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www.leovanrijn-sediment.com

Frisia Zout B.V. onderzoekt de mogelijkheid om onder de Waddenzee in de omgeving van Harlingen zout te
winnen door oplosmijnbouw. Door de zoutwinning zal er bodemdaling ter plaatse van de winlokatie
optreden.
Dit maakt het noodzakelijk om de morfologische effecten van de bodemdaling door zoutwinning te
onderzoeken. Arcadis heeft in het kader van de MER een aantal studies uitgevoerd naar de effecten van de
bodemdaling als gevolg van de zoutwinning op het vermogen van de Waddenzee om mee te groeien met
de stijgende zeespiegel inclusief bodemdaling.
De zoutwinning is gesitueerd onder de Ballastplaat en directe omgeving in het westelijke deel van de
Waddenzee. Het bodemdalingsvolume is van de orde 12 miljoen m3 over 20 tot 30 jaar met een
schoteldiameter van ca. 5 km. De maximale bodemdaling in het centrum van de schotel bedraagt ca. 1 m of
0,03 tot 0,05 m per jaar, afhankelijk van de winningsduur.
Deze waarden zijn aanzienlijk groter (factor 5) dan de bodemdaling door gaswinning, zoals eerder
onderzocht door de NAM (Oost et al., 1998). De bodemdaling door gaswinning strekt zich vooral uit in de
oostelijke Waddenzee. De maximale daling in het centrum van de schotel (net zuidelijk van het oostpunt
van Ameland) met een diameter van 30 tot 40 km is voorspeld op een waarde van 0,15 tot 0,3 m over een
periode van 50 jaar of ca. 0,006 m per jaar (blz. 6 en 34 van Oost et al., 1998), waarbij nog wordt opgemerkt
dat maar een deel van deze schotel in het waddengebied tussen Ameland en het vaste land ligt.
De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming maken bezwaar tegen de
voorgenomen aktiviteiten betreffende zoutwinning in de westelijke Waddenzee en hebben Prof. L.C. van
Rijn (www.leovanrijn-sediment.com) via email op vrijdag 3 april 2015 en tijdens het voorbereidende
overleg te Zwolle op 22 mei 2015 verzocht om de studies van Arcadis met betrekking tot de morfologische
effecten ten gevolge van bodemdaling te beoordelen.
De rapporten betreffende de morfologie zullen beknopt worden samengevat en beoordeeld op kwaliteit en
consistentie en worden vergeleken met de resultaten uit andere genoemde bronnen. Ook zal een oordeel
worden gegeven over de gebruikte modellen en schematisaties.
Om de kwantitatieve resultaten van de Arcadis-studies goed te kunnen beoordelen, zullen een beperkt
aantal berekeningen van de sedimentuitwisseling in het Vlie en in het Marsdiep worden herhaald met een
ander grootschalig sediment balansmodel (SEDBOX-model). Dit model zal worden afgeregeld met de
volumedata van 1933-2000 uit de Arcadis rapporten. Daarna zal het model worden toegepast voor de
nieuwe situatie met bodemdaling.
Tevens zullen er een aantal sedimentatieberekeningen met het SEDPIT-model worden gemaakt voor een
geschematiseerde bodemdalingsput op het hoge en het lage deel van de Ballastplaat en in het
geulengebied zuidelijk van de Ballastplaat.
Per email is op vrijdag 29 mei 2015 opdracht verleend aan Prof. Dr. L.C. van Rijn voor het uitvoeren van
eerder genoemde werkzaamheden.
Dit rapport is samengesteld door Prof. Dr. L.C. van Rijn in opdracht van Natuurmonumenten, de
Vogelbescherming en de Waddenvereniging, maar is geheel zonder verdere inmenging vanuit de
opdrachtgevers geschreven. De conclusies komen voor rekening van Prof. Dr. L.C. van Rijn.
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1.2. Beschikbare stukken/rapporten
De Waddenvereniging heeft de volgende stukken/rapporten ter beschikking gesteld. De stukken betreffen
de studies van Arcadis (2010-2013) naar de morfologische en ecologische effecten. De stukken over de
morfologie zijn de in rood aangegeven stukken van onderstaande Tabel 1.1.
Nummer Beschikbare stukken
1
MER Studie Zoutwinning Waddenzee; Hydrodynamische
effecten abiotische parameters; A2062
2
Tijdelijke effecten van zoutwinning op de ecologische
waarden in de Waddenzee; A2062R2r3
3
Meegroeivermogen en de gebruiksruimte in de getijbekkens
Vlie en Marsdiep Waddenzee; A2062
4
Advies aan Ministerie van Economische Zaken over rapport
‘Het meegroeivermogen van de westelijke Waddenzee’
5
Winningsplan voor een winningsvergunning Havenmond,
Actualisatie v.4.5
6
Bijdrage slib aan de sedimentatie Waddenzee;
076892814A4; C01022.100263.0500
7
Monitoringsplan Havenmond; 076892814A;
C01022.100263.0500
8
Het belang van de Ballastplaat voor de wadvogels in de
westelijke Waddenzee Rapport 2013-8
9
Passende beoordeling zoutwinning onder de Waddenzee;
076892814A; C01022.100263.0500
10
Aanvraag van de vergunning op basis van de
Natuurbeschermingswet 1998
11
Offerte ‘Effecten op wadplaten van bodemdaling door
zoutwinning’
12
Beantwoording aanvullende vragen inzake winningsplan
Havenmond
13
Aanvulling Natuurbeschermingswet;
077651638A1;C01022.100322.0400
14
Beslissing op bezwaarschrift

15
Tabel 1.1

Brief van Deltares aan Waddenvereniging als antwoord op
vragen van Waddenvereniging
Toegeleverde stukken/rapporten
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Datum
mei 2010

Arcadis

juli 2010

Arcadis

juli 2010

Deltares

Arcadis

augustus
2010
december
2012
januari 2013

Arcadis

januari 2013

NIOZ
Arcadis

augustus
2013
october 2013

Frisia Zout

october 2013

Deltares
Frisia -Arcadis

december
2013
januari 2014

Arcadis

april 2014

Frisia Zout

Rijksdienst
12 mei 2015
voor
Ondernemend
Nederland
Deltares
30 januari
2015

Bodemdaling Wadden door zoutwinning
13 juli 2015

www.leovanrijn-sediment.com

1.3. Vragen van Waddenvereniging
De Waddenvereniging heeft eerder een aantal vragen geformuleerd met betrekking tot de uitgevoerde
studies. Deze vragen zijn overgenomen uit de verschillende stukken.
Rapport: Passende beoordeling van Arcadis
Er wordt gesteld dat de natuurlijke sedimenttransportprocessen door de zoutwinning niet veranderen en
dat dankzij deze natuurlijke processen de bodemdalingsschotel die onder invloed van de zoutwinning
ontstaat, continu door sedimentatie zal worden opgevuld.
Vraag:
1) Klopt deze stelling en wordt het gestelde met voldoende wetenschappelijke onderbouwing onomstotelijk
naar de huidige stand van de wetenschap bewezen door de achterliggende rapporten en nadere stukken?
Indien ja, gaat deze stelling dan ook op voor zowel het kombergingsgebied Marsdiep en kombergingsgebied
Vlie? Geldt dit meer specifiek ook voor elk afzonderlijk deel van het kombergingsgebied Vlie en het
Marsdiep, waaronder de hooggelegen Ballastplaat?
Daarnaast wordt in het rapport een vergelijking gemaakt tussen de afname aan wadplaten door
zoutwinning en de 'natuurlijke toename', waarbij sedimentatie in de Waddenzee als een stabiele
ontwikkeling wordt gezien. Doordat de toename in het plaatareaal groter is dan de afname veroorzaakt
door zoutwinning zou er volgens de passende beoordeling geen effect zijn.
Vragen:
1) Klopt de stelling uit de passende beoordeling dat de berekende sedimentatiesnelheid op
kombergingsniveau in de Waddenzee als een stabiele ontwikkeling kan worden gezien en wordt dit correct
gemotiveerd door achterliggende rapporten? Is dit vervolgens voldoende om de bodemdaling op
kombergingsniveau in zowel het Marsdiep als het Vlie bij te houden?
Heeft het hanteren van verschillende oppervlakten voor de kombergingen Vlie en Marsdiep gevolgen voor
de gebruiksruimte binnen het kombergingsgebied Marsdiep en Vlie? (De gehanteerde oppervlakten zijn voor het
2

2

Vlie en het Marsdiep respectievelijk 632 en 590 km in het ontwerpbesluit en 668 en 712 km in de MER).

2) Past de zoutwinning bij hantering van deze beide gebruikte oppervlakten, op zichzelf en in cumulatie met
andere volumevergrotende activiteiten (gaswinning, schelpenwinning, vaargeulonderhoud) nog steeds op
elk moment van de vergunde termijn binnen de gebruiksruimte van de afzonderlijke kombergingen?
3) Is met zekerheid uit te sluiten dat er lokale effecten optreden in de vorm van afname of verlaging van
bestaande wadplaten, voor zowel de wadplaten in het kombergingsgebied Marsdiep als die in het
kombergingsgebied Vlie? Is met wetenschappelijke zekerheid onomstotelijk uit te sluiten dat er
veranderingen in hoogteligging, oppervlakte of sedimentsamenstelling op zullen treden?
4) Kan de stelling van de natuurorganisaties worden onderschreven dat vanwege het feit dat in de passende
beoordeling, de aanvullende stukken daarbij, het MER, de onderliggende stukken daarbij en de overige
stukken, niet duidelijk wordt gemaakt wat de gemiddelde verlaging in de bodemdalingsschotel zelf is - er
wordt immers uitgegaan van een gemiddelde daling van het “invloedsgebied”/kombergingsgebied - het niet
vaststaat dat op de Ballastplaat geen sprake zal kunnen zijn van een netto-bodemdaling? Indien ja,
betekent dit dat niet uitgesloten kan worden dat de Ballastplaat verminderd beschikbaar zal zijn ten
gevolge van zoutwinning (in omvang en/of in tijd) als foerageergebied voor wadvogels?
In het rapport ‘Passende beoordeling’ en onderliggende stukken wordt ook geconstateerd dat ten gevolge
van de bodemdaling en sedimentatie, er geen veranderingen zullen optreden in de samenstelling van de
bodem en de bodemstructuur.
Vraag:
1) Kan op basis van de in de stukken geleverde onderbouwing met wetenschappelijke zekerheid worden
uitgesloten dat er geen verandering in samenstelling van de bodem en de bodemstructuur op zal treden?
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Naar aanleiding van de Beslissing op Bezwaarschrift mei 2015
EZ is van mening dat de bodemdaling door zoutwinning in voldoende mate wordt ondervangen door
sedimentatie. Deze informatie is volgens EZ met name gebaseerd op de snelheid waarmee in de jaren '70
zandwinputten in de Waddenzee zich weer opvulden.
Vragen
1) Is de stelling van de natuurorganisaties te onderschrijven dat de sedimentatie i.v.m. bodemdaling door
zoutwinning zich niet zonder meer kan laten vergelijken met de sedimentatie i.v.m. bodemdaling door
zandwinning, omdat de zandwinning in de jaren '70 gebeurde op en bij laaggelegen platen, terwijl de
Ballastplaat een stabiel, hooggelegen wadplaat is die maar gedurende een korte tijdspanne per getij
overstroomt? Is de studie van de opvulling van zandwinputten 1 op 1 te gebruiken voor het bepalen van de
opvulsnelheden van de bodemdalingsschotel door de zoutwinning, gezien het andere volume en vorm van
de bodemdaling (denk bijvoorbeeld aan het feit dat er bij zandwinning in één keer een diepe put wordt
gemaakt, terwijl er bij zoutwinning sprake is van een geleidelijk proces)?
2) Is de stelling van de natuurorganisaties in het bezwaarschrift correct waarbij wordt gesteld dat de
berekening die in paragraaf 6.1.3 van het achtergrondrapport 'Tijdelijke effecten' is opgenomen en die zou
moeten aantonen dat hooguit sprake is van een gering tijdelijk effect van de bodemdaling, niet deugt? Dit,
omdat is verzuimd om de duur van de bodemdaling in de berekening te betrekken.
3) Is er ook iets te zeggen over de periode waarin die opvulling plaatsvindt? Oftewel als er sprake is van een
na-ijl-effect, hoe lang duurt dat dan?
4) Is de aanname en berekening van de natuurorganisaties in het bezwaarschrift correct waarbij uitgaande
van een bodemdaling gedurende een periode van 20 jaar, er ieder jaar een tekort van 37.435 m3 zou
optreden? Cumulatief is er dan na twintig jaar sprake van een tekort van 748.700 m3. Of is de berekening
van EZ in de reactie op het bezwaarschrift correct, waarin EZ tot de conclusie komt dat het volume van de
bodemdaling na 20 jaar 47.988 m3 bedraagt?
EZ hanteert bij haar besluitvorming een gebruiksruimte (meegroeivermogen minus het deel hiervan dat
dient ter compensatie van de stijgende zeespiegel) van 5 mm per jaar. Het oorspronkelijk in het kader van
de PKB (derde nota waddenzee) geaccepteerde meegroeivermogen voor grote kombergingen zoals Vlie en
Marsdiep bedroeg 3 mm/jaar.
Vraag:
1) Kan op grond van de voorliggende stukken voldoende en correct gemotiveerd worden dat het verhogen
van het meegroeivermogen verantwoord is en dat daarbij nog steeds uitgegaan wordt van een ‘worst-case’
scenario?
Advies van Deltares aan de Minister van EZ over het achtergrondrapport “Meegroeivermogen”
Deltares stelt dat eventuele lokale effecten op grond van het rapport “Meegroeivermogen” niet
beoordeeld kunnen worden, omdat dit rapport geen informatie bevat over lokale effecten. De offerte van
Deltares "Effecten op wadplaten van bodemdaling door zoutwinning" bevestigt dit standpunt, evenals de
brief van prof. dr. ir. Z.B. Wang van Deltares van 30 januari 2014 aan de Waddenvereniging.
Vraag:
1) Kan de bovengenoemde conclusie van Deltares dat op basis van de door Frisia aangeleverde stukken
geen uitspraken kunnen worden gedaan over de lokale effecten van zoutwinning, waaronder in het speciaal
de effecten op de Ballastplaat, op basis van uw ‘expert judgement’ en eventuele beschikbare
wetenschappelijke stukken worden bevestigd?
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Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de beschikbare rapporten/stukken aangeleverd door de
Waddenvereniging. De meeste rapporten/stukken betreffen onderzoek van Arcadis in opdracht van Frisia
Zout B.V. De opmerkingen en beoordelingen van de auteur dezes zijn steeds in CURSIEF aangegeven.
Hoofdstuk 3 is een beknopte samenvatting van Appendix B, waarin een uitgebreide analyse staat van de
beschikbare data van het Marsdiepbekken en het Vliebekken zoals uitgevoerd door de auteur dezes in
aanvulling op de (beperkte) analyses van Arcadis. De data zijn deels overgenomen uit de Arcadis-rapporten
en deels uit andere beschikbare stukken/rapporten. Daarbij ligt de nadruk vooral op de volumes van de
voor de vogels belangrijke platen in het binnengebied van het Marsdiepbekken en het Vliebekken. Uit de
data kunnen ook al belangrijke conclusies worden getrokken voor de gevolgen van bodemdaling door
zoutwinning. De resultaten uit Hoofdstuk 3 zijn ook invoer voor de aanvullende berekeningen in Hoofdstuk
4 en 5.
Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van een aantal aanvullende berekeningen met het gedragsmodel SEDBOX.
Deze berekeningen zijn uitgevoerd door de auteur dezes om de berekeningsresultaten van het
gedragsmodel ASMITA, zoals gerapporteerd door Arcadis, beter te kunnen beoordelen.
Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van aanvullende berekeningen voor een bodemdalingsput in het
studiegebied op en nabij de Ballastplaat in de omgeving van Harlingen. De berekeningen zijn uitgevoerd
met het eenvoudige sedimentatiemodel SEDPIT van de auteur dezes. Dit model bevat meer fysische
processen dan het door Arcadis gebruikte empirische model om het sedimentatiegedrag van een
bodemdalingsput te berekenen.
Hoofdstuk 6 geeft de conclusies ten aanzien van het door Arcadis uitgevoerde onderzoek en het
aanvullende onderzoek door de auteur dezes.
Appendix A geeft een samenvatting van eerder onderzoek van Deltares over de zandbalans van het
waddengebied.
Appendix B geeft een uitgebreide analyse van de sedimentbalans van het Marsdiepbekken en de
sedimentbalans van het Vliebekken met behulp van het SEDBOX-model.
Appendix C geeft een korte beschrijving van het SEDPIT sedimentatiemodel.
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2.

