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Samenvatting 

Aanleiding voor de Kennistafel is het initiatief ‘Holwerd aan Zee’. Het idee van dit initiatief is 
om Holwerd weer in contact te brengen met de Waddenzee, door aanleg van een 
binnendijks getijdebekken. Dat heeft uiteraard diverse sociaal-economische en ecologische 
effecten, maar een getijdebekken doet ook nog iets anders: het zal de eb- en vloedbeweging 
in de vaargeul Holwerd-Ameland versterken. Hierdoor ontstaat een spoelwerking in de geul 
(vandaar de hier gebezigde term ‘spoelmeer’), die ervoor kan zorgen dat er minder 
gebaggerd hoeft te worden in de vaargeul Holwerd-Ameland. Dat is van belang omdat het 
baggerwerk daar de laatste jaren sterk is toegenomen, waardoor ook de kosten sterk zijn 
gestegen. 
 
Een spoelmeer zou zodoende voor een belangrijk extra voordeel van ‘Holwerd aan Zee’ 
kunnen zorgen. Evenwel is er nog geen gedragen beeld over de vermindering van de 
baggerinspanning die daarmee veroorzaakt kan worden. In opdracht van de provincie 
Fryslân hebben daarom Programma naar een Rijke Waddenzee en De Waddenacademie 
een expertsessie (‘Kennistafel’) georganiseerd over het vraagstuk. De Kennistafel is 
gehouden op 10 juni 2015. 
 
De vraagstelling voor de Kennistafel is louter gericht op de fysische kant van de 
baggerproblematiek en de mogelijke inwerking van het samenstel van spoelmeer en 
bijbehorende infrastructuur daarop. De sociaal-economische of de ecologische effecten 
ervan zijn dus niet beschouwd. De veerverbinding Holwerd-Ameland is als een gegeven 
beschouwd.  
 
Na analyse van de baggerproblematiek in de vaargeul Holwerd-Ameland concludeert de 
Kennistafel dat er waarschijnlijk sprake is van twee zeer verschillende mechanismen die de 
problematiek veroorzaken:  

• De vorming van een ‘fluid mud’ laag1 tegen de bodem van de vaargeul, die zorgt voor 
slibbig baggermateriaal. De vorming hiervan wordt waarschijnlijk gestimuleerd door het 
terug in de vaargeul brengen van dit baggermateriaal, waardoor deze fractie sinds enige 
jaren sterk is toegenomen. Mogelijk heeft het gebruik van pumpjets voor de aandrijving 
van de veerboten ook invloed hierop. 

• De afname van de omvang van de geul door morfologische ontwikkelingen (stijging van 
de wadbodem), waardoor ook de zandigere baggerfractie toeneemt. Dit is een veel 
geleidelijker proces, dat zich al enige decennia voordoet. 

 
In de huidige situatie, waarin het jaarlijkse baggervolume ongeveer 1,6 miljoen m3 is, hebben 
deze twee baggerfracties waarschijnlijk ongeveer een gelijk aandeel, van ieder circa 800.000 
m3 per jaar. 
 

                                                      

1 Onder ‘fluid mud’ wordt verstaan: de enigszins stroperige substantie die ontstaat wanneer water met 
een zeer hoge concentratie slib wordt gemengd. 
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De Kennistafel heeft het effect beschouwd van een qua bedrijfsvoering regelbaar spoelmeer 
van 35 hectare, met bijbehorende infrastructuur (verbindingsgeul en stroomgeleidingswerk 
bij de kop van de veerdam). De belangrijkste bevinding is dat de extra stroming die zo’n 
spoelmeer veroorzaakt waarschijnlijk heel verschillend inwerkt op de twee baggerfracties. De 
effectiviteit van het spoelmeer wordt als volgt ingeschat: 

• op de fluid-mudfractie: 50-100% vermindering; 
• op de zandigere fractie: 10-30% vermindering. 
 
De Kennistafel verwacht op grond hiervan dat door de aanleg van een spoelmeer (met de 
bijbehorende infrastructuur) inderdaad een snelle en substantiële vermindering van het 
baggervolume in de vaargeul Holwerd-Ameland kan optreden, ter grootte van 500.000-
1.000.000 m3 per jaar, ofwel een derde tot ruim de helft van het huidige baggervolume. Het 
jaarlijkse baggervolume dat na de instelling van het spoelmeer resulteert, kan op een termijn 
van enige decennia echter toch weer gaan stijgen door een langzaam verdergaande 
verzanding van de vaargeul. 
 
De Kennistafel beveelt aan om ook andere manieren te onderzoeken om de fluid mud fractie 
te verwijderen, zoals het verspreiden van deze fractie op de huidige verspreidingslocaties 
(waar ook de zandigere sedimentfractie heen wordt gebracht), of nog verder richting 
Noordzee. Het kan tevens nuttig zijn om de invloed van de aandrijvingsmethode van de 
veerboten op de fluid-mudvorming nader te onderzoeken.  
 
De Kennistafel wijst erop dat de gemaakte analyse in zeer kort tijdsbestek en met 
eenvoudige analysemethoden tot stand is gekomen. Een beleidsbeslissing over al dan niet 
uitvoering van een spoelmeer vergt de inzet van een twee- of driedimensionaal 
hydrodynamisch model, gekoppeld aan nader onderzoek van het sedimentgedrag. Ook de 
fluid-mudvorming en de invloed van de bagger- en verspreidingspraktijk daarop dient nader 
te worden onderzocht. Daarnaast verdient het aanbeveling om de mechanismen achter de 
wadbodemstijging in de omgeving van de vaargeul te onderzoeken, zodat duidelijker wordt 
waar deze trend op de lange termijn heengaat.  
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1. Context 

De opgave voor de Kennistafel Spoelmeer Holwerd aan Zee komt voort uit het initiatief 
Holwerd aan Zee. Dit initiatief beoogt Holwerd en het Friese achterland weer te verbinden 
met de Waddenzee. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor (vaar)recreanten en komt 
de lokale economie meer tot leven. Ook zijn er natuurvoordelen. Belangrijke onderdelen om 
dat mogelijk te maken zijn een binnendijks getijdebekken, een doorlaatmiddel in de dijk en 
een verbindingsgeul aan de oostzijde van de aanlandingspier voor het veer Holwerd-
Ameland. Ook is voorzien in een spui van zoetwater vanuit het binnenland, met vooralsnog 
onbekend debiet. 

Een uitgebreidere beschrijving van dit initiatief wordt gegeven op www.holwerdaanzee.nl. 
Een schets van de voor de Kennistafel relevante onderdelen, met ook de vaargeul naar 
Ameland ingetekend, is weergegeven in figuur 1. 

 

Figuur 1: Satellietweergave van Holwerd en omgeving, met de vaargeul naar Ameland (rood) en het samenstel 
van getijdebekken en verbindingsgeul (beide blauw) schematisch ingetekend.  
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2. Opgave 

Het baggervolume in de vaargeul naar Ameland is de afgelopen jaren zeer sterk 
toegenomen. De baggerkosten zijn navenant gestegen. Van diverse kanten is geopperd dat 
een getijdebekken bij Holwerd de vaargeul regelmatig door kan spoelen (vandaar de hier 
gebezigde term ‘spoelmeer’), zodat het volume zou worden verminderd. Bij gelijkblijvende of 
toenemende prognose van het baggervolume zou de spoelmeerfunctie zodoende voor grote 
extra maatschappelijke baten van Holwerd aan Zee zorgen. 

Evenwel is er nog geen gedragen beeld over de vermindering van de baggerinspanning door 
een dergelijk spoelmeer. Het plan is op dit onderdeel nog onvoldoende uitgewerkt en er zijn 
nog onduidelijkheden over de sedimenthuishouding in de Waddenzee, de relatie daarvan 
met de ontwikkeling van het baggervolume en de effecten van een spoelmeer op de 
baggeropgave.  
 
De provincie Fryslân heeft daarom aan Programma naar een Rijke Waddenzee en de 
Waddenacademie gevraagd om een expertsessie (‘Kennistafel’) te organiseren over het 
vraagstuk.  
 
De vraagstelling voor de Kennistafel is louter gericht op de fysische kant van de 
baggerproblematiek en de mogelijke inwerking van het samenstel van spoelmeer en 
verbindingsgeul daarop. De mogelijke, in geld uitgedrukte, maatschappelijke baten zijn 
zodoende buiten beschouwing gebleven. Ook de sociaal-economische en ecologische 
effecten van Holwerd aan Zee blijven buiten de vraagstelling voor deze Kennistafel. De 
veerverbinding Holwerd-Ameland, in zijn huidige configuratie, is bij de analyse als een 
gegeven beschouwd.  
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3. Deelnemers 

De Kennistafel is gehouden in het Huis voor de Wadden, op 10 juni 2015. De volgende 
deskundigen hebben eraan deelgenomen: 
• Hans Danel, HDidee Advies & Coaching 
• Thijs van Kessel, medewerker Deltares 
• Herman Mulder, medewerker Rijkswaterstaat WVL 
• Aante Nicolai, medewerker Rijkswaterstaat Noord-Nederland  
• Leo van Rijn, emeritus hoogleraar Universiteit van Utrecht 
• Zheng Bing Wang, medewerker Deltares/hoogleraar TU Delft  
• Han Winterwerp, medewerker Deltares/hoogleraar TU Delft 
 
Tevens zijn twee deskundigen die niet aanwezig konden zijn, Jelmer Cleveringa van Arcadis 
en Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, separaat geraadpleegd en aan de 
lijst van auteurs van dit rapport toegevoegd.  
 
