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Betreft: Vragen over Holwerd aan Zee 

 

 

 

 

Inleiding 

 

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om ten aanzien van het project 

Holwerd aan Zee voor 1 februari advies uit te brengen ten aanzien van drie vragen: 

 

1. Voor vis wordt in het projectplan geen streefdoel geformuleerd over de bijdrage 

van de maatregelen op populatieniveau. De aanvrager heeft te kennen gegeven 

dat voor het systeem Waddenzee op populatieniveau geen goed streefdoel te 

formuleren is waar het de bijdrage van Holwerd aan Zee betreft. Ook bij de 

beoordeling van de Vismigratierivier (afsluitdijk) is geconstateerd dat daar een hele 

grote spreiding in antwoord mogelijk is. Ten opzichte van de huidige situatie is een 

grote meerwaarde te verwachten voor de doelsoorten (spiering, stekelbaars, 

glasaal). Immers nu is geen sprake van een verbinding en überhaupt geen intrek 

mogelijk.                                                                  

Vragen:                                                                                                                                                                                   

• Weet de WA of er kennis/informatie is op basis waarvan wel een streefdoel op  

populatieniveau geformuleerd zou kunnen worden, of is de WA van mening dat het 

klopt wat de aanvrager stelt dat dat niet kan; 

• Kan de WA aangeven wat het effect op populatieniveau is van de 

projectmaatregelen van HaZ in de Waddenzee.  

 

2. Eén van de maatregelen is de aanleg van een geleidelijke zoet-zoutovergang en 

een brakwatergebied. 

Vraag:                                                                                                                                                                                        

Gaan die maatregelen (zoet water lokstroom, dimensionering e.d. ) in de vorm 

zoals opgenomen in het projectplan het beoogde effect realiseren? 

 

3. We hebben de aanvrager gevraagd aan te geven wat de meerwaarde van 

dergelijke maatregelen is t.o.v. de maatregelen die hiervoor nu worden getroffen in 

het Lauwersmeer gebied. De aanvrager heeft daar als volgt op gereageerd:  

 

“Het Lauwersmeer is een totaal ander systeem. HaZ is meer vergelijkbaar met intrekpunten 

als Zwarte Haan en Noordpolderzijl. Lauwersmeer en IJsselmeer zijn grootschalige 

systemen, ook vanuit zee gezien. Daar past vooral migratie gericht op doortrek bij met 

soorten zoals zalm en zeeforel omdat er beek- of riviersystemen achter liggen. HaZ ligt aan 

een kleinschalig systeem van polders en boezemopvaart binnendijks en prielen en geulen 

buitendijks. De achterliggen voedselrijke polders zijn voor veel diadrome vis een belangrijk 

paai- en opgroeigebied en leveren per hectare een hoge productie aan vis. De kleinschalig 

buitendijks met geulen en prielen zorgt ervoor dat het zoete water blijft lang traceerbaar 

voor vissen. Daarmee is HaZ (tov Lauwersmeer en IJsselmeer) veel meer gericht op lokaal 

opgroei- en productiegebied ook in de lokale voedselketen van het Waddensysteem.                                      
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Een kleinschalige link via ‘brakke/ ziltige zeeklei polders’ naar de Friese Boezem ingeklemd 

tussen de twee grootschalige overgangen van de voormalige estuariene watersystemen 

Lauwerszee en Zuiderzee. Daarnaast heeft HaZ een uniek brakwatergetijdegebied waar 

onder andere ook meer estuariene soorten, (o.m. fint, harder, zeebaars, bot) kunnen 

verblijven.”  

 

Vraag:  

Klopt de bovenstaande bewering van de aanvrager en hebben de genoemde 

maatregelen een toegevoegde waarde ten opzichte van de maatregelen die in het 

Lauwersmeer gebied worden genomen. Of is het treffen van aanvullende 

maatregelen bij het Lauwersmeer effectiever  om dit doel te bereiken? 

 

 

Voor de vragen die specifiek betrekking hebben op de effecten van HaZ voor vis heeft de 

Waddenacademie advies gevraagd aan dr. Edwin Winter van Wageningen Marine 

Research, een internationale autoriteit op het gebied van vismigratie.                                                                                  

Voor de beantwoording van vraag 2, die vooral betrekking heeft op de vraag of er 

voldoende water in de geul komt, heeft de Waddenacademie advies gevraagd aan                       

prof.dr. Piet Hoekstra, portefeuillehouder Geowetenschap en Klimaat binnen de 

Waddenacademie en hoogleraar Kustmorfologie Universiteit Utrecht.  

