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Kwelders en waterveiligheid

Alma de Groot

Kwelder (= schor)

 buitendijks, onder invloed van getij
 begroeid met (zoutminnende) planten
 luwte
 opslibbing, met kleiig sediment
 randen van Waddenzee, Dollard, Zuidwestelijke Delta
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Kwelders en waterveiligheid

 nut voor waterkering:
● golfremming
● stabiliteit
● meegroeien met de zee

 officieel onderdeel waterkering in Groot-Brittannië en
Duitsland

Golfreductie

ideaal = brede,
hoge kwelder

meer golfreductie

Kwelderbreedte (m)

berekeningen Deltares,
Van Loon et al. 2012
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Kwelder

 ondergrens: Gemiddeld Hoog Water
 bovengrens: 5x per jaar overstroomd
 zonering zoutminnende planten
 dynamisch in ruimte en tijd: opslibben & afslaan

foto: Alma de Groot

foto: Alma de Groot

foto: Alma de Groot

Flora en fauna

 zoutminnende planten
 vogels
● broedvogels: scholekster, tureluur, kluut, visdief,
kokmeeuw, veldleeuwerik, graspieper, ...

● overwinteren: ganzen, ...
● hoogwatervluchtplaats: steltlopers, ..

 overig
● insecten
● hazen

foto’s: Alma de Groot
foto: Alma de Groot
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Kwelderbeheer & issues
• issues:
inpoldering, verstarring, onnatuurlijke afwatering,
coastal squeeze, veroudering, ‘verkweking’,
broedvogels
• beheer: beweiding, maaien, greppelen, ...

foto: Alma de Groot

foto: Willem van Duin

DP Waddengebied 2012: Kwelderzoekkaart

 kwelder heeft nut voor waterveiligheid
 sommige plekken geschikter dan andere
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Case: kwelder inzetten voor waterveiligheid

 (toegevoegde) waarde voor natuur
 ontwerpsessie hypothetische case
 ontwerp èn proces scoren op:
● ‘conflicten’ waterveiligheid - natuur
● kennisbehoefte

geul

geul

hoge wadplaten (foerageergebied)

mijnslakken

binnendijks

kwelder
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CASE

Uitleg case

 kleine, afslaande kwelder in oosten
 groot foerageergebied op hoog wad in oosten
 geul in westen
 stort van mijnslakken in westen langs dijk
 (eventueel: uitwatering in midden)
 tekort aan broedgebied
 erg kleine HVP
 (evt: ligplaats zeehonden langs geul)
 geen zoet-zout overgang
 dijk wordt in toekomst op hoogte afgekeurd
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geul

geul

hoge wadplaten (foerageergebied)
10 m

mijnslakken

tekort aan HVP en
broedgelegenheid
afslag

binnendijks

restje oude,
hoge kwelder

kwelder
dijk wordt in toekomst
op hoogte afgekeurd

Stimuleren van kwelderontwikkeling

 Luwte en ondiepte creeëren
● grond storten/opbrengen
(niet te hoog! tot rond gemiddeld hoogwater)

● rijshout dammen met bezinkvelden
● luwtedam
● ontwatering
● eens een kreek blijft een kreek
● geotubes?
● mossel- en oesterriffen?

foto: Alma de Groot
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Checklist: kwaliteitsaspecten kwelder

 Morfologie
● natuurlijke processen
● natuurlijk krekensysteem
● gradient in hoogte
● een te hoge kwelder is geen kwelder!
● dynamiek in ruimte en tijd
● heeft ruimte om in hoogte en breedte te groeien

foto: Alma de Groot

Checklist: kwaliteitsaspecten kwelder

 Ecologie
● alle zones aanwezig
● zachte overgang naar wad
● goede kwaliteit van water en bodem
● vegetatiebeheer
● vogels:
● geen hoge predatiedruk (vossen etc.)
● geen gevaarlijke situaties (windmolens)
● rust (geen recreatie, honden, ...)

foto: Alma de Groot

foto: Alma de Groot
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Wetgeving

 Natura 2000
● ingrepen niet zo maar toegestaan
● inwisselen van ene habitattype door andere niet
zomaar toegestaan

 Kaderrichtlijn Water
● oppervlakte en kwaliteit

 PKB Waddenzee & Trilaterale afspraken
● natuurlijkheid

Wat als...

 uitwatering in midden
 windmolens langs dijk
 meer recreatie gewenst: pad en vogelkijkhut
 predatie door vossen
 zeehondenligplaats
 kwelder moet minimumhoogte hebben
 kwelder met baggerslib maken
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Functionele relaties
begrazing door
wilde dieren

fauna

begrazing door
landbouwhuisdieren

vegetatie
(soorten, bedekking, structuur)

hoogte (overstromingsfrequentie), bodem,
drainage, sedimentatiesnelheid

Kwelders en kwelderwerken

foto: Alma de Groot

foto: Alma de Groot

foto: Alma de Groot

foto: RWS
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