De Kennistafel stond onder voorzitterschap van Pier Vellinga (bestuurslid van De 
Waddenacademie) en als secretaris fungeerde Hein Sas (teamlid Programma naar een Rijke 
Waddenzee). Vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee was ook Michiel Firet als 
waarnemer aanwezig. 
 
Ter inleiding van de Kennistafel hebben Herman Mulder en Hein Sas een 
voorbereidingsnotitie opgesteld, waarin de recente literatuur over de ontwikkeling van het 
baggervolume in de vaargeul is samengevat. De belangrijkste gegevens uit deze notitie zijn 
in het onderhavige rapport weergegeven, met vermelding van de geraadpleegde literatuur. 
Ter onderbouwing van een aantal waarnemingen van de Kennistafel heeft ook Leo van Rijn 
een aantal basisgegevens uit de literatuur over het geulenstelsel Kikkertgat/Dantziggat en 
het kombergingsgebied waarvan het deel uitmaakt (het Borndiep) samengevat. Zijn notitie is 
integraal opgenomen als Bijlage A bij dit rapport.   
 
Bevindingen, conclusies en aanbevelingen in dit rapport zijn voor rekening van de 
Kennistafel als collectief. Alleen wanneer bepaalde data specifiek zijn ingebracht door een 
van de leden wordt naar die persoon verwezen. 
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4. Vraagstelling 

 
Op basis van de hierboven geformuleerde opgave zijn de volgende vragen aan de 
Kennistafel gesteld: 
1. Hoe heeft het baggervolume zich de afgelopen decennia ontwikkeld? 
2. Hoe zal de morfo-hydrodynamiek van de Waddenzee, in het systeem Kikkertgat/ 

Dantziggat en de omgeving daarvan (kombergingsgebied) zich op de langere termijn 
gaan ontwikkelen? Met welke zekerheid valt daarover iets te zeggen? Wat zijn de 
onderliggende processen? 

3. Wat worden de sedimentatie in de vaargeul Holwerd-Ameland en baggervolumes als 
functie daarvan, de komende jaren?  

4. Is met een spoelmeer inderdaad een substantiële en lange-termijn vermindering van het 
baggervolume te bewerkstelligen en zo ja, wat zijn dan de hoofdkenmerken van het 
ontwerp daarvan? 
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5. Basisgegevens vaargeulonderhoud 

De vaargeul Holwerd-Ameland heeft sinds 2010, voor het relevante (gebaggerde) deel van 
de vaargeul de volgende dimensies (zie Cleveringa, 2012): 

• Breedte aan de bodem: 50 meter (met een maximale breedte van 60 m) 
• Diepte: -3,8 meter t.o.v. NAP (tot maximaal -4,0 m t.o.v. NAP) 
• Lengte intensief gebaggerde deel: ca. 2 km 
 
In de decennia daarvoor waren de minimale breedte en diepte gespecificeerd op 40 meter, 
respectievelijk -3,5 meter t.o.v. NAP. 
 
Tevens is per ingang van 2010 de echofrequentie van de dieptepeilingen verhoogd van 33 
naar minimaal 210 kHz. Bij die lagere frequentie dringt de echo door de inmiddels gevormde 
modderlaag (zie onder) heen. Het hoogfrequente echolood reflecteert echter op de zachte 
sliblaag. Bij gebruik van een hoogfrequent echolood lijkt de waterdiepte daardoor kleiner, en 
moet er  meer gebaggerd worden. Ook moet sinds 2010 permanent voldaan worden aan de 
dimensioneringseisen van de geul, in plaats van op afroep, zoals voor 2010 het geval was.  
 
Al eerder, in 1996 en 2003, zijn twee veerboten vervangen. De nieuwe schepen hebben een  
aandrijving met pumpjets in plaats van met schroeven. Dit heeft mogelijk ook invloed op de 
huidige baggeropgave. 
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6. Ontwikkeling van de baggerproblematiek en de achterliggende 

mechanismen 

 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de antwoorden van de Kennistafel bij vraag 1, 2 en 3 beschreven, 
culminerend in een prognose van het baggervolume voor de langere termijn. De Kennistafel 
heeft zich daartoe verdiept in de mogelijke mechanismen achter de ontwikkeling van het 
volume. Daarbij is de opgegeven vraagsequentie niet helemaal gevolgd. In het vervolg van 
dit hoofdstuk zal blijken waarom.  
 
 

 
6.2 Beschrijving van de baggerproblematiek 

 

De baggerproblematiek van de vaarweg Holwerd-Ameland concentreert zich in het zuidelijk 
deel van het Kikkertgat. Zie de rode ovaal in figuur 2 (uit Cleveringa, 2012). In het deelgebied 
aangegeven met de gestippelde ovaal wordt het merendeel van het baggerwerk uitgevoerd.  

 

Figuur 2: Het kombergingsgebied ten zuiden van Ameland en het baggergebied (rode ovaal), met daarbinnen het 
kerngebied van het baggerwerk (rode gestippelde ovaal). 
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Figuur 3: De ontwikkeling van het baggervolume in het baggergebied. Tevens zijn de diverse bestemmingen van 
het opgebaggerde materiaal aangegeven.  
Het jaarlijkse baggervolume is weergegeven in figuur 3 hierboven (bron: Rijkswaterstaat, via Mulder, 2015). Het 
volume vertoont een toename in de periode 1995-2010, een zeer sterke stijging in 2011-12 en een zekere 
afvlakking daarna. Er wordt sinds 2010 veel meer bagger-materiaal (bij eb) ‘op stroom gezet’, ofwel nabij de 
baggerwerken in de geul losgelaten. Het overige deel wordt naar verspreidingsvakken verder richting Waddenzee 
(ten zuiden van Ameland) gebracht. Er is geen duidelijk seizoenspatroon in het baggervolume (zie figuur 4). 
 
 

 

Figuur 4: Maandelijkse baggervolumes in het baggergebied vanaf 2010. 
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In (Cleveringa 2012) worden de volgende waarnemingen aan het baggerslib en de bodem 
van de vaargeul gerapporteerd: 
• In het gebaggerde gebied is visueel duidelijk waarneembaar dat de troebelheid relatief 

zeer hoog is. Er wordt veel waterrijk slib gebaggerd, met vooral in de laatste jaren lage 
dichtheden (de dichtheidsvariatie in de periode 2008-2012 was 300-600 kg/m3).  

• Sinds ongeveer 2007 wordt een ‘fluid mud’ laag boven het vastere deel van de bodem 
waargenomen. Onder ‘fluid mud’ wordt verstaan: de enigszins stroperige substantie die 
ontstaat wanneer water met een zeer hoge concentratie slib wordt gemengd. 

• In de bodem van de vaargeul is sprake van matig fijn zand, zwak slibhoudend. 
Bodemmonsters uit 2011 en 2012 uit het deel van de vaarweg dat intensief wordt 
gebaggerd laten een gemiddelde slibfractie (deeltjes < 63 µm) van 33,8% zien. 

 
H. Mulder bevestigt ter zitting dat de troebelheid en de fluid mud laag in het gebaggerde 
vaargeuldeel ook na 2012 zijn gebleven.  
 
Figuur 5 hieronder (bron: Rijkswaterstaat, via Mulder, 2015) laat zien dat er al enige 
decennia lang sprake is van een stijging van de slibconcentratie in het Dantziggat (dit takt 
aan op het Kikkertgat richting Waddenzee). In de laatste 15 jaar is die stijging gemiddeld 
genomen nog wat versneld. Een dergelijke stijging in de slibconcentratie vindt elders in de 
Waddenzee, met uitzondering van de Eems-Dollard, niet plaats (zie Bijlage C). Dit 
suggereert een lokale oorzaak. 

 

 
Figuur 5: Jaargemiddelde zwevend-stofgehalte station Dantziggat (10 tot 30 waarnemingen per jaar op 1,5 m 
onder wateroppervlak). Links: vanaf 1982 (alle beschikbare metingen). Rechts: vanaf 1999 (begin toename 
baggerhoeveelheden). Jaar 2014 t/m 14 oktober. 

 

6.3 Analyse van de mechanismen achter de baggerproblematiek 

 

De Kennistafel neemt een opvallende correlatie waar tussen het deel van het baggervolume 
dat op stroom wordt gezet en de sterke stijging in de baggervolumes van na 2010. 
 
