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Thema’s in tijd en ruimte

• Ondergrond-Waddengebied

• Evolutie-Waddengebied

• Morfodynamiek-Waddenzee

• Doelstelling :  Identificeren van kennisleemtes en 

onderzoeksvragen betreffende de ondergrond, evolutie en 

morfodynamiek van het Waddengebied t.b.v. de duurzame 

ontwikkeling van het gebied



Ondergrond Waddengebied

(geologische tijdschaal)



Geologisch profiel Waddengebied

SW NE

Verschillende structurele elementen ~verschillen in geologische geschiedenis

~ Grote laterale verschillen in opbouw en fysische chemische eigenschappen                  

van gesteente en vloeistoffen

Invloed Zout?

Invloed Breuken?

Invloed vloeistoffen (water, gas)?

Krijtkalk

‘Zout’/seal

Gas source rock

Reservoir

150 km



Zechstein Groep 

Dikte Zechstein Groep  & breuken aan basis

Relatie breuken – zoutstructuren 

Wat is de invloed in tijd en ruimte van zoutwinning op 

spanningsveranderingen boven het zout (overburden) 

/drukveranderingen in ,en kwaliteit van, grondwater , 

en op bodembeweging?

Kennisleemte: elastische eigenschappen ‘overburden’



Temperatuurverdeling ondergrond

~aardwarmtewinning (duurzame energie)

Temperatuurverdeling  op 2500 m diepte

T_gradient 

>40oC/km

Grote laterale variatie in temperatuur

 

Invloed zoutstructuren op 

temperatuurverdeling 

ondergrond

Wat zijn mogelijkheden en 

gevolgen aardwarmtewinning?

Kennisleemten, o.a.

•Geothermische parameters (o.m. 

warmtegeleidend vermogen)

•Mechanismen die 

temperatuurverdeling beinvloeden



Gaswinning
(3D seismiek ontbreekt in Westelijk Waddengebied)

Onderzoeksvelden
Invloed gaswinning op spannings-

veranderingen en poriedruk in 

overburden in tijd en ruimte, t.b.v. 

gedetailleerde bepaling vorm 

bodemdalingschotel in tijd en ruimte 

Kwantificeren natuurlijke bodembeweging 

in Waddengebied op verschillende tijd en 

ruimteschaal

Grondwatersystemen

Onderzoeksvelden:
Interactie geïnduceerde bodembeweging door 

gas/zoutwinning, grondwateronttrekking, 

peilbeheersing, zeespiegelstijging, verandering 

neerslag-en verdampingspatroon en invloed op 

kwaliteit en kwantiteit grondwater

Relatie morfodynamiek, ontwikkeling zoetwaterlens

en relatie ecologie



Doorwerking geologische structuren en processen op 

recente en huidige ontwikkeling

Diepte basis Noordzee Supergroep 

Dikte Onder & Midden Noordzee Groep 

Grote diepe breuksystemen zijn actief 

tot in Cenozoicum 
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(Peter Vos e.a. 2008)

Onderzoeksveld: Relatie diepe geologie op Pleistocene en Holocene ontwikkeling Waddengebied



Evolutie Waddengebied

(recente geologische ontwikkeling

tijdsschaal: jaren – 10000-en jaren)



Basislaag: ontwikkeling bodem Waddengebied, mede via 

invloed op hydraulica & hydrologie, van invloed op:
1. ecologische kwaliteiten (een van de belangrijkste dragers) 

2. veiligheid, gebruiksfuncties en economische waarden

Lange en korte termijn!



- Invloed op hoogteligging 

Pleistoceen?

- Relatieve 
zeespiegelstijging(snel-
heid)?

- Indicatoren?
- Duur?
- Regionale verschillen 

ontwikkeling Wadden?
- Ontwikkeling veen?

11 KA: forebulge-hoogte 
(m) t.o.v. huidige situatie 
(model Steffen 2006 & Vink et 

al. 2007)

In hoeverre is een Pleistocene/Holocene relatieve zeespiegelstijgingsontwikkeling (mede 

bepaald door een forebulge-ontwikkeling) bepalend voor de ontwikkeling van het 

Waddengebied en het aangrenzende vasteland?



800 AD

De Holocene ontwikkeling van het Waddengebied: in hoeverre is de Holocene opbouw 

(het geheugen) van het Waddensysteem bepalend voor de huidige geomorfologie en de 

geomorfologische processen? 

Invloed morfologie op mens en vice versa?:

- In hoeverre heeft het 

menselijk handelen de 

morfologische ontwikkeling 

beinvloedt en vice versa? 

- In hoeverre bepaalt de 

Holocene ontwikkeling de 

huidige ontwikkeling nog?

- In hoeverre kunnen de  

gereconstrueerde 

Holocene 

Waddensystemen een 

sleutel vormen voor 

verbetering/ontwikkeling 

van lange-termijn 

modellen? 

