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∗ Kwelders: 
∗ Waarden (natuur, veiligheid)
∗ Ontwikkeling, herstel en beheer
∗ Beleving

Inhoud





Waarom kwelderherstel?
• Current area of mainland salt marsh reduced compared to historic references
• Main cause: embankments

• 6e Ministerial Waddenconference Esbjerg (1991)
  Final declaration: restore mainland salt marshes by de-embanking summerpolders

(Dijkema 1987; Esselink 2000)
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1. Hoge 
natuurwaarden
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∗ 974 (+ 2…) soorten en 33 vegetatietypen

∗ 221 soorten en 26 vegetatietypen zijn zeldzaam en/of 
kenmerkend voor kustgebieden

Waarmee de internationale betekenis voor de biodiversiteit 
van dit gebied, als onderdeel van het Natura2000-gebied de 
Waddenzee, overtuigend is  bevestigd!

Inventarisatie biodiversiteit (2011):



2. Kustbescherming



Principe van een kwelder



Kwelders kunnen zich aanpassen aan 
zeespiegelstijging en bodemdaling 
door opslibbing

Dijken worden beschermd door 
voorliggende kwelders

Klimaat proof !!







1. Proefverkweldering Noarderleech (2001)
2. Herinrichting Holwerd-west (2004)
3. Verkweldering Bildtpollen (2009)
4. Hallumerryt (2011-2012)

3. Kwelderherstel
 in Noard Fryslân Bûtendyks





EU Life Nature project Noard-Fryslân Bûtendyks



Restoration site (135 ha)

Salt marsh

Sedimentation fields

Summerpolders

Projectgebied Noard Fryslân Bûtendyks



Holwert west



Verkweldering Bildtpollen



verbeteren waterafvoer vanuit de Friese boezem

herstel van een zoet zout overgang in het kwelderlandschap





natuurlijker kwelders aan de vastelandkust

een zoet-zout overgang voor het kombergingsgebied 
van het  Amelander zeegat

visstand in binnenwater, wad en Noordzee

Natuurdoelen



4. Kwelderbeheer



Begrazing vergroot de biodiversiteit

year

-1 0 1 2 3

sp
ec

ie
s 

ric
hn

es
s 

 (#
/1

6 
m

2 )

0

4

8

12

16

grazed     (n = 36)
exclosed  (n = 36)

breach

PERMANENT  PLOTS





∗ Veiligheid !!
∗ Evacuatieplan:

∗ Waarschuwingssysteem voor hoogwaters
∗ Inrichting veeroutes en dijkovergangen; tijdelijke 

opvang
∗ Organisatie van de evacuatie: stuurgroep en 

“rayonhoofden”

Vee op de kwelder 







∗ Vanaf de dijk (met of zonder fiets of kijker)
∗ Voorzieningen: dijkovergangen, bankjes, informatie bordjes, 

klaphekjes en veeroosters, fietspad over de dijk

∗ Via wandelpaden over de kwelder
∗ Voorzieningen: routemarkering, klaphekjes, bruggen, folders. 

Geen fietspaden!!!

∗ Kweldercentrum
∗ Voorzieningen: centrum zelf (gebouw en inrichting, onderhoud), 

samenwerking met regionale bedrijven, arrangementen, 
infrastructuur, parkeren, laarzenspoelplek, koffie…,

Kortom: een boel te beleven



Kweldercentrum in aanbouw



∗ Er is veel te beleven voor de Diek: kwelderherstel leidt 
tot hoge biodiversiteit

∗ Kwelders zorgen voor veiligheid: dit is onvoldoende 
bekend en zelfs onbemind!

∗ Educatief en informatief kan er nog veel gebeuren: er 
is zoveel te vertellen en te (laten) zien!!!! 
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