BEKNOPT OVERZICHT EN BEOORDELING VAN EERDERE STUDIES

2.1

Inleiding

Frisia Zout B.V. is voornemens zout te winnen onder de Waddenzee, op een diepte van circa 2,5 tot 3
kilometer, door oplosmijnbouw. Figuur 2.1.1 toont de lokatie van het winvergunningsgebied in de
Waddenzee volgens Arcadis (2010). Dit kan iets afwijken van het winningsplan (2015).
Het winvergunningsgebied ligt in de westelijke Waddenzee, ten westen/noordwesten van Harlingen. Dit
gebied heeft een omvang van circa 3 kilometer bij 10 kilometer. Het centrum van het wingebied moet in
het winvergunningsgebied liggen. Het totale bodemdalingsvolume is circa 12 miljoen m3 over een periode
van 20 tot 30 jaar. De bodemdalingsschotel heeft een diameter van circa 5 km (oppervlak circa 20 km2), een
gemiddeldde diepte van 0,5 m en een maximale diepte van circa 1 m. De gemiddelde jaarlijkse diepte van
de bodemdalinggsschotel bedraagt 0,60/25= 0,024 m.
De potentiële effecten op natuurwaarden zijn het geringst als de cavernes ten opzichte van de fabriek zo
zuidelijk mogelijk worden gesitueerd. In het zuidelijk deel van het winvergunningsgebied is zowel ondiep als
dieper water aanwezig, terwijl droogvallende platen zich in het noordelijk deel bevinden. Bij winning in het
zuidelijk deel worden de minste effecten op de droogvallende platen verwacht.
Dit Hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de beschikbare rapporten/stukken aangeleverd door de
Waddenvereniging. De meeste rapporten/stukken betreffen onderzoek van Arcadis in opdracht van Frisia
Zout B.V. De meeste tekst is letterlijk overgenomen uit de Arcadis-rapporten. Wanneer het woord ‘wij’
wordt gebruikt dan wordt daarmee ‘Arcadis’ bedoeld.
De opmerkingen en beoordelingen van de auteur dezes zijn steeds in CURSIEF aangegeven.

3 km

10 km

Figuur 2.1.1

Lokatie bodemdalingssgebied in Waddenzee

2.2 Arcadis mei 2010; Hydrodynamische effecten abiotische parameters
In dit rapport worden de theoretische effecten (maximaal mogelijke) van de bodemdaling door de
zoutwinning in de locatie Havenmond op de hydrodynamica gepresenteerd. De resultaten van de studie
geven een beschrijving van de huidige situatie en de theoretische effecten van de bodemdaling op de
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hydrodynamica en op bepaalde abiotische parameters. De waterbeweging is in een 2D-toepassing
gesimuleerd (diepte-gemiddelde stroomsnelheden).
De stromingscondities in de westelijke Waddenzee zijn gesimuleerd met een serie modellen van de
Rijkswaterstaat modellentrein: het Continental Shelf model (CSM), het Zuidelijk Noordzee model (ZuNo) en
het Kuststrookmodel. Vanwege de beperkte resolutie in het Kuststrookmodel is een nieuw detailmodel
ontwikkeld voor het projectgebied. Het detailmodel betreft de directe omgeving van het projectgebied. De
stromingssimulaties zijn in een 2D-aanpak uitgevoerd. Het detailmodel is gebouwd op basis van een
uitsnede van het Kuststrook model. Dit model omvat een gebied van ongeveer 40 km langs de kust en 15
tot 20 km buiten de kust van Friesland.
Voorafgaand aan de eigenlijke studie is eerst de correcte werking van de modellen gecontroleerd door het
uitvoeren van een beperkte afregeling. Allereerst is de waterbeweging in de huidige situatie gesimuleerd
met een representatie van de waterstanden, de stroomsnelheden, de saliniteiten etc. Vervolgens zijn de
gevolgen van de bodemdaling op de waterbeweging bepaald in een tweetal fasen:
•

In de eerste oriëntatiefase zijn sterk geschematiseerde bodemdalingsschotels toegepast voor de
meest noordelijke, de meest zuidelijke ligging en een middenligging. De bodemdaling is
geschematiseerd als een afgeknotte kegel met een maximale daling van 1 m. De straal van de basis
is 3000 m en de straal van de afgeknotte top is 1250 m. Door een verschuiving is de
bodemdalingsschotel zodanig gepositioneerd dat de meest noordelijke, de meest zuidelijke en een
middenpositie van de zoutwinputten is bereikt. Het volume van deze bodemdaling betreft de
maximale winhoeveelheid (32 miljoen ton = 14,8 miljoen m3).

•

In de tweede verfijningsfase zijn realistische bodemdalingsschotels toegepast voor een drietal
varianten van de zoutwinlocaties, namelijk een noordelijke, een zuidelijke ligging en een
middenligging van de zoutwinputten. Het volume van de totale bodemdaling is circa 10,9 miljoen
m3 ( = 73% van de maximale winhoeveelheid van 15 miljoen m3). De geschematiseerde
bodemdaling betreft dus een deels opgevulde bodemdalingsschotel

De diepteschematisatie voor alle varianten is een superpositie van de bestaande bodem en de varianten
van de bodemdalingsschotels. Dit zijn theoretische bodems met de bodemdaling aan het einde van de
periode van zoutwinning. In werkelijkheid zal het effect van de bodemdaling door de natuurlijke
sedimentatie en erosie worden vereffend (uitgesmeerd) over een veel groter gebied.
Waterstanden
De waterstanden (het verticale getij) als zodanig veranderen niet door de aanwezigheid van de
verschillende bodemdalingschotels. Ter plaatse van het gebied met bodemdaling bereiken de waterstanden
lagere waarden en hierdoor nemen de droogvalduren af. De grootste effecten op de droogvalduur treden
op bij de meest noordelijke locatie van de zoutwinning, omdat deze is gelegen onder een relatief ondiep
platengebied en bereiken maximum waarden van 44% (afname); voor de locaties midden en zuid zijn de
grootste afnames respectievelijk 35 en 23%.
Stroomsnelheden
De bodemdaling geeft gebieden met toename en afname van de stroomsnelheden (gemiddeld en
maximum). Afhankelijk van de ligging van de bodemdalingsputten worden de snelheden soms in beperkte
mate groter of kleiner. De maximale veranderingen bedragen circa 5 cm/s. De toename in de snelheden
treedt vooral op ten westen van de grootste bodemdaling en wordt veroorzaakt door een toename van het
kombergingsdebiet en de afname door verruiming van het doorstroomprofiel. De grootste toename in de
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stroomsnelheden treedt op tijdens vloed bij de situatie put-midden en put-zuid bij het NW-einde van de
Pollendam en bedraagt ongeveer 10 cm/s en 20 cm/s (resp. gemiddelde en maximum stroomsnelheid). De
grootste afname treedt op bij de situatie put-zuid aan de noordzijde van de Pollendam (middendeel) en
bedraagt 15 en 35 cm/s (resp. gemiddelde en maximum snelheid). Bij de situatie put-noord zijn de grootste
veranderingen 10 en 15 cm/s (resp. gemiddelde en maximum snelheid).
Figuur 2.2.1 en Figuur 2.2.2 tonen de maximum vloed- en ebsnelheden van de springtij-doodtij cyclus in de
huidige situatie zonder bodemdaling.
Opmerkingen (auteur dezes):
1) Model resultaten zijn logisch en kunnen worden gebruikt voor verdere berekeningen.

Figuur 2.2.1

Maximum vloedsnelheid, huidige situatie 2003-2005 zonder bodemdaling
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Maximum ebsnelheid, huidige situatie 2003-2005 zonder bodemdaling

2.3 Arcadis juli 2010: Meegroeivermogen en gebruiksruimte in getijbekkens Vlie en Marsdiep
2.3.1 Inleiding
Frisia Zout B.V. is van plan zout te winnen door oplosmijnbouw onder de Waddenzee (omgeving Harlingen,
zie Figuur 2.3.1).
Bij zoutwinning door oplosmijnbouw diep onder de Waddenzee, vindt bodemdaling plaats van de
ondergrond van de Waddenzee. Onder het wadoppervlak zorgt de bodemdaling van de ondergrond door
zoutwinning voor een bodemdalingsschotel met een relatief klein schotelvormig oppervlak.
De totale grootte van de bodemdalingsschotel over de winningsperiode is ca. 15 106 m3.
De gemiddelde jaarlijkse bodemdaling over ca. 30 jaar in het schotelgebied van ca. 20 km2 bedraagt ca. 25
mm/jaar (ca. 50 tot 100 mm/jaar in het midden van de schotel).
Aan het wadoppervlak zal de bodemdaling maar beperkt zichtbaar zijn, omdat de eventuele
bodemdalingsschotel vrijwel direct weer zal worden opgevuld door sedimentverplaatsingen. Observaties
aan de opvulling van winputten voor zand in de nabijheid van de bodemdalingschotel laten zeer hoge
opvulsnelheden zien.
Tijdens de winningsperiode zal er sprake zijn van een tijdelijke geringe bodemverlaging over een veel groter
gebied dan de bodemdalingsschotel. Hierdoor zal het watervolume dat ieder getij in en uit de Waddenzee
stroomt (getijprisma) iets groter worden. De verstoring van het grootschalige evenwicht tussen
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waterbeweging en de bodemligging die hierdoor wordt veroorzaakt, brengt een herverdeling van sediment
in de Waddenzee op gang en leidt tot een toename van de aanvoer van sediment vanuit de Noordzee. Deze
toename van de aanvoer van sediment naar de Waddenzee als gevolg van de bodemdaling door
zoutwinning leidt uiteindelijk tot het herstel van de oorspronkelijke situatie. Dit staat wel bekend als het
zelfherstellend vermogen van de Waddenzee.
Volgens Arcadis bestaat de huidige netto sedimentatie in de omgeving (invloedsgebied) van de
bodemdalingsschotel voor 67% uit zand en voor 33% uit fijn sediment.

Bodemdalingsgebied

Figuur 2.3.1

Getijbekkens Marsdiep en Vlie (wantij-lijnen in gestippeld rood)

