsmaatregelen (vanaf 1947) en het uitvoeren van zandsuppleties (1979) is de erosie sterk gereduceerd. In 1989 is op de Vrijheidsplaat een paralleldam aangelegd die
verdere erosie van de kwelder moest voorkomen. De aanleg lijkt echter, vooral in de eerste jaren, de erosie
juist in de hand te hebben gewerkt omdat bij eb al het achter de dam gevangen water langs de Fûgelpolle
wordt afgevoerd. De plaatsing van een rijshouten dam heeft geleid tot verbetering (remmen en geleiden van de
ebstroom). Door de paralleldam wordt de vrije uitwisseling van sediment tussen het Borndiep en de Vrijheidsplaat belemmerd. De dam kan een verder oprukken van het Borndiep richting dijk niet voorkomen en daarom
zullen aanvullende maatregelen nodig zijn zoals geulwandsuppleties, of - als het te laat is - dure bestortingen. In
het licht van de doelstellingen van het kustbeleid zijn beheermaatregelen met zand, in de vorm van suppleties,
aanbevolen maatregelen.

Figuur 4.3 a en b
Fûgelpolle/Veugelpôlle Ameland (Cleveringa and Woudstra, 2010).
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De Fûgelpolle is een overblijfsel van de grote kwelder en kruipt nu oostwaarts. Tot zo’n 20 jaar geleden lagen
er hoge mosselbanken ten zuidwesten van de kwelder. Met het verdwijnen van de mosselbanken is ook het
slibgehalte van de Vrijheidsplaat sterk afgenomen, en daarmee een interessante overgang van het wad naar
het eiland. De schelpdiervisserij wordt gezien als de grootste oorzaak van het verdwijnen van de mosselbanken. Men zou graag de mosselbanken terug krijgen. Tegenwoordig komt vanuit het wad zand en af en toe
een schelpenbank over de kwelder aangerold (Waddenvereniging, 2009).
Om meer inzicht in de ontwikkeling van het systeem te krijgen maakt Rijkswaterstaat momenteel een analyse
van het hele Amelander gat. Gekeken wordt naar de grootschalige beweging van het Borndiep en de
ontwikkeling van het wantij over de afgelopen tien jaar. Ook is naar aanleiding van een door de
Waddenvereniging georganiseerde Schetsschuit het project ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland; veiligheid, natuur
en recreatie hand in hand ronde Veugelpôlle’ (Cleveringa en Woudstra, 2010) gestart. Het project wordt
getrokken door Staatsbosbeheer. Naast de Waddenvereniging is ook het wetterskip Fryslân één van de
opdrachtgevers. Het project is opgericht om een inrichting te schetsen die een ‘natuurlijke klimaatbuffer’ is:
veilig, multifunctioneel, toegerust op klimaatverandering en zeespiegelstijging.
Juist omdat er op Ameland een dijkverzwaring nodig is, wordt gezocht naar oplossingen en kan misschien een
maatregel als kwelderherstel worden uitgevoerd. Wellicht zijn er kansen om iets met Natura 2000 te
combineren. Voor een dijkverzwaring geldt dat de totale som van ingrepen positief moet zijn. Er wordt dus
naar een geheel van maatregelen (inclusief compensatiemaatregelen) gekeken. Er zijn vijf opties benoemd:
Optie 1: Schelpenbank Vrijheidsplaat; een aangebrachte schelpenbank op de Vrijheidsplaat schermt de
Veugelpôlle af van de golfaanval zodat een luwtezone ontstaat en de schelpenbank vormt tevens
een bron van schelpen.
Optie 2: Rijshouten dammen Westerkwelder of Veugelpôlle; afscherming van het gebied door rijshouten
dammen tegen golfaanval en om de getijstroming te beïnvloeden - dus het beïnvloeden van de
fysische condities en rustige omstandigheden creёren.
Optie 3: Schelpdierenbank Vrijheidsplaat; levende schelpdieren en/of een substraat aanbrengen aan de
zeezijde van de aanwezige stortstenen dam ter bevordering van het vestigen van schelpdieren en zo
de vorming van mosselbanken, kokkelbanken of oesterbanken stimuleren.
Waddenfondsprojecten Mosselwad en Wadsleutels zullen de komende jaren veel informatie
opleveren. Als de condities minder gunstig zijn voor een natuurlijke schelpdierbank, kan worden
gekozen voor een ‘geconditioneerde’ schelpdierbank, bijvoorbeeld in de vorm van geotextiel ‘tubes’
of worsten, gevuld met schelpdieren, of met schelpdieren in schanskorven. Of het plaatsen van
palen waarop mosselen zich kunnen vasthechten.
Otpie 4: Kleischelpenvoorraad Veugelpôlle; aanbrengen van een schelpenbuffer aan de Waddenzijde van de
bestaande Veugelpôlle, direct aangrenzend aan de reeds aanwezige schelpenbank.
Optie 5: Kleivulling Westerkwelder; opvullen van de Westerkwelder tussen de stortstenen dam en de dijk
waardoor in het hele gebied kwelder kan ontstaan.

4.3.5

Oost-Ameland

Vanaf 1986 wordt op Ameland-Oost aardgas gewonnen. De gaswinning op Ameland veroorzaakt een schotelvormige bodemdaling en voorspeld is dat de maximale bodemdaling kan oplopen tot ca. 33 cm in 2020. Eind
1988 is begonnen met de monitoring van de effecten van de gaswinning op o.a. de platen van het Pinkegat
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(de Waddenkust van Oost-Ameland) en de kwelders op de Hon (natuurgebied aan de Oostkant van Ameland in
eigendom van de Dienst der Domeinen en beheerd door It Fryske Gea), de smalle strook kwelders onder de
Oerderduinen en de begraasde kwelders van het Nieuwlandsrijd (in eigendom en beheerd door ‘De Vennoot’).
Daarbij is ook gekeken naar de waterstanden, omdat die vanzelfsprekend belangrijk zijn voor het al dan niet
overstromen van de kwelders en daarmee de opslibbing. Verwacht werd dat door de bodemdaling de kwelders
frequenter door de zee werden overspoeld, met mogelijk gevolgen voor de ecologie en schade voor de
gebruikers van de kwelder Nieuwlandsrijd.
In het algemeen zijn waargenomen veranderingen vanwege de hoge dynamiek van het Waddengebied moeilijk
te relateren aan bodemdaling. Waargenomen is dat bodemdaling op de platen van het wad (het Pinkewad en
Pinkegat) grotendeels, maar veelal volledig, wordt gecompenseerd door sedimentatie en dat de platen in het
algemeen zelfs in hoogte toenemen (Eysink, 2005). Ook op de kwelders vond opslibbing plaats. Vooral dicht
bij het wad en op de oeverwallen bij de kreken laten de hoogteprofielen een hoge opslibbing zien (gem. negen
mm/j gedurende de periode 1986-2003). Verder van het wad, in de kommen en hoger op de kwelder, is de
opslibbing lager (gem. twee mm/j). Beide waarden zijn normaal voor de eilanden en de successie en
veroudering van de kweldervegetatie gaat gewoon door. Ter vergelijking: de opslibbing op vastelandskwelders
langs de noordkust ligt op ca. 10-20 mm/j (Dijkema et al., 2005a). Door de opslibbing zijn er weinig netto
effecten van de bodemdaling waarneembaar. De belangrijkste invloed is een toename van de frequentie en
omvang van overstroming door stormvloeden. Voor een deel wordt dit weer gecompenseerd door extra
slibafzetting als gevolg van de extra overstromingen.
De bodemdaling op Nieuwlandsrijd zal niet leiden tot een afname van het kwelderareaal, omdat de kwelderrand
in 1998 is gefixeerd met een stenen oeververdediging. Opslibbing gebeurt in Nieuwlandsrijd veel minder
gelijkmatig dan in het natuurgebied de Hon, omdat in Nieuwlandsrijd de grond wordt aangetrapt of de grasmat
wordt beschadigd door grazend vee. Ook in de Hon is geen regressie van de kwelderrand opgetreden
vanwege de hoge sedimentatie. Bij de kwelderrand bij de Oerderduinen treedt wel erosie op, maar de indruk
bestaat dat die erosie wordt veroorzaakt door een ondiepe priel vlak onder de kust (Eysink, 2005). Luchtfoto’s
laten zien dat tot 1979 aanwas plaatsvond en dat er daarna vooral afslag was. Na 1986 kon geen versnelde
afslag worden waargenomen. Wel blijkt sprake te zijn van een teruggang in vegetatiesuccessie (regressie) die
wordt toegeschreven aan kustafslag en aanvullend bodemdaling (Sanders et al., 2005).
In 2000 wilde men maatregelen nemen om afslag van de kwelder tegen te gaan. Er is echter geadviseerd om
geen maatregelen te nemen en af te wachten. Op Ameland heeft inmiddels weer aangroei van de kwelder
plaatsgevonden. De natuurlijke omstandigheden op Ameland waren kennelijk zodanig dat afslag en klifvorming
weer werden gevolgd door aangroei (cyclische kweldervorming).
Sinds 1980 wordt de Noordzeekust van Ameland onderhouden door zandsuppleties. Tot 1998 werden de
suppleties aangebracht in de zeereep en op het strand. Vanaf 1998 zijn de kustsuppleties uitgevoerd als
vooroeversuppleties.