 

De adviezen van dr. Winter en prof. Hoekstra, waarin de Waddenacademie zich volledig in 

kan vinden, zijn bijgevoegd.   

Kort samengevat komen deze neer op de volgende antwoorden op de gestelde vragen: 

 

- Er is geen kennis/informatie beschikbaar op basis waarvan een streefdoel op 

populatieniveau geformuleerd zou kunnen worden. 

- Effecten op populatie niveau zijn met de huidige stand van kennis niet kwantitatief 

te geven. Naar verwachting wordt er de komende jaren wel meer kennis hiervoor 

vergaard binnen andere lopende projecten 

- Er zijn gerede twijfels over de mate waarin het spuiregelwerk in staat zal zijn om 

de toegangsgeul naar Holwerd aan Zee open te houden en of er niet sprake zal 

zijn van zeer grote baggerinspanningen om de stabiliteit van de geul te kunnen 

waarborgen.  

- Het Lauwersmeer en HaZ zijn niet met elkaar te vergelijken.  
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Dr. Erwin Winter, onderzoeker Wageningen Marine Research 

 

 

Advisering aan Wadden Academie over de volgende vragen op projectplan Holwerd aan 

Zee (HaZ):  

1. Voor vis wordt in het projectplan geen streefdoel geformuleerd over de bijdrage 

van de maatregelen op populatieniveau. De aanvrager heeft te kennen gegeven dat voor 

het systeem Waddenzee op populatieniveau geen goed streefdoel te formuleren is waar het 

de bijdrage van Holwerd aan Zee betreft. Ook bij de beoordeling van de Vismigratierivier 

(afsluitdijk) is geconstateerd dat daar een hele grote spreiding in antwoord mogelijk is. Ten 

opzichte van de huidige situatie is een grote meerwaarde te verwachten voor de 

doelsoorten (spiering, stekelbaars, glasaal). Immers nu is geen sprake van een verbinding 

en überhaupt geen intrek mogelijk.  

Vragen: 

a) Weet de WA of er kennis/informatie is op basis waarvan wel een streefdoel op 

populatieniveau geformuleerd zou kunnen worden, of is de WA van mening dat het klopt 

wat de aanvrager stelt dat dat niet kan; 

b) Kan de WA aangeven wat het effect op populatieniveau is van de 

projectmaatregelen van HaZ in de Waddenzee.  

  

2. Eén van de maatregelen is de aanleg van een geleidelijke zoet-zoutovergang en 

een brakwatergebied. 

Vraag: 

Gaan die maatregelen (zoet water lokstroom, dimensionering e.d. ) in de vorm zoals 

opgenomen in het projectplan het beoogde effect realiseren? 

 

Beantwoording en overwegingen van: 

Vraag 1 a) Er is vrijwel geen goede data over de (sub)populatie-omvang van de diverse 

diadrome en estuariene  doelvissoorten (die in het HaZ projectvoorstel worden genoemd) 

die momenteel van de Waddenzee gebruik maken voor tenminste een deel van hun 

levenscyclus (Griffioen & Winter 2014, - 2017, Philippart & Baptist 2016). Ook over de 

draagkracht van leefgebieden en specifieke habitats, bijvoorbeeld brakwatergetijden zones, 

is zeer weinig bekend. Dit maakt dat er met de huidige kennis inderdaad geen betekenisvol 

kwantitatief streefdoel geformuleerd kan worden. 

Referenties: 

Griffioen AB, Winter HV (2014). Inschatting van het aanbod diadrome vis bij 

Kornwerderzand.IMARES-report C069/14. 

Griffioen AB, Winter HV (2017). Fish migration river monitoring plan: Monitoring program on 

the effectiveness of the FMR at Kornwerderzand. IJmuiden: Wageningen Marine Research, 

(Wageningen Marine Research report C012/17A) - 50 p.  

Philippart CJM., Baptist MJ (2016). An explanatory study into effective measures to 

strengthen diadromous fish populations in the Wadden Sea. Leeuwarden, 

Waddenacademie, Position Paper 2016-02.  

