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1. Belangrijke ontwikkelingen en opgaven

a. Klimaatverandering met o.a. temperatuurstijging water en 

atmosfeer, neerslagpatronen en zeespiegelstijging

b. Transities op gebied van waterbeheer en veiligheid, 

energiehuishouding, landbouw, natuur, …etc.

c. Bereikbaarheid eilanden

d. Vele lopende lokale en regionale plannen en initiatieven in 

kustgebied
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2.  Integrale benadering van kustgebied - concepten

A) Integraliteit: combinatie van functies binnen bepaalde fysieke 

ruimte

B) Integraliteit in ruimte en tijd: de kust als een systeem met 

schaalniveau’s

- Morfodynamiek in kustontwikkeling

- Koppeling van ruimte- en tijdschalen

- Uitstraling, interacties en cumulatieve effecten
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Plan Holwerd aan Zee: integrale aanpak door streven naar 
combinatie van functies op bepaalde locatie

•   Impuls sociaal – economische 
ontwikkeling van regio

- Infrastructuur
- bewoning
- Toerisme en recreatie
- Werkgelegenheid

•   Natuurontwikkeling
•   Vismigratie
•   Zilte Landbouw

Bron: Project Holwerd aan Zee



Kust als een morfodynamisch systeem

- Samenhang waterbeweging, 
sedimenttransport en morfologie

- Fysische, chemische (zoet/zout) en 
biologische processen

- Interacties op verschillende tijd – en 
ruimteschalen (van dagelijks getij tot 
zeespiegelstijging)

- Wederzijdse terugkoppelingen

- VOORBEELD: Effecten afsluiting Lauwerszee.



Mud balance 
(ongoing work) 
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Sources [106 ton/year]
Net import [106 ton/year]
Extraction [106 ton/year]

Trilaterale Schaal (+ UK) 
Slibbalans Waddenzee, 
2021
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Koppeling van ruimte- en 
tijdschalen

Grote ingrepen: effecten over groot gebied en 
over een lange periode (Afsluitdijk)

Grote ruimteschaal van belang: kijk dan ook 
naar grote tijdschalen en omgekeerd

Schaal Waddenzee: Lange historie van 
landaanwinning en bedijking

Bron: Deltares
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De stapsgewijze bedijking en inpoldering van de 
Waddenzee sinds het jaar 1000
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Landwaarts oprukken van de zee versus een zeewaarts 
oprukkend land:  “Coastal Squeeze”

Bron: RWS
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Koppeling van ruimte- en 
tijdschalen

Schaal: Kombergingsgebied of 
getijbekken

•  Eenheden komberging
•  Afsluiting Lauwerszee (Vb)

Bron: Deltares
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Morfologische eenheden op kombergingsniveau
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Afsluiting Lauwerszee 1969: een 
keten van morfologische reacties
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Afsluiting Lauwerszee:

Getijbekken verliest ca. 30 % van 
het watervolume dat bij elke vloed 
en eb wordt getransporteerd.

Geulen in bekken zijn “oversized”; 
te groot en streven naar aanpassing

Transport van water (volume x 106 m3 per getijfase) 
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Aanpassing GETIJGEULEN vraagt om aanvoer van SEDIMENT:  
ZANDHONGER Waddenzee (Zoutkamperlaag)

Periode 1970 – 1987  
(voorbeeld)

Geuloppervlak neemt af door 
aanpassing in breedte en diepte; 
sterke verondieping door 
sedimentatie
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Sedimentaanvoer van buitendelta naar bekken en kust Schiermonnikoog

Dieptekaart kust                                        1970 1987
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Aanpassing kust Schiermonnikoog: ontwikkeling en verdwijnen  
van strandhaak
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Sedimentaanvoer Schiermonnikoog

- Veel sediment bereikt uiteindelijk de kust van 
Schiermonnikoog (combinatie ingreep en 
autonome ontwikkeling)

- Schiermonikoog ontwikkelt extreem breed strand 

- Vorming van groene strand

- Gebrek dynamiek zeereep door brede strand en 
stuifdijk; ecologische veranderingen/degradatie
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Stuifdijk en groene strand

sterke verruiging van de kwelder; 
verlies van karakteristieke flora en 
fauna
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Schaalniveau: 

Individuele geul (vaargeul 
Ameland nabij Holwerd)

Bron: Witteveen en Bos (concept)



Bereikbaarheid Ameland en baggervolumes 
Waddenzee:  2-3 m3 per passagier per overtocht

Oorzaken: ontwikkeling wantij en kwelder, depositie bekken, vaargeulverruiming en 
baggerstrategie
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Getij: de motor in het systeem !