4.3.6

Groninger Waddenkust

In het kader van het Waddenfonds wordt momenteel het Kwelderherstelprogramma Groningen uitgevoerd. Doel
is het vergroten van de biodiversiteit op de overgang tussen het natte wad en het vaste land. Daarbij is het
beheren van de kwelders met vee de belangrijkste beheersmaatregel. In het Beheer- en Inrichtingsplan van
Kwelderherstel Groningen (Stuurgroep Kwelderherstel Groningen, 2010) is de herinrichting beschreven. De
insteek is dat de herinrichting gericht moet zijn op het verbeteren van de biodiversiteit. Dat is haalbaar door
een intensievere beweiding. De ingrepen op de kwelders moeten daarom minimaal zijn, maar wel zodanig dat
de veeveiligheid wordt gediend.
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Hoofdpunten uit het Beheer- en Inrichtingsplan zijn (Stuurgroep Kwelderherstel Groningen, 2010):
– De verruiging moet in zes jaar worden teruggedrongen van 68% naar 10 à 20% van het areaal van de
midden- en hoge kwelder. De verruiging van de kwelders van de Dollard met riet mag in elk geval niet
toenemen of afnemen tot 30% van het areaal middenkwelder;
– Diepe greppels worden dichtgeschoven en dwarssloten opnieuw geprofileerd. Dit zorgt voor meer
veeveiligheid en een meer natuurlijke afwatering van de kwelders;
– Tijdens de herinrichting worden hoogwatervluchtplaatsen en opvanglocaties gecreëerd, vluchtroutes
opgehoogd en drinkwatervoorzieningen verbeterd;
– De gemiddelde begrazingsintensiteit moet 0,6 grootvee eenheden zijn en de begrazing moet voor
minstens 60% met runderen gebeuren;
– Voor een goede beweiding zijn grote beweidingseenheden van 50 tot 100 hectare nodig en een combinatie
van constant- en roulatiebeheer. Om het beheer te vergemakkelijken, worden sommige kwelders door
bruggen of dammen met elkaar verbonden;
– Samenwerking tussen kweldereigenaren is nodig in de vorm van een gezamenlijke beheerorganisatie.
Inmiddels is vanwege de onzekere resultaten van vernatting gekozen om niet op grote schaal ‘actieve
vernatting’ door herprofilering van greppels en dwarssloten uit te voeren.
Het Beheer- en Inrichtingsplan geeft, naast een overzicht van beheer- en inrichtingsmaatregelen, ook een
overzicht van alle ontheffingen, meldingen en tijdelijke en permanente vergunningen die voor de uitvoering van
Kwelderherstel Groningen nodig zijn (Stuurgroep Kwelderherstel Groningen, 2010).
Voor de uitvoering van het Kwelderherstelplan Groningen is de bereidheid van particuliere kweldereigenaren
van groot belang. Er is een Stuurgroep Kwelderherstel opgericht waarin de Vereniging Natuurmonumenten,
Het Groninger Landschap en de Vereniging van Oevereigenaren zitting hebben. Het Waterschap Noorderzijlvest
is als oevereigenaar bij het project betrokken. Het project is begonnen met keukentafelgesprekken over
wensen, belangen en historie rond beweiding en veeveiligheid. Deze gesprekken hebben veel kennis en inzicht
opgeleverd. Afgesproken is de Zeekweek binnen zes jaar van 60% naar 20% terug te dringen. De inrichtingsmaatregelen op kwelderniveau zullen maatwerk zijn, gericht op het vergroten van de biodiversiteit, maar ook
op het veilig in kunnen zetten van vee. Verder zijn er afspraken gemaakt over de begrazingsintensiteit. De
animo onder de eigenaren en gebruikers om aan het project mee te doen lijkt groot (onder voorbehoud van
een goede beheervergoeding) en er zijn nu genoeg intentieverklaringen ondertekend zodat in 2011 met de
uitvoering van het project wordt gestart. Dit project heeft geen waterveiligheidsaspect.

4.3.7

Afsluitdijk

In de visie ‘WaddenWerken’ van DHV, Imares en bureau Alle Hosper is een plan ontwikkeld om ten behoeve van
de veiligheid aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk een kweldergebied aan te leggen. In dit plan fungeren
zand- en luwtebanken bij Den Oever en Kornwerderzand als basis voor het ontstaansproces van de kwelders.
Rijshouten dammen op de zandplaat en luwtebanken moeten ervoor zorgen dat de Waddenzee slib op en voor
de zandplaat deponeert en zo uiteindelijk vijftienhonderd hectare kwelders vormt met een golfbrekend effect.
De hoogte van deze kwelders kan van nature de verwachte stijging van de zeespiegel volgen. Daarmee is het
gezien de onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen een adaptieve en flexibele oplossing.
Om veiligheid te bieden tegen maatgevende omstandigheden (1/10.000 jaar) wordt tegen de voet van de dijk
aan de Waddenzijde een zogenaamde zandnok voorzien. De kweldernok bestaat uit een 125 m. breed zandlichaam met een kruin op NAP + 4,25 m., bedekt met een kleiige toplaag en een flauwe vooroever van 1:20.
Met (beperkte) zandsuppletie is de zandnok op hoogte te houden bij een stijgende zeespiegel (Lammers,
2009).
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Figuur 4.4 a en b
Schetsen van de visie WaddenWerken (Lammers, 2009).

Dit idee is ontwikkeld in het kader van de verkenning ‘Toekomst Afsluitdijk’. Leeftijd, slijtage, verhoogde
veiligheidsnormen en de verwachte klimaatveranderingen maken herstel en opwaardering van de Afsluitdijk
noodzakelijk. In de verkenning ‘Toekomst Afsluitdijk’ zijn door een aantal consortia ideeën ontwikkeld om de
renovatie van de Afsluitdijk zo uit te voeren dat naast een verbetering van de veiligheid ook meerwaarde
ontstaat voor andere ambities, zoals natuur of het duurzaam opwekken van energie. In het rapport ‘Dijk en
Meer; Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk’ (Lammers, 2009) zijn vier visies uitgewerkt. Uit de
beoordeling van de ideeën blijkt dat de gewenste verbeteringen van de veiligheid zo zijn uit te voeren dat aan
de basiseisen voor de renovatie wordt voldaan en er tevens meerwaarde ontstaat voor:
– Natuur en recreatie: grote nieuwe natuurgebieden;
– Duurzaam opwekken van energie: locatie benut;
– Wegverkeer en scheepvaart: verbeteringen;
– Regionale economie;
– Icoon- en landmarkfunctie: waterbouw en innovatie.
Naar aanleiding van de ontwikkelde visies wordt vervolgonderzoek uitgevoerd om tot een voorkeursbeslissing
te komen. Daarbij zijn onder meer ook de doelmatigheid, de maatschappelijke meerwaarden en de juridische
toets aan wet- en regelgeving aandachtspunten.
Ook voor het plan ‘Waddenwerken’ is nagegaan wat de technische haalbaarheid, hydraulische en waterhuishoudkundige aspecten waren. Geconcludeerd werd dat de kwelders voor de Afsluitdijk bij maatgevende
omstandigheden niet veel, maar bij lagere waterstanden wel effect hebben omdat volume aan de dijk wordt
toegevoegd. De kwelders zijn niet essentieel voor de veiligheid, maar dragen indirect wel bij aan de stabiliteit
van de kweldernok, die wel essentieel is voor de veiligheid (Van Prooijen et al., 2010).
De kweldernok bestaat uit een zandlichaam met een kleiige toplaag. De kleiige toplaag zorgt voor een zekere
stabiliteit en zou zodanig moeten worden aangelegd dat winderosie (erosie door eolisch transport) zoveel
mogelijk wordt voorkomen. Vegetatie speelt een belangrijke rol in het vasthouden van sediment en het voorkomen van winderosie.
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4.3.8