De Kennistafel verbindt deze twee verschijnselen met elkaar, op grond van de volgende 
overwegingen: 
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• Het baggerslib wordt weliswaar bij eb op stroom gezet, maar de stroomsnelheden in de 
vaargeul zijn gering (op grond van modelberekeningen liggen die tussen 0,1 en 0,5 m/s; 
zie tabel 4.1 in Bijlage A). Bij een volledige ebperiode, van ongeveer 20.000 s, stroomt dit 
materiaal mogelijk slechts enige kilometers zeewaarts. Bij de volgende vloed kan het dan 
grotendeels terugkomen, zodat zich opnieuw fluid mud kan vormen. Het gegeven dat 
waterrijk slib wordt opgebaggerd en dat ook de slibconcentratie in het Dantziggat een 
versnellende stijging te zien geeft is hiermee in lijn. 

• De stroomsnelheden in de geul, ook bij vloed, zijn inderdaad zo laag (onder 0,5 m/s; zie 
opnieuw tabel 4.1 in Bijlage A) dat fluid-mudvorming verwacht mag worden. De 
verruiming sinds 2010 heeft de stroomsnelheden verder doen afnemen en de 
waterdiepte verhoogd. In Bijlage B wordt uiteengezet hoe kleine veranderingen in de 
lokale omgevingsomstandigheden kunnen leiden tot de plotselinge vorming van fluid 
mud. 

 
Volgens deze analyse komt de sterke toename in het baggervolume sinds 2010 dus 
waarschijnlijk door een toename van de recirculatie van het (slappe) baggermateriaal en een 
toename in de fluid-mudvorming. Kortom: naar het oordeel van de Kennistafel wordt dit deel 
van het baggervolume grotendeels veroorzaakt door de bagger- en verspreidingspraktijk die 
sinds 2010 is ingevoerd. Bovendien zal het volume per eenheid van gebaggerde 
sedimentmassa zijn toegenomen door de vorming van fluid mud. Het is daarom noodzakelijk 
onderscheid te maken tussen sedimentatie van de meer zandige versus de meer slibbige 
factie. 
 
Mogelijk heeft het gebruik van pumpjets voor de aandrijving van de veerboten ook invloed op 
de fluid mudvorming gehad.  
 
Uiteraard is op grond van de eenvoudige analyse die in het bestek van de Kennistafel kon 
worden gemaakt geen volledige zekerheid over deze bevindingen te geven. Meer zekerheid 
is mogelijk op grond van nader onderzoek naar de mechanismen achter de zandige 
sedimentatie, de fluid-mudvorming, het feitelijk optreden van slibrecirculatie en de invloed 
van de baggerpraktijk daarop.  
 
In de onderstaande figuur 6 is een eenvoudige methode weergegeven waarmee de 
Kennistafel het effect van de recente baggerpraktijk hypothetisch heeft gescheiden van een, 
al langer lopende, onderliggende basistrend. 
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Figuur 6: Scheiding van de onderliggende basistrend en het effect van de recente baggerpraktijk op het 
baggervolume. 
  
 

De figuur laat een onderliggende trend in het baggervolume zien die al medio negentiger 
jaren begon. In 2005 is al onderzoek gestart naar de oorzaken daarvan (Alkyon, 2005 en 
2008; Cleveringa, 2012). Een groot aantal factoren werd hierbij beschouwd, met als 
conclusie dat grootschalige morfologische veranderingen het kombergingsvolume van het 
zuidelijk deel van het Kikkertgat hebben doen afnemen. Daardoor is het geuldebiet van het 
Kikkertgat verminderd. Conform de morfologische theorie waar bovengenoemde rapporten 
van uitgaan neemt dan ook het natuurlijke doorstroomoppervlak van het Kikkertgat af. De 
breedte en diepte van het te handhaven vaarwegprofiel zijn echter overal gelijk. Dit leidt tot 
een grotere baggersinspanning voor de breedte, diepte en lengte van de geul.   
 
Voor de sedimentatie die met dit morfologische mechanisme verbonden is heeft de 
Kennistafel een controleberekening uitgevoerd aan de hand van gegevens over 
opvulsnelheid van een zandwinput nabij het Kikkertgat (zie par. 2.3 van Bijlage A). Het blijkt 
dat in een dergelijk deelsysteem de sedimentatiesnelheid 6 meter per jaar is. Aangenomen 
wordt dat de invangsnelheid van sediment in de vaargeul analoog is. 6 meter sedimentatie 
per jaar over 50 meter breedte en 2.000 meter lengte van het gebaggerde deel van de 
vaargeul geeft een sedimentatie van 0,6 Mm3 per jaar. Dit betreft geconsolideerd sediment 
en komt overeen met ongeveer 1,2 Mm3 per jaar aan baggermateriaal in de beun van een 
baggerschip. In de extrapolatie van figuur 6 zou het aandeel van het relevante deel van het 
sedimentatiemateriaal momenteel op 0,8 Mm3 komen. Kortom, dit is weliswaar een vrij 
oppervlakkige benadering, maar de grootteorde van het baggervolume klopt er redelijk mee. 
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Figuur 7. De morfologische veranderingen in het baggergebied  
 
 

6.4 Prognose voor de langere termijn 

 

De Kennistafel onderschrijft de grote lijnen van de morfologische analyse uit (Cleveringa, 
2012) en heeft geprobeerd deze nog nader te onderbouwen en door te vertalen naar de 
toekomstige ontwikkeling. Daartoe wordt onderscheid gemaakt tussen mechanisme 1 en 2 
enerzijds en 3, 4 en 5 anderzijds (de mechanismen zijn weergegeven in figuur 7 hierboven): 
• Mechanisme 1 is de voortdurende netto ophoging van het kombergingsgebied, ten 

opzichte van de zeespiegel met ongeveer 3 mm per jaar. Dit is een lange-termijn trend. 
In Bijlage A (par. 2.2) worden observaties weergegeven vanaf 1926,die dit voor 
komberging Borndiep bevestigen. Bovendien is deze trend in alle kombergingen van de 
Waddenzee, op het Eierlandse Gat na, zichtbaar (opmerkingen ter zitting van Zheng Bing 
Wang). In een strook van enige kilometers langs de Friese kust gaat de ophoging zelfs 
nog met ruim een factor 10 sneller (zie par. 2.2. van Bijlage A en Figuur 8 hieronder). De 
ophoging van de kwelders, mechanisme 2, hangt daar ook mee samen. Het 
vastleggende effect daarvan op slib kan groot zijn, maar is in dit gebied waarschijnlijk 
relatief gering (zie Alkyon, 2008). 

• Het voortduren van mechanisme 3, 4 en 5 op de lange termijn is onzekerder. 
Veranderingen in ligging van geulen en wantijen kunnen een cyclisch patroon hebben, 
waardoor ze op den duur een tegengestelde werking kunnen hebben aan de huidige. 

 
De Kennistafel verwacht zodoende dat mechanisme 1 nog decennia lang zal doorzetten en, 
door zijn systematische aard, ook zal zorgen voor het doorzetten van de stijgende trend in 
het baggervolume in de vaargeul Holwerd-Ameland. De mechanismen 3, 4 en 5 zorgen naar 
verwachting alleen voor, relatief langzame, slingeringen daaromheen. Bij handhaving van de 
huidige bagger- en verspreidingspraktijk lijkt het baggervolume dat het gevolg is van de 
recirculatie van slib en de vorming van fluid mud al wel een plafond te hebben bereikt (zie 
figuur 6).  
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Figuur 8. Kaart van bodemstijging en –daling ten opzichte van de zeespiegel voor de wijde omgeving van het 
baggergebied, voor de periode 1993-2011  
 

 

Figuur 9: Schatting van het baggervolume in de vaargeul Holwerd-Ameland voor de toekomst (tot 2030). 
Hypothetisch verwacht de Kennistafel daarom een toekomstige ontwikkeling van het baggervolume zoals 
weergegeven in figuur 9 hierboven: een trendmatige toename van het volume aan zandig materiaal als gevolg 
van de morfologische veranderingen en een constant volume van slib als gevolg van de recente bagger- en 
verspreidingspraktijk. De bovenste, zwarte streepjeslijn in figuur 9 geeft het totaal verwachte baggervolume aan. 
Een voorspelling voorbij het jaar 2030 acht de Kennistafel niet mogelijk. 
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Uiteraard is deze schatting behept met onzekerheden. Deze worden per 2030 op ±30% gesteld, voor beide 
trends. Het gevolg daarvan is met stippellijnen weergegeven in figuur 10.   

 

Figuur 10: Schatting van het baggervolume in de vaargeul Holwerd-Ameland voor de toekomst, met verwachte 
onzekerheden (± 30% in het jaar 2030). 
 
