
Berekening opslibbing en overstroming

Resultaat
1) Sedimentatie 1986>2014>2040 met en zonder 

bodemdaling (D)

2) Overstroming bij elke getijhoogte in loop van 

periode 1986-2040 (E) 

3) Overstromingskans gedurende de hele periode 

1986-2040 met en zonder bodemdaling

Bert Brinkman

Alma de Groot

Jan Tjalling vd Wal

Doel
Reconstructie opslibbing en overstromingskans Hon 

en Neerlands Reid 1986-2014 en voorspelling tot aan 

2040, met ruimtelijke verdeling. 

De resultaten (overstromingskans en –frequentie) 

dienen weer om vegetatieveranderingen (mede) te 

verklaren en het risico voor bodembroedende vogels 

te berekenen.

Rekenresultaat: welk gebied wordt rond 2040 nog overstroomd bij een getij van +160 cm? 

Boven: naar verwachting; onder: ingeval er géén bodemdaling zou zijn geweest. 

Sedimentatie-erosiemetingen (SEB) 1993-2014 met rekenresultaat. De nummering begint vlak 

bij de waddenkant. Blauw=gemeten, rood = berekend. Linker 6: Neerlands Reid, rechter 6: Hon
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Rekenresultaat: hoeveel sedimenteert er rond 2040? Boven: wel bodemdaling, onder: wanneer 

er geen bodemdaling zou zijn geweest (cm/periode van 5 jaar). 

Afstand tot de kwelderrand (in dit voorbeeld de wadkant). Dat is dan de bron van het slib. Hoe 

verder weg, hoe minder er te bezinken overblijft. In het model wordt een mix gebruikt van wat als 

rand wordt beschouwd: ook een zekere afstand de geulen in wordt als optie meegenomen. 

Uitkomsten zijn fout
1) De SEB-metingen bleken niet representatief voor 

het hele Neerlands Reid 

2) Daardoor is de sedimentatie overschat

3) En dus is de capaciteit om de bodemdaling bij te 

houden te gunstig berekend

Uitgangsdata
Kwantitatief: AHN3 voor 2014 (A), en sedimentatie-

erosie-metingen 1993-2014 op beperkt aantal punten 

op beide kwelders (B, C).

Kwalitatief: kleidiktes op Neerlandsreid.

Niet bruikbaar geacht (niet betrouwbaar/ nauwkeurig 

genoeg): overige hoogtemetingen.

Data in de tijd
Waterstanden (geïnterpoleerd, waarde elke 10 

minuten), slibgehaltes Waddenzeewater (uit 

modelberekeningen: geschat, dus). Voor toekomst 

door EcoCurves berekend adhv huidige 

karakteristieken en verwachte zeespiegelstijging.

Herstel
De rekenexercitie (en modelafregeling) wordt eind 

2017 herhaald waarbij reconstructie en gebruik van 

oudere hoogtedata belangrijk is

Methode
1) Berekening achterwaarts 2014>1986, om 

uitgangspositie voor 1986 te krijgen 

(maaiveldhoogte bij begin bodemdaling). 

2) Bezinking afhankelijk van afstand tot kreken en 

wadrand (C), met bijhouden massabalans

3) IJking op SEB-metingen (B)