Kwelderherstel project Balgzand

Het kwelderherstelplan Balgzand maakt onderdeel uit van het integraal kwelderherstelprogramma Waddenzee
(zie paragraaf 4.3.1). Balgzand is een ca. 7.800 ha groot Waddengebied in het meest zuidwestelijke deel van
de Waddenzee, gelegen tussen Den Helder en het voormalige Waddeneiland Wieringen. Het Balgzand bestaat
uit getijdengeulen, bij laagwater droogvallende wadplaten, slikvelden en kwelders/schorren en het gebied
maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Waddenzee. De kwelders vormen in de zomer een belangrijk
broedgebied voor enkele karakteristieke kustvogelsoorten. In het voor- en najaar trekken zeer grote aantallen
wad- en watervogels naar het Balgzand om er te ruien en te pleisteren terwijl verschillende vogelsoorten er ook
de winter doorbrengen. Voor de wad- en watervogels vormen de kwelders een belangrijke hoogwatervluchtplaats en zijn de wadplaten, prielen en geulen het foerageergebied (Dijkema en Smit, 2007). In het kader van
de Vogelrichtlijn is het gebied aangewezen voor tien soorten.
De ontstaansgeschiedenis van het Balgzand is sterk verbonden met de aanleg van de Balgzanddijk en de
Amsteldiepdijk. Ligging, bodemsamenstelling en vorm van de kwelders zijn in belangrijke mate het resultaat
van menselijk handelen. In 1985 is als compensatie voor het verlies aan kwelderareaal door dijkophoging van
de Balgzanddijk een zandstrook van 5 à 6 ha aangelegd (= compensatiekwelder) om het Van Ewijcsksluisschor
(dat in 1928 kunstmatig is ontstaan) en zijn rijshoutdammetjes geplaatst. Het huidig areaal aan buitendijkse
kwelders in Balgzand is klein en de natuurlijke afslag overtreft de natuurlijke aangroei. Omdat in dit gebied
binnendijks nauwelijks geschikte hoogwatervluchtplaatsen zijn, verdwijnen met de schorren ook de broed- en
rustbiotoop van grote aantallen vogels.
Om deze ontwikkeling te stoppen worden herstelmaatregelen uitgevoerd aan twee schorren. De werkzaamheden vinden plaats aan het ‘Kooyhoekschor’ en het ‘Van Ewijcksluisschor’. Landschap Noord-Holland wil de
schoroppervlakte terug brengen naar de situatie zoals die was voor de aanleg van Balgzanddijk. Bij de
verdediging van de schorren wordt rekening gehouden met de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee. Het
doel van het kwelderherstelproject is daarom niet om specifieke schorren te behouden, maar om duurzaam
een voldoende areaal aan hoge schorren te behouden. Er wordt geaccepteerd dat bij de dynamische
processen in het Waddengebied zowel opbouw als afbraak van kwelders hoort. Echter om te voorkomen dat
de hoge schorren sneller afslaan dan door opslibbing worden gevormd, wordt met het herstelproject een
overbrugging gemaakt naar het moment dat er op natuurlijke wijze nieuwe, hoge schorren kunnen ontstaan.
De verdediging van beide schorren vindt plaats met natuurlijke, zachte materialen. Voor de schorren wordt een
lage kade van erosiebestendige klei (die ook bij dijkverzwaringsprojecten wordt gebruikt) aangelegd, die op
haar beurt wordt beschermd door rijshouten dammen. De ruimte tussen de kleidijk en het schor wordt met
zand aangevuld. De bedoeling is dat de schorren minimaal voor een periode van 20 jaar blijven liggen.
Het kwelderherstelproject vindt tegelijkertijd plaats met de versterking van de Balgzanddijk, waardoor de
verstoring op het wad tot een minimum wordt beperkt.

4.3.9

Dijkversterking Prins Hendrikdijk en NIOZ-poldertje Texel

Bij de toetsing van de Waddenzeedijk Texel is in 2005 17 km dijk afgekeurd vanwege o.a. de onderhoudstoestand van de (gras) bekleding. De Prins Hendrikdijk is echter afgekeurd vanwege problemen met macrostabiliteit zowel binnenwaarts als buitenwaarts, erosie van het buitentalud en problemen met piping. Voor de
Prins Hendrikdijk wil men in de m.e.r een buitendijkse, zandige variant meenemen. Het gebied voor de dijk
(Waddenzee) is echter aangewezen als Natura 2000-gebied zodat voor een buitendijkse variant expliciet de
ecologische meerwaarde moet worden aangetoond ten opzichte van de ecologische waarde van het huidige
gebied. Bovendien moet er extra financiering worden aangetrokken omdat de buitendijkse variant duurder is
dan andere oplossingen.
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Om de ecologische meerwaarde aan te tonen is men voornemens om een ecologische Natura 2000-winst- en
verliesrekening op te maken. Vervolgens moet blijken of zo’n meerwaarde binnen het juridisch kader van
Natura 2000 past. Als de variant juridisch mogelijk lijkt, worden vervolgens het veiligheidsaspect en het
financiële aspect nader onderzocht.
Volgens de initiatiefnemers past dit pilotproject helemaal in de doelstellingen van het Programma Rijke
Waddenzee en het Deltaprogramma.

Figuur 4.5
Ontwerp Buitendijkse versterking Prins Hendrijkdijk (Gemeente Texel, 2011).

Uit een workshop met betrokkenen en deskundigen (17 januari 2011) kwam onder meer naar voren dat
(Gemeente Texel, 2011):
– Een buitendijkse, zandige versterking van de Prins Hendrikdijk die de meeste natuurwaarde oplevert
bestaat uit een zandlichaam, c.q. duinenrij, aansluitend aan de huidige dijk en over de volle lengte (3.3 km),
van 150 tot 200 meter breed en circa tien meter hoog (iets hoger dan de huidige dijk). Deze duinen
moeten direct begroeid raken om verstuiving te voorkomen. Ze kunnen zich ontwikkelen tot ‘grijze duinen’,
een habitat waarvoor een uitbreidingsdoelstelling geldt in Natura 2000. Twee belangrijke randvoorwaarden
zijn: in normale, dagelijkse situaties mag er geen zandverlies optreden naar de geul en in extreme situaties
mag hij niet doorbreken.
– Buiten de duinenrij moet voor de zuidelijke helft een geleidelijke overgang naar de geulrand worden
gemaakt omdat daar de afstand tot de diepe geul het smalst is (350-400 meter). Dit verondiepen lijkt meer
kansen te geven voor foeragerende vogels.
– Enkele honderden meters ten zuiden van de uitwatering is voldoende ruimte om een landtong - een
vloedhaak - te maken vanaf de duinenrij. Die vloedhaak moet zo hoog te zijn dat hij alleen bij zeer hoog
water onder loopt. Hierdoor ontstaat tussen de duinenrij en de vloedhaak een luw, ondiep gebied. Aan de
buitenkant, de geulkant van de vloedhaak kan een mossel-/oesterbank worden gemaakt om erosie aan die
zijde tegen te gaan.
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– Naar verwachting kan bij de aansluiting van de vloedhaak aan de duinenrij een stukje kwelder ontstaan.
– In het verlengde van de vloedhaak, in dezelfde richting en op ca. 200 meter afstand evenwijdig aan de
geul, kan een langgerekt eiland worden aangelegd (ca. 1 km). Dat eiland zal net als de vloedhaak alleen bij
zeer hoog water onderlopen, zodat het een uitstekende hoogwatervluchtplaats en broedplaats kan worden.
– Het gebied tussen de duinenrij en de vloedhaak en het eiland staat in open verbinding met de zee, maar
wordt ook gevoed door het zoete water dat door de gemalen wordt uitgeslagen. Er zal daar een zoet-zout
overgangsmilieu ontstaan. Dit gebied (circa 2 km lang en 0 tot 500 meter breed) wordt ondiep met
schorren en slikken en zal bij elk hoogwater onderlopen en bij laag water grotendeels droogvallen. Een
ideaal gebied voor oesters, mossels, kokkels en dus een prima foerageergebied voor wadvogels. De
verwachting is dat dit gebied een flinke ecologische meerwaarde krijgt ten opzichte van het huidige, altijd
onder water staand gebied.
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Kansen, vragen en aanbevelingen
Kwelderherstel voor de Terschellinger
Waddendijk