Meegroeivermogen en gebruiksruimte
In de Waddenzee vindt van nature sedimentatie plaats. Dit betekent dat er zand en slib wordt afgezet op
de zeebodem. Als gevolg hiervan kan een zekere mate van zeespiegelstijging door de Waddenzee
bijgehouden worden. Dit wordt het meegroeivermogen (ook wel kritische zeespiegelstijging) van de
Waddenzee genoemd.
Het meegroeivermogen van de Waddenzee is gedefinieerd als: Het natuurlijke vermogen van een
kombergingsgebied, uitgedrukt in mm/jaar over het hele gebied, om de relatieve zeespiegelstijging op
lange termijn bij te houden, terwijl het geomorfologisch evenwicht en de sedimentbalans in stand blijven.
De sedimentatie die in de Waddenzee plaatsvindt, kan ook de effecten van andere ontwikkelingen
wegwerken, zoals de daling van de bodem door het winnen van delfstoffen. De Waddenzee heeft dus een
zelfherstellend vermogen. Het zelfherstellend vermogen van de Waddenzee is afhankelijk van de snelheid
waarmee de zeespiegel stijgt. Naarmate de zeespiegel sneller stijgt, is er voor de aanpassingen daaraan
meer sediment nodig en resteert er steeds minder sediment om de effecten van andere ingrepen teniet te
doen. De afhankelijkheid van het zelfherstellend vermogen van de Waddenzee van de snelheid waarmee
de zeespiegel stijgt, wordt uitgedrukt in de gebruiksruimte.
De gebruiksruimte van de Waddenzee is gedefinieerd als: Het verschil tussen het meegroeivermogen van
een kombergingsgebied en de relatieve zeespiegelstijging. Dit verschil is de ruimte die te gebruiken is (na
middeling over 6 jaar) voor menselijke activiteiten zoals bodemdaling door zoutwinning, die zandhonger
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genereren. Indien de bodemdaling binnen de gebruiksruimte blijft, dan kan de sedimentatie in de
Waddenzee de bodemdaling bijhouden.
In eerdere studies wordt er van uitgegaan dat de natuurlijkse sedimenttransportprocessen in het Vlie een
zeespiegelstijging van 3 to 5 mm/jaar kunnen bijhouden en ca. 2 tot 3 mm/jaar voor het Marsdiep.
Uit geologische studies blijkt dat in eerdere fasen van het Holoceen bij zeespiegelsnelheden van 3 to 4
mm/jaar de achterliggende getijbekkens verdrinken.
Opmerkingen (auteur dezes):
1) Gezien de nauwkeurigheid van deze schattingen is een realistisch interval voor de kritische
zeespiegelstijging: 3 tot 5 mm/jaar.
2.3.2 Gebiedsbeschrijving Westelijke Waddenzee
Grootschalige veranderingen
De zoutwinningslokatie bevindt zich onder de ondiepe gebieden achterin de getijbekkens van het Vlie en
het Marsdiep (Figuur 2.3.1):
• de wadplaat Ballastplaat;
• de geul Kimstergat ten noordwesten van Harlingen;
• de toegangsgeul Hanerak die langs de Pollendam ligt en naar de haven van Harlingen gaat;
• het grotendeels onder laagwater gelegen gebied de Pollen ten zuidwesten van de Pollendam.
Het grootste deel van de bodemdalingsschotel ligt in het Vliegebied. Het oppervlak van het
bodemdalingsgebied is ca. 20 km2. De verwachte bodemdaling betreft een totaal volume van ca. 15 106 m3
over ca. 20 tot 30 jaar.
De getijbekkens worden in de Waddenzee afgebakend door de ligging van de wantij-lijnen. De wantij-lijnen
liggen in de zone waar de watermassa’s die door de zeegaten naar binnen stromen, elkaar ontmoeten.
De effecten van de bodemdaling in de Waddenzee strekken zich op lange termijn uit tot op de buitendelta’s
van de zeegaten en tot in de aangrenzende kustgebieden. Het studiegebied omvat daarom de
getijdebekkens van het Vlie en het Marsdiep, met de bijbehorende buitendelta’s en de aangrenzende
kustgebieden (Figuur 2.3.1). Het getijdebekken van het Eijerlandse Gat, dat ook onderdeel uitmaakt van de
westelijke Wadenzee, blijft in deze studie buiten beschouwing, omdat het niet in de invloedsfeer van de
bodemdaling door zoutwinning ligt.
In de getijdebekkens van het Marsdiep en het Vlie is tijdens en na de afsluiting van de Zuiderzee door de
aanleg van de Afsluitdijk in 1932 zeer veel sediment afgezet. De aanpassingen gaan nog steeds door. De
sedimentatie is het gevolg van de ingrijpende veranderingen die hebben plaatsgevonden in de
waterbeweging. Voor de afsluiting was er een duidelijke stroming naar de Zuiderzee gericht, zoals blijkt uit
de oriëntatie van de stroomgeulen, die min of meer dwars op het tracé van de Afsluitdijk stonden. Na de
afsluiting ontstond een geheel ander stromingspatroon, dat ter hoogte van de Afsluitdijk sterk zuidwestnoordoost gericht was. De oppervlakte van het getijdebekken dat door de stroming door de Zeegaten
Marsdiep en Vlie werd gevuld, werd ook drastisch beknot door de aanleg van de Afsluitdijk. Met de
veranderingen in de voortplanting van het getij zijn ook de karakteristieken van het getij veranderd. Het
gemiddelde hoogwater in de periode 1865-2005 is toegenomen van een niveau rond de NAP +0,5 m tot
een niveau net onder de NAP +1 m. Deze toename is deels in een sprong rond 1930 tot stand gekomen, en
bestaat deels uit een geleidelijke toename. De sprong is het effect van de aanleg van de Afsluitdijk op de
waterbeweging in de westelijke Waddenzee. In de laagwaterstanden is een nog duidelijker sprong rond
1932 waarneembaar. Tezamen hebben de toename van het hoogwaterniveau en de afname van het
laagwaterniveau gezorgd voor een sterke toename van de getijslag. Deze toename bedraagt circa 50% in
Harlingen en is minder in de andere stations in de westelijke Waddenzee. Het getijprisma van het
Marsdiep is groter geworden na de afsluiting van de Zuiderzee, omdat het effect van de toename van de
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getijslag groter is dan het effect van de afname van het oppervlakte van het getijdebekken. Ook het
getijprisma in het Vlie is groter geworden.
Als gevolg van de erosie en sedimentatie na de afsluiting van de Zuiderzee zijn de grootschalige kenmerken
van de westelijke Waddenzee veranderd, zoals:
• ca. 25% van het Marsdiep is dieper dan NAP -5,0 m; 80% is dieper dan NAP -1 m; sedimentatie na
1933 heeft vooral plaatsgevonden in de delen dieper dan NAP-1 m
• ca. 15% van het Vlie is dieper dan NAP -5,0 m; ca. 50% is dieper dan NAP-1 m; het Vlie heeft veel
meer droogvallende platen dan het Marsdiep; sedimentatie na 1933 heeft vooral plaatsgevonden in
de droogvallende platen en in de geulen.
Sedimentatie
Arcadis heeft de digitaal beschikbare bodemliggingsgegevens gebruikt om de veranderingen in
sedimentvolume van de getijdebekkens van het Vlie en het Mardiep te bepalen. Hierbij is gekozen voor het
hanteren van een vaste begrenzing van de bekkens. De bepaling van het sedimentvolume heeft
plaatsgevonden door per opnamejaar het watervolume onder de referentiehoogte van NAP + 1,0 m te
berekenen. Het verschil tussen het watervolume van het betreffende opnamejaar en het watervolume in
1933 is de sedimentatie (als het watervolume afneemt) of erosie (als het watervolume toeneemt).
De totale toename van de sedimentinhoud van de beide bekkens is ruim 400 106 m3 over ca. 70 jaar (19332003). Deze toename is vrijwel gelijk verdeeld over de beide bekkens. Tijdens de periode 1933-2006 heeft
er ook zandwinning in de bekkens plaatgevonden: 54 106 m3 in het Marsdiep en 32 106 m3 in het Vlie. Deze
waarden zijn vermeld in Tabel 2.3.1. De onnauwkeurigheid van de waarden is ca. 20%. De
sedimentatiewaarden in de periode 1933 tot 2003 zijn groter dan de zeespiegelstijging van ca. 2 mm/jaar.
Het sedimentatievolume omvat de zandfractie 63-2000 µm en de slibfractie <63 µm. In eerdere studies is
aangenomen dat de slibfractie ca. 10% van het totale volume bedraagt voor de gehele Waddenzee. Arcadis
heeft dit percentage opnieuw voor het Marsdiep en het Vlie berekend, zie Tabel 2.3.1.
Morfologie
Sedimentatie 1933-2003
Zandwinning 1933-2006
Totaal
Slibfractie
Zandfractie
Tabel 2.3.1

Marsdiep (712 km2)
2,85 106 m3/jaar 4,0 mm/jaar
0,75 106 m3/jaar 1,0 mm/jaar
3,6 106 m3/jaar
5,0 mm/jaar

Vlie (668 km2)
2,85 106 m3/jaar
0,45 106 m3/jaar
3,3 106 m3/jaar

4,0 mm/jaar
0,7 mm/jaar
4,7 mm/jaar

25%
35%
75%
65%
Sedimentatie- en zandwinningscijfers in Marsdiep en Vlie

Opmerking: De plaat- en geulvolumes zijn niet apart bestudeerd.
2.3.3 Zandbalansberekeningen
In eerdere studies (Oost et al., 1998) is per getijdebekken een sedimentbalans opgesteld om te berekenen
bij welke waarde van de zeespiegelstijging de sedimentvraag in de Waddenzee het sedimentaanbod uit de
kustzone overtreft. Bij die zeespiegelstijging kan namelijk niet meer voldoende sediment naar de
Waddenzee worden getransporteerd om de stijgende zeespiegel te volgen. Dat is dan ook een maat voor
het meegroeivermogen van het getijdebekken.
De berekeningen zijn door Arcadis opnieuw uitgevoerd voor het Marsdiep en het Vlie.
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De sedimentvraag wordt bepaald door:
• volume gerelateerd aan zeespiegelstijging (oppervlak x zeestijging per jaar);
• volume nodig om aanpassing van platen en geulen te voltooien na de afsluiting in 1932 (Marsdiep:
ca. 0,7 106 m3/jaar; Vlie: 0);
• volume nodig voor verlanding van kwelders (oppervlak x sedimentatiesnelheid per jaar; Marsdiep:
ca. 1,2 106 m3/jaar; Vlie: ca. 1,02 106 m3/jaar);
• volume om zandwinning (Marsdiep: ca. 0,2 106 m3/jaar; Vlie: ca. 0,2 106 m3/jaar) en/of
bodemdaling te compenseren.
Het sedimentaanbod wordt bepaald door:
• volume geleverd door erosie van de kust en de buitendelta (Marsdiep: ca. 5,4 tot 2,2 106 m3/jaar
aflopend in de tijd; Vlie: ca. 5,7 106 tot 2,35 m3/jaar aflopend in de tijd; volume geleverd door
zandsuppleties in de omgeving van het zeegat (Marsdiep: ca. 1,26 106 m3/jaar; Vlie: 0);
• volume fijn sediment aangevoerd via zeegat (Marsdiep: ca. 0,62 106 m3/jaar; Vlie: ca. 0,77 106
m3/jaar).
De bepaling van het zandvolume dat beschikbaar is uit de kustzone is gebaseerd op de observatie dat de
gemiddelde achteruitgang van de kustlijn maximaal 8 m/j bedraagt. Op basis van de kustlengte per
getijdebekken, in combinatie met een geschematiseerd kustprofiel, dat van NAP – 20 m tot NAP + 1 m
loopt, is berekend welk volume zand vrijkomt bij deze maximale achteruitgang. Dit volume is niet volledig
beschikbaar voor het getijdebekken, omdat bij de stijgende zeespiegel ook zand nodig is voor de
aanpassing van het kustprofiel. Dit aspect komt in de zandbalans tot uitdrukking. Daardoor neemt het
sedimentaanbod af in de tijd.
Figuur 2.3.2 toont de sedimentvraag en het sedimentaanbod als functie van de zeespiegelstijging zoals
berekend door Arcadis. Volgens de berekeningsresultaten van Arcadis is de vraag en aanbod gelijk bij een
zeespiegelstijging van ca. 5 mm/jaar. In deze situatie gaat er ca. 5 tot 6 miljoen m3 sediment door de
zeegaten (Marsdiep en Vlie).
Bij een zeespiegelstijging groter dan ca. 5 mm/jaar is het aanbod onvoldoende om de vraag bij te houden,
waardoor het plaatvolume niet voldoende kan groeien (het bekken kan zich niet meer voldoende
aanpassen aan de vraag door zeespiegelstijging).
In eerdere studies voor de andere zeegaten van de Waddenzee is bepaald dat de overgang naar een
sedimenttekort optreedt bij een zeespiegelstijging tussen de 3 en 5 mm/jaar. Het verschil is het gevolg van
een kleinere sedimentvraag in combinatie met een groter sedimentaanbod. De lagere sedimentvraag in de
voorliggende studie van Arcadis is het gevolg van de afname van de zandwinning in de Waddenzee. Het
grotere sedimentaanbod in de voorliggende studie is het resultaat van het gebruik van recentere informatie
over het effect van verlanding en afsluiting op het sedimentvolume in de bekkens, een grotere bijdrage van
fijn sediment op basis van observaties en een bijdrage door zandsuppleties.
Een belangrijke vraag voor de toepasbaarheid van de sedimentbalans is of er voldoende sediment door de
zeegaten naar de getijdebekkens kan worden getransporteerd. Als dat niet het geval is, dan kunnen,
ondanks voldoende sedimentaanbod aan de kustzijde, de getijdebekkens in de Waddenzee de stijgende
zeespiegel niet volgen. Het bruto transport van zand naar en uit de getijdebekkens is in eerdere studies
bepaald.
Voor het Vlie bedraagt de schatting van het bruto sedimenttransport ca. 9 tot 12 106 m3 zand per jaar. Deze
schatting is gebaseerd op één meting in het Vlie gedurende springtij onder rustige meteorologische
omstandigheden.
Voor het Marsdiep en de andere zeegaten zijn de waarden van het Vlie gebruikt in combinatie met de
breedte van de keel van het zeegat. Omdat het Marsdiep in verhouding tot het Vlie minder breed is (2500
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m versus 6300 m), is de schatting voor de bruto transporten naar het getijdebekken van het Marsdiep
kleiner, namelijk 6 tot 8,5 106 m3 zand per jaar. Het gebruik van de breedte van de keel van het zeegat in
plaats van de doorstroom-oppervlakte levert waarschijnlijk een onderschatting op van de
sedimenttransporten door smalle diepe zeegaten, zoals het Zeegat van Texel. Volgens Arcadis vormen de
sedimenttransporten in en uit de getijdebekkens door de zeegaten geen belemmering voor de
toepasbaarheid van de sedimentbalans voor de twee bekkens.
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Figuur 2.3.2

Sedimentvraag en sedimentaanbod in Marsdiep en Vlie als functie van zeespiegelstijging