 

De Kennistafel acht het zodoende ook mogelijk het baggervolume in de vaargeul binnen 
enige decennia een plafond zal bereiken, zoals voorspeld in (Cleveringa 2012). Het valt te 
verwachten dat het Kikkertgat onder invloed van de bodemophoging op zeker moment 
vrijwel zal verdwijnen, zodat het baggervolume uit dat deel van de vaargeul inderdaad naar 
een maximum toe zal lopen (in par. 6.3 op basis van de lokale zandputopvulling geschat op 
1,2 Mm3 per jaar). Door de doorgaande ophoging van de komberging zal echter op den duur 
mogelijk in nieuwe delen van de geul, steeds verder het Dantziggat in, gebaggerd moeten 
worden. Maar zeker is dat niet en mogelijk vlakt dat effect op na enige tijd ook weer af. 
Daarnaast is er onzekerheid over de toekomstige snelheid van zeespiegelstijging.  
 
Kortom, de onzekerheden over de lange-termijn bodemstijging ten opzichte van de 
zeespiegel zijn groot, wat de Kennistafel uitdrukt met het onzekerheidsinterval van ±30% in 
de extrapolatie tot 2030 en met het gegeven dat een voorspelling op de nog langere termijn 
niet zinvol wordt geacht. Gezien de samenstelling van de monsters uit de vaargeulbodem, 
weergegeven in par. 6.2, verwacht de Kennistafel dat het bij de lange-termijn bodemstijging 
behorende sedimentatiemateriaal bestaat uit overwegend zandig materiaal. Dat is veel 
grover dan fluid mud. 
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7. Kan een spoelmeer helpen het baggervolume te verminderen? 

 

7.1 Inleiding 

Als verkleining van het kombergingsgebied van de vaargeul een belangrijke oorzaak is van 
het toegenomen baggervolume, is vergroting van de komberging - waardoor het debiet en de 
stroomsnelheid in de vaargeul toenemen en er daardoor minder sedimentatie optreedt - een 
mogelijke oplossing. Een spoelmeer bij Holwerd veroorzaakt een dergelijke 
kombergingsvergroting. De vraag aan de Kennistafel is of het baggervolume daar inderdaad 
mee bestreden kan worden, en zo ja, in welke mate.  
 
Om deze vraag te beantwoorden wordt teruggegrepen op het voorgaande hoofdstuk: de 
analyse van de mechanismen achter de ontwikkeling van het baggervolume in het verleden 
en het onderscheid in twee verschillende baggerfracties dat op basis daarvan is gemaakt.  
 
 

7.2 Eerdere exercities 

In 2014 is door Rijkswaterstaat al een snelle verkenning gemaakt van de effecten van het 
plan Holwerd aan Zee op de baggerinspanning voor de vaarweg Holwerd-Ameland (zie 
Mulder et al., 09-2014 en 12-2014). Er is toen alleen uitgegaan van een 
kombergingsvergroting door een verbindingsgeul, oostelijk gelegen van de veerdam, tussen 
de aanlegsteiger van de veerboot en de dijk bij Holwerd. Omdat hierdoor de vaargeul 
verlengd wordt neemt het kombergingsvolume enigermate toe. Geconcludeerd werd dat er 
een reductie van de baggerinspanning zou kunnen zijn. 
 
Er werd bij deze eerdere analyse niet uitgegaan van een kombergingsvergroting door het 
spoelmeer zelf, omdat ervan werd uitgegaan dat het snel zou dichtslibben. Dat hoeft echter 
niet het geval te zijn. Documentatie over de werking van spoelmeren is schaars, maar er is 
wel wat beschikbaar, vooral over het spoelmeer bij het Niedersachsische Nessmersiel; zie 
Bauamt für Küstenschutz Norden, 1987. Hierin wordt betoogd dat keuze van het 
inlaatmoment vlak voor hoogwater de sedimentatielast van het spoelmeer sterk beperkt kan 
worden. Documentatie van de vervolgens feitelijk opgedane ervaringen is in de 
voorbereiding op de Kennistafel niet gevonden, maar volgens (Danel, 2015) is het gelukt - 
met een nog wat ander afgesteld regelmechanisme - dit spoelmeer open te houden zonder 
dat erin gebaggerd hoefde te worden (zie ook Danel, 2014). En mocht het spoelmeer toch 
dichtslibben, bijvoorbeeld doordat een zoetwaterspui voor extra sedimentatie zorgt, dan kan 
het altijd nog regelmatig worden uitgebaggerd. Kortom, de Kennistafel acht een situatie 
waarin een spoelmeer zorgt voor permanente kombergingsvergroting een technisch 
realiseerbare optie.  
 
 

7.3 Aangenomen dimensies en bedrijfsvoering van spoelmeer en verbindingsgeul 

Bij de analyse van de mogelijke invloed van een spoelmeer en verbindingsgeul op het 
baggervolume in de vaargeul is de Kennistafel uitgegaan van de volgende specificaties voor 
dimensies en bedrijfsvoering: 
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• Ten oosten van de veerdam wordt een verbindingsgeul aangelegd van 1,8 km lang en 35 
meter breed en een diepte bij GLW van 1,2 m. Er heerst een lokaal getijverschil van 2 m. 
Deze gegevens leveren een geuloppervlak van 6,3 ha en een extra getijvolume van 
126.000 m3 op. Uitgaand van een halve getijperiode van 22.350 s geeft dit een over de 
getijperiode gemiddeld extra debiet in de vaargeul van 5,6 m3/s.  

• Voor het spoelmeer is uitgegaan van een oppervlakte van 35 ha. Dat is grofweg het 
oppervlak zoals ingetekend in figuur 1. Het spoelmeer is aan de verbindingsgeul 
gekoppeld door middel van een sluis, met als indicatieve dimensionering (voor voldoende 
doorstroming en het passeren van bruine-vlootschepen) een effectieve breedte van 6,60 
m en bodem op 0,2 m onder GLW2. In het spoelmeer is een resulterend getijverschil van 
1,55 m (gedempt getij) aangenomen. Het veroorzaakt zodoende een extra getijvolume 
van 545.000 m3. Dit geeft een over de getijperiode gemiddeld extra debiet in de vaargeul 
van 24,3 m3/s. Daar komt het effect van de verbindingsgeul nog bij, zodat het totale 
gemiddelde extra getijdebiet in dit rekenvoorbeeld circa 30 m3/s is. 

• In de bocht waar de verbindingsgeul naar het westen buigt, dat wil zeggen bij de kop van 
de veerdam, moet een stroomgeleidingswerk worden aangelegd. Anders heeft het water 
uit het spoelmeer de neiging rechtdoor te gaan, of naar het deel van het Kikkertgat te 
stromen dat doorloopt naar het oosten, waardoor het niet volledig in de vaargeul 
terechtkomt en bovendien stromingsenergie verliest. 

• Er is van uitgegaan dat het extra watervolume kort voor laagwater uit het spoelmeer 
wordt losgelaten, in ongeveer 2 uur tijd. Dat maakt de effectiviteit van de spoelwerking 
maximaal, aangezien: 
o Het water dan laag in de geul staat, zodat het spoelwater zo weinig mogelijk over de 

platen gaat lopen en dus zoveel mogelijk in de vaargeul terechtkomt.  
o Het spoelwater dichtbij de bodem gaat lopen en zodoende het meeste kracht op het 

sediment zal uitoefenen. 
o Het watervolume in de vaargeul in die periode minimaal is, zodat de verhoging van de 

stroomsnelheid in de vaargeul door het spoelwater maximaal is.  
 
Gemiddeld over 2 uur uitlaattijd is het extra getijdebiet door spoelmeer en verbindingsgeul 
ongeveer 3x de hierboven berekende 30 m3/s, ofwel circa 90 m3/s. 
 
 

7.4 Analyse van de spoelmeerwerking 

Op voorhand stelt de Kennistafel dat de in deze paragraaf gepresenteerde analyse 
gebaseerd is op, over uitlaattijd en geuldoorsnede, gemiddelde waterstroomsnelheden en 
kwalitatieve verwachtingen over sedimentgedrag in relatie tot die gemiddelde 
stroomsnelheden. Dit geeft een eerste indruk van mogelijke effecten van een spoelmeer 
conform de hierboven opgegeven specificaties van dimensies en bedrijfsvoering. Maar ook 
niet meer dan dat. Een beleidsbeslissing over al dan niet uitvoering van een spoelmeer vergt 
meer zekerheid, die alleen verschaft kan worden door inzet van minimaal een 
tweedimensionaal (beter nog: driedimensionaal) hydrodynamisch model, gekoppeld aan 
nader onderzoek van het sedimentgedrag. 
 

                                                      

2
 De specificaties van spoelmeer en doorlaat zijn tot stand gekomen in overleg met J. Zijlstra, lid van 

de Initiatiefgroep van Holwerd aan Zee. De specificaties van de verbindingsgeul en van de 
bedrijfsvoering zijn door de Kennistafel opgesteld. 
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In (Cleveringa, 2012) worden redelijk recente waarden opgegeven voor de doorsnede van de 
vaargeul bij gemiddeld laagwater. Deze zijn: 
• Dichtbij de veerdam (raai 187): 142 m2 

• Middenin (raai 20): 174 m2 

• Dichtbij de uitgang naar het Dantziggat (raai 16): 222 m2 

 

Zie figuur 11 (uit Cleveringa, 2012) hieronder voor de ligging van deze raaien. 