Zoals in paragraaf 1.2 beschreven is het doel van de verkenning om na te gaan wat de kansen, beperkingen,
randvoorwaarden, actoren en vragen voor kweldervorming langs de Waddendijk e.o. van Terschelling zijn in
het licht van waterveiligheid en andere functies. Op basis van verzamelde kennis en informatie wordt geprobeerd om de in paragraaf 1.2 geformuleerde specifieke vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en aan te
geven wat de vragen en kennisleemtes zijn en op welke aspecten eventueel nog nader ingezoomd moet
worden. Ook worden enkele aanbevelingen gedaan.

Vraag: Op welke plekken langs de Waddendijk van Terschelling is kweldervorming het meest kansrijk en
efficiënt en effectief te ontwikkelen?
De plekken langs de Waddendijk waar nog kwelderrestanten zijn of waar die vroeger waren lijken het meest
kansrijk voor kweldervorming. Niet alleen omdat hier nog kwelderrestanten of ondiepten zijn waardoor relatief
weinig sediment nodig is, maar ook omdat hier argumenten zijn voor kwelderherstel vanuit cultuurhistorisch
perspectief en er draagvlak is onder de bewoners van Terschelling. De ontwikkeling van een brede kwelderstrook voor het hele eiland lijkt minder kansrijk omdat er geen cultuurhistorische aanknopingspunten zijn voor
inpassing in het vigerende beleid en er zwaardere ingrepen nodig zijn.
Van nature vindt momenteel geen kwelderontwikkeling plaats voor de Waddendijk (en de Grië) van Terschelling.
Door het creëren van gunstige randvoorwaarden heeft zich echter achter de Griëdam relatief snel een kwelder
ontwikkeld. Hieruit blijkt dat op de locatie de Grië, die zich relatief dicht bij het wantij bevindt, genoeg sediment
in het water zit voor kweldervorming. Kennelijk was de aan de kust evenwijdige stortstenen dam met vijf
openingen goed gedimensioneerd voor kweldervorming.
Het is onduidelijk of de fysische omstandigheden op de andere plaatsen voor de Waddendijk ook zodanig zijn
dat door het creëren van de juiste randvoorwaarden kweldervorming kan optreden. Het gegeven dat erosie
van de kwelderrestanten relatief langzaam gaat (er zijn op vele plaatsen nog restanten van de
landaanwinningwerken te zien) en het lijkt alsof bij de Stryper kwelder opslibbing heeft plaatsgevonden, wijst
erop dat de stroming niet erg sterk is en dat er wellicht weinig nodig is om sedimentatie te stimuleren.
Dit is echter vooraf heel moeilijk in te schatten. Wel leert de ervaring dat maatregelen in de vorm van harde
objecten zoals dammen naast beoogde effecten (kweldervorming) soms ook tot onverwachte en ongewenste
effecten (zoals erosie) leiden op onvoorziene locaties. Ook zullen harde objecten meestal geen bijdrage
leveren aan de achterliggende problemen.

Aanbeveling: Daarom zou het goed zijn om vooraf via het toepassen van diverse modellen onder verschillende
scenario’s en voor een vooraf vastgestelde termijn zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen in mogelijke effecten
van het nemen van maatregelen op de beoogde locaties. In het algemeen is het zo dat hoe langer de termijn
is, hoe groter de ruimteschaal is. Zowel tijd- als ruimteschaal is bepalend voor de typen modellen.
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Aanbeveling: Een andere manier om meer inzicht te verkrijgen is het initiëren van een pilot en nauwgezet de
ontwikkelingen te monitoren en te vergelijken met ontwikkelingen in andere kwelderherstel projecten en te
relateren met informatie over het hele Waddensysteem (die in andere projecten wordt verzameld en via
databases beschikbaar wordt gesteld). Op deze wijze wordt niet alleen inzicht verkregen in de mogelijkheden
voor kwelderherstel voor de Waddendijk voor Terschelling, maar ook fundamentele kennis over
kweldervorming die op andere locaties toepasbaar is.

Vraag: Welke functies en waarden zouden kwelders op die plekken kunnen vervullen?
Kwelders voor de Waddendijk van Terschelling vormen een versterking van de natuurlijke diversiteit in dit
gebied. Door kweldervorming voor de Waddendijk ontstaat een interessante zachte overgang van een zoet
naar zout en van een droog naar een nat milieu met ondiepten en geleidelijke oevers. Dergelijke gradiënten
leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit vanwege de vele micro habitats en de specifieke
plantensoorten die zich hier vestigen. Ook zijn kwelders aantrekkelijk voor vogels; niet alleen vanwege de
voedselrijkdom maar ook als hoogwatervluchtplaats. Bij het proces van kwelderontwikkeling is het van belang
dat de kweldervegetaties op termijn een broedgebied kunnen vormen voor soorten als Visdief, Grote stern,
Noordse stern en Kluut, soorten die deels nu ook in kleine aantallen in de Terschellinger polder broeden, maar
daar weinig kansen krijgen. Deze soorten maken deel uit van de instandhoudingdoelen van Natura 2000-gebied
Waddenzee. Aanslibbing kan overigens het wad ook geschikter maken als foerageergebied van de Kluut
(Zumkehr, 2010). Door kwelderherstel voor de Waddendijk wordt dus een hoogwatervluchtplaats versterkt
en gecreëerd, nieuw broedgebied gemaakt en het huidige foerageergebied verbeterd; wellicht ontstaat er zelfs
een nieuwe rustplaats voor zeehonden.
Wel is het zo dat kweldervorming ten koste kan gaan van andere habitats vanwege de herverdeling van
sediment en omdat een deel van de huidige habitat aan slik- en zandplaten verandert in de habitat kwelder.
Slik- en zandplaten hebben zelf ook een hoge ecologische waarde. Maar er is en blijft nog steeds veel ruimte in
het wad voor slik- en zandplaten.
De overgangszones zullen het meest waardevol zijn als ze ontstaan door natuurlijke processen. Daarom is het
belangrijk om randvoorwaarden voor de natuurlijke processen te creëren. Maatregelen dienen gericht te zijn
op het geven van ruimte aan geomorfologische processen omdat deze processen de randvoorwaarden
scheppen voor kwelderontwikkeling en daarmee voor verhoging van de biodiversiteit. Zowel vanuit het
perspectief van natuurwaarden als vanuit het perspectief van geomorfologische processen zou de overgangszone zo groot mogelijk moeten zijn.
Zo’n overgangszone is niet alleen waardevol voor de natuur, het versterkt ook de landschappelijke waarden
en daarmee de aantrekkelijkheid van het gebied voor o.a. recreanten. De natuurlijke processen en de
nieuwe natuur leveren extra belevingswaarde op en de kwelders kunnen ook een educatieve functie
vervullen. De kwelders voor de Waddendijk zullen dankzij het fietspad op de dijk goed bereikbaar zijn, dit in
tegenstelling tot de kwelders voor de Grië die niet toegankelijk zijn voor toeristen. Wel kan de aanwezigheid
van toeristen verstorend werken voor vogels.
Mits voldoende hoog en breed dragen kwelders in principe bij aan de veiligheid doordat ze de golfenergie
absorberen waardoor er minder golfoploop tegen de dijk plaatsvindt. Naar verwachting zal vanwege de schaal
van de herstelde kwelderrestanten de bijdrage aan de veiligheid onder maatgevende omstandigheden beperkt
zijn.
Kwelderherstel voor de Waddenkust van Terschelling zou samen met andere initiatieven in het Waddengebied
een voorbeeld en experimenteerruimte kunnen zijn voor een klimaatadaptief landschap.
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Kwelderontwikkeling via het creëren van randvoorwaarden voor natuurlijke processen is een toonbeeld voor
bouwen met de natuur.
Misschien zou de kwelder op termijn ook ruimte kunnen bieden aan zilte landbouw. In de pionierszone van
kwelders groeit bijvoorbeeld zeekraal en wellicht is er ruimte om zeekraal te telen of te oogsten.