Opmerkingen:
1) Detailformules en aannamen ontbreken waardoor de berekeningsresultaten niet kunnen worden
nagegaan.
2) Arcadis leunt sterk op de ‘sedimentbalans’ gegeven in Oost et al., 1998. Dit werk is eigenlijk geen echte
sedimentbalans, maar meer een opsomming van putten (sedimentvraag) en bronnen (sedimentaanbod).
Bovendien is bij de bronnen uitgegaan van een bovengrenssituatie met een maximale kustachteruitgang
van 8 m/jaar.
Bij een echte sedimentbalans gaat het om een balansgebied met ingaande en uitgaande transporten op de
randen en netto sedimentatie- en erosievolumes in het gebied. Een dergelijke analyse is niet uitgevoerd in
Oost et al., 1998. Een volledige zandbalans voor het gehele waddengebied, waarbij alle componenten in
goede samenhang zijn opgenomen, is gegeven door Deltares (1995a). Een korte samenvatting van deze
zandbalans is gegeven in Appendix A.
Daaruit blijkt:
Marsdiep:
netto zandimport ca. 3,8 miljoen m3/jaar;
Vlie:
netto zandimport ca 2,4 miljoen m3/jaar.
Onder aanname dat het slibtransport ca. 25% van het zandtransport is, geldt dan:
Marsdiep:
netto sedimentimport ca. 4,8 miljoen m3/jaar;
Vlie:
netto sedimentimport ca. 3 miljoen m3/jaar.
Op basis van deze waarden is de kritische zeespiegelstijging volgens Figuur 2.3.2:
Marsdiep:
ca. 3,8 mm/jaar;
Vlie:
ca. 2,5 mm/jaar.
Deze waarden zijn aanzienlijk lager dan de waarde van 5 mm/jaar gebruikt door Arcadis.
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De waarden zijn in tegenstelling met de resultaten uit het SEDBOX-model, waaruit blijkt dat de kritische
zeespiegelstijging voor het Vlie (3,5 mm/jaar) groter is dan voor het Marsdiep (2,5 mm/jaar), zie Tabel 3.3.2
van Appendix B. Op basis hiervan moet de geldigheid van Figuur 2.3.2 worden betwijfeld.
3) Volgens de berekeningsresultaten van Arcadis is de vraag en het aanbod gelijk bij een zeespiegelstijging
van ca. 5 mm/jaar. In deze situatie moet er ca. 5 tot 6 miljoen m3 sediment door elk van beide zeegaten
(Marsdiep en Vlie) worden vervoerd door de getijdestroming. Er zijn geen berekeningen uitgevoerd om aan
te tonen dat de netto zandtransportcapaciteit in de zeegaten voldoende groot is om dit te realiseren.
Arcadis geeft wel bruto transporten door de zeegaten, maar geen netto transporten.
2.3.4 Modelsimulaties Marsdiep en Vlie
Systeem schematisatie
Op de tijdschaal van honderden jaren kan het kustsysteem met getijdebekken worden opgedeeld in vier
elementen: de platen en de geulen in het getijdebekken, de buitendelta en de eilandkusten (Figuur 2.3.3).
Langs de eilandkusten vindt golfgedreven transport van zand plaats. Ook wordt de bijdrage van
getijgedreven sedimenttransport belangrijk in de omgeving van de eilandkoppen en op de strandvlaktes
kan het eolische transport een zelfde orde van grootte bereiken als het golfgedreven transport. Deze
sedimenttransporten bereiken de buitendelta, waar een deel van het zand naar het getijdebekken wordt
getransporteerd. De getijdestroming transporteert het zand en fijn sediment door de keel van het zeegat
naar het getijdebekken, waarbinnen het transport verder gaat door de geulen en over de platen. Vanwege
deze uitwisseling van sediment tussen de verschillende elementen wordt wel gesproken van een
sedimentdelend systeem.
Wanneer er geen veranderingen optreden in het sedimentdelend systeem is er sprake van een dynamische
evenwichtssituatie: er gaat dan net zoveel sediment het getijdebekken in, als er weer uit gaat. De
evenwichtssituatie manifesteert zich ook in de evenwichtsrelaties tussen de waterbeweging en de
morfologie van het systeem. De ‘natte doorsnede’ van de geulen in het getijdebekken correspondeert dan
met de hoeveelheid water die er per getij doorheen stroomt. Het volume sediment in de buitendelta
correspondeert met de hoeveelheid water die het zeegat (gemiddeld) in- en uitstroomt. Dergelijke
empirische verbanden worden gevonden voor alle zeegaten en buitendelta’s in de wereld, waarbij lokale
bijzonderheden, zoals de verhouding tussen de invloed van golven en getij en de korrelgrootte van het
sediment, voor onderlinge verschillen zorgen.
In de afgelopen eeuwen is de zeespiegel in Nederland gestegen en desondanks is de Waddenzee in de
afgelopen eeuw niet wezenlijk veranderd. Het netto effect van de verschillende
sedimenttransportprocessen in de Waddenzee is namelijk dat er sediment naar de Waddenzee wordt
aangevoerd vanuit de kustzone. De grootte van de sedimenttransporten is dusdanig dat de stijgende
zeespiegel (in de huidige situatie) door de sedimentatie op de platen en in de geulen wordt bijgehouden.
De balans tussen de sedimentatie en de stijgende zeespiegel is te begrijpen vanuit de constante aanpassing
naar evenwicht tussen waterbeweging en morfologie. Een stijging van de zeespiegel resulteert in een kleine
verdieping van het getijdebekken. Een iets dieper bekken is beter in staat om sediment, dat steeds in grote
hoeveelheden in beweging is binnen het sedimentdelend systeem, vast te houden.
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Schematisatie getijdebekken

ASMITA-model
Het ASMITA-model beschrijft de uitwisseling van sediment tussen een aantal elementen van het
kustsysteem. De elementen die in deze studie zijn gebruikt, zijn de droogvallende platen, de geulen en de
buitendelta (Figuur 2.3.3). De buitendelta wisselt sediment uit met de aangrenzende kust die niet als een
afzonderlijk element is opgenomen. De drie elementen samen vormen één getijdebekken met de
bijbehorende buitendelta.
In ASMITA dragen drie factoren bij aan de volumeverandering van een element:
• verschil tussen de sedimentconcentratie in het water en de evenwichtsconcentratie;
• zeespiegelstijging of verandering van het getijverschil;
• verandering van het bodemniveau in een element (bijv. zoutwinning.
Volumeveranderingen treden op wanneer de lokale concentratie C verschilt van de zogenaamde
evenwichts-concentratie Ceq. In het geval C > Ceq treedt sedimentatie op en wanneer C < Ceq erosie.
De bijdrage in volumeverandering door deze (verticale) uitwisseling van sediment kan als volgt worden
geschreven voor de drie elementen:
Platen:
Geulen:
Buitendelta:

dVflats/dt = ws Aflats [(Cflats-Cflats,eq )] - Aflats (dS/dt - 0,5 dH/dt) + dB/dt
dVchannels/dt = ws Achannels [(Cchannels,eq - Cchannels)] + Achannels (dS/dt - 0,5 dH/dt) - dB/dt
dVdelta/dt = ws Adelta [(Cdelta - Cdelta,eq )] + dB/dt

waarin:
Vflats= volume sediment van getijplaten boven GLW (gemiddeld laag water), Vchannels= volume van de geulen
onder GLW (Gemiddeld Laag Water),
Vdelta= volume sediment buitendelta, A= oppervlak (Ab=Aflats+Achannels); ws= vertikale uitwisselings-coëfficiënt
C= sediment volumeconcentratie, Ceq=evenwichts sediment volumeconcentratie,
dS/dt=zeespiegelrijzing per jaar; dH/dt=verandering getijslag per jaar;
dB/dt=bagger/stortvolume per jaar (- baggeren; + storten)
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De lokale evenwichtsconcentratie per element (Ceq) is afhankelijk van de evenwichtsconcentratie van de
buitenwereld (CE ) en de mate waarin het volume van het betreffende element uit evenwicht is. Het
element is in evenwicht wanneer Ceq=CE, erodeert wanneer Ceq<CE en sedimenteert wanneer Ceq>CE.
De volgende eenvoudige vergelijkingen representeren dit gedrag:
Cflats,eq= CE (Vflats,eq/Vflats)-2, Cdelta,eq= CE (Vdelta,eq/Vdelta)-2 en Cchannels,eq= CE (Vchannels,eq/Vchannels)2
De mate van horizontale uitwisseling tussen de verschillende elementen (Figuur 2.3.4), en tussen de
elementen en de buitenwereld, wordt in ASMITA geschematiseerd door middel van een diffusie-term voor
de uitwisseling door het ingaande en uitgaande getij en een advectie-term voor het effect van netto
reststroming.
De horizontale uitwisseling omvat drie uitwisselingscoëfficiënten (δflats, δchannels en δdelta) en drie advectieve
restdebieten (q) tussen de elementen. Meestal wordt q=0 verondersteld voor een gesloten bekken.
Platen:

ws,f Aflats (Cflats-Cflats,eq ) = δfc (Cchannel- Cflats)

Geulen:

ws,c Achannels (Cchannels,eq - Cchannels) = δfc (Cchannel- Cflats) + δcd (Cchannel- Cdelta)

Buiten delta:

ws,d Adelta (Cdelta - Cdelta,eq ) = δdo (CE- Cdelta) + δcd (Cchannel- Cdelta)

Dit zijn drie vergelijkingen met drie onbekenden: Cflats, Cchannel en Cdelta.
De evenwichtvolumes voor de verschillende elementen zijn afhankelijk van het bekkenoppervlak (Ab) en
het getijprisma (P). Het getijprisma is: P = H Abekken -Vflats met H= getijslag.
De evenwichtsvolumes zijn gedefinieerd als:
= cf (αf - 0,24 10-9 Ab)(1-0,000025 Ab0.5) Ab H

Platen:

Vflats,eq

Geulen:

Vchannels,eq = αc P1,55

Buiten delta:

Vdelta,eq

= αd P1,23

met: cf= calibratiecoëfficiënt, αf, αc, αd = calibratiecoëfficiënten.

Figuur 2.3.4

Uitwisseling van sediment tussen de ASMITA-elementen
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Calibratie van ASMITA-model
Het ASMITA-model bevat 4 calibratiecoëfficiënten (cf, αf, αc, αd), 4 uitwisselingscoëfficiënten (ws, δflats-channel,
δchannel-delta en δdelta-outside), en de buitenwereldconcentratie CE, die per getijbekken moeten worden
afgeregeld met behulp van de beschikbare volumegegevens.
De afgeregelde waarden voor het Marsdiep en het Vlie op basis van de sedimentatiecijfers na de afsluiting
van de Zuiderzee (1933-2000) zijn gegeven in Tabel 2.3.2.
Het toegepaste ASMITA-model is geverifieerd aan de hand van volumegegevens voor het Marsdiep en het
Vlie zonder de onttrekking voor zandwinning. De modelverificatie is voor twee scenario’s uitgevoerd,
namelijk voor een situatie met waterstanden (GLW en GHW) die gedurende de gemodelleerde tijdspanne
hetzelfde zijn en voor een situatie met waterstanden die in de loop van de tijd veranderen.
Figuur 2.3.5 rechts toont een vergelijking tussen gemeten en berekende volumes van de buitendelta, de
geulen en de platen voor het Vliebekken. De gemeten waarden zijn gebaseerd op tijdsafhankelijke
waterstanden met een zeespiegelstijging van 1,7 mm/jaar en een toename van het getijverschil van 2,3
mm/jaar.
Het instantane volume en het evenwichtsvolume van de buitendelta nemen toe in de tijd. Het eerste
neemt echter sneller toe dan het tweede, waardoor de buitendelta langzaam richting evenwicht beweegt.
Het instantane geulvolume neemt af en stabiliseert zich richting een toenemend evenwichtsvolume. Het
plaatvolume neemt toe richting een eveneens, maar minder snel, toenemend evenwichtsvolume van de
platen.
Figuur 2.3.5 links toont de berekende en gemeten volumes voor het Marsdiepbekken, met vaste
waterstanden.
De buitendelta van het Marsdiep beweegt in eerste instantie af van het evenwichtsvolume. Na ongeveer
1993 keert deze trend en neemt het volume van de buitendelta weer toe. Het geulvolume neemt geleidelijk
af en beweegt daarmee langzaam naar een stabiel evenwicht. Ook het plaatvolume neemt geleidelijk toe
richting evenwicht, hoewel de waarnemingen een betrekkelijk grote spreiding laten zien.

Tabel 2.3.2

Coëfficiënten ASMITA-model voor het Marsdiep en het Vlie
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Figuur 2.3.5
Berekende volumes
Marsdiep (links);
constante getijslag, zeespiegelstijging 1,7 mm/jaar
Vlie (rechts);
variërende getijslag 2,3 mm/jaar, zeespiegelstijging 1,7 mm/jaar
Voorspelling ASMITA-model voor bodemdaling
Scenarios
Er zijn simulaties uitgevoerd voor drie hoofdscenario’s (Tabel 2.3.3), als volgt:
1. bodemdaling met een snelheid van 0,72 106 m3/jaar over een periode van 21 jaar;
2. bodemdaling met een snelheid van 0,37 106 m3/jaar over een periode van 40 jaar;
3. bodemdaling met een snelheid van 0,50 106 m3/jaar over een periode van 30 jaar.
Voor elke van de drie hoofdscenario’s hebben we de volgende drie sub-scenario’s toegepast:
a) zoutwinning volledig onder de platen;
b) zoutwinning volledig onder de geulen;
c) zoutwinning 50% onder de platen en 50% onder de geulen.
Voorspellingen
Voor de huidige situatie is de geobserveerde zeespiegelstijging van 1,7 mm/j en is er een toename van het
getijverschil voor het Vlie van 2,3 mm/j. Er is er een stabiel getijverschil voor het Marsdiep.
In de bepaling van de effecten van bodemdaling door zoutwinning op de morfologie van de bekkens treden
er veranderingen op ter plaatse van de geulen en de platen. Van enig effect op de buitendelta blijkt
nauwelijks aanwezig te zijn.
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Scenarios bodemdaling

Figuur 2.3.6links toont de berekende volumes voor het Marsdiep weergegeven voor scenario 1C met
bodemdaling en vergelijkt deze met een situatie zonder bodemdaling. Het Marsdiep is, vergeleken met het
Vlie, betrekkelijk ver van zijn evenwicht verwijderd. Door afname van het geulvolume en toename van het
plaatvolume beweegt het bekken echter geleidelijk in de richting van het opgelegde evenwicht.
Zoutwinning vertraagt dit proces tijdelijk, op lange termijn is het effect verdwenen.
De resultaten van de ASMITA-berekeningen laten zien dat het plaatvolume door bodemdaling afneemt,
maar dat na het beëindigen van de zoutwinning dit volledig herstelt. Het onderste paneel (linksonder) laat
ook zien dat in het Marsdiep de maximale plaatafname ca. 1 tot 2 106 m3 is over 21 jaar.
Het onderste paneel laat ook zien dat ongeveer 20 jaar na de zoutwinningsperiode het volume van de
platen vrijwel op de oorspronkelijke groeilijn ligt. Aan het eind van de berekende periode, dat is 2100, is het
sedimentvolume van de platen ca. 0,6% kleiner en is het watervolume van de geulen 0,6% groter.
Een dergelijk klein verschil valt binnen de variatie in de sediment- en watervolumes die van nature
optreedt, bijvoorbeeld onder invloed van de 18,6-jarige cyclus in het getij. De ontwikkeling van het
sedimentvolume van de buitendelta met en zonder zoutwinning komt overeen, zodat inderdaad
geconstateerd kan worden dat nauwelijks effect op de buitendelta optreedt.