 

Figuur 11: Hoogtekaart met ligging van de raaien waarvoor geuldoorsneden en watersnelheden zijn bepaald 
 

Een extra debiet van 90 m3/s, veroorzaakt door het in 2 uur tijd uitlaten van water uit 
spoelmeer en verbindingsgeul, geeft - over deze geuldoorsneden - gemiddelde extra 
watersnelheden van:   
• Dichtbij de veerdam (raai 187): 0,6 m/s 

• Middenin (raai 20): 0,5 m/s 

• Dichtbij de uitgang naar het Dantziggat (raai 16): 0,4 m/s 

 
De maximale watersnelheid bij eb in de vaargeul is in de huidige situatie ongeveer 0,4 m/s bij 
raai 20 en 0,5 m/s bij raai 16 (zie tabel 4.1, Bijlage A). Ergo: door het extra debiet ten 
gevolge van spoelmeer plus verbindingsgeul verdubbelen de watersnelheden in de vaargeul 
ongeveer en bereiken waarden tot circa 1 m/s.  
 
De vragen die de Kennistafel zich vervolgens heeft gesteld zijn:  
1. Wat gebeurt er bij deze watersnelheden met de fluid mud (het gevolg van de huidige 

bagger- en verspreidingspraktijk) in de vaargeul? 
2. En wat gebeurt er met het grovere sediment (het gevolg van de netto bodemstijging in 

het gebied) in de vaargeul? 
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De antwoorden zijn als volgt: 

• Ad 1: Bij stroomsnelheden van om en nabij 1 m/s wordt een groot effect verwacht op de 
fluid mud. De opnamecapaciteit daarvan in water is immers zeer gevoelig voor toename 
in de stroomsnelheid (zie par. 6.3). Het is daarom denkbaar dat al het fluid mud uit de 
vaargeul door de spoelmeerwerking wordt meegenomen. Maar er zijn ook onzekerheden: 
o Door het aanleggen van de verbindingsgeul ontstaat een nieuw deelsysteem met 

waarschijnlijk een hoge invangcapaciteit voor sediment, waar waarschijnlijk ook fluid 
mud zal ontstaan. De totale lengte van de geul met fluid mud neemt daardoor toe 
naar ongeveer 4 kilometer en het is de vraag of het water uit het spoelmeer 
voldoende kracht heeft om de fluid mud over die volle lengte helemaal los te maken. 

o De stroomsnelheden zijn nog steeds niet groot en het is daarom denkbaar dat in de 2 
uur spoelmeerwerking de fluid mud niet ver genoeg weg stroomt en zodoende bij 
vloed weer terugkomt. De slibrecirculatie kan daardoor, geheel of gedeeltelijk, in 
stand blijven. 

o Fluid mud kan, zeker bij de grotere invanglengte die ontstaat door aanleg van de 
verbindingsgeul, gaan consolideren (een hechtere laag vormen), waardoor het eerst 
moet worden losgemaakt voordat het kan worden uitgespoeld. Voor het losmaken zijn 
grotere watersnelheden nodig dan voor het uitspoelen.    

o Een fluid-mudlaag geeft weinig wrijving met het erboven stromende water. Het is 
daardoor denkbaar dat het water uit het spoelmeer over de fluid-mudlaag heen gaat 
‘glijden’, en het zodoende onvoldoende opneemt. Dit effect kan nog worden versterkt 
als er ook een zoetwaterstroom door het spoelmeer heen loopt. 

• Ad 2: Stroomsnelheden tot 1 m/s worden door de Kennistafel als onvoldoende gezien om 
een substantieel effect op het grovere sediment te bewerkstelligen. Er is daardoor geen 
rechtevenredige relatie tussen geuldoorsnede en stroomsnelheid voor deze 
sedimentfractie. Mogelijk is er wel een klein effect bij de stroomsnelheden die met de 
inzet van het spoelmeer bereikt worden.  

 
Al met al schat de Kennistafel dat met het spoelmechanisme, bij de hierboven opgegeven 
specificaties van dimensies en bedrijfsvoering van spoelmeer en verbindingsgeul de 
volgende effecten bewerkstelligd kunnen worden: 

• Tussen 50% en 100% van de fluid-mudlaag kan weggespoeld worden en zodoende ook 
50-100% van het baggervolume dat hiervan het gevolg is. 

• Tussen 10% en 30% van de grovere sedimentfractie kan weggespoeld worden en 
zodoende ook 10-30% van dit deel van het baggervolume.  

 
In figuur 12 (volgende pagina) wordt een impressie van deze werkingen gegeven, voor de 
overzichtelijkheid zonder onzekerheidsintervals en bij een gemiddelde effectiviteit van de 
spoelmeerwerking. De belangrijkste leringen hieruit zijn: 
• Het aandeel van de fluid-mudfractie (veroorzaakt door de huidige bagger- en 

verspreidingspraktijk) wordt redelijk effectief bestreden, waardoor het totale 
baggervolume snel zou dalen als het spoelmeer ergens in het komende decennium in 
werking zou worden gesteld.  

• Maar de zandigere baggerfractie (veroorzaakt door de lange-termijn bodemstijging) wordt 
veel minder effectief bestreden en het volume daarvan kan de komende decennia nog 
doorstijgen.  
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In figuur 13 (eveneens volgende pagina) zijn ook de aangenomen onzekerheidsintervals 
weergegeven (±30%). Dat maakt de figuur veel gecompliceerder. Voor de eenvoud is 
daarom het effect van de meest optimistische prognose weergegeven, te weten: 

• Maximale effectiviteit van de spoelmeerwerking (100% op de fluid-mudfractie en 30% op 
de grovere fractie). 

• Minimale stijging (op de langere termijn) van het volume van de zandige baggerfractie. 

 

Figuur 12: Schatting van het effect van spoelmeer plus verbindingsgeul op het baggervolume in de vaargeul 
Holwerd-Ameland voor de lange termijn (zonder onzekerheidsintervals). 
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Figuur 13: Schatting van het effect van spoelmeer plus verbindingsgeul op het baggervolume in de vaargeul 
Holwerd-Ameland voor de lange termijn, met  onzekerheidsintervals (±30% in het jaar 2030) en in de best case 
situatie voor het effect van het spoelmeer. 
 

In die meest optimistische prognose wordt het aandeel van de fluid-mudfractie (veroorzaakt 
door de huidige bagger- en verspreidingspraktijk) zeer effectief bestreden. Ook de zandigere 
baggerfractie (veroorzaakt door de lange-termijn bodemstijging) wordt effectiever bestreden, 
maar toch in veel minder mate dan de fluid-mudfractie en op den duur gaat het aandeel van 
de zandige baggerfractie mogelijk ook weer stijgen.  
 
Samengevat zal het spoelmeer waarschijnlijk een structureel reducerend effect hebben op 
het baggervolume, vooral door de bestrijding van de fluid-mudfractie. Het baggervolume kan 
op den duur echter toch weer gaan stijgen, door doorgaande verzanding van de geul, die 
door het spoelmeer minder goed bestreden wordt.   
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8. Conclusies en aanbevelingen 

 

Na analyse van de baggerproblematiek in de vaargeul Holwerd-Ameland concludeert de 
Kennistafel dat er waarschijnlijk sprake is van twee zeer verschillende mechanismen:  

• De vorming van een ‘fluid mud’ laag tegen de bodem van de vaargeul, die zorgt voor 
slibbig baggermateriaal. De vorming ervan wordt waarschijnlijk gestimuleerd door het 
terug in de vaargeul brengen van dit baggermateriaal, waardoor deze fractie sinds enige 
jaren sterk is toegenomen. Mogelijk heeft het gebruik van pumpjets voor de aandrijving 
van de veerboten ook invloed hierop. 

• De afname van de omvang van de geul door morfologische ontwikkelingen, waardoor 
ook de zandigere baggerfractie toeneemt, zij het veel geleidelijker. 

 
In de huidige situatie, waarin het jaarlijkse baggervolume ongeveer 1,6 miljoen m3 is, hebben 
deze twee baggerfracties waarschijnlijk ongeveer een gelijk volume, van beide circa 800.000 
m3 per jaar. 
 
De toename van de zandigere baggerfractie is waarschijnlijk het gevolg van de 
bodemstijging in het  kombergingsgebied (het Borndiep) waarin de vaargeul ligt. Dit is een 
lange-termijn trend, die mogelijk in de toekomst blijft doorgaan. De baggerfractie veroorzaakt 
door de fluid-mudlaag blijft, eveneens bij ongewijzigde condities, naar verwachting ongeveer 
constant.  
 