Aanbeveling: Besteed veel aandacht aan de dimensionering van de overgangszones door middel van een
zorgvuldig afwegingsproces van waarden, functies en randvoorwaarden (zoals juridische beperkingen). Daarbij
hoort ook het in beeld brengen van de huidige ecologische waarden en de toekomstige ecologische waarden.

Vraag: Welke methoden voor kweldervorming kunnen worden toegepast voor dit deel van de Waddenzee?
Het aanbod van voldoende sediment vormt een belangrijke voorwaarde voor kweldervorming. Kweldervorming
is een proces dat wordt bepaald door locatie-gebonden specifieke omstandigheden maar dat wel afhankelijk is
van de sedimentbalans van het hele systeem. Een methode waarbij de randvoorwaarden voor natuurlijke
kweldervorming worden gecreëerd verdient echter de voorkeur boven het direct aanbrengen van sediment op
de locaties omdat zo’n methode beter past bij de beleidsdoelstellingen voor de Waddenzee. In de Waddenzee
moet immers zoveel mogelijk ruimte worden gegeven aan natuurlijke processen. Bovendien levert een
methode waarbij wordt samengewerkt met natuurlijke processen de meeste meerwaarde omdat het resulteert
in een zachte, brede overgang van de zoute Waddenzee naar het eiland met veel interessante gradiënten. Ook
kan een kwelder die door natuurlijke processen is gevormd onder voorwaarde van voldoende sedimentbeschikbaarheid meegroeien met de zeespiegelstijging waardoor het hele systeem robuuster wordt.
Wel zullen de natuurlijke kweldervormende processen de nodige tijd vragen. Bij de Grië is in ca. tien jaar een
brede strook kwelder van ca. 60 meter ontstaan. Maar het is niet duidelijk of op de andere locaties de
stromingscondities vergelijkbaar zijn aan de Grië en of er voldoende sediment is voor snelle opslibbing. In
algemene zin kan het toevoegen van sediment aan het systeem wellicht bijdragen aan de daadwerkelijk
sedimentatie op lokale schaal.
De randvoorwaarden voor natuurlijke kweldervorming bestaan uit het creëren van stromingsluwe condities. Dit
kan door het maken van dammen/luwtebanken of riffen van zand, klei, rijshout, steen of schelpen. Het
materiaal of de bekleding van de luwtebanken moet worden afgestemd op de verwachtte golfaanval. Tussen
de luwtebanken moet een rustig gebied ontstaan waar sedimentatie kan plaatsvinden. Voor sedimentatie moet
het getij toegang tot de stromingsluwe zone hebben. Bij strekdammen zal dat zeker het geval zijn, maar bij
dammen parallel aan de kust moeten er voldoende openingen in de dam zijn. Uit de kwelderontwikkeling voor
de Grië blijkt dat een parallel aan de kust aangebracht stortstenen dam met voldoende openingen goed werkt
op de bewuste locatie. Ook vraagt een stortstenen dam weinig onderhoud. Toch past waarschijnlijk een
maatregel waarbij gebruik wordt gemaakt van flexibel materiaal (zoals rijshout) of meer gebiedseigen materiaal
(zand of slib) beter bij de natuurbestemming van de Waddenzee. Misschien kan zelfs worden gekozen voor een
methode die aansluit bij de al van nature voorkomende mossel- en oesterbanken of het zeegras voor de
Waddendijk van Terschelling.

Aanbeveling: Probeer vooraf via modelstudies en ervaringen elders inzicht te krijgen in de meest geschikte
oriëntatie en dimensionering van de dammen/luwtebanken. Om tot een goede keuze voor het materiaal van de
dam te komen is het belangrijk om niet alleen rekening te houden met de verwachtte golfaanval maar ook de
belangrijkste stakeholders bij het keuzeproces te betrekken. Voldoende draagvlak is immers een voorwaarde
om toestemming voor de maatregel te krijgen. Bovendien vloeit uit de keuze van het materiaal de beheerkeuze
voort.
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Vraag: Wat zijn de financiële en beheerstechnische gevolgen van deze methoden en wat is de doelmatigheid
en de doelgerichtheid daarvan?
De financiële gevolgen hangen af van de gekozen methode en de omvang van het kwelderherstel.
In algemene zin zal een dam van stortsteen relatief duur zijn, maar weinig onderhoud vragen. Met stortstenen
dammen kan niet flexibel op een veranderende zeespiegel worden ingespeeld zodat de dammen noodgedwongen moeten worden overgedimensioneerd of later moeten worden aangepast (met extra kosten).
Flexibele maatregelen als rijshoutendammen zijn in aanleg goedkoper maar er zal periodiek onderhoud en
herstel nodig zijn. Flexibele oplossingen (rijshoutdammen, maar mogelijk ook suppletie) kunnen per definitie
flexibel inspelen op een veranderde zeewaterstand. Ook de kwelder zelf zal dat het nodige beheer vragen: er
moet zwerfvuil worden opgeruimd, er is toezicht nodig indien de kwelders worden beheerd via beweiding, etc.

Aanbeveling: Probeer voor de aanleg van de kwelderwerken aan te sluiten bij relevante lopende uitvoeringsprogramma’s of projecten en onderzoeksprogramma’s. Naast kansen voor financiering van de maatregel
bieden de diverse programma’s en projecten ook mogelijkheden om gezamenlijk kennis te ontwikkelen of
beschikbaar te maken, van ervaringen elders te leren en pilots uit te voeren. Inbedding in een onderzoeksprogramma kan helpen bij het verder ontwikkelen van het uitvoeringsplan, het onderbouwen van de
maatregelen en het zoeken van financiering.