Figuur 2.3.6
Berekende volumes voor Bodemdalings-scenario 1C
Marsdiep (links): constante getijslag, zeespiegelstijging 1,7 mm/jaar
Vlie (rechts):
variërende getijslag 2,3 mm/jaar, zeespiegelstijging 1,7 mm/jaar
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Figuur 2.3.6rechts toont ook de berekende volumes van de buitendelta, de geulen en de platen van het
Vlie in de periode 1998 t/m 2100 voor het Scenario 1C. De ASMITA-berekeningen voor het Vlie laten een
afname van het geulvolume in de komende 100 jaar zien, waardoor de geulen geleidelijk naar het
opgelegde evenwicht bewegen. Ook door toename van het plaatvolume beweegt dit naar het opgelegde
evenwicht. De platen groeien sneller dan de toename van het evenwichtsvolume en zullen daarom in de
toekomst (bij ongewijzigde condities) steeds verdere in de buurt van de evenwichtssituatie geraken.
Zoutwinning vertraagt deze beweging naar evenwicht enigszins. Dit effect is echter tijdelijk. Aan het eind
van de berekende periode is het effect van zoutwinning op het geul- of plaatvolume minder dan 1%.
Modelgevoeligheden
De ASMITA-modelvoorspellingen bevatten inherente onzekerheden die gerelateerd zijn aan onzekerheden
in de randvoorwaarden en in de vrije modelparameters. Een voorbeeld van het eerste is het
bekkenoppervlak waarvan de bepaling van de grootte voor een deel subjectief is, want afhankelijk van de
keuze voor de ligging van het wantij. Een voorbeeld van het tweede is de horizontale
uitwisselingscoëfficiënt tussen platen en geulen. Onzekerheden in het plaatoppervlak (Af) en de
evenwichtsconcentratie van de buitenwereld (CE) hebben het grootste effect op de resultaten (orde 30%).
Kritische zeespiegelstijging
In bovenstaande simulaties is er uitgegaan van de huidige waargenomen zeespiegelstijging van 1,7 mm/jaar
in de westelijke Waddenzee. De ASMITA-berekeningen laten zien dat de platen van het Vliebekken en het
Marsdiepbekken deze zeespiegelstijging op natuurlijke wijze zullen volgen, ook nadat de bodemdaling als
gevolg van de zoutwinning heeft plaatsgevonden. In de toekomst zal de snelheid waarmee de zeespiegel
stijgt mogelijk toenemen, waardoor de getijdebekkens in de Waddenzee waarschijnlijk niet meer mee
kunnen groeien. Bij een bepaalde stijgingssnelheid wordt een grens bereikt waarop de sedimentatie in de
getijdebekkens nog net de gelijke tred kan houden met de stijging van de zeespiegel. De indicator voor de
kritische grens voor de lange termijn morfologische ontwikkeling is de groeisnelheid van het plaatvolume
na een periode van 100 jaar. Zonder de bodemdaling door zoutwinning wordt in het getijdebekken van het
Vlie bij een snelheid van 5,9 mm/j de kritische grens bereikt.
De kritische grens in de snelheid van de zeespiegelstijging voor het getijdebekken van het Marsdiep is 4,8
mm/jaar. Tot een snelheid van de zeespiegelstijging van 4,8 mm/j neemt het volume van de platen meer
toe dan dat het evenwichtsvolume toeneemt. Bij een zeespiegelstijgingssnelheid die groter is dan 4,8 mm/j
zal de omvang van de platen gaan afnemen. Voor het getijdebekken van het Marsdiep is de kritische grens
voor de snelheid van de zeespiegelstijging daarmee 4,8 mm/j.
Hierbij moet worden bedacht dat deze modelsimulaties zijn gevalideerd op basis van de geobserveerde
ontwikkeling van het sedimentvolume bij aanwezigheid van zandwinning. De (werkelijke) sedimentatie
indien er geen zandwinning zou zijn geweest, is dus groter. In werkelijkheid is het vermogen van de
getijdebekkens om sediment te importeren dan ook groter dan wordt verondersteld in de modelsimulaties.
Ook de kritische grens voor zeespiegelstijging zal hoger liggen indien er geen zandwinning is.
De berekening van de kritische zeespiegelstijging is ook voor de situatie met zoutwinning uitgevoerd. De
initiële zeespiegelstijgingssnelheid was steeds 1,7 mm/jaar en deze is telkens met 0,1 mm/j verhoogd,
totdat de kritische grens was bereikt, oftewel, totdat de groeisnelheid van de platen in het jaar 2100 even
groot werd als de groeisnelheid van het evenwichtsvolume. Deze procedure is doorlopen voor het
Marsdiep en het Vlie. Het effect van zoutwinning is relatief gering. Met zoutwinning ligt de maximale
zeespiegelstijging die de platen kunnen volgen voor het Vlie tussen de 5,9 en 6,2 mm/jaar en voor het
Marsdiep tussen 4,8 en 5,1 mm/jaar, afhankelijk van het scenario.
Dat volgens de ASMITA-berekeningen de zeespiegelstijging die de platen kunnen volgen in alle gevallen
hoger is mét zoutwinning dan zónder zoutwinning is een logisch gevolg van de respons van het model op de
verstoring. Bodemdaling door zoutwinning helpt volgens de berekeningen het meegroeivermogen van de
platen en dit is het gevolg van de evenwichtsrelatie tussen het getijprisma en het geulvolume.
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Bij de berekeningen van de eerder genoemde kritische zeespiegelstijging van Vlie en Mardiep is geen
afname van het sedimentvolume door de onttrekking voor de zandwinning verdisconteerd, die een
mogelijke sedimentatie van 0,9 mm/j over het oppervlakte van beide bekkens vertegenwoordigd. Daarom
zijn deze kritische zeespiegelstijgingssnelheden onderschattingen van het werkelijke meegroeivermogen.
Met inachtneming van de onzekerheden in de randvoorwaarden en vrije modelparameters is een
voorzichtige ondergrens voor de kritische zeespiegelstijging een waarde van 5 mm/j voor beide bekkens.
Opmerkingen:
1) Het belangrijkste uitgangspunt van het empirische gedragsmodel ASMITA is dat er een quasimorfologische evenwichtstoestand bestaat en dat de evenwichtstoestand sterk gerelateerd is aan het
getijprisma. De evenwichtsvolumes van de platen en geulen in het binnengebied zijn onbekend en worden
door ijking met gemeten volumes bepaald. In feite worden de evenwichtsvolumes door de gebruiker
opgelegd. Het eindresultaat wordt dan mede door deze ijking bepaald. Het evenwichtsvolume van de
buitendelta neemt volgens de vigerende formules toe met toenemend getijprisma. Het getijprisma in het
Marsdiep is na 1933 toegenomen, maar het gemeten volume van de buitendelta is afgenomen. Dit
betekent dat de vigerende formules niet correct zijn voor de buitendelta. Dit wordt bevestigd door het
onderzoek (Marsdiepbekken) van Ridderinkhof et al. (2014), waarin duidelijk wordt gesteld dat er geen
unieke relatie is tussen het sedimentvolume van de buitendelta en het getijprisma van het binnenbekken.
2) Het ASMITA-model bevat een groot aantal calibratiecoëfficiënten, waardoor het voorspellend vermogen
beperkt is (orde 25 tot 50 jaar). Er is altijd een set coëfficiënten te vinden die de waargenomen ontwikkeling
van de plaatvolumes kan weergeven.
Het variatie-interval (ca. 30%) van de verschillende
uitwisselingscoëfficiënten is te klein gekozen. Bij een groter interval wordt de variatie van de berekende
resultaten ook groter en dus worden de resultaten minder nauwkeurig/betrouwbaar.
3) Het ASMITA-model wordt vooral gedreven door het verschil tussen momentane waarden en evenwichtswaarden; het transport door de keel en het transport tussen de andere elementen variëren daardoor als
functie van de tijd. Arcadis geeft geen inzicht in de waarden van de netto transporten door de zeegaten. De
netto transporten mogen niet onrealistisch groot zijn.
4) Het ASMITA-model maakt geen onderscheid tussen slib en zand (zie ook Wang et al., 2015). Het volume
van de buitendelta (de bron in het ASMITA-model) betreft zand, terwijl de sedimentatie in het bekken uit
zand en slib bestaat. Het ASMITA-model wordt afgeregeld op de gemeten sedimentvolumes van de
buitendelta, platen en geulen met behulp van uitwisselingscoëfficiënten. De verhouding van zand en slib zit
dan impliciet in de coëfficiënten. Bij voorspellingen voor toekomstige situaties wordt er vanuit gegaan dat
de verhouding zand en slib constant blijft.
5) De gebruikt, gemeten volumes van de buitendelta van het Vlie laten een toename van het volume zien,
terwijl er in werkelijkheid een afname van het volume is (Elias et al. 2012, Deltares 2012). Op zich is dit niet
zo erg, omdat de waargenomen plaatontwikkeling ook met een andere set coëfficiënten kan worden
weergegeven.
6) Volgens de ASMITA-berekeningen is de zeespiegelstijging die de platen kunnen volgen in alle gevallen
hoger mét zoutwinning dan zónder zoutwinning (blz 56 van Arcadis rapport). Dit twijfelachtige resultaat is
een (onlogisch?) gevolg van de respons van het model op de verstoring. Bodemdaling door zoutwinning
helpt volgens de berekeningen het meegroeivermogen van de platen en dit is het gevolg van de
evenwichtsrelatie tussen het getijprisma en het geulvolume. Als dit waar is, dan zou de Waddenzee dus
baat hebben bij een grote zandwinning (baggeren). Dit modelgedrag doet afbreuk aan het vertrouwen in de
modelresultaten.
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2.3.5 Meegroeivermogen en gebruiksruimte
Op basis van alle inzichten wordt de ondergrens van het meegroeivermogen voor beide bekkens (Marsdiep
en Vlie) gesteld op 5 mm/jaar. Zeespiegelstijgingen tot 5 mm /jaar kunnen door beide bekkens worden
gevolgd.
Deze grens ligt boven de eerder vastgestelde ondergrens voor het meegroeivermogen van 3 mm/j voor de
grote bekkens. De argumenten hiervoor zijn:
• er is een grotere bijdrage van fijn sediment in de beide bekkens ten opzichte van de andere
bekkens;
• er is extra zand beschikbaar door het beleid van zandsuppleties langs de aangrenzende kusten;
• er is nieuw inzicht in de Holocene kustontwikkeling waaruit blijkt dat zeespiegelstijging van 6
mm/jaar kan worden bijgehouden.
Verder wordt verondersteld dat het gehele sedimentdelend systeem in staat is om de stijgende zeespiegel
en (natuurlijk of menselijke) verstoringen van het evenwicht op te vangen, indien het meegroeivermogen
niet wordt overschreden. Hierin is een onderliggende aanname dat de fysische sedimenttransporten in
staat zijn om in het gehele getijdebekken voldoende sedimentatie en erosie te genereren om de
evenwichten tussen de waterbeweging (het getijprisma) en het watervolume van de geulen en het
sedimentvolume van de platen in stand te houden. Voor de grote getijdebekkens van de westelijke
Waddenzee betekent dit dat er tot achterin de bekkens sediment moet kunnen worden getransporteerd,
zodat ook daar de droogvallende platen mee kunnen groeien met de stijgende zeespiegel.
Het totale sedimentvolume dat gedurende de hele winningsperiode nodig is voor het opvullen van de
bodemdalingsschotel, bedraagt maximaal ca. 15 106 m3. Jaarlijks is voor de huidige zeespiegelstijging van 20
cm/eeuw ca 2,8 106 m3/jaar sediment nodig in de getijdebekkens van het Marsdiep en het Vlie. De huidige
gemiddelde jaarlijkse sedimentatie is ca. 6,3 106 m3/jaar. Voor de aanpassingen van de morfologie is dan
nog ca. 3,5 106 m3/jaar beschikbaar (jaarlijkse gebruiksruimte bij constante zeespiegelstijging van ca. 2
mm/jaar). In theorie kan het volledige bodemdalingsvolume dus worden aangevuld in een periode van
ruim vier jaar (15 106/3,5 106). In werkelijkheid zal er altijd sprake zijn van een verdeling van het
beschikbare sediment over bodemdaling en aanpassingen, zodat er sprake zal zijn van een langere periode
van aanpassing aan bodemdaling.
Om de werkelijke gebruiksruimte beschikbaar voor bodemdaling te bepalen, wordt een zeespiegelstijgingsscenario aangenomen dat eerder is toegepast in de Passende Beoordeling van het Rijksprojectbesluit
Gaswinning onder de Waddenzee (Ministerie van Economische Zaken, 2006). Dit betekent een zeespiegelstijging volgens de lijn in Figuur 2.3.7 (ca.7 mm/jaar in 2050).
Het volume dat aan gebruiksruimte beschikbaar is in de getijdebekkens is de gebruiksruimte per jaar,
vermenigvuldigt met het oppervlakte ervan (Marsdiep ca. 712 km2 en Vlie ca. 668 km2).
De berekende gebruiksvolumes zijn ca. 25 miljoen m3 voor beide bekkens (dit volume is equivalent met ca.
3,5 mm/jaar over 20 jaar).
Dit volume is in ieder bekken op zich voldoende groot voor het accommoderen van de bodemdaling van 15
miljoen m3, die het resultaat is van de beoogde zoutwinning. Zelfs als de bodemdaling zich geheel in één
van de twee getijdebekkens zou voordoen, dan is daarvoor binnen het ene bekken voldoende
gebruiksruimte beschikbaar.
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Meegroeivermogen en gebruiksruimte Marsdiep en Vlie