 

Vraag 1 b) Effecten op populatie niveau zijn met huidige stand van kennis niet kwantitatief 

te geven (zie vraag 1a). Naar verwachting wordt er de komende jaren wel meer kennis 

hiervoor vergaard binnen andere lopende projecten (o.a. RBvV1en2, Swimway Wadden 

Tools, Vismigratierivier). Kwalitatief kan hiervoor worden aangegeven dat de effecten op 
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populatieniveau van HaZ vooral op regionale schaal effect zullen hebben. De nieuw 

gecreëerde zoet-zout verbinding tussen Waddenzee en zoet achterland in de Friese 

boezem zal voor de diadrome Driedoornige Stekelbaars en Spiering kansen bieden voor 

het opbouwen van lokale populaties, waarbij het brakwatergetijdengebied ook een 

verhoogde draagkracht door extra geschikte foerageerhabitat kan genereren. Ook voor 

soorten als paling en bot die buiten de Waddenzee op zee paaien kan er extra draagkracht 

voor opgroei van jonge vis tot volwassen stadia beschikbaar komen in zowel het 

brakwatergetijdengebied als het zoetere achterland (mits de vispassage naar de Friese 

boezem ook passeerbaar is voor jonge bot). Voor estuariene vissoorten als 

brakwatergrondel, dikkopje, puitaal, grote en kleine zeenaald kan het 

brakwatergetijdengebied een nieuw aanvullend leefgebied vormen voor nieuwe lokale 

populaties. Continue in de tijd aanwezige brakwatergetijdenzones, zijn grotendeels 

verdwenen langs de Nederlandse kust en in het Waddengebied alleen nog in het Eems-

Dollard estuarium te vinden. Bij andere zoet-zout overgangen in de Nederlandse 

Waddenzee is de brakwaterzone zowel binnen een getijdencyclus als gedurende langere 

tijd zeer onregelmatig beschikbaar en vaak periodiek/tijdelijk afwezig in perioden met geen 

of weinig zoetwaterafvoer. Hierdoor is dit brakwatergetijdengebied, ook gezien de 

verwachte mindere sliblast door het aangepaste regelwerk, in potentie een belangrijke 

aanvulling op het spectrum van verschillende habitats in de Waddenzee (‘interne 

compleetheid’), mits er door het jaar heen voldoende zoetwater vanuit de Friese boezem 

kan worden aangevoerd. Dit laatste maakt onderdeel uit van de uitvoering van het project, 

maar is nu nog onbekend.  

Voor een paar andere diadrome soorten, namelijk zeeforel, rivierprik, zeeprik en fint, die 

ook in het projectvoorstel worden genoemd, (“Holwerd aan Zee herstelt een verbinding 

tussen de Waddenzee en de Friese boezem en zal bijdragen aan het herstel van de 

zogenaamde swimway voor vissoorten als de paling, spiering, stekelbaars en zeeforel.”; 

“Deze habitattypen bieden rust- en foerageergebied voor migrerende vissoorten en habitat 

voor estuariene soorten. Het plan kan daarmee bijdragen aan de instandhoudings-

doelstellingen voor de anadrome N2000 soorten zeeprik, rivierprik en fint. Voor deze 

soorten is herstel van intrekmogelijkheden en binnendijkse opgroeimogelijkheden van 

cruciaal belang.”), zal het effect op populatieniveau afwezig of marginaal zijn. Voor zeeforel, 

zeeprik, rivierprik en fint is in het zoete achterland van HaZ geen geschikt paai- en opgroei 

habitat voor de zoetwaterstadia beschikbaar. Doortrek is voor deze soorten dan ook niet 

aan de orde. Deze soorten zouden hooguit via dispersie tijdens hun mariene levensfasen in 

enige mate gebruik kunnen maken van het nieuwe brakwatergetijden gebied bij HaZ. Voor 

opgroeiende zeeforel en fint (mariene stadia) die actief kusten en estuaria ‘afschuimen’ op 

zoek naar geschikte foerageer-habitats zouden de nieuwe habitats wellicht een kleine rol 

kunnen spelen. Voor zeeprik en rivierprik die tijdens hun mariene fase als parasiet op 

grotere vis is aangewezen is het zeer onwaarschijnlijk dat HaZ extra 

foerageermogelijkheden tijdens hun mariene fase biedt.  

 

Vraag 2) Het beoogde effect voor vis is vooral in algemene zin omschreven in het 

projectplan. Bovendien is de bepaling van omvang van de zoetwater lokstroom onderdeel 

van de projectuitvoering en dus niet op voorhand in te schatten. 

