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Macro economie
De ruimtelijke schaal van de gehele Waddenzee en de kombergingsgebieden 
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De boekhouding
Volume ontwikkelingen op basis van 
metingen: vaklodingen, 
hoogtemetingen kwelders, enz.

Langlopende waarnemingen en 
analyses

Vermaas, T. & V. Marges, 2015. Detailanalyse 

volumeveranderingen rondom Ameland 

Stuurgroep hydrografisch-sedimentologisch en biologisch 

ecologisch onderzoek met betrekking tot de winning van 

zand in de Waddenzee c.a. (1981) Zandwinning in de 

waddenzee; Resultaten van een hydrografisch-

sedimentologisch en biologisch-ecologisch onderzoek.

RWS, 1944,Verdieping 

van het Zeegat van het 

Vlie
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Inflatiecorrectie
De zeespiegel is het referentieniveau voor (de functies van het zand en slib in) 
de Waddenzee
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Zwart geld
Zand en Slib

Bron en processen aanvoer van slib anders dan van zand

Slib uit de Noordzee; Zand uit de kustzone en buitendelta’s

Slib ligt op andere plekken dan zand

Geen meetgegevens die op grootschalige veranderingen wijzen
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Onder de Streep

Macro-

economie

Op de schaal van de Waddenzee & 

kombergingsgebieden

De 

boekhouding 

Neemt het volume van zand en slib van 

jaar op jaar toe

Inflatie 

correctie 

Meer dan nodig is voor het volgen van 

de stijgende zeespiegel

De Waddenzee wordt daardoor –

gemiddeld- ondieper

Zwart geld Slib uit de Noordzee; 

Zand uit kustzone en buitendelta’s
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De rijkdom aan zand en slib is niet gelijk verdeeld over de Waddenzee en 
binnen de kombergingsgebieden 

Bijvoorbeeld lange termijn sedimentatie vastelandskust Fryslân

De verdeling

Situatie Jaren ’30
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De rijkdom aan zand en slib is niet gelijk verdeeld over de Waddenzee en 
binnen de kombergingsgebieden 

Bijvoorbeeld lange termijn sedimentatie vastelandskust Fryslân

De verdeling

Terschelling

Vlakte van 

Oosterbierum

Abt

Tot in de jaren ‘70 gerelegde

beurtvaartdienst Ameland-

Harlingen-Leeuwarden v.v.

Einde vanwege toenemende

verondieping 

Situatie 2010-2011
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Lange termijn sedimentatie vastelandskust Fryslân doorgaand proces

Kaart toont verhoging (rood) en verlaging (blauw) periode 1992/1993 –
2010/2011

Gebied met sedimentatie (rood) Strekt zich uit tot Holwerd 

De verdeling

Terschelling

Vlakte van 

Oosterbierum

Abt Holwerd

Dat komt niet alleen door aanleg van de Afsluitdijk, ruim 
daarvoor al verlanding en bedijking Middelzee

Sedimentatie langs vasteland ook in Groningen: 
Noordpolderzijl problematiek
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Gevolgen voor veiligheid, bereikbaarheid, natuur en andere functies

Bijvoorbeeld lange termijn sedimentatie vastelandskust Fryslân

• Mede oorzaak van de vaarwegproblematiek Holwerd-Ameland

• Geleidelijk ander waddenmilieu met langere droogvalduur

• Verbinding met achterland, bijvoorbeeld voor zoet-zout overgangen en 
vismigratie steeds lastiger

• Versterkte voorlandfunctie: afname golfaanval   

• Bufferfunctie bij versnelde zeespiegelstijging?

Waardering / beoordeling op basis van beleid en beheer  op korte en 
lange termijn

Kennisprogramma PRW & RWS Morfologie & 
Sedimenthuishouding voor beheer & beleid

Te rijk ?
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