Omdat de bodemdaling binnen de beschikbare gebruiksruimte past, zullen er geen wezenlijke
veranderingen plaatsvinden in de hydromorfologie van het gebied. Er zijn daarom geen permanente,
blijvende effecten te verwachten van de bodemdaling door zoutwinning. Het vermogen van de
getijdebekkens Vlie en Marsdiep om mee te groeien met de stijgende zeespiegel wordt niet aangetast door
de bodemdaling. Gedurende de winning resulteert de bodemdaling door de zoutwinning in een tijdelijke
afname van het sedimentvolume van de getijdebekkens.
De tijdelijke effecten van de afname van het sedimentvolume hebben geen effect op de ecologische
waarden van de Waddenzee. Weliswaar neemt het plaatvolume tijdelijk af en daarmee het areaal
droogvallende platen, maar deze afname is klein ten opzichte van de natuurlijke variatie in het beschikbare
plaatareaal en de trend in de ontwikkeling.
De maximale (tijdelijke) afname van het sedimentvolume van de droogvallende platen zal leiden tot een
zeer kleine afname van het areaal droogvallende platen van 0,5% van het Vlie. De tijdelijke afname van het
plaatareaal is kleiner dan de natuurlijke variatie in het voor wadvogels beschikbare plaatreaal. De tijdelijke
afname is ook klein ten opzichte van de autonome toename van het plaatareaal in de getijdebekkens van
het Vlie en het Marsdiep.
In de studie van Arcadis is, met het oog op het voorzorgsprincipe, uitgegaan van de ondergrens van het
meegroeivermogen. Ook bij de bepaling van het meegroeivermogen en de berekening van de
gebruiksruimte zijn steeds voorzichtige, conservatieve benaderingen gebruikt.
Opmerkingen:
1) De berekende gebruiksruimte is te groot voor beide bekkens omdat de aangenomen kritische
zeespiegelstijging van 5 mm/jaar een optimistische bovengrenswaarde vertegenwoordigt (dus niet
conservatief). Voorzichtigheidshalve zou er een realistische ondergrenswaarde moeten worden gebruikt in
plaats van een bovengrenswaarde.
2) Er is geen onderscheid gemaakt in de gebruiksruimte van de platen en geulen. In het Marsdiep neemt het
plaatvolume volgens de metingen niet toe; het plaatvolume kan daar net de huidige zeespiegelstijging
volgen; er is dus geen extra gebruiksruimte in het Marsdiep.
3) Arcadis refereert aan nieuw geologisch inzicht waaruit zou blijken dat binnenbekkens in het verleden een
zeespiegelstijging tot 6 mm/jaar konden bijhouden. Dit geldt mogelijk alleen voor bekkens waarin de
sedimentatie van slib dominant is (ander systeem?). In het huidige waddengebied is de sedimentatie door
zand dominant.
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2.3.6 Deltares aug 2010: Beoordeling ‘Meegroeivermogen van westelijke Waddenzee’
De ter beoordeling voorgelegde studie is uitgebreid en bevat veel gegevens en berekeningen, die tot een
beter begrip van het functioneren van de westelijke Waddenzee bijdragen. De redeneerlijn is helder.
De wetenschappelijke resultaten maken aannemelijk dat de sedimentatie in de desbetreffende
getijdenbekkens een relatieve zeespiegelstijging in de orde van grootte van 5 mm per jaar of meer kan
bijhouden. Dit kan worden opgevat als het meegroeivermogen, waarbij dan echter beseft moet worden dat
het geomorfologisch evenwicht uit de definitie, die in het kader van de gaswinning onder de oostelijke
Waddenzee is gegeven, in de westelijke Waddenzee een streeftoestand is die misschien nooit bereikt zal
worden. In de nog relatief jonge westelijke Waddenzee is namelijk over een periode van ongeveer een
eeuw gerekend geen sprake van een actueel geomorfologisch evenwicht. Afgezien van morfologische
veranderingen die nog met de vorming van de getijdenbekkens te maken hebben, is in ieder geval sinds de
afsluiting van de Zuiderzee in 1932 sprake van een ongeveer gelijkblijvend overschot op de sedimentbalans.
Hierdoor wordt de westelijke Waddenzee gemiddeld ondieper en neemt het plaatvolume er toe ten
opzichte van het geulvolume. Dit is een geleidelijke en naar verwachting nog lang (eeuwen) voortgaande
verandering in het geomorfologisch evenwicht. Waar in de oostelijke Waddenzee bij benadering een
actueel geomorfologisch evenwicht kon worden verondersteld, waarbij van het meegroeivermogen maar
een deel werkelijk gebruikt werd, namelijk voor het bijhouden van autonome stijging van de relatieve
zeespiegel en van bodemdaling door gaswinning, blijkt uit het onderzoek van Alkyon dat het
meegroeivermogen in de westelijke Waddenzee grotendeels geïnvesteerd wordt in de genoemde
verandering van het geomorfologisch evenwicht. In een wetenschappelijke benadering wordt deze
geleidelijke verondieping voorgesteld als gevolg van een “overdiepte” ten opzichte van een kennelijke
streeftoestand met een gemiddeld groter plaatvolume dan er nu is. Zolang er meegroeivermogen
beschikbaar is, en de streeftoestand niet is bereikt, gaat de verondieping door.
In de door Alkyon gevolgde benadering en interpretatie van gegevens kan Deltares zich in
wetenschappelijke zin goed vinden. Het rapport schenkt uitdrukkelijk aandacht aan het feit dat sommige
vragen met bestaande gegevens nu eenmaal niet volledig beantwoord kunnen worden. Dit heeft onder
meer betrekking op de herkomst van het slib dat in de westelijke Waddenzee tot afzetting komt. De
hieromtrent gedane aannames vinden wij niet onredelijk.
De menselijke activiteiten (zoutwinning) zullen de langzame vergroting van het plaatvolume die een reactie
is op de afsluiting van de Zuiderzee, vertragen. Ook de beoogde zoutwinning zal een dergelijk vertragend
effect hebben. Het is geen wetenschappelijke vraag, maar een kwestie van normstelling of hiermee bij de
bepaling en toekenning van gebruiksruimte rekening gehouden moet worden. Na een dergelijke
toekenning is sturing op grond van nauwkeurige metingen van de bodemdaling in beginsel mogelijk. Uit de
gerapporteerde modelstudies blijkt dat ervan uitgegaan mag worden dat het vertragende effect van de
zoutwinning enkele tientallen jaren na beëindiging daarvan niet meer meetbaar is. Eventuele lokale
effecten, die als gevolg van de ontwikkelingssnelheid en de vorm van de dalingskom gedurende de
winningsperiode zouden kunnen optreden, kunnen op grond van het besproken rapport niet beoordeeld
worden.
Opmerkingen (auteur dezes):
1) Deltares schaart zich op hoofdlijnen achter het Arcadis rapport.
2) Deltares doet geen uitspraak over lokale effecten.
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2.4 Arcadis juli 2010; Tijdelijke effecten van zoutwinning op de ecologische waarden
In dit rapport wordt onderzocht wat de effecten zijn van het aanbrengen van een theoretische
bodemdalingsschotel op drie verschillende locaties in het zoekgebied. Het gaat hierbij niet om het in kaart
brengen van werkelijke effecten, maar om gesimuleerde effecten door toepassing van modellen, waarbij is
uitgegaan van mogelijke locatievarianten voor de zoutwinning. De resultaten zijn geen echte resultaten
maar drukken de verschillen (veranderingen) uit ten opzichte van de huidige situatie.
Drie zones op de winlokatie worden onderscheiden:
• Noordelijke zone: voornamelijk droogvallende platen;
• Zuidelijke zone: sublitoraal habitat;
• Middengebied: beide habitats.

Figuur 2.4.1
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In een waterbewegingsmodel is eerst de huidige situatie doorgerekend. Vervolgens zijn drie scenario’s met
een bodemdalingsschotel, maar aangebracht op drie verschillende locaties in de huidige bodem,
doorgerekend met het waterbewegingsmodel. In de modelbodem is steeds dezelfde theoretische
bodemdalingsschotel aangebracht, die bestaat uit de gemodelleerde bodemdaling, die gedeeltelijk gevuld
is met sediment. Het sedimentvolume in de schotel is afgeleid uit de uitkomsten van de ASMITAberekeningen.
Dit is, zoals eerder gezegd, een puur theoretische situatie, omdat in werkelijkheid de afname van de
sedimentvoorraad van de platen over een veel groter gebied wordt ‘uitgesmeerd’.
De resultaten van de (hydrodynamische) modelberekeningen zijn:
1. Het verdwijnen van droogvallend areaal wordt kleiner naarmate de bodemdalingsschotel
zuidelijker wordt geplaatst. Gemiddeld neemt de droogvalduur het meest af bij de noordelijke
bodemdalingsschotel, gevolgd door de midden- en zuidelijke bodemdalingsschotel.
2. De grootste verandering in saliniteit vindt plaats bij de zuidelijke bodemdalingsschotel, waar een
toename tussen de 0,5% en 1% in saliniteit is berekend.
3. Er is een kleine toename in de residuele stroomsnelheid ter plaatse van de drie zones (ca. 0,01
m/s). De aanvoer van sediment naar de bodemdalingsschotel zal hierdoor toenemen en het effect
van bodemdaling door zoutwinning in meer of mindere mate compenseren.
4. Vergelijking van de kritische bodemschuifspanning van begin van beweging met de maximale
bodemschuifspanning geeft aan dat het sediment in vrijwel het gehele studiegebied in beweging
kan worden gebracht door de optredende getijdestromingen.
Ook is onderzocht wat de werkelijk te verwachten effecten zijn door het ontstaan van een bodemdalingsschotel als gevolg van zoutwinning. De verwachte ontwikkeling is gebaseerd op kennis van de
morfodynamiek van de Waddenzee.
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De bodemdaling ten gevolge van de zoutwinning treedt op in de ondergrond, die wordt aangeduid als de
“pleistocene ondergrond”. De daling in de pleistocene ondergrond zet door naar de wadbodem. Aan de
wadbodem is de bodemdaling echter niet zichtbaar, omdat daar een vereffening heeft plaatsgevonden. Het
effect van de bodemdaling in de diepe ondergrond is aan de wadbodem als het ware ‘uitgesmeerd’ over
een veel groter gebied. In Figuur 2.4.2 zijn de huidige situatie (boven) en de verwachte realistische
ontwikkeling (onder) aan het einde van de bodemdaling in dwarsdoorsnede getoond.
Het zand dat in de bodemdalingsschotel wordt afgezet is afkomstig uit de platen en geulen in de nabijheid.
Het zand wordt over de bodem getransporteerd, waarbij moet worden opgemerkt dat de fijne zandfractie
ook deels in de waterkolom wordt getransporteerd, vergelijkbaar met het fijne sediment. De grootte van
het gebied waaruit zand wordt getransporteerd naar de bodemdalingsschotel is in eerste instantie een
gebied ruim om de schotel. Naarmate hieruit meer zand wordt getransporteerd, en dit zand wordt
aangevuld uit de omgeving ontstaat een steeds groter gebied waaruit zand naar de bodemdalingschotel is
getransporteerd. Uiteindelijk wordt het zand aan de buitendelta en de Noordzeekusten van de
Waddeneilanden onttrokken. Het invloedsgebied, zoals dat is berekend met de numerieke
modelsimulaties, beschouwen we als het kleinst denkbare gebied waaruit zand naar de
bodemdalingsschotel wordt getransporteerd.
De resultaten van de ASMITA-simulaties laten zien dat, ondanks de zeer kleine dagelijkse bodemdaling, er
vanwege het doorgaande karakter van de bodemdaling, waarschijnlijk wel een tijdelijke afname van de
toename van het sedimentvolume van de platen zal plaatsvinden. Het sedimentvolume van de platen
neemt daardoor, als gevolg van de bodemdaling, minder snel toe dan anders het geval zou zijn. Er zal geen
sprake zijn van een afname van het plaatareaal, omdat in het invloedsgebied van nature de oppervlakte
met droogvallende platen toeneemt.
De grootste berekende afname van het plaatvolume uit de ASMITA-simulaties is 6,9 x 106 m3. Deze afname
treedt op in de simulaties van het Marsdiep, met bodemdaling volledig onder de platen in een periode van
21 jaar. Hiermee wordt het effect van de afname van het plaatvolume zeer overschat, omdat in
werkelijkheid het grootste deel van de bodemdaling zal plaatsvinden in het getijdebekken van het Vlie,
waar het berekende effect kleiner is. Ook zal in werkelijkheid het effect verdeeld worden over een afname
van het sedimentvolume van de droogvallende platen en een toename van het watervolume van de
geulen.
De afname van de plaathoogte vindt niet alleen in de bodemdalingsschotel plaats, maar vanwege de
hierboven beschreven vereffening, over een veel groter areaal van het kombergingsgebied.