Voor de bepaling van het effect op vis is zowel de kwaliteit van de verbindingen als de 

kwaliteit van het nieuwe leefgebied (brakwater habitat) van belang.  

Voor de verbindingen is dit de passeerbaarheid/connectiviteit bij 1) het regelwerk tussen 

Waddenzeegeul en brakwatergetijdengebied, en 2) via de vispassage (intrek) en 

opvoergemaal (uittrek) tussen het brakwatergetijdengebied en Friese boezem. Het 

regelwerk laat bij opkomend water een ingaande waterstroming toe over een soort geheven 
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stuw. Voor vis is dit uitstekend passeerbaar, mits de overstortende waterlaag niet al te klein 

is, en sluit bovendien goed aan bij ‘selectief getijden transport’ waarbij vis bij opkomend 

water hoger in de waterkolom gaat zitten. Dat de er gedurende een paar uur bij afgaand 

water een gestuwde niet-stromende situatie bij het regelwerk en in het achterliggende 

brakwatergebied ontstaat kan de uittrek van vis wellicht vertragen, maar naar verwachting 

zal ook een korter durend uittrekvenster (het helpt als duidelijk wordt hoe lang het 

doorspoel-periode rond laagwater duurt) door uittrekkende vis kunnen worden benut om 

naar de Waddenzee te trekken. 

Welk type vispassage en opvoergemaal wordt gebruikt is niet aangegeven in het 

projectvoorstel en een inschatting van de effectiviteit van deze verbinding is dan ook niet 

goed te geven. Er is echter voldoende ervaring en kennis van passeerbaarheid van 

gemalen (visvriendelijk, de uittrek van vis vanuit zoete achterland wordt niet impliciet 

genoemd in voorstel) en vispassages beschikbaar om bij de bepaling van het definitieve 

ontwerp hier goede opties voor te kiezen. De hoeveelheid lokstroom (met name in het 

voorjaar wanneer de meeste doelsoorten naar binnen willen trekken) zal dan wel van 

belang zijn voor de attractiviteit en daarmee effectiviteit van de vispassage. 

De kwaliteit van het nieuwe leefgebied met een dynamische geleidelijke zoet-zout overgang 

en brakwaterzones (ca. 37 ha in het voorstel) hangt af van de getijdenpuls (debiet) die via 

het regelwerk wordt binnengelaten, de morfologie van het ‘brakwatergebied’ en de instroom 

van zoet water vanuit de Friese boezem, waarbij zowel het debiet als ook de constantheid 

gedurende het jaar van belang is voor een permanent aanwezige zoet-zout gradiënt. Ook 

het risico van stratificatie (niet-mengende zoete en zoute waterlagen op elkaar) en 

zuurstofhuishouding gedurende het jaar is daarbij van belang. Voor permanent in het 

gebied levende vissoorten, met name de estuariene residenten, kunnen kortere perioden 

met ongunstige omstandigheden bepalend zijn voor wel of geen opbouw van lokale 

populaties. Als perioden met ongunstige omstandigheden kunnen worden vermeden dan 

zal het nieuwe gebied een zeer waardevolle aanvulling zijn op de compleetheid van de 

Waddenzee, aangezien permanent aanwezige brakwaterzones met geleidelijke zoet-zout 

overgangen zeer zeldzaam zijn in de Nederlandse Waddenzee (en nationaal). Hier ligt 

potentieel een duidelijke meerwaarde. 

Aanvullende algemene overwegingen: 

Er liggen grote kansen om via monitoring, onderzoek en evaluatie te komen tot een 

optimaal functionerend HaZ voor zowel passeerbaarheid voor trekvis als kwaliteit van 

leefgebied. Ook omdat er gedurende de uitvoering van het project aan belangrijke knoppen, 

zoals bediening/beheersregime van het regelwerk, van de zoetwaterlokstroom gestuurd kan 

worden. De in het voorstel aangegeven gebruiksdoelen als ‘living lab’ en meting van “aantal 

vissen (indicatieve soorten) dat zoet-zoutovergangen en vispassages passeert” zal 

bijdragen aan de evaluatie van de effecten, maar ook kennis opleveren om zowel binnen 

HaZ de kwaliteit van de verbindingen en het leefgebied verder te optimaliseren, als in 

andere zoet-zout voergangsgebieden toe te passen. De aangegeven nulmeting die vooraf 

wordt uitgevoerd, lijkt mij voor vis minder zinvol, aangezien de grote meerwaarde van het 

project vooral in nieuw gecreëerde habitats en verbindingen zit. Alleen voor paling en 

driedoornige stekelbaars in de achterliggende zoete polders bij Holwerd zou een nulmeting 

enigszins zinvol zijn, maar proceskennis en omvang van populaties na uitvoering en 

optimalisatie van het project zijn in mijn optiek veel waardevoller en breder toepasbaar.  