Vraag: Welk beleid is relevant voor kweldervorming? Past kweldervorming in het huidige beleid (o.a. bij de
instandhoudingdoelen van Natura 2000-gebieden)?
In de PKB-Waddenzee is vastgelegd dat in de Waddenzee zoveel mogelijk ruimte moet zijn voor natuurlijke
processen. Voor water en sediment is als doelstelling benoemd ‘een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van
de waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande geomorfologische processen en bodemkundige
processen’ en de ‘duurzame bescherming van de kwaliteit van water en bodem’. Voor kwelders is als
ontwikkelingsperspectief benoemd dat ‘het areaal meer natuurlijke kwelders is vergroot’. Met betrekking tot
het beleid voor natuur staat aangegeven dat ‘het beleid met betrekking tot natuur is gericht op een zo
natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het ecosysteem. Als natuurlijke processen de kenmerkende biodiversiteit
niet kunnen herstellen op middellange termijn, is selectief ingrijpen mogelijk. De ingreep is dan gericht op het
creëren van de juiste voorwaarden om de natuurlijke processen in gang te zetten die leiden tot de kenmerkende biodiversiteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor het herstel van zout-zoet gradiënten, voor het ingrijpen ten
behoeve van behoud en ontwikkeling van het kwelderareaal, door het stimuleren van kweldervorming en door
het uitpolderen van zomerpolders’.
In de Nota van Toelichting bij de PKB-Waddenzee staan als doelstellingen met betrekking tot kwelders: i) een
groter areaal aan natuurlijke kwelders, ii) een grotere natuurlijke morfologie en dynamiek en iii) een verbeterde
vegetatiestructuur. Bij Natuurherstel en ontwikkeling wordt o.a. gedacht vergroting van het kwelderareaal en
het herstel van geleidelijke zoet- en zoutovergangen (ministerie van VROM, 2007).
Zoals al eerder genoemd, is de Waddenzee vanwege haar uitzonderlijk natuurwaarden aangewezen als Natura
2000 gebied, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, en als belangrijk kerngebied in de
nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De gehele kwelder wordt door de Europese Habitatrichtlijn
aangemerkt als beschermde habitat en wordt onderverdeeld in de habitattype ‘zilte pionierzone’ en ‘kwelders
en schorren’. In de richtlijn staat dat de kwaliteit, dat wil zeggen de aanwezigheid van alle opeenvolgende
stadia van een kwelder en de zoet-zoutovergangen, behouden of verbeterd moet worden.
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Natura 2000 geeft aan dat voor kwelders en schorren (Habitattype 1330) dient te worden gestreefd naar het
behoud van de oppervlakte en de verbetering van de kwaliteit van de buitendijkse schorren en zilte graslanden.
De Staat van Instanthouding van dit habitattype wordt in de Waddenzee als Matig ongunstig beoordeeld. De
kwaliteit kan worden verbeterd door de aanwezige variatie aan hoogtezones, geomorfologische vormen
(groene stranden, slufters, zandige kwelders, kleiige kwelders) en beheersvormen (beweide en onbeweide
kwelders) te behouden of te herstellen.
In de tabel Kernopgaven staat onder Diversiteit van schorren en kwelders een behoudsopgave voor de
schorren en zilte graslanden (buitendijks) in de Waddenzee met alle successiestadia, zoet-zoutovergangen,
verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als hoogwatervluchtplaats voor vogels (ministerie van
Economische zaken, Landbouw & Innovatie, 2011).
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel om de kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte-, grond- en zeewater te
beschermen. Daarmee moet de diversiteit en de kwaliteit van zoete, brakke en zoute watersystemen gewaarborgd blijven. Kwelders worden in de Kaderrichtlijn Water beschouwd als graadmeters voor waterkwaliteit. Met
een speciaal ontwikkelde maatlat meet Rijkswaterstaat het oppervlak van de kwelders en samenstelling van de
vegetatie en rapporteert hierover aan Brussel.
Trilaterale afspraken kwelderbeheer
Tussen Denemarken, Duitsland en Nederland zin de volgende doelen voor kwelders in de Waddenzee
overeengekomen:
– Een groter areaal natuurlijke kwelders.
– Een grotere natuurlijke morfologie en dynamiek, waaronder natuurlijke afwateringspatronen van kunstmatige kwelders, op voorwaarde dat de huidige oppervlakte niet wordt verkleind.
– Een verbeterde natuurlijke vegetatiestructuur van kunstmatige kwelders, inclusief de pionierszone.
– Gunstige omstandigheden voor trekkende en broedende vogels.
In 2009 is de Waddenzee tot werelderfgoed benoemd. Daarbij worden de criteria gevarieerd, dynamisch en
jong en oorspronkelijk benoemd om kwelders als erfgoed te behouden.
Programma Rijke Waddenzee
Hoewel gericht op de vastelandskust zitten in het ontwikkelingstrajecten ‘Overgangen vaste land - natte wad’ in
het cluster ‘De Randen van het Wad’ goede aanknopingspunten voor kwelderherstel voor de Waddendijk. Doel
is een verzachting en bredere gradiënten in de overgang van het natte wad naar de vastelandskust vanwege
ecologische en klimaatdoelstellingen. Centrale invalshoeken zijn onder meer (Stuurgroep naar een rijke
Waddenzee):
– Jonge kwelders omdat jonge kweldervegetatie belangrijk is vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Benoemd
is dat er in het samenhangende waddensysteem een tekort is aan jonge kwelders.
– Zoet-zout omdat nu op vele plaatsen door dijken, sluizen en kades de zoete en zoute watersystemen van
elkaar zijn gescheiden waardoor o.a. vismigratie wordt bemoeilijkt.
– Klimaat omdat een geleidelijke overgang van het natte wad naar de kust bijdraagt aan de
klimaatbestendigheid van het Waddengebied. Vooral jonge kweldervegetatie is in staat sediment in te
vangen zodat de zeespiegelstijging kan worden bijgehouden en de golfenergie op dijken wordt verminderd.
– Landschapsbeleving omdat juist de overgangen tussen land en water aantrekkelijk zijn en één van de
belangrijkste kwaliteiten leveren van het Waddengebied. Mooie kusten, rijke dijken, afgewisseld met
kwelders bieden een hoge kwaliteit voor de landschapsbeleving.
Samenvattend
Dus hoewel kwelderherstel in principe het ingrijpen in het natuurlijke systeem inhoudt, lijkt kwelderherstel niet in
tegenspraak met de verschillende beleidsdoelstellingen. De maatregelen zijn immers gericht op het creëren
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van randvoorwaarden voor natuurlijke kwelderontwikkeling. Door kwelderontwikkeling ontstaan jonge kwelders
waarin het hele proces van natuurlijke successie kan plaatsvinden; dit is draagt bij aan de versterking van de
biodiversiteit. Bovendien ontstaat een interessante zachte en brede zoet-zout overgangszone. Dit sluit bijvoorbeeld goed aan bij ‘Randen van het Wad’ van het Programma Rijke Waddenzee.

Aanbeveling: gebruik de kansen die de verschillende programma’s bieden voor de uitvoering van kwelderherstel, zoals ‘Randen van het Wad’ van het Programma Rijke Waddenzee.

Aanbeveling: om daadwerkelijk tot kwelderherstel te komen lijkt het wenselijk om in het beheerplan van Natura
2000-gebied Waddenzee ruimte te laten voor de ambitie om tot kweldervorming onder de waddendijk te
komen. Ook een keuze voor het streefbeeld is belangrijk. Bijvoorbeeld voor de beheerstrategie ( bv. een
halfnatuurlijk landschap met een gevarieerde begroeiing).
Wel betekent kwelderherstel dat de habitats slikken en schorren worden ingeleverd ten gunste van de habitat
kwelders. Waarschijnlijk zal een beoordeling van het plan mede worden gebaseerd op de bijdrage aan de
natuurontwikkeling.

Aanbeveling: Het is belangrijk om vooraf zo goed mogelijk in beeld te brengen wat de mogelijke positieve en
negatieve effecten op de natuurwaarden zullen zijn en te zoeken naar mogelijkheden om de positieve en
negatieve aspecten zodanig te combineren dat per saldo een positief effect voor beschermde soorten en
habitats ontstaat.

Aanbeveling: Probeer van te voren een zo goed mogelijk beeld te krijgen van alle benodigde ontheffingen,
meldingen en tijdelijke en permanente vergunningen die nodig zijn om het project uit te voeren en begin tijdig
met overleg en afstemming met de betrokken overheden om de aanvraag voor vergunningen zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Ook is het verstandig om andere partijen die actief zijn op het gebied van natuur- en
landschapsbescherming over de vergunningaanvragen te informeren.
Binnen het Kwelderherstelprogramma Groningen is bijvoorbeeld een vergunningsmanager aangesteld die een
overzicht maakt van alle benodigde ontheffen, meldingen en vergunningen (Stuurgroep Kwelderherstel
Groningen, 2010). Tijdelijke vergunningen hebben betrekking op het realiseren van het project, permanente
vergunningen op het in gebruik hebben van het project. Eén van de vergunningen die nodig is om met de
herinrichting te kunnen beginnen, is de omgevingsvergunning in het kader van de WABO (de afkorting voor de
'Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht’. In de WABO zijn 25 bestaande vergunningen, ontheffingen en
meldingen op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten geïntegreerd tot een omgevingsvergunning die bij de betrokken gemeente moet worden aangevraagd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de
vroegere bouwvergunning, de aanlegvergunning, de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan, de
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet en de ontheffing Flora- en Faunawet. Bij toetsing aan
de Natuurbeschermingswet wordt eerst gekeken of significante effecten met zekerheid zijn uit te sluiten. Als er
significante negatieve effecten niet of voorhand zijn uit te sluiten wordt een passende beoordeling uitgevoerd.
Ook de Waterwet is van toepassing. Deze wet is eind 2009 ingevoerd en vervangt alle bestaand wet- en
regelgeving op het gebeid van waterbeheer. Voor een kwelderherstelproject moet een vergunning worden
aangevraagd bij Rijkswaterstaat.
Voor activiteiten waarbij in de bodem wordt gegraven (vanaf een aantal m²), is veelal een vergunning in het
kader van de Ontgrondingwet nodig. Voor ondiepe graafactiviteiten geldt dit niet.
Voor de aanvragen van de vergunningen moeten meestal ook een aantal onderzoeken worden verricht. Voor
ingrepen in een beschermd natuurgebied moet vanwege de Natuurbeschermingswet de Natuurtoets worden
gedaan. Daarnaast is ook een ecologisch onderzoek in het kader van de Flora- en Faunawet nodig. In de
Natuurtoets worden alle huidige natuurwaarden van het gebied op een rij gezet en wordt gekeken wat de
effecten van de werkzaamheden zijn op de natuurwaarden. Ook moet worden aangegeven welke maatregelen
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genomen kunnen worden om de negatieve effecten te verminderen of weg te nemen. Het bevoegd gezag
bepaalt vervolgens of een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig is en of deze kan
worden gegeven.
Ingrepen zijn volgens de Flora- en Faunawet eigenlijk alleen toegestaan als er een waterstaatfunctie in het
geding is. Aangetoond moet worden dat kwelderherstel zo nuttig is dat verstoring mag. Bij kwelders zijn vooral
vogels relevant. Bij de tijdelijke effecten gaat het verstoring van vogels die rusten op hoogwatervluchtplaatsen
en van broedende vogels. Bij de permanente effecten gaat het om de gevolgen voor de vegetatie en d
daarmee samenhangende biodiversiteit.