Figuur 2.4.2

Verwachte bodemdaling (0,5 tot 3,1 cm) in de eindsituatie ten opzichte van omringende
wadbodem
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De grootte van de verlaging van de wadbodem wordt berekend door de afname van het sedimentvolume
te delen door de oppervlakte van het gebied waarover de verlaging plaatsvindt. De op deze wijze
berekende gemiddelde verlaging bedraagt 0,5 tot 3,1 cm. De bandbreedte ontstaat doordat is gerekend
met verschillende oppervlakten waarover de verlaging van de wadbodem zich voordoet. Wanneer de
ontwikkeling beperkt blijft tot het invloedsgebied, is de becijferde verlaging 3,1 cm (oppervlak= 222 106 m2
= 222 km2). Bij een verlaging in de beide kombergingsgebieden (Vlie en Marsdiep) is de verlaging 0,5 cm
(oppervlak 1380 106 m2=1380 km2).
De verlaging van de wadbodem door het afvlakken of uitsmeren van het effect over een groter gebied is
gebruikt om te berekenen wat het effect is op de arealen. Indien al het sediment uit het
kombergingsgebied van het Vlie afkomstig zou zijn, dan bedraagt de afname 191 ha, oftewel 0.5%.
Wanneer al het sediment uit het kombergingsgebied van het Marsdiep afkomstig zou zijn, is de afname iets
groter, namelijk 247 ha, oftewel 1.1%.
Om een kwantitatieve uitspraak te doen over de snelheid waarmee de sedimentatie ter plaatse van de
bodemdalingsschotel kan plaatsvinden, is de opvulsnelheid van een geschematiseerde
bodemdalingsschotel berekend, waarbij er is uitgegaan van de gegevens over de opvulling van
zandwinputten op de platen in de Waddenzee. De gebruikte formule is: Vput,t=Vput,t=0 e-t/τ met V= volume
schotel, t= tijd, τ= karakteristieke opvulsnelheid afkomstig uit gemeten opvulsnelheid van zandwinputten
op de platen.
Als de schotel een responsetijd τ heeft die veel kleiner is dan een jaar, dan kan de schotel volledig worden
gevuld. In dat geval wordt geconcludeerd dat er voldoende lokaal meegroeivermogen is om de
bodemdaling te vereffenen.
De gebruikte bodemdaling is een bodemdalingsvolume in één jaar van 750.000 m3 in combinatie met een
daling van 5 cm/j. Dit komt overeen met een schotel met een straal van 2176 m en omtrek van 13.670 m.
De gemiddelde aanstroomhoogte h is op 1 m gesteld, omdat er sprake is van aanstroming over de platen
tijdens vloed. Uit de berekeningen volgt een responsietijd van τ= 0,33 jaar en wordt er geconcludeerd dat
de sedimentatie in de bodemdalingsschotel de bodemdaling kan volgen, ook wanneer deze in het diepste
deel van de schotel met een snelheid van 5 cm per jaar plaatsvindt.
Volgens Arcadis is de afname van het areaal platen door de bodemdaling veel kleiner dan de natuurlijke
toename van het plaatareaal van 30 ha per jaar in het gebied van de winlokatie en 200 ha per jaar in de
beide kombergingsgebieden samen. Die natuurlijke toename van het plaatareaal zal naar verwachting
doorgaan gedurende de winning, maar wel met een iets lager tempo. Wanneer de kleine afname van de
droogval-percentages en de afname van het droogvallende areaal worden beschouwd in het licht van de
natuurlijke variaties die optreden door de variaties in de waterstanden, dan blijkt het een relatief klein
effect te zijn. Daarbij zal de van nature optredende dynamiek, die bijna een factor groter is dan het
bodemdalingsvolume, de relatief kleine morfologische effecten van de bodemdaling volledig overvleugelen.
Arcadis laat zien dat het niveau van het jaargemiddelde laagwater te Harlingen varieert van NAP -1,12 m tot
NAP -0,86 m; dus een gemiddelde waarde van -0,97 m met een standaardafwijking van 4 cm. Bij de
gemiddelde laagwaterstand van -0,97 cm is het areaal droogvallende platen in het Vlie ca. 33200 ha. De
waarden van de plaatoppervlakte bij 4 cm boven en 4 cm onder de gemiddelde laagwaterstand levert een
variatie op van 1135 ha rond de 33200 ha. De hele hoge en hele lage jaargemiddelde waterstanden geven
uitschieters van ruim 29800 ha tot ruim 37000 ha.
Voor het Marsdiep is het areaal dat gemiddeld daadwerkelijk droogvalt ca. 14200 ha met een variatie van
860 ha en uitschieters van 12050 ha tot ruim 17700 ha.
Naast de morfologische veranderingen die zullen optreden is het belangrijk om met grote zekerheid vast te
stellen dat de bodemdaling geen effecten zal hebben op de bodemsamenstelling. Door de doorgaande
vereffening van de bodemdaling over een veel groter gebied zijn de werkelijk optredende veranderingen in
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de stroomsnelheden en de bodemschuifspanningen zeer klein. De veranderingen in de stroomsnelheden en
bodemschuifspanningen die zullen optreden, zijn dermate marginaal, dat er geen terugkoppeling naar de
verhouding zand en fijn sediment en de korrelgrootte van het sediment zal plaatsvinden. De bodemdaling
in de ondergrond zal dus geen met slib gevulde schotel aan het wadoppervlak opleveren.
Opmerking:
1) Arcadis heeft niet aangetoond dat de gebruikte formule: Vput,t=Vput,t=0 e-t/τ voldoende geldig is om de
sedimentatie in een ondiepe bodemdalingsput te berekenen (zie Hoofdstuk 5).
2.5 Arcadis januari 2013; Bijdrage slib aan de sedimentatie Waddenzee
Bij het optreden van (pleistocene) bodemdaling onder de Waddenzee wordt de bodemdalingsschotel
opgevuld met sediment, een mengsel van zand en fijn sediment (slib). Het fijne sediment is gedefinieerd als
de fractie < 63 µm. Het zand dat in de bodemdalingschotel terechtkomt, is afkomstig van de kust, terwijl
het fijne sediment uit de Noordzee wordt aangevoerd. Het onttrekken van zand aan de kust is strijdig met
het vigerende kustbeleid, dat is gericht op het behoud van de zandvoorraad van het kustfundament en
daarom zal het volume zand moeten worden aangevuld door het uitvoeren van zandsuppleties. Het volume
fijn sediment hoeft niet te worden aangevuld. In eerdere studies is gesteld dat er een 10%-volumebijdrage
van slib is aan de sedimentatie ten gevolge van de gaswinning.
In dit rapport wordt de herkomst achterhaald van de tot nu toe gehanteerde 10%-volumebijdrage fijn
sediment, wordt inzicht geboden in de herkomst van gebruikte gegevens, wordt een aantal uitgangspunten
voor de berekeningen bediscussieerd en wordt ingegaan op het effect van compactie op de benodigde
sedimentaanvulling. Uiteindelijk worden in dit rapport de uitkomsten gepresenteerd van verschillende
berekeningen van het zandvolume dat gesuppleerd zal moeten worden.
Het benodigde suppletievolume Vs wordt berekend uit het bodemdalingsvolume Vb, en het
volumepercentage zand Pz door de formule: Vs = Vb x Pz .
In het MER staat dat er een zandsuppletie nodig is van ca. 8 miljoen m³ ter compensatie van de
bodemdaling. Er is daarbij gerekend met een waarde van Pz van 0,66. Dat wil zeggen dat 66% van het
sediment dat in de bodemdalingsschotel terechtkomt uit zand bestaat en 34% uit fijn sediment (slib).
De Sedimentatlas (Rijkswaterstaat 1998) geeft voor het studiegebied van de zoutwinning een veel betere
dekking dan de vroegere gegevens en vormt daarmee een goede basis voor het afleiden van de
percentages fijn sediment en zand. Belangrijk is dat de Sedimentatlas zowel de droogvallende delen
(platen) als de natte delen (geulen) dekt.
Als gevolg van het gebruik van verschillende meetmethoden zijn de gerapporteerde waarden (zie Figuur
2.5.1) voor de fijne fracties in de Sedimentatlas 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 bijdrage van fijn sediment (< 63 µm) in termen van het volume is berekend voor het studiegebied en de
bodemdalingsschotel. De volumebijdrage van fijn sediment bedraagt 25,5% voor het studiegebied en 24,8%
voor de bodemdalingsschotel. Daarmee komt de factor Pz op respectievelijk 74,5% en 75,2%.
Opmerking (auteur dezes):
1) Studieresultaten zijn logisch en kunnen worden gebruikt voor verdere berekeningen.
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Percentage slib (< 63 µm) volgens de Sedimentatlas (Rijkswaterstaat, 1998), zonder
correctie, voor het studiegebieden met bodemdalingsschotel