 

Uitgangspunten waddenfonds: 

Additionaliteit: 

“Deze habitattypen bieden rust- en foerageergebied voor migrerende vissoorten en habitat 

voor estuariene soorten. Het plan kan daarmee bijdragen aan de instandhoudings-
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doelstellingen voor de anadrome N2000 soorten zeeprik, rivierprik en fint. Voor deze 

soorten is herstel van intrekmogelijkheden en binnendijkse opgroeimogelijkheden van 

cruciaal belang.” Voor de soorten zeeprik, rivierprik en fint is de verwachte meerwaarde van 

HaZ marginaal is mijn inschatting. 

“Via de Holwerter Feart kunnen diadrome vissoorten de Waterlichamen Blijervaart (Fries 

kleigebied- zwak brakke polderkanalen, KRW watertype M30) en Dokkumer Ee (Friese 

Boezem, KRW watertype M6b) bereiken. Voor de Blijervaart maken diadrome soorten een 

belangrijk onderdeel uit van de KRW-score, intrek en toename van soorten zoals drie 

doornige stekelbaars, spiering en glasaal zal een direct effect hebben op de KRW score. 

Voor de Dokkumer Ee zal dat effect beperkter zijn maar ook hier maken diadrome soorten 

onderdeel uit van de KRW Maatlat. Met name een toename van paling zal hier een effect 

hebben op de KRW-score.” Hier zal HaZ zeker aan bijdragen, als zowel de attractie-

efficiëntie als de passeerbaarheid van de verbindingen (regelwerk en vispassage) 

voldoende groot is. 

 

“Bijdrage aan majeure opgave Waddenzee: optimalisatie schakelfunctie voor vis en vogels 

Deze programmeerlijn is expliciet bedoeld voor projecten gericht op herstel van ecologische 

verbindingen tussen zout en zoet. Ook initiatieven gericht op het realiseren van brakke 

getijdegebieden en het terugdringen van de vogelverstoring (rust) en vergroten van hun 

leefgebieden (voedsel) vallen hieronder. De plannen van Holwerd aan zee sluiten hier één 

op één bij aan, door het creëren van een zoet-zout overgang” 

Connectie met Ruim baan voor Vissen 2, Swimway, en Lauwersmeer 

“De vier noordelijk waterschappen willen samen met Van Hall Larenstein fysiek barrières 

voor vismigratie opheffen en onderzoek en monitoring uitvoeren om de opgedane kennis te 

delen en draagvlak voor vismigratie verder te vergroten. Met dit programma wordt een 

vervolg gegeven aan het programma Ruim Baan voor Vissen 1. Waar bij RBvV1 de focus 

lag op het vispasseerbaar maken van langs de kust gelegen intrekpunten ligt bij RBvV2 de 

focus meer op de verbinding naar en met het achterland, inclusief monitoring en 

kennisontwikkeling. 

Met Holwerd aan zee wordt een nieuw intrekpunt gecreëerd, een binnendijks getijdegebied 

Holwerd aan Zee hoeft ook niet te wachten op RBvV2. Wel wordt actief contact gezocht 

met RBVV2 inzake ecologische vragen en met de Vismigratierivier inzake meer technisch-

ecologische vragen. Waar dat in de tijd mogelijk is zullen we de antwoorden op 

kennisvragen vanuit RBvV2 en Swimway betrekken bij het uitwerken van het Definitief 

Ontwerp. 

Het Lauwersmeer is een totaal ander systeem, een voormalige zeearm, met een stromende 

beek in het achterland. Holwerd aan Zee is meer vergelijkbaar met intrekpunten als Zwarte 

Haan en Noordpolderzijl. De achterliggende voedselrijke polders zijn voor veel diadrome vis 

een belangrijk paai- en opgroeigebied en leveren per hectare een hoge productie aan vis. 