De Kennistafel heeft het effect onderzocht van een qua bedrijfsvoering regelbaar spoelmeer 
van 35 hectare, met bijbehorende infrastructuur (verbindingsgeul en geleidingswerk bij de 
kop van de veerdam). De belangrijkste bevinding is dat de extra stroming door zo’n 
spoelmeer waarschijnlijk heel verschillend inwerkt op de twee onderscheiden baggerfracties. 
De effectiviteit wordt als volgt ingeschat: 
• op de fluid-mudfractie: 50-100% vermindering; 
• op de zandigere fractie: 10-30% vermindering. 

 
De Kennistafel verwacht op grond hiervan dat door de aanleg van een spoelmeer, met de 
bijbehorende infrastructuur en conform de opgegeven specificaties, inderdaad een snelle en 
substantiële vermindering van het baggervolume in de vaargeul Holwerd-Ameland kan 
optreden, ter grootte van 500.000-1.000.000 m3 per jaar, ofwel een derde tot ruim de helft 
van het huidige baggervolume. Het jaarlijkse baggervolume dat na de instelling van het 
spoelmeer resulteert, kan op een termijn van enige decennia echter toch weer gaan stijgen 
door een langzaam verdergaande verzanding van de vaargeul. 
 
De Kennistafel beveelt aan om ook andere manieren te overwegen om de fluid-mudfractie te 
verwijderen. Een eenvoudige manier zou zijn: het verspreiden van deze fractie op locaties 
verder richting Noordzee, bijvoorbeeld naar de verspreidingslocaties waar ook de zandigere 
sedimentfractie heen wordt gebracht. Het kan tevens nuttig zijn om de invloed van de 
aandrijvingsmethode van de veerboten op de fluid-mudvorming nader te onderzoeken.  
 
De Kennistafel wijst erop dat de gemaakte analyse in zeer kort tijdsbestek en met 
eenvoudige analysemethoden tot stand is gekomen. Dit geeft een eerste indruk van 
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mogelijke effecten van een spoelmeer met bijbehorende infrastructuur, conform de 
opgegeven dimensies en bedrijfsvoering. Maar ook niet meer dan dat. Een beleidsbeslissing 
over al dan niet uitvoering van een spoelmeer vergt meer zekerheid, die alleen verschaft kan 
worden door inzet van een twee- of driedimensionaal hydrodynamisch model, gekoppeld aan 
nader onderzoek van het sedimentgedrag. Ook de fluid-mudvorming en de invloed van de 
bagger- en verspreidingspraktijk daarop dient nader te worden onderzocht. Daarnaast 
verdient het aanbeveling om de mechanismen achter het omhoog komen van de bodem in 
het kombergingsgebied te onderzoeken, om de voorspelling van de lange-termijn 
verzandingstrend te verbeteren.  
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Bijlage A: Overzicht van beschikbare morfologische en hydrodynamische gegevens (L. van Rijn) 

 

1. Inleiding 

De vaarweg Holwerd-Ameland vormt de verbinding tussen Ameland en de vaste wal en is als zodanig van groot 

belang voor de bereikbaarheid van het eiland. De vaargeul loopt door verschillende geulen in het 

kombergingsgebied van het Zeegat van Ameland (Borndiepbekken). Ter hoogte van Holwerd loopt de vaargeul 

door het Kikkertgat: een relatief kleine geul die dicht bij het wantij ligt. De laatste jaren blijkt dat er steeds meer 

gebaggerd moet worden in het Kikkertgat om daar de vaargeul op de vereiste diepte en breedte te houden. 

In deze Bijlage wordt eerst een beknopt overzicht gegeven van de langjarige sedimentatiegegevens van het 

Borndiepbekken en een ondiepe strook nabij de Friese kust. 

Daarna worden de recente veranderingen (afname oppervlak van dwarsdoorsneden) in de vaargeul ten westen 

van de veerdam gegeven. Tevens wordt een overzicht gegeven van berekende stroomsnelheden in de vaargeul.  

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de algemene gegevens van het Borndiepbekken. 

 

Parameter Borndiep 

H= gemiddelde getijslag (m) 2.0 

B= breedte van zeegat (m) 3500 

Azeegat= oppervlak van dwarsdoorsnede  zeegat (m2) 35000 

Abekken = oppervlak van bekken (m2) 275 106 

Aplaten = oppervlak van platen op GLW (m2) 160 106 

Ageulen = oppervlak van geulen op GLW (m2) 115 106 

Abuitendelta = oppervlak van buitendeltagebied (m2)   50 106 

Tabel 1.1 Algemene gegevens van Borndiepbekken, Waddenzee 
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2.  Analyse van waargenomen sedimentatiegegevens 

2.1 Platen en geulen Borndiep 

Van Geer (2007) heeft een analyse gemaakt van de sedimentatie/erosie van de platen en geulen in het 

Borndiepbekken ten opzichte van het Gemiddeld Laagwatervlak (GLW), dat in de tijd en ruimte varieert. Dit vlak 

stijgt met zeespiegelstijging mee.  

Tabel 2.1 geeft het tijdsverloop van het getijprisma en het plaat- en geulvolume ten opzichte van GLW. Als de 

volumes constant zijn, dan is er in elk geval een sedimentatie gelijk aan de opgetreden zeespiegelstijging over de 

periode 1926 tot 1999. Als de volumes toenemen in de tijd, dan is de sedimentatie (in mm/jaar) groter dan de 

jaarlijkse zeespiegelstijging. 

De morfologische ontwikkeling van de platen in het Borndiepbekken in de periode 1926 tot 1999 ten opzichte van 

GLW kan worden gekarakteriseerd als (zie Tabel 2.1): 

• jaarlijkse toename van het plaatvolume van 0,28 miljoen m3/jaar; geschat jaarlijkse zandwinningsvolume 

van 0,12 miljoen m3/jaar (50% van totale zandwinning); totale toename van plaatvolume van 0,4 miljoen 

m3/jaar; 
• gemiddelde plaathoogte van 0,6 m; de plaathoogte boven GLW varieert tussen 0,55 en 0,65 m (0,6±0,06 

m; 10% variatie); 

• toename van plaatoppervlak van ca. 150 tot 170 km2 of 0,27 km2 per jaar; gemiddelde plaatoppervlak is 

160 km2; 
• maximum toename van de plaathoogte van 5 mm/jaar (1%) in de periode 1993 tot 1999; 

• maximum afname van de plaathoogte van -5,6 mm/jaar (1%) in de periode 1950 tot 1967; 

• maximum toename van het plaatoppervlak van 3 km2/jaar (2%) in de periode 1984 tot 1989; 

• maximum afname van het plaatoppervlak van -2 km2/jaar (1%) inde periode 1978 tot 1984. 

 

 

Jaar Volume 

platen 

boven 

GLW 

(m3) 

Oppervlak 

van platen 

 

 

 (m2) 

Hoogte 

van 

platen 

boven 

GLW (m) 

Volume 

geulen 

beneden 

GLW 

(m3) 

Oppervlak 

geulen 

 

 

(m2) 

Diepte 

geulen 

beneden 

GLW 

(m) 

Getij 

prisma 

 

 

(m3) 

1926 0 83,5 106 148,4 106 0,563 314 106 127 106 2,47 508 106 

1950 24 98,8 106 152,2 106 0,649 337 106 124 106 2,72 496 106 

1967 31 86,6 106 156,8 106 0,552 322 106 120 106 2,68 509 106 

1973 37 97,8 106 159,5 106 0,613 330 106 117 106 2,82 497 106 

1978 42 97,8 106 159,5 106 0,613 330 106 117 106 2,82 497 106 

1984 48 84,0 106 148,4 106 0,567 321 106 129 106 2,49 512 106 

1989 63 94,1 106 163,6 106 0,575 323 106 113 106 2,85 501 106 

1993 67 96,3 106 169,0 106 0,569 316 106 108 106 2,93 499 106 

1999 73 104,2 106 171,4 106 0,608 305 106 106 106 2,88 491 106 

Tabel 2.1 Volumegegevens van Borndiepbekken volgens Van Geer (2007) 
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Tabel 2.2 geeft de totale sedimentatie over de periode 1926 tot 1999. Zandwinning in de Waddenzee heeft 

vooral plaatsgevonden in de periode 1950 tot 2000.  De zandwinning in het Borndiepbekken in de periode 1950-

2000 wordt geschat op ca. 0,3 miljoen m3/jaar. 

De totale sedimentatie in het Borndiepbekken in de periode 1926-1999 wordt hierin geschat op 100 miljoen m3 of 

1,35 miljoen m3/jaar of ca. 5 mm/jaar ten opzichte van 1926. Dit is veel meer dan de zeespiegelstijging van ca. 2 

mm/jaar in de afgelopen periode (GLW stijgt ook 2 mm/jaar door zeespiegelstijging). De platen en geulen 

vertonen een ongeveer gelijke sedimentatie van ca. 2 mm/jaar ten opzichte van GLW, zie Tabel 2.2. Indien 

wordt aangenomen dat het zandwinningsvolume gelijk over de platen en geulen is verdeeld, is de ‘echte’ 

sedimentatie van de platen en geulen nog ca. 0,8 mm/jaar groter.  