- Gedetailleerder beeld 

noodzaak!

Multidisciplinair onderzoek: mens en morfologische ontwikkeling



Duinboog-
complex

Washover-
complex

Eilandstaart-
complex

Eilandkop Strand & 
vooroever

Kan herstel geomorfologische elementen op de eilanden de 

zeespiegelstijging via sedimentatie opvangen en de pioniersbiotiek 

duurzaam herstellen? 

 Noordzee Wadden 

Multidisciplinaire onderzoeksschool windtransport?



Herstel onderdelen Waddenzee

• Kennisleemtes

• Tot welke zeespiegelstijgingsnelheid overleven de kwelders de 

zeespiegelstijging?

• Hoe vormen platen zich en wat is hun toekomst als het klimaat verandert?

• Wat is de wisselwerking tussen platen en biota?

• Wat zijn de effecten van suppleties op de duinen, het strand en de 

vooroever, zowel morfologisch als ecologisch?

• Hoe om te gaan met suppleties t.b.v. natuurfuncties?

• Kunnen suppleties worden ingezet voor een basiskustlijn-achtige 

benadering voor bedijkte kusten, waarbij de geul uit de dijk wordt gehouden 

middels zandsuppleties  pilot gewenst. 

• Hoe veranderen buitendelta’s bij veranderend klimaat?



Morfodynamiek Waddenzee

(tijdschaal: 0 – 10 tallen jaren) 



Grootschalige 

sedimenthuishouding

• De onzekerheden in de resultaten 
van de sedimentbalansstudies.

• Sedimentbalans per fractie.

• Transportveld.

• De kritische snelheid van 
zeespiegelstijging. 

• Wat is de kritische snelheid van 
zeespiegelstijging per bekken?

• Welke factoren beïnvloeden deze 
kritische snelheid?

• Mitigerende maatregelen



Veranderingen op kleinere schalen

• Buitendelta. Wat bepaalt de vorm en 
omvang en (cyclisch) gedrag van de 
buitendelta? Wat is de verband met het 
bekken?

• Geulen in bekkens. Welke factoren 
bepalen de typische boomstructuur van de 
geulen in de bekkens? En de vorm van de 
dwarsprofielen?  En baggerbehoefte van 
vaargeulen?

• Platen. Ontwikkeling van areaal en hoogte 
van waddenplaten. 
Sedimentsamenstelling op de platen. 
kwantitatieve voorspelling plaat-geul
uitwisseling. 

• Wantijen. Welke factoren bepalen de 
locatie en de verplaatsing van de wantijen 
tussen de bekkens?

• Invloed suppletie, kust en andere 
vormen van suppletie (buitendelta, 
bekken), in de toekomst.



Processen en mechanismen

• Interactie sedimenttransport en 
waterbeweging. Is al relevant voor 
Eems-Dollard.

• Windgedreven stroming transport 
tussen bekkens (over de wantijen).

• Slibtransportprocessen: erosie, 
flocculatie, consolidatie, zand-slib
mengsels.

• Mechanismen die tot netto 
sedimenttransport leiden.

• Biologische processen. Hoe 
gedetailleerd?

• Morfologisch evenwicht. Verband 
netto-transportmechanismen en 
morfologie kan tot antwoord leiden. 

Waterbeweging

Sedimenttransport Bodemverandering



Model instrumentarium

• Morfologisch evenwicht. Empirie 
proces – gebaseerde modellen.

• Parameters in gedrag - georiënteerde 
modellen. Relatie met fysische processen.

• Schematisatie van aandrijvende krachten. 
Morfologisch getij? Hoe omgaan met 
extreme gebeurtenissen?

• Voorspelbaarheid en onzekerheden.

• Veranderende bekkengrenzen 
(verplaatsing wantijen). 

• Weergave relevant (secundaire) signalen, 
zoals getijassymmetrie.



Slotopmerkingen
Geowetenschappelijke kennisbasis Waddengebied d.d. 2008:

•Kwaliteitsbeheer en toegankelijkheid data :deels prima, deels beperkt

•Kwaliteitsbeheer en toegankelijkheid informatie :deels prima, deels beperkt

•Kwaliteitsbeheer en toegankelijkheid kennis :overwegend prima

Vraagstellingen versus Kennisbasis:
•Toename van complexiteit en detaillering vraagstellingen

•Toename van domeinoverschrijdende vraagstellingen

•Toename van vraagstukken t.a.v. duurzame ontwikkeling

Aanpak voor Middellange en Lange Termijn:
•Lange termijn domeinoverschrijdende kennisagenda

•Meer meten, beter beheren en gebruiken van (deel van) bestaande data en   

informatie

•Rekruteren nieuwe generatie Wadden-specialisten