Daarnaast heeft Holwerd aan Zee een uniek brakwatergetijdegebied waar onder andere 

ook meer estuariene soorten, (o.m. fint, harder, zeebaars, bot) kunnen verblijven.” 

Deze passages ben ik het harte mee eens. En ik denk dat er veel kruisbestuiving en 

synergie tussen de verschillende deels via het Waddenfonds gefinancierde projecten is. 

 

Vis wordt niet uitgebreid behandeld in “Holwerd aan Zee ecologisch belicht A&W-rapport 

2451”, maar de volgende passages van deze rapportage zouden in het HaZ projectvoorstel 

nog wel beter aangekaart kunnen worden: 

“Het regelwerk kan dan dynamisch worden ingezet waarbij het Beleefmeer bijvoorbeeld 

over 2 getijden wordt gevuld en vervolgens het kanaal doorspoelt. De aanslibbing in het 

Beleefmeer neemt daarbij met een factor 2 af. Wanneer 1x per 2 dagen wordt 
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gevuld/leeggemaakt, bijvoorbeeld gedurende de wintermaanden kan dit de aanslibbing 

zelfs met een factor 4 reduceren. Wel dient goed onderzocht te worden of zo’n aangepast 

getijregime geen negatieve effecten heeft op de ecologie.” 

“Het is belangrijk om te beseffen dat er in de huidige situatie in tegenstelling tot Roptazijl en 

Zwarte Haan geen natuurlijke geul aanwezig is in verband met het wantij en dat ook geen 

sprake is van afvoer van zoet water. Bij Holwerd aan Zee zal daarom de vismigratie vanaf 

de Waddenzee richting het achterland en vice versa worden ontwikkeld. Dit is alleen 

mogelijk als er langere tijd zoet water wordt aangevoerd en er vooral in het voorjaar genoeg 

water is om een flinke afvoer via de vaargeul te realiseren. Het is daarom van belang om 

meer zicht te krijgen op de hoeveelheid water (m3) die beschikbaar is in deze periode.”  

Dit is van groot belang voor zowel de continuïteit in de kwaliteit van het brakwatergebied, 

als ook voor de kwaliteit van de verbindingen en ‘vindbaarheid’ voor vis van het 

deelsysteem vanuit de Waddenzee. 

  



 

 

Pagina: 8 van 10 

Prof.dr. Piet Hoekstra, portefeuillehouder Geowetenschappen en Klimaat 

Waddenacademie en hoogleraar Kustmorfologie Universiteit Utrecht 

 

  

Datum: 31 januari 2020 

 

1. Inleiding 

Holwerd aan Zee is een zeer ambitieus, inspirerend en multi-functioneel plan met als doel 

om de leefbaarheid en werkgelegenheid in Holwerd en Noordoost Fryslân te behouden en 

te versterken door te investeren in ecologische en ruimtelijke kwaliteit. Vanuit het project is 

in 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij het Waddenfonds. Het Waddenfonds heeft 

recentelijk de Waddenacademie uitgenodigd om over een aantal aspekten van de 

subsidieaanvraag advies uit te brengen. Het betreft een drietal onderwerpen waarvan er 

twee (vraag 1 en 3) vooral betrekking hebben op de mate waarin de zoet-zout overgang 

van invloed is op vispopulaties en vismigratie.  

Vraag 2 heeft meer betrekking op de effectiviteit van een deel van het plan: 

“Eén van de maatregelen is de aanleg van een geleidelijke zoet-zout overgang en een 

brakwatergebied” 

Vraag: Gaan die maatregelen (zoet water lokstroom, dimensionering e.d.) in de vorm zoals 

opgenomen in het projectplan het beoogde effect realiseren ? 

In het eerste deel van dit advies zal vooral worden ingegaan op deze vraag 2 en worden 

een aantal  abiotische en fysische (rand)voorwaarden en processen tegen het licht 

gehouden die relevant zijn voor het succesvol realiseren van een effectieve en duurzame 

zoet-zout overgang. 

 

2. Realisatie getijdemeer in combinatie met toegangsgeul buitendijks en kunstwerken 

Het plan voorziet in de aanleg van een getijdemeer/bekken met een omvang van ca. 35 ha. 