De sedimentatiewaarden in mm/jaar (Tabel 2.2) zijn kunstmatige waarden verkregen door het 

sedimentatievolume te delen door het gemiddelde plaat- en geuloppervlak over de periode 1926 tot 1999. Deze 

sedimentatiewaarde is geen maat voor de verticale groei van de platen.  

De ‘echte’ verticale groei (volgens de data van Van Geer 2007) van de platen  is ca. 0,4 mm/jaar tussen 1926 en 

1999. Het plaatvolume neemt vooral toe door horizontale groei (toename plaatoppervlak). 

 

 

Bekken Sedimentatie volumes 

ten opzichte van GLW 

Zeespiegel- 

stijgingsvolume 

Zandwinnings- 

volume 

Totaal 

Borndiep  plaat  

(opp. 160 km2) 

   21 106 m3 (1,8 mm/jaar)   24 106 m3  

(2 mm/jaar) 

17 106 m3 

(0,8 mm/jaar) 

100 106 m3 

(5 mm/jaar) 

Borndiep geul    

(opp. 115 km2) 

   21 106 m3 (2,4 mm/jaar)   17 106 m3  

(2 mm/jaar) 

Tabel 2.2 Sedimentatievolumes in Borndiepbekken volgens  Van Geer (2007); 1926 tot 1999 

 

Delft Hydraulics (1992) heeft de ontwikkeling van het zandvolume van de buitendelta van het Borndiepbekken 

geschat, zie Tabel 2.3. Het zandvolume vertoont aanvankelijk een flinke toename tot 1958 en daarna weer een 

afname tot ca. 120 miljoen m3 in 1999, zie ook Figuur 2.1. Over de gehele periode van 1926 tot 1999 lijkt er 

een lichte toename van de buitendelta van het Borndiepbekken te zijn.  Dit is in tegenstelling met de forse 

afname van de zandvolumes van de buitendelta’s van het Marsdiep en het Vlie van resp. 3 en 2 miljoen m3/jaar 

(Delft Hydraulics 1992; Elias 2006; Deltares 2012; Elias et al. 2012).  

Jaar Zandvolume buitendelta 

(m3) 

1926 0 114 106 

1934 24 145 106 

1958 31 164 106 

1966 37 146 106 

1974 42 129 106 
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1976 48 141 106 

1982 63 121 106 

Tabel 2.3 Volumegegevens van buitendelta Borndiepbekken volgens WL (1995) 

 

 

Figuur 2.1   Waargenomen volumedata van Borndiepbekken 1926 tot 1999 

Figuur 2.1 toont het verloop van het volume van de platen, geulen in het binnengebied en het verloop van het 

volume van de buitendelta van het Borndiepbekken (onnauwkeurigheid van ca. 30%). De berekende 

evenwichtsvolumes (volgens relaties uit de literatuur)  zijn ook aangegeven. 

Hieruit blijkt: 

• constant (toename gevolgd door afname) van het volume van de buitendelta van ca. 120 miljoen m3 over 73 
jaar; 

• geleidelijke toename van het plaatvolume van 21 miljoen m3 over 73 jaar of 0,28 miljoen m3/jaar;  

• geleidelijke afname van het geulvolume (sedimentatie) van 21 miljoen m3 gedurende 73 jaar of 0,28 miljoen 

m3/jaar;  het geuloppervlak neemt geleidelijk af en de geuldiepte neemt geleidelijk toe (smallere, maar 
diepere geulen); 

• de volumes van de platen en geulen zitten vrij dicht bij de berekende evenwichtswaarden; het volume van 

de buitendelta zit ver (factor 3) onder het evenwichtsvolume. 
 

2.2  Friese kuststrook 

Rijkswaterstaat (1980) heeft de sedimentatie van het waddengebied langs de Friese kust (strook van 25 km lang 

en 3 km breed grenzend aan de kust; totaal 8 vakken met een oppervlak van 3x3 km2) onderzocht.  

Hieruit blijkt dat er na de afsluiting van de Zuiderzee een aanzienlijke verondieping heeft plaatsgevonden als 

gevolg van de afname van de stroomsnelheden in dit gebied. In de meeste vakken was er sedimentatie van ca. 

45 mm per jaar in het tijdvak 1964-1972 en ca. 25 mm per jaar in het tijdvak 1972-1978. Dit is in 

overeenstemming met de resultaten van eerdere studies waaruit blijkt dat er een sedimentatie van ca. 28 mm 

per jaar was in het tijdvak 1932-1965. In het tijdvak 1965-1975 was de sedimentatie ca. 57 mm per jaar en 
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daarna weer ca. 28 mm per jaar. De verminderde sedimentatie na 1975 wordt toegeschreven aan het niet meer 

storten na 1972 van baggerspecie in dit gebied. 

 

2.3  Zandwinputten in Waddengebied 

Rijkswaterstaat (1979) heeft de morfologische ontwikkeling van een aantal zandwinputten in de Waddenzee 

onderzocht. De belangrijkste resultaten voor zandwinlocaties nabij de Friese kust zijn vermeld in Tabel 2.4. De 

locaties zijn getoond in Figuur 2.2. 

 

Figuur 2.2 Locatie van zandwinputten in de Waddenzee 

Op basis van de gemeten sedimentatievolumes (van zand en  slib) zijn de sedimenttransporten (qsed) en de 

sedimentconcentraties (csed) ter plaatse van de zandwinputten geschat met behulp van de volgende 

vergelijkingen: 

 qsed= ρbulk Vsed,o/(∆t Nd bput) 

 csed= qsed/qw 

waarin: qsed= sedimenttransport  aan de rand van de put (kg/m/s); ρbulk = ‘bulk’ dichtheid van sediment (≅ 1500 

kg/m3), Vsed,o= sedimentatievolume in de beginfase (m3), ∆t = tijdsduur met effectieve stroming tijdens een dag 

(≅ 40000 s), Nd = aantal dagen waarover sedimentatie heeft plaatsgevonden, bput = breedte van de zandwinput 

loodrecht op de stroming (m), csed= sedimentconcentratie (kg/m3), qw= watertransport (debiet) per eenheid van 

breedte (m2/s). 

Het watertransport ter plaatse van de zandwinputten (waterdiepten buiten de putten van 1 tot 2 m en 

stroomsnelheden van 0,3 tot 0,5 m/s) is gesteld op: qw = u h ≅ 0,5 tot 1 m2/s.  

De berekende sedimentconcentraties (zand+slib) variëren tussen 120 en 260 mg/l ter plaatse van de wadlocaties 

bij de Friese kust (Oosterbierum en Kikkertgat) waar veel golfwerking is (lage wal bij zuidwestenwind).   

De sedimentatie is ca. 3 tot 6 m per jaar in de zandwinputten gesitueerd in de ondiepe geulen nabij Friese kust 

met veel slib en veel golfwerking (Kikkertgat en Oosterbierum). 
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Locatie Put 

opper- 

vlak 

(m2); 

gemid- 

delde  

putdiept

e (m) 

Maxi

- 

mum 

stro- 

ming 

(m/s

) 

Sedi- 

ment 

(µµµµm) 

Sedimentatie 

(m3) 

Sedi-

menta

-tie 

(m/ja

ar) 

 

Sedime

nt  

transpor

t 

(kg/m/s) 

Sedime

nt  

concen-

tratie 

(mg/l) 

Slib 

bijdr

a-ge 

(%) 

Relatiev

e golf 

hoogte 

H/h 

1. 

Oosterbierum 

Vliebekken 

(geul in 

verlengde van 

Oostmeep; 500 

m uit kust) 

L.B.=  -1,5 m 

NAP 

  200000 

(450x450

) 

 

      2,75 

0,5-

0.7 

100   90000 na 0,17 

jr 

225000 na 0,47 

jr 

520000 na 0,86 

jr 

540000 na 2,23 

jr 

3 

(0,9 jr) 

0,13 130-260 40-60 0,3 

 

2. Kikkertgat; 

(plaat-geulrand 

achterin 

Borndiepbekken 

bij Friese kust) 

L.B.=-0,6/-3 m 

  76000 

(275x275

) 

 

     6 

0,6-

0,8 

100 155000 na 0,33 

jr 

210000 na 0,56 

jr 

230000 na 0,73 

jr 

4 

(0,72 

jr) 

0,12 120-240 40-60 0,2 

L.B.= lokale bodem; jr=jaar; maximum stroming tijdens gemiddeld tij 

Tabel 2.4 Sedimentatiegegevens van zandwinputten in Waddenzee 

 

2.4  Bijdrage slib in ondiepe plaatgebieden 

Arcadis (2013) heeft het percentage slib dat aanwezig is in het Ballastplaatplaatgebied (Vlie) opnieuw bepaald. In eerdere 

studies  wordt een slibpercentage van 10% tot 15% vermeld. 