3.  Huidig en Toekomstig Beleidskader

• Gebiedsagenda - Agenda voor het Waddengebied 
2050 (incl. uitvoeringsprogramma – UP)

• Nationale Omgevings Visie (NOVI) en nieuwe 
Omgevingswet (2023 ?)

• Nationaal Water Programma (NWP) 2022 – 2027 (met 
PAGW etc.)

• Beleidskader Natuur Waddenzee (parlement) 
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3.   Beleidskader en ontwikkelingen

- Vele (individuele) en innovatieve initiatieven (Voorbeeld)

- Ogenschijnlijk weinig ruimtelijke regie en aandacht voor 
samenhang en interacties (o.a. cumulatieve effecten)

- Insteek regelmatig sectoraal

- Trade-off tussen ontwikkelingen niet altijd duidelijk

- KORTOM: worsteling met integraliteit en ruimtelijke ordening
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Dubbele dijken, wisselpolders en kansen voor aquacultuur en natuurontwikkeling
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“Wisselpolders”:

Van landbouw (a) naar kwelder met 
depositie in natuur (b,c) en terug naar 
landbouw (d) 

Natuurlijke ophoging (b,c) maakt gebied 
minder kwetsbaar voor 
zeespiegelstijging en bodemdaling



Kwelders, kreken en “geodiversiteit”

Slufter, Texel  - Wadden coast Sint Annaland, Zeeland



4. Watersysteem: rol en positie 

• Verbindingsschakel vasteland, kustzone en kustwateren

• Relevant voor tal van functies en activiteiten (voorbeelden)

• Urgentie: Klimaatverandering zal grote invloed uitoefenen op juist 
het watersysteem

• Watersysteem prominente rol in klimaatadaptatie

• Actuele processen en ontwikkelingen: 

– Energietransitie (windparken, kabels en leidingen)

– Bereikbaarheid havens en eilanden

– Introductie zoet-zout overgangen (PAGW, programma Boschplaat)

– Waterkwaliteit Waddenzee (KRW – 2027)

– Water voor natuur  
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4. Watersysteem ordenend principe in de ruimtelijke planning en 
integrale kustaanpak 

Watersysteem belangrijke verbindingsschakel tussen tal van functies in het 
Waddengebied

Watersysteem in brede zin: kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte- en 
grondwater, kustwateren, zoet – zout verdeling,…..etc.  (NWP – 2022-2027)
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Factsheet Waddenacademie

Bron: NRC, 2022
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Ecologische toestand watersysteem Waddengebied en omgeving
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Citaten uit NWP, mede op basis van NOVI en de Omgevingswet:

“…..In waterland Nederland moeten ‘aansluiten op de karakteristieken van 
het watersysteem’ en ‘meebewegen met water’ leidende principes voor de 
ontwikkeling van onze leefomgeving blijven…”

“….Daarmee wordt nog meer dan voorheen ingezet op ruimtelijke ordening 
die rekening houdt met de natuurlijke eigenschappen van het bodem- en 
watersysteem en de mogelijkheden en beperkingen die deze met zich 
meebrengt……..

(Bron: NWP, 2021; pag. 27)
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Essay:  “Op Waterbasis, grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem” 
(o.a Deltares, SWECO e.a., 2022)

Citaten:

• “Onze water- en bodemsystemen kunnen de (onderling 

strijdige) gevraagde ecosysteemdiensten niet lang(er) meer 
leveren…..”

• “landgebruik en infrastructuur zijn losgezongen van die 
ondergrond……”

• “Peil volgt functie moet worden vervangen door functie volgt 
peil”

Deltacommissaris Peter Glas
Nota Ruimte (2004)



Toepassing Watersysteem

• Integreren van functies bij 
(her)inrichting gebied –
gebiedsgericht werken

• Medegebruik faciliteren indien 
passend binnen randvoorwaarden

• Toets op samenhang en cumulatie 
binnen systeem

• Functies niet te combineren: maak 
keuze’s
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Inrichting en gebruik van fysieke leefomgeving:  NOVI afwegingsprincipes



5. Slotopmerkingen

1. Integraliteit is meer dan het combineren van functies en impliceert ook 
aandacht voor relaties en interacties op verschillende tijd- en 
ruimteschalen in het Waddengebied

“Geheel is meer dan de som der delen”

2. Noodzaak van grotere aandacht voor Ruimtelijke Ordening

3. Watersysteem als ordenend principe voor de inrichting van de fysieke 
leefomgeving

4. Herinrichting van fysieke leefomgeving in kader van klimaatadaptatie vergt 
vele decennia en is ingrijpend: “zet tijdig koers uit”.
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