Dit bekken wordt met de Waddenzee verbonden door een ca. 2 km lange geul door de 

kwelder. Volgens het huidige ontwerp krijgt de geul een trapeziumvormig dwarsprofiel met 

aan de bodem een breedte van 20 m. Bij Gemiddeld Hoog Water (GHW) bedraagt de 

breedte aan het oppervlak ca. 36 m. Al in een vroegtijdig stadium is onderkend dat door de 

hoge slibgehalten in de Waddenzee er een serieus probleem van aanslibbing zou kunnen 

ontstaan in het getijdemeer. Om deze reden is gekozen voor een tweetal kunstwerken ter 

hoogte van de zeedijk: een schutsluis en een spuiregelwerk. Daarmee zou met name de 

sliblast in het meer kunnen worden verkleind. De geul in combinatie met de kunstwerken 

vertegenwoordigt een kritisch onderdeel van het plan. Beide onderdelen vragen een 

investering van ca. 45 % van het totale budget van het projectplan (ca. 28.5 M€ op een 

totale  begroting van 63.3 M€).  

De Waddenzee ter plaatse van Holwerd wordt gekenmerkt door lange termijn 

morfologische ontwikkelingen waarbij sprake is van een netto depositie van sediment en 

een ophoging van de bodem. De lokatie ligt daarnaast ook dicht bij het wantij. Door de 

relatief rustige condities is er veel fijn sediment zoals slib aanwezig. Lokale bodemmonsters 

genomen nabij de veerhaven hebben slibgehaltes van meer dan 60-85 % en ook het 

gebaggerde materiaal op 0-3 km afstand van de veerhaven bestaat voor meer dan 75 % uit 

slib. Slibpercentages in de waterkolom nabij de geplande monding van de toegangsgeul 

naar Holwerd aan Zee zijn ook hoog. Tijdens vloed worden maximale waarden bereikt van 

3500 – 4000 mg/l; tijdens eb zijn deze waarden kleiner: 800 – 2300 mg/l.  

Het is dan ook in eerste instantie een logische optie om een spuiregelwerk aan te brengen 

waardoor de toevoer van slib naar het getijdemeer kan worden gereguleerd en gereduceerd 

om daarmee de baggervolumes te beperken. Door tijdens vloed vooral minder slibrijk water, 
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dat vooral bovenin de waterkolom aanwezig is, te laten passeren wordt de aanvoer van slib 

in ieder geval beperkt. De geschatte baggerkosten worden daarmee mogelijk teruggebracht 

van ca. 830 K€ naar ca. 280 K€ per jaar. 

De vraag is echter of het debiet en de stroomsnelheden die worden ontwikkeld na 

hoogwater, als het water in het getijdemeer al geruime tijd door het regelwerk wordt 

vastgehouden terwijl zeewaarts de waterstanden door afgaand tij al aanzienlijk zijn gedaald 

om daarna “en masse”te worden gespuid, voldoende groot zijn om aanslibbing in de 

toegangsgeul te kunnen voorkomen. Verschillende feiten duiden op een mogelijk hoge 

aanvoer en afzetting van slib in deze geul. Nabij de geplande monding van de geul is 

sprake van een zeer beperkt getijdebiet (getijprisma geul) waarbij  bovendien het 

vloeddebiet (2.7 x 106 m3) het ebdebiet overtreft (1.2 x 106 m3). Daaraan gerelateerde 

gemiddelde getijdebieten bedragen respektievelijk 200 m3/s voor vloed en 130 m3/s bij eb. 

Zoals eerder vastgesteld zijn de slibconcentraties in de waterkolom daarbij zeer hoog. 

Daarnaast geldt dat de maximale ebstroom pas optreedt in een late fase van de eb waarbij 

hoge concentraties optreden en dat vervolgens al zeer snel na de laagwaterkentering de 

vloedstroom een maximum bereikt in zowel stroomsnelheid als concentratie. De 

laagwaterkentering zal dus maar zeer beperkt resulteren in het bezinken van slib – de tijd is 

te kort gelet op de bezinksnelheid van slibdeeltjes – waardoor de watermassa’s die met 

vloed worden aangevoerd al zeer veel slib zullen bevatten. Het water met slib dat 

vervolgens met de vloedstroom de (nieuwe) toegangsgeul zal instromen, ondervindt veel 

wrijving in het systeem en wordt bovendien geremd door de gedeeltelijke sluiting van het 