De Sedimentatlas (Rijkswaterstaat 1998) geeft voor het Ballastplaatgebied een veel betere dekking dan de vroegere 

gegevens en vormt daarmee een goede basis voor het afleiden van de percentages fijn sediment en zand. Als gevolg van 

het gebruik van verschillende meetmethoden zijn de gerapporteerde waarden voor de fijne fracties in de Sedimentatlas 

(Rijkswaterstaat, 1998) mogelijk te hoog. Voorzichtigheidshalve is Arcadis uitgegaan van een mogelijke overschatting van 

1,71 van het gewichtspercentage fijn sediment (< 63 µm) in de Sedimentatlas. In deze factor is het verschil in 

voorbehandeling verdisconteerd en is rekening gehouden met het verschil in gedrag van de fracties tussen 0 en 16 µm en 

16 en 63 µm en de mate van voorkomen van deze twee fracties. 

De volumebijdrage van fijn sediment (< 63 µm) is berekend op ca. 25% voor het Ballastplaatgebied.  
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3.  Geulontwikkelingen Kikkertgat 

Arcadis (2005, 2008, 2012) heeft in een aantal rapporten de geulontwikkelingen in het Kikkertgat ge-analyseerd. 

Tabel 3.1 geeft het oppervlakte beneden GLW van een aantal doorsneden in de gebieden A en B ten westen van 

de veerdam, zie Figuur 3.1 en 3.2. In gebied A neemt de gemiddelde doorsnede af van ca. 330 (±70) m2 in 

1988/1989 tot ca. 200 (±70) m2 in 2011, zie Figuur 3.2. Dit is een afname van ca. 40% in 20 jaar. Ook in de 

gebied B is er een systematische afname van het dwarsdoorsnede-oppervlak over een periode van 20 jaar. Het 

vereiste huidige vaargeuloppervlak beneden NAP is ca. 50x3,8 = 190 m2 of ca. 140 m2 ten opzichte van GLW. 

Tabel 3.2 geeft de vloed- en ebvolumes door twee geulraaien berekend uit de stroomsnelheden van het 

DELFT3D-model (Arcadis 2008). 

 

Geulraai 1988/1989 1993 1999 2003/2005 2011 

Gebied 

A 

Raai 20   Arcadis 2008, 2012 337 314 275 184 174 

Raai 187 Arcadis 2008, 2012 333 270 223 167 142 

Raai 1     Arcadis A1448 2005 360 340 320 300  

Raai 2     Arcadis A1448 2005 360 340 320 310  

Raai IV    Arcadis A1448 2005 285 285 300 275  

 

Gebied 

B 

Raai 16 Arcadis 2008, 2012 367 281 328 220 222 

Raai 3   Arcadis A1448 2005 700 600 550 500  

Raai V   Arcadis A1448 2005 570 970  300  

 Tabel 3.1  Oppervlak (beneden GLW op ca. -1 m NAP) in geulraaien ten westen van veerdam, Kikkertgat 

 

Geulraai Vloedvolume 

Springtij 

1999 

Vloedvolume 

Springtij 

2005 

Ebvolume 

Springtij 

1999 

Ebvolume 

Springtij 

2005 

Raai 16 Gebied B 2,1 106 m3 

(Qgg=97 m3/s) 

1,3 106 m3 

(Qgg=60 m3/s) 

1,7 106 m3 

(Qgg=79 m3/s) 

1,2 106 m3 

(Qgg=56 m3/s) 

Raai 20 Gebied A 1,1 106 m3 

(Qgg=51 m3/s) 

0,6 106 m3 

(Qgg=28 m3/s) 

0,9 106 m3 

(Qgg=42 m3/s) 

0,5 106 m3 

(Qgg=23 m3/s) 

(Qgg=getijgemiddeld debiet door de raai over 6 uur) 

Tabel 3.2  Vloed en ebvolumes in geulraaien ten westen van veerdam, Kikkertgat 
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Figuur 3.1 Plattegrond vaargeul Kikkertgat 

 

 

Figuur 3.2 Dwarsdoorsnede-oppervlak als functie van de tijd, Kikkertgat (Gebied A) 
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4.  Berekende stroomsnelheden 

Arcadis (2008) heeft stroomsnelheden berekend met het DELFT3D model. Contourplots met berekende 

stroomsnelheden tijdens de maximum ebstroom en de maximum vloedstroom (springtij 31 maart 2002) zijn 

getoond in de Figuren 4.1 en 4.2. 

Tabel 4.1 geeft de karakteristieke stroomsnelheden op drie tijdstippen in gebied A en B (Figuur 3.1). De 

maximale stroomsnelheid is 0,45 tot 0,5 m/s tijdens springtij. 

 

 

 

 

Geulraai Eb Vloed 

Waterstand 

(m) 

Stroomsnelheid 

(m/s) 

Waterstand 

(m) 

Stroomsnelheid 

(m/s) 

Gebied B Raai 16 -1,3 m NAP 0,40-0,45 0,0 m NAP 0,40-0,45 

-1,5 m NAP 0,45-0,50 0,5 m NAP 0,40-0,45 

-0,5 m NAP 0,20-0,30 1,0 m NAP 0,30-0,40 

Gebied A Raai 20 -1,3 m NAP 0,30-0,40 0,0 m NAP 0,35-0,40 

-1,5 m NAP 0,40-0,45 0,5 m NAP 0,40-0,45 

-0,5 m NAP 0,10-0,20 1,0 m NAP 0,10-0,20 

Tabel 4.1   Berekende diepte-gemiddelde stroomsnelheden in gebied A en B 
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Figuur 4.1 Maximum ebstroming springtij 31 maart 2002 

 

Figuur 4.2 Maximum vloedstroming springtij 31 maart 2002 
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Bijlage B: Over de vorming van fluid mud in het Kikkertgat (H. Winterwerp) 
 
 
Er zijn aanwijzingen, c.q. anekdotes dat de fluid mud die thans wordt waargenomen in het Kikkertgat in korte tijd 
is ontstaan. In deze appendix onderzoeken wij of dat inderdaad mogelijk is. Dit doen wij aan de hand van het 
sediment stabiliteitsdiagram ontwikkeld door Winterwerp (2001, 2005). Dit diagram is weergeven in Figuur B.1. 
Het stabiliteitsdiagram beschrijft de hydro-sedimentologische omstandigheden waarbij een turbulente stroming 
een hoeveelheid fijn sediment (zoals slib) in suspensie kan houden. Die hoeveelheid wordt met de 
verzadigingsconcentratie Cs weergeven: 
 

3

s

U
C

h
∝

  

(B.1) 

 
Bij verdieping van een geul (het Kikkertgat) neemt de karakteristieke snelheid U af en de maatgevende diepte h 
toe, zodat Cs snel kleiner wordt. Dit is schematisch weergeven in Figuur B.1: we gaan steil omhoog in het 
diagram, mogelijk voorbij het kritieke Richardson-getal waarbij fluid mud gevormd wordt. 
 
Bovendien is ook de totale hoeveelheid slib in het Kikkertgat toegenomen doordat het gebaggerde slib in de buurt 
van de baggerlocaties gestort wordt. We gaan dan naar rechts in het stabiliteitsdiagram.  
 

 

Figuur B.1: Sediment stabiliteitsdiagram. Op de horizontale as staat de volume concentratie van de vaste stof en 
op de verticale as het flux Richardson-getal. Het flux Richardson-getal beschrijft de stabiliteit van de turbulente 
suspensiestroming. Boven een kritieke waarde stort de turbulentie in en wordt fluid mud gevormd. 

 
Samenvattend, door verdiepen en verhogen van de beschikbare hoeveelheid slib is het inderdaad mogelijk dat de 
kritieke waarde voor fluid vorming binnen een erg korte periode overschreden wordt. Wanneer de fluid mud 
eenmaal gevormd is, neemt de mengingscapaciteit van de stroming snel verder af, zodat steeds meer en steeds 
sneller fluid mud gevormd wordt. 
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Bijlage C: Slibconcentraties in de Waddenzee en Eems-Dollard 
 
 
In de KRW-studie (referentie: zie onder) die is recentelijk uitgevoerd voor Rijkswaterstaat Noord-Nederland zijn 
trendgegevens van slibconcentraties in diverse delen van de Waddenzee en de Eems-Dollard geanalyseerd. Zie 
de onderstaande figuur C.1.  
 

 

 
Figuur C.1: Verandering in slibconcentratie in mg/l per jaar, voor 12 meetpunten van Rijkswaterstaat. De rode 
banden laten de zone van 95% betrouwbaarheid zien. 
 
 
In de figuur is te zien dat de trend in het Dantziggat analoog is aan de trends in de Eems-Dollard (locaties Bocht 
van Watum noord en Groote Gat noord), waar sprake is van een toenemend slibprobleem. Een dergelijke trend 
wordt elders in de Waddenzee vrijwel niet waargenomen (met uitzondering van de Zuidoost Lauwers). 
 
 
Referentie: Eindrapport KRW slib Eems-Dollard, Een samenvatting van vier jaar meten, modelleren en kennis 
verwerven, Deltares-Imares, 2015 (concept) 
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