Vraag: Zijn er effecten op aangrenzende gebieden te verwachten (o.a. de Grië-Groede-Boschplaat, het
aangelegen wad en het binnendijkse gebied)? Zo ja, welke en in welke mate?
Zoals eerder genoemd, is het waddengebied een dynamisch systeem; ingrepen op de ene plaats zullen tot
effecten op ander plaatsen leiden. Op voorhand zijn deze effecten echter bijzonder moeilijk in te schatten.
Duidelijk is wel dat het aanbrengen van een luwtebank/dam bij het wantij waarschijnlijk van weinig invloed zal
zijn op de morfologie van het systeem. Als daarentegen geulen worden afgedamd of gedempt, dan kan dat tot
een reactie leiden in de vorm van migratie van de geul.
Waarschijnlijk zullen de effecten van kweldervorming voor de Waddendijk op de natuurgebieden de Groede en
de Boschplaat beperkt zijn omdat het wantij zich momenteel ter hoogte van de Groede bevindt. Wel is een
dynamisch systeem voortdurend in verandering.
Het effect van kweldervorming op de komberging van de Waddenzee kan worden berekend. De verkleining van
het getijvolume door kweldervorming hangt af van de afmeting van de kwelder. Een kwelder van bv. 250 meter
breed, 1,5 meter hoog en 2 km. lang zorgt voor een afname in getijvolume van ca. 0,75 miljoen m³. Dit is
relatief weinig. Maar er sedimenteert dus ook 0,75 miljoen m³ volume aan zand en slib, dat van elders komt.
Na aanleg van de dam voor de Grie zijn de ontwikkelingen tien jaar gemonitord, maar er is niet gekeken of de
aanleg van de dam tot een effect (zoals een geul) op een andere plaats heeft geleid. Ook is niet nagegaan in
hoeverre het gesedimenteerde materiaal uit afgestroomd materiaal van de Grië zelf bestaat. Volgens De Vlas
(persoonlijke mededeling) is het aandeel slib in het waddenzeewater onder de eilanden relatief laag. Het
zwevend materiaal onder de eilanden bestaat vooral uit zand; ca. 10% bestaat uit slib. Maar kennelijk zijn de
omstandigheden door de dam zodanig dat het slib achter de dam kan neerslaan en er in 20 jaar een kleine
strook is opgehoogd. Vanwege het relatief lage aandeel slib in het waddenzeewater, is naar verwachting het
effect van de opslibbing achter de dam op het hele waddensysteem klein. Wel is de vraag of er genoeg slib in
het systeem zit om grotere stukken langs de Waddenkust van Terschelling op te hogen.

Vraag: Wat zou een mogelijke reden zijn voor het verdwijnen van de huidige kwelders voor de Terschellinger
Waddendijk?
Een getijdensysteem is nooit in evenwicht: het is een dynamisch systeem dat van nature voordurend aan het
veranderen is. Geulen en stromingen verplaatsen zich, zand verstuift en er vindt telkens nieuwe duinvorming of
juist afslag of verstuiving plaats, zandplaten verhelen aan de koppen van de eilanden, in de stroomluwte
groeien kwelders aan die soms ook weer afslaan en de eilanden bewegen richting kust. De geschiedenis van
de Terschellinger kwelders voor de Waddendijk laat zien dat op dit moment de natuurlijke tendens is dat hier
kwelders verdwijnen. Wel kunnen menselijke ingrepen als het verkleinen van het getijdenbekken de processen
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beïnvloeden. Waarschijnlijk hebben zowel de aanleg van de Afsluitdijk als de aanleg van de Waddendijk zelf, de
afslag van de kwelderrestanten versterkt. Door de afsluiting van de Zuiderzee werd het getijdebekken kleiner,
met als gevolg sterkere stromingen op de Waddenzee. De Waddendijk keert bij storm de golven en
waarschijnlijk wordt door de golfterugslag juist sediment afgevoerd.
Ook is na de aanleg van de Waddendijk de noodzaak tot beheer van de kwelders afgenomen wat heeft bijgedragen aan het verdwijnen van de kwelders voor de Waddendijk van Terschelling.
Met zandsuppletie en de aanleg van dijken proberen we de dynamiek te beheersen en de Waddeneilanden en
de duinen op hun plek te houden en de polders te beschermen.
De erosie en afslag van de kwelders voor de Terschellinger Waddenkust gaat relatief langzaam en nog steeds
zijn er restanten van oude rijshoutdammen en zijn patronen van greppels in de kwelders te herkennen.
Kennelijk is de stroming niet bijzonder sterk. De kweldervorming achter de stortstenen dam bij de Grië laat
zien dat het proces van erosie en afslag kan omslaan in opslibbing en kwelderaangroei.
Hoewel dus momenteel van nature voor de Waddendijk van Terschelling geen aangroei van kwelders plaatsvindt, kan wanneer gunstige randvoorwaarden worden gecreëerd kweldervorming plaatsvinden. Dit wordt ook
geïllustreerd door de grootschalige kwelderontwikkeling op de Groede en de Boschplaat die plaatsvond na de
aanleg van de stuifdijk tussen Terschelling en de Boschplaat. De Groede en de Boschplaat klinken nu in, de
vegetatie veroudert en er vindt erosie aan de eilandstaart plaats.

Aanbeveling: Om een beter inzicht te krijgen in de precieze oorzaak van het verdwijnen van de kwelders voor
de Terschellinger Waddendijk is nadere studie nodig.