regelwerk tijdens deze fase van het getij. Gelet op de hoge concentraties aan slib in 

combinatie met de mogelijkheid van vlokvorming door slibdeeltjes onder invloed van de 

interactie tussen zoet en zout water kan dit leiden tot overmatige afzetting van slib en de 

vorming van sliblagen aan de bodem (b.v. “fluid mud”) van de toegangsgeul. Ter 

verduidelijking: “fluid mud” is  een situatie waarbij door de hoge concentratie aan 

slibdeeltjes in de waterkolom eigenlijk niet meer sprake is van een vloeistof maar van een 

visceuze substantie.  Fluid mud heeft de neiging om te leiden tot een zogenaamde 

hydraulisch “gladde” bodem waardoor het moeilijker wordt de sliblaag te eroderen. Erosie 

wordt ook moeilijker naarmate de slibafzettingen de tijd krijgen om te consolideren. De 

afzetting van slib zal de waterdiepte reduceren, de toegankelijkheid voor de recreatievaart 

beperken en de toevoer en afvoer van water voor het getijdemeer limiteren. De grootste 

problemen zullen naar verwachting optreden in het overgangsgebied van de monding van 

de toegangsgeul naar de reeds bestaande getijgeul. 

Concluderend kan worden vastgesteld dat er gerede twijfels zijn over de mate waarin het 

spuiregelwerk in staat zal zijn om de toegangsgeul naar Holwerd aan Zee open te houden 

en of er niet sprake zal zijn van zeer grote baggerinspanningen om de stabiliteit van de geul 

te kunnen waarborgen.  

In dit verband is het ook belangrijk om in het ontwerp van de geul geen elementen op te 

nemen die de doorstroomcapaciteit van de geul verder kunnen beperken. Zo wordt in het 

projectplan gesteld dat op enkele plekken langs de geul de oever van de kwelder wordt 

afgegraven zodat er extra fourageergebied voor steltlopers ontstaat. Deze afgravingen 

kunnen echter leiden tot een  vergroting van het dwarsprofiel van de toegangsgeul en 

daarmee tot  stroomvertraging (= depositie). Ook kunnen ongewenste stromingspatronen 

ontstaan. Het streven naar multi-functionaliteit kan in dit verband dan ook leiden tot het 

realiseren van  suboptimale oplossingen. 

Ten aanzien van het spuiregelwerk zijn nog een aantal aanvullende opmerkingen te maken 

die deels als risico’s kunnen worden gezien maar niet als zodanig worden benoemd in het 

projectplan van Holwerd aan Zee. Op pag. 51 wordt het regelwerk alleen besproken in 

relatie tot de slibhuishouding. 



 

 

Pagina: 10 van 10 

a) Waterveiligheid. Het spuiregelwerk zal ter plaatse de huidige primaire waterkering 

(de dijk) gaan vervangen. Dit stelt eisen aan het ontwerp van de constructie omdat deze 

ook bestand moet zijn tegen stormcondities. Ook de regelgeving met betrekking tot de 

toetsing van de waterveiligheid moet hierbij in acht worden genomen. 

b) Er wordt een mechanische en beweegbare constructie gemaakt die moet 

functioneren in een relatief “vijandig” milieu (b.v. variabele waterstanden, invloed storm, 

zout water en aanwezigheid veel sediment, met name slib). Het verdient dan ook 

aanbeveling om na te gaan of er elders in Europa of de wereld een dergelijke constructie is 

gerealiseerd en wat de ervaringen hiermee zijn in termen van b.v. effectiviteit met 

betrekking tot slibimport, bedrijfszekerheid, onderhoud en kosten. Als er geen vergelijkbare 

constructies in de wereld bekend zijn dan is hier sprake zijn van een belangrijk innovatief 

element in het plan. 

Met betrekking tot het getijdemeer is nog van belang om rekening te houden met de 

mogelijke  ontwikkeling en effecten van gelaagdheid (stratificatie) in de waterkolom door de 

aanvoer van zoetwater uit de boezem. Het getijbekken zal over het algemeen worden 

gevuld met (zwaarder) zout water uit de Waddenzee. Bij gebrek aan stroming zal het 

aangevoerde zoete water gaan drijven op het zoute water hetgeen b.v. de uitwisseling van 

zuurstof en nutriënten in de waterkolom kan beperken en daarmee ecologische gevolgen 

kan hebben.  
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