Vraag: Welke actoren zouden betrokken moeten worden bij het initiëren en/of het daadwerkelijk uitvoeren van
projecten gericht op kweldervorming in termen van verantwoordelijkheden, deskundigheid, beheermatig en
ervaring?
Belangrijk is om vroegtijdig zoveel mogelijk stakeholders bij de verdere ontwikkeling van het plan de betrekken
via communicatie (het informeren over de plannen) en participatie (het gezamenlijk ontwikkelen van de
plannen). Niet alleen vergroot dit het draagvlak, maar er is ook ontzettend veel deskundigheid aanwezig bij de
verschillende stakeholders. Om verwarring en teleurstelling te voorkomen is het echter wel belangrijk om
vroegtijdig de rollen, verantwoordelijkheden en het beslissingsrecht voor zowel het plan als de eventuele
uitvoering helder te schetsen. Uiteindelijk hangt het al of niet uitvoeren van het plan af van eventuele
financieringsmogelijkheden en toestemming c.q. vergunningen in het kader van de verschillende wetgeving.
Zoals beschreven heeft een kwelderherstel-project veel verschillende aspecten (zoals natuurwaarden, landschap, cultuurhistorie, fysische processen) en moet passen in of afgestemd worden met een veelheid aan
beleidsdoelstellingen. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin af te stemmen met de diverse verantwoordelijke overheden, betrokkenen uit of bij het gebied (bewoners, ondernemers en toeristen) en maatschappelijke
organisaties of programma’s gericht op het Waddengebied. Bijvoorbeeld bij het Programma ‘Naar een Rijke
Waddenzee’. Ook kan worden geprobeerd om bij de uitvoering van maatregelen zoveel mogelijk aan te sluiten
bij (lopende) dijkversterkingsplannen. Als de versterking van het voorland daadwerkelijk werkt dan zijn de baten
hoog, omdat dan andere dure oplossingen uit kunnen blijven. Ook een kwestie die aandacht moet krijgen is
hoe het zit met de basiskustlijn wanneer daadwerkelijk een overgangsgebied tussen eiland en wad wordt
gecreëerd. Wettelijk is vastgelegd dat de basiskustlijn moet worden behouden. Op dit moment loopt de
basiskustlijn langs de dijk.
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Te betrekken actoren:
Bewoners Terschelling
Lokale Belangenvereningen / Maatschappelijke organisaties
– Stichting Ons Schellingerland (cultuurhistorie)
– Platform Duurzaam Landschap Terschelling (landschap en natuur)
– Schylge myn lântse (Cultuurhistorische vereniging van Terschelling)
– Etc.
Ondernemers
– Agrarische ondernemers
– Toerisme
– Etc.
Nationale Overheden
– Ministerie voor Economische zaken, Landbouw & Infrastructuur (natuur, landschap)
– Ministerie voor Infrastructuur en Milieu (waterveiligheid, milieukwaliteit)
– Ministerie van Financiën, Dienst der Domeinen
Regionale Overheden
– Provincie Fryslân (natuur en gebiedsontwikkeling)
– Wetterskip Fryslân (waterveiligheid)
Lokale Overheden
– Gemeente Terschelling (belangen bewoners gemeente Terschelling)
Belangenverenigingen Waddenzee en Waddengebied
– Waddenvereniging
– Fryske Gea
– Etc.
Op voorhand lijkt een lokale vereniging of overheid de meest logische trekker of aanjager van het project
omdat vooral bij de eilandbewoners de wens tot kwelderherstel leeft. Maar uitvoering van zo’n project is
meestal een complex en langdurig project dat veel vraagt van lokale organisaties. Bovendien komen er bij en
na de uitvoering direct aspecten kijken als eigendom en beheer. De Grië is particulier bezit, maar de andere
kwelderrestanten zijn domeingronden. Van wie zullen de eventueel ontwikkelde of herstelde kweldergebieden
zijn. En wie moet ze beheren. In elk geval is het belangrijk om hier vanaf het begin over na te denken, en ook
deze organisaties in het project te betrekken. Daarom kan wellicht een specifieke organisatie (zoals DLG of
voor dit doel opgerichte organisatie) gevraagd worden om als trekker van het project te fungeren.
Later zou voor het beheer een stichting of vereniging opgericht kunnen worden die eventueel voor haar
activiteiten ten behoeve van het realiseren van beleidsdoelstelling voor het Waddengebied een financiering kan
ontvangen.

Aanbeveling: Ontwerp een helder en transparant proces waarbij voor zowel de planvorming als de uitvoering
van het project duidelijk is welke rollen en rechten (bijvoorbeeld inspraakrecht, adviesrecht of beslissingsrecht)
de verschillen partijen hebben.
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Vraag: Welke vervolgstappen moeten worden gezet?
Uit de gesprekken met de diverse betrokkenen en deskundigen is gebleken dat er verschillende meningen zijn
over zowel het doel, de wenselijkheid, de schaal en de fysische en wettelijke mogelijkheden tot kwelderherstel
voor de Waddendijk op Terschelling. Uit het Gebiedsproces en uit de gesprekken met vertegenwoordigers van
lokale organisaties voor cultuurhistorie en natuur- en landschapsbehoud blijkt dat onder de Terschellinger
bevolking draagvlak is voor kwelderherstel. Zij waarderen de processen die in een kwelderherstelproces plaats
vinden, de nieuwe natuur die zich hier ontwikkelt en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van
kwelders. Zij vinden het interessant en waardevol en hopen dat het ook kan bijdragen aan het opvangen van de
effecten van klimaatverandering.

Aanbeveling: Het organiseren van een proces om draagvlak en motivatie voor kwelderherstel /vorming
Terschellinger Waddenkust verder te verkennen en te vergroten en een zo gedragen mogelijk doelstelling te
formuleren.
Gezamenlijk moeten de doelstellingen en randvoorwaarden worden geformuleerd waaraan kwelderherstel /
ontwikkeling moet voldoen. Hiervoor is naast lokale kennis en ervaring waarschijnlijk ook input vanuit het beleid
en locatie-specifieke wetenschappelijke input nodig. Bijvoorbeeld analyses om te gaan of het terugwinnen van
land extra veiligheid kan opleveren en of en welke effecten er eventueel op andere plaatsen kunnen optreden.
Waarschijnlijk zal door zo’n proces steeds meer zicht komen op het draagvlak en de motivatie van de
betrokkenen en daarmee ook helder worden wie het plan verder gaat brengen via de ontwikkeling van een
concreet plan en het zoeken van financiering.
De ontwikkeling van een gedegen projectplan waarin een weloverwogen keuze wordt gemaakt voor bepaalde
maatregelen vormt op zichzelf al een fase in het project.
In deze fase is het belangrijk is om een goede afweging te maken: je krijgt een nieuwe habitat die ten koste
gaat van een andere. Is het een verbetering? Wat kost het? Wie moet dat betalen? Voor wie levert het wat op?
Wie gaat het beheren? Waar wil je het? Hoe wil je het? En waarom wil je het? Bij de Grië wordt bijvoorbeeld de
afslagrand inmiddels al door een dam beschermd. Waarom wil je daar nog meer? Daarom lijkt het logischer
om de andere voormalige kwelders te herstellen. Op welke schaal? (N.B. er lijken vooral kansen voor
kleinschalig kwelderherstel te zijn).
Voor zo’n afweging zijn de geformuleerde randvoorwaarden heel belangrijk (denk bijvoorbeeld aan de keuze
voor het materiaal: moet dat duurzaam zijn, gebiedseigen of flexibel).
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Bijlage 1 Namen van gesproken betrokkenen
en deskundigen en personen die
informatie hebben opgestuurd

Begeleidingsgroep
Dhr. T. van der Valk - Gemeente Terschelling
Dhr. J. van der Velde - Wetterskip Fryslân
Dhr. P. op ’t Hof - Dienst Landelijk Gebied
Dhr. M. Engelmoer - Provincie Fryslân

Betrokkenen en deskundigen
Dhr. J. Smit - Stichting Ons Schellingerland
Dhr. R. van Zandwijk - Voorzitter Platform Duurzaam Landschap Terschelling
Dhr. W. van Dieren - IMSA en lid van het Platform Duurzaam Landschap Terschelling
Dhr. K. Dijkema - IMARES, onderdeel van Wageningen UR
Dhr. W. van Duin - IMARES, onderdeel van Wageningen UR
Dhr. P. Slim - Alterra, onderdeel van Wageningen UR
Mevr. A. de Groot - Wageningen UR
Dhr. B. van der Valk - Deltares
Dhr. V. de Jonge - Universiteit Hull
Dhr. E. Lofvers - RWS Waterdienst
Dhr. J. de Vlas - RWS Waterdienst
Dhr. M. Hanzen - RWS Archief
Dhr. H. Jongerius - RWS Archief
Dhr. B. Kers - Data Dienst Rijkswaterstaat
Dhr. A. Nicolai - Rijkswaterstaat Noord
Mevr. M. Vroom - eerder werkzaam bij RIKZ
Dhr. W. Schoorlemmer - Programma Rijke Wadden
Mevr. A. Woudstra - Waddenvereniging
Dhr. A. Kok - Vitens
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Bijlage 2 Buitendijkse gronden Waddenzijde
Terschelling in 1850, 1900, 1950
en 1990 op basis van historische
kaarten
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Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is
‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde
en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij
te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer
40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en China), 6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR
wereldwijd tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken
en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines
vormen het hart van de Wageningen Aanpak.
Alterra Wageningen UR is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving en bundelt een grote hoeveelheid expertise op
het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu,
bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc.

Kweldervorming langs de Terschellinger
Waddendijk
Een verkenning naar kansen, beperkingen en vragen rond kweldervorming langs
de Waddendijk e.o. van Terschelling
Alterra-rapport 2172
ISSN 1566-7197

Meer informatie: www.alterra.wur.nl

J.M. van Loon - Steensma