2.6 Arcadis januari 2013; Monitoringsplan Havenmond
Het monitoringsplan vormt de basis voor het winnen van zout onder de Waddenzee ‘met de hand aan de
kraan’. Het ‘hand aan de kraan’ principe is geïntroduceerd bij de gaswinning onder de Waddenzee, als
antwoord op het bestaan van enige marge in de te verwachten gevolgen van de bodemdaling van de
pleistocene ondergrond door gaswinning.
De directe effecten van zoutwinning op de ligging van het pleistocene pakket worden vastgelegd met
metingen, die zijn opgenomen in het meetplan. Met deze gegevens kan worden beoordeeld of de winning
conform verwachting verloopt. In het geval van zoutwinning betreft dit de bepaling van het gewonnen
zoutvolume en de metingen van bodemdaling.
Het gepresenteerde monitoringsplan is dan ook opgesteld vanuit het voorzorgsprincipe. Op basis van
ervaring bij bodemdaling door de gaswinning is gekozen voor monitoring die wordt uitgevoerd om de
verwachte en onverwachte ontwikkelingen in het invloedsgebied vast te kunnen stellen. Het
monitoringsplan omvat metingen die gericht zijn op het vastleggen van de ontwikkelingen in twee
categorieën:
1. morfologische ontwikkelingen;
2. ecologische effecten die weer het gevolg zijn van de morfologische ontwikkelingen.
De effecten van zoutwinning zullen naar verwachting vele malen kleiner zijn dan de effecten van de
natuurlijke dynamiek en zullen daardoor wegvallen.
De monitoring is gericht op het inzichtelijk maken van trends. Afwijkingen van de trends zijn aanleiding om
een verdere analyse uit te voeren.
De nauwkeurigheid van de metingen van de bodemligging moet in verhouding staan tot de maximale
grootte (‘worst case’) van de effecten van de bodemdaling. Als de nauwkeurigheid kleiner is dan het
maximale effect dat aan de wadbodem kan optreden, dan zullen de metingen geen informatie opleveren
over de bodemligging. De nauwkeurigheid van de hoogte- en dieptemeting per meetpunt bedraagt
afhankelijk van de methode enkele cm’s. De nauwkeurigheid bij praktijktoepassing van de methodes blijkt
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minder groot te zijn dan de opgave van de meetinstrumenten, zoals is gebleken bij de analyse van de
plaathoogtemetingen door Deltares, als onderdeel van de monitoring van de gaswinning in de Waddenzee.
Naast de nauwkeurigheid van de methode bepaalt ook de natuurlijke variabiliteit van de bodem
(bijvoorbeeld door de tijdelijke aanwezigheid van een sliblaag) de nauwkeurigheid bij toepassing. Bij het
gebruik van de uitkomsten van de hoogte- en dieptemetingen voor het berekenen van ontwikkelingen
wordt daarom een nauwkeurigheid van ±10 cm aangehouden. In de eerste jaren na de winning is het
cumulatieve bodemdalingsvolume (over deze jaren) dermate klein, dat het effect altijd kleiner zal blijven
dan de nauwkeurigheid van de metingen.
Pas wanneer de bodemdaling 10 cm of meer bedraagt, over een oppervlakte die beduidend groter is
(bijvoorbeeld 10 x) dan de ruimtelijke resolutie van de bodemliggingsmetingen (van 20 m x 20 m), dan zou
deze kunnen worden waargenomen. Afhankelijk van de snelheid waarmee de winning zal plaatsvinden, kan
deze situatie in 4 tot 8 jaar worden bereikt. Eerder meten is niet zinvol, omdat dan niet met enige zekerheid
een effect kan worden vastgesteld.
Op basis van de onnauwkeurigheid van ± 10 cm wordt een bandbreedte in het plaatareaal berekend van
ongeveer 2000 ha (Vlie) ha tot 2500 ha (Marsdiep). Deze bandbreedte wordt bepaald door de gemeten
hoogteligging met 10 cm te verhogen of te verlagen en dan te bepalen hoeveel areaal boven een bepaalde
laagwaterstand ligt. Deze bandbreedte komt voort uit de onnauwkeurigheid in de bodemligging.
Het voorgestelde monitoringsplan omvat:
• Bodemliggingsmetingen 1 keer per jaar (‘nat’: lodingen vanaf schip; droogvallende plaat:
waterpassing/DGPS-LRK metingen te voet) in drie raaien in het invloedsgebied (circa 2 tot 3 maal
de oppervlakte van de bodemdalingsschotel).
Voor de bodemdaling op droogvallende platen bij de locatie Havenmond kunnen luchtfoto’s en LIDAR
(lasermeting vanuit een vliegtuig in een strook) worden gebruikt.
Luchtfoto’s brengen een grote onnauwkeurigheid met zich mee. In de praktijk zal zich namelijk nooit ieder
jaar precies dezelfde waterstand voordoen in de gehele Waddenzee (overdag, bij de juiste
weersomstandigheden) tijdens de opnames. De waterstand en daarmee de waterlijn die de platen
begrenst, zal daarom per opname verschillen. Daarmee verschilt ook de oppervlakte van de platen met vele
hectares per opname. De met luchtfoto’s vastgestelde verschillen in plaatareaal betekenen niet dat het
werkelijke plaatareaal (ten opzichte van een vaste waterstand, bijvoorbeeld LAT) verandert.
Luchtfoto-interpretatie levert geen toegevoegde waarde ten opzichte van de metingen van de
bodemligging. Voor de monitoring van de zoutwinning zal daarom geen gebruik worden gemaakt van
luchtfoto’s. De ervaring met de LIDAR-metingen die door de NAM zijn uitgevoerd voor de gaswinning
onder de Waddenzee is dat deze theoretische hoge nauwkeurigheid (<5 cm) in de praktijk niet wordt
bereikt. De LIDAR-metingen zijn daardoor niet geschikter dan bijvoorbeeld metingen in raaien, te voet
uitgevoerd met DGPS-RTK ontvanger.
Opmerkingen (auteur dezes):
1) Hoogtemetingen gebaseerd op LIDAR hebben een vertikale onnauwkeurigheid van ca. 0,05 m voor
redelijke harde en gladde oppervlakken; in het geval van een natuurlijke bodem bestaande uit zand en slib
zoals aanwezig op wadplaten zal de onnauwkeurigheid groter zijn (0,05 to 0,1 m).
2) Hoogtemetingen gebaseerd op DGPS (lopend of rijdend over wadplaten) hebben een vertikale
onnauwkeurigheid van ca. 3 cm.
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2.7 Arcadis 1 october 2013; Passende beoordeling zoutwinning onder Waddenzee
Anders dan in het MER beschreven staat, bestaat het huidige voorkeursalternatief (VKA) eruit dat 100% van
de zoutwinning plaatsvindt op winningslocatie Havenmond, aangevuld met mitigerende maatregelen. Op
verzoek van de lokale politiek is het VKA nu gelijk aan het MMA (meest milieuvriendelijke alternatief), zoals
in het MER nader is omschreven.
Als geheel beoogt deze Passende Beoordeling een overzicht te bieden van effecten (inclusief cumulatieve
effecten) die optreden op natuurwaarden in het beschermde gebied Waddenzee als gevolg van uitvoering
van het VKA (met vier cavernes onder de Waddenzee) en deze te beoordelen in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.
In hoofdstuk 2 wordt het zoutwinningsproces met bijbehorende activiteiten, de winningslocatie en de
ingreep beschreven.
In hoofdstuk 3 worden de mogelijke effecten als gevolg van zoutwinning onder de Waddenzee in beeld
gebracht en afgebakend. Tevens wordt in dit hoofdstuk het studiegebied beschreven en de wettelijke
bescherming ervan.
Hoofdstuk 4 beschrijft de aanwezige beschermde natuurwaarden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in
het ecosysteem van de Waddenzee, habitattypen, macrobenthos, vissen, vogels en zeezoogdieren.
In hoofdstuk 5 worden de effecten op de beschermde natuurwaarden beschreven die optreden als gevolg
van zoutwinning. De effecten worden verdeeld in tijdelijke en permanente effecten.
In hoofdstuk 6 worden de cumulatieve effecten beschreven.
In hoofdstuk 7 worden de effecten van zandsuppletie beschreven.
In hoofdstuk 8 worden de effecten getoetst en beoordeeld. Dit hoofdstuk beschrijft daarnaast de geplande
monitoring voor, tijdens en na de zoutwinning.
In hoofdstuk 9 worden de leemten in kennis beschreven en wordt bepaald of deze leemten het oordeel
besluitvorming al dan niet belemmeren.
Hoofdstuk 10 benoemt de mitigerende maatregelen.
Tenslotte beschrijft hoofdstuk 11 de bronnen die geraadpleegd zijn in het kader van de Passende
Beoordeling.
Effecten op de geomorfologie in de Waddenzee zijn uitgebreid behandeld in drie achtergrondrapporten:
• Meegroeivermogen en gebruiksruimte (Meegroeivermogen en gebruiksruimte in de getijdebekkens
Vlie en Marsdiep; Grootschalige morfologische ontwikkelingen westelijke Waddenzee);
• Hydromorfologie en ecologie (Effecten van zoutwinning op de ecologische waarden in de
Waddenzee);
• Hydromorfologie (hydrodynamische effecten, abiotische parameters).
Voor deze Passende Beoordeling zijn de achtergrondrapporten 1 en 2 van groot belang, vanwege de
conclusies in deze rapporten. In het eerste rapport wordt geconcludeerd dat morfologische en ecologische
effecten op de lange termijn ontbreken onder de voorwaarde dat binnen de gebruiksruimte wordt
gewonnen. In het tweede rapport wordt vastgesteld dat de tijdelijke effecten gedurende de
winningsperiode niet optreden in het licht van de natuurlijke dynamiek en de autonome trends in de
ontwikkelingen. Het derde rapport bevat de resultaten van de numerieke simulaties die de input vormen
voor het tweede rapport.
Conclusies Arcadis
Winning van zout leidt tot pleistocene bodemdaling met als mogelijk gevolg een daling van de
hoogteligging van de bodem van de Waddenzee. In een situatie zonder sedimentatie zou deze daling
bestaan uit een schotelvormige daling met een straal van circa 3 kilometer en in de kern op het diepste
punt een daling van maximaal 75 centimeter. De schotel is enigszins ellipsvormig, doordat de zoutwinning
plaatsvindt in twee zoutcavernes, noord-zuid gelegen, met een onderlinge afstand van circa 1000 meter.
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Het bodemdalingsvolume in het Vlie is circa 96 % en circa 4% in het Marsdiep van het totale volume 12,2 x
106 m³). Deze verdeling is gebruikt voor het toerekenen van de belasting van de gebruiksruimte naar beide
kombergingsgebieden. In principe zou de daling ook geheel kunnen worden omgeslagen naar de
gebruiksruimte van beide kombergingsgebieden omdat er sprake is van een sedimentdelend systeem.
Uit de sedimentbalansen volgt dat bij een zeespiegelstijging van meer dan 5 mm/j de sedimentvraag van de
Waddenzee het sedimentaanbod uit de kustzone overtreft. Dit is de ondergrens, met een maximale
sedimentvraag in de Waddenzee en een minimaal sedimentaanbod vanuit de kust en zonder rekening te
houden met de herverdeling van sediment tussen buitendelta, getijgeulen en wadplaten.
Het zandvolume dat nodig is voor de opvulling van de bodemdalingsschotel in de Waddenzee, zal door het
sediment delende systeem van platen, geulen, buitendelta en kust uiteindelijk worden onttrokken aan de
kustzone. Uitgaande van de netto sedimentatie in de omgeving van de bodemdalingsschotel van 75% zand
en 25% fijn sediment, wordt een afname van het zandvolume van de kustzone becijferd dat 75% van het
bodemdalingsvolume bedraagt. Zandsuppleties met een gezamenlijk volume van 75% van het
bodemdalingsvolume zijn voldoende om het zandvolume van de kustzone op peil te houden.
De gebruiksruimte in de getijdebekkens van het Vlie en Marsdiep is berekend. De ondergrenzen voor het
totale beschikbare volume aan gebruiksruimte in de periode 2012-2040 (met een middeling over 6 jaar) zijn
in de getijdebekkens:
• Vlie: 23,2 x 106 m³;
• Marsdiep: 24,7 x 106 m³.
Dit volume is in ieder getijdebekken op zich voldoende groot voor het accommoderen van de maximale
bodemdaling van 12,2 x 106 m³, die het resultaat is van de beoogde winning van 32 x 106 ton zout onder de
Waddenzee. Dit betekent dat het volume aan bodemdaling afzonderlijk binnen elk getijdebekken kan
worden opgevangen. De gebruiksruimte neemt per jaar geleidelijk af, doordat de stijgingssnelheid van de
zeespiegel gaandeweg toeneemt, volgens het vigerende scenario voor de versnelde stijging van de
zeespiegel.
Het winningsvolume zal vanaf 2026 moeten afnemen (bij gelijkblijvende prognoses zeespiegelrijzing) om
binnen de gebruiksruimte te blijven. Omdat het jaarlijkse gemiddelde volume aan bodemdaling binnen de
beschikbare ondergrens in de gebruiksruimte past, zullen er geen wezenlijke veranderingen plaatsvinden in
het Waddenzeegebied door de bodemdaling. Het vermogen om mee te groeien met de stijgende
zeespiegel verandert niet, omdat het gemiddelde jaarlijkse bodemdalingsvolume binnen de grenzen van de
gebruiksruimte blijft. De natuurlijke aanwas van sediment in de Waddenzee kan zowel de stijgende
zeespiegel bijhouden, als de bodemdaling door de zoutwinning vereffenen.
De geleidelijke bodemdaling is relatief klein ten opzichte van de natuurlijke dynamiek van de wadbodem.
De verlaging is beduidend kleiner dan de natuurlijke variatie in de oppervlakte van de droogvallende platen.
En de verlaging wordt overschaduwd door de natuurlijke erosie en sedimentatie in de Wadden die
tenminste tien keer zo groot is als de bodemdaling. De snelheid waarmee de sedimentatie kan plaatsvinden
is voldoende groot om deze bodemdaling, zelfs in het diepste en snelst dalende deel van de
bodemdalingsschotel, te vereffenen. De zeer kleine verlaging van de wadbodem is een tijdelijk effect van
de bodemdaling door zoutwinning.
Op grond van de uitkomsten van de berekeningen aan het lokale vermogen om de bodemdalingsschotel op
te vullen, is vastgesteld dat de sedimentatie in de bodemdalingsschotel de bodemdaling kan volgen, ook
wanneer deze in het diepste deel van de schotel met een snelheid van 5 cm per jaar plaatsvindt.
Na verloop van tijd zal dit sediment worden aangevuld met sediment uit de kustzone. Om sedimentverlies
voor de kustzone en daarmee kustachteruitgang te voorkomen, is zandsuppletie in de kustzone buiten de
bekkens noodzakelijk als mitigerende maatregel. Suppletie van slib is niet noodzakelijk, omdat het slib niet
onttrokken wordt aan de kustzone en daarom niet tot kustachteruitgang leidt. De sedimentbronnen voor
slib zijn de Noordzee, met name de zogenaamde slibrivier in het ondiepe deel van de Noordzeekustzone, en
het IJsselmeer.
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Opmerkingen (auteur dezes) met betrekking tot de conclusies van Arcadis:
1) De uitspraak dat de kritische zeespiegelstijging van 5 mm/jaar een ondergrens is, gebaseerd op een
minimaal sedimentaanbod vanuit de kust, is onjuist. Het sedimentaanbod is berekend volgens de methode
van Oost et al. 1998, waarbij een maximale kustrecessie van 8 m/jaar is aangenomen. De gemiddelde
kustrecessie is een factor 2 lager. De kritische zeespiegelstijging van 5 mm/jaar moet worden gezien als een
bovengrens.
2) De berekende gebruiksruimte van ca. 25 miljoen m3 (gebaseerd op een kritische zeespiegelstijging van 5
mm/jaar) in de getijdebekkens van het Vlie en Marsdiep is geen gemiddelde waarde maar een bovengrens.
3) De uitspraak dat de sedimentatie in de bodemdalingsschotel de bodemdaling kan volgen, ook wanneer
deze in het diepste deel van de schotel met een snelheid van 5 cm per jaar plaatsvindt, is mogelijk onjuist
omdat niet is aangetoond dat de gebruikte berekeningsformules geldig zijn. Bovendien zijn de formules niet
correct toegepast (zie Hoofdstuk 5)
2.8 Frisia; januari 2014; Beantwoording aanvullende vragen van Waddenvereniging
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste morfologische vragen en antwoorden van
Frisia.
Vraag 1. Geef een duidelijke uitleg waarom de sedimentaanvoer in het studiegebied voldoende is om met
zekerheid te kunnen concluderen dat (lokale) bodemdaling aan de oppervlakte van de Ballastplaat of
andere platen in de westelijke Waddenzee door de zoutwinning niet zal optreden, zowel op de korte als op
de lange termijn.
Antwoord 1. De bijzonder kleine veranderingen door de bodemdaling worden direct vereffend vanuit de
grote overmaat van het beschikbare sediment dat met de vloed- en eb stroming in beweging is. Tijdens
ieder getij wordt de zeer kleine bodemdaling die het gevolg is van de zoutwinning "uitgevlakt." Ook
resultaten van de berekeningen laten zien dat de aanvoer van sediment naar de bodemdalingsschotel
geen belemmering vormt voor opvulling ervan.
De berekeningswijze uit de lntegrale bodemdalingsstudie laat zien dat de sedimentaanvoer niet
limiterend zal zijn voor de vereffening. Op de morfologische korte termijn van een tot enkele jaren zullen
dan ook geen effecten op de Ballastplaat of andere platen in de Waddenzee optreden.
De aanvoer van sediment op de lange termijn, gedurende de zoutwinning en daarna is berekend met het
ASMITA-model. Uit de berekeningen is gebleken dat de sedimentaanvoer naar de kombergingsgebieden
door de pleistocene bodemdaling als gevolg van zoutwinning toeneemt, zodat het sedimentvolume na
afloop van de zoutwinning en de bijbehorende pleistocene bodemdaling weer terug komt op het
autonome niveau. Op de lange termijn zal vereffening van de sedimentvraag als gevolg van zoutwinning
plaatsvinden in de kombergingsgebieden Vlie en Marsdiep, zodat de bodemdalingsschotel niet lokaal aan
de oppervlakte van het wad aanwezig zalzijn.
Vraag 2. Kan compensatie van de bodemdaling door natuurlijke sedimentatie en extra zandsuppleties
buiten de eilanden leiden tot een verandering in de sedimentsamenstelling van de Ballastplaat?
Antwoord 2. De fysische en biologische processen die verantwoordelijk zijn voor de verdeling van zand en
fijn sediment in de Waddenzee veranderen niet door de bodemdaling. Zoals gezegd spelen deze processen,
waaronder het optreden van getijasymmetrie, verschillende ‘lag’effecten, estuariene circulatie, biologische
activiteit, waaronder de productie van ‘faecal pellets’ en flocculatie op de schaal van de hele
kombergingsgebieden. De omvang van de bodemdalingsschotel is zo klein ten opzichte van de
verdelingsprocessen voor zand en slib in de Waddenzee dat deze niet worden beinvloed. Omdat de
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processen die verantwoordelijk zijn voor de verdeling van zand en fijn sediment niet worden veranderd
door de pleistocene bodemdaling, verandert ook de bodemsamenstelling niet als gevolg van de pleistocene
bodemdaling.
De extra zandsuppleties die nodig zijn voor het behoud van de kustlijn ten gevolge van de toename van de
zandvraag als gevolg van zoutwinning onder de Waddenzee zullen worden uitgevoerd op de Noordzeekust
(bovenop de nu al plaatsvindende zandsuppleties voor het behoud van de basiskustlijn). De herverdeling
van zand en fijn sediment zoals die nu plaatsvindt, zal ook in de toekomst met pleistocene bodemdaling en
zandsuppleties onveranderd blijven plaatsvinden.
Vraag 3. In de ‘Passende beoordeling’ is aangegeven dat tijdens de zoutwinning sprake zal blijven van een
jaarlijkse groei van ca. 18 ha p!aatareaal in het studiegebied. Welke onzekerheidsmarge moet hierbij
worden gehanteerd? Heeft het hanteren van de onzekerheidsmarge in een ‘worst case’ scenario invloed op
de conclusie over het ontbreken van effecten op de Ballastp!aat?
Antwoord 3. In de ‘Passende beoordeling’ is met de onzekerheid in de ontwikkeling van het plaatareaal
rekening gehouden door zowel te rekenen met een langjarige trend in de ontwikkeling van het plaatareaal
als met een korte termijn trend. Dit geeft de onzekerheidsmarge weer die voortkomt uit het gebruik van
verschillende periodes voor de trendbepaling. De trendbepalingen zijn uitgevoerd op de gemeten bodems,
die een zeer duidelijke en meetbare toename van het areaal droogvallende platen laten zien.
Vanwege het voorzorgprincipe is verder gewerkt met de kleinste gemeten natuurlijke groei van het
plaatareaal van 30 ha per jaar en niet met de toename van 131 ha per jaar. Hiermee is dus gewerkt met
een trend aan de onderkant (de veilige kant) van de onzekerheidsmarge.
De invloed van de zoutwinning op de plaatontwikkeling is ‘worst case’ geïmplementeerd. Van de
verschillende ASMITA-simulaties is de grootste berekende afname van het plaatvolume genomen in de
‘Passende beoordeling’. Deze afname van het plaatvolume is vertaald naar een gemiddelde verlaging van
de bodem van 0,5 cm (kombergingsgebieden Vlie + Marsdiep) tot 3,1 cm (invloedsgebied). Daarbij dient te
worden bedacht dat dit een 'statische' verlaging is, waarin geen rekening is gehouden met de autonome
toename van het sedimentvolume van de platen die in werkelijkheid optreedt als gevolg van de natuurlijke
sedimentatieprocessen. In de autonome situatie zal zowel erosie als aangroei van de plaatgebieden
plaatsvinden door de grote natuurlijke dynamiek die kenmerkend is voor het Waddengebied. Omdat
sedimentatie de overhand heeft in de kombergingsgebieden Vlie en Marsdiep en het invloedsgebied zal dit
leiden tot een toename van het plaatareaal. De werkelijke gemiddelde toename van het plaatareaal onder
invloed van pleistocene bodemdaling zal daarom niet kleiner maar altijd groter zijn dan genoemde 18
ha/per jaar.
Door het gebruik van een ‘worst case’-scenario en bijbehorende onderzoek voor de ontwikkeling van de
platen zijn de conclusies over de doorgaande toename van het plaatareaal en over het niet optreden van
effecten op de Ballastplaat zeker.
2.9 Arcadis april 2014: Aanvulling op Passende beoordeling zoutwinning onder Waddenzee
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft gevraagd om de Passende Beoordeling op een aantal
punten aan te vullen. Het gaat om de volgende punten:
1. een beschrijving van de hoeveelheid en samenstelling van te Iozen afvalwater;
2. een beschrijving van de met het transport van zout samenhangende scheepvaart;
3. een beschrijving van de stikstofdepositie als gevolg van emissies;
4. een beschrijving van de mogelijke effecten van het lozen van afvalwater, het zouttransport en
stikstofdepositie op de natuurlijke kenmerken en waarden van relevante Natura 2000-gebieden;
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5. een beschrijving van de mogelijke mitigerende maatregelen indien er sprake is van (mogelijk)
significante effecten;
6. een beschrijving van de cumulatie van het lozen van afvalwater, het zouttransport en
stikstofdepositie met de effecten van andere projecten of activiteiten op dezelfde relevante
beschermde natuur-waarden.
Het Ministerie heeft aangegeven dat het gaat om een aanvulling van de aanvraag NB-wet Havenmond. De
bestaande ‘Passende beoordeling’ wordt dus niet aangepast en dit document dient als aanvulling op de
aanwezige ‘Passende beoordeling’. Daar waar relevant wordt verwezen naar deze Passende Beoordeling.
Opmerkingen (auteur dezes):
1) Geen
2.10 Deltares december 2013; Offerte ‘Effecten op wadplaten van bodemdaling door zoutwinning’
De voorgestelde studie bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Bureaustudie met uitgebreid literatuuronderzoek en gedetailleerde data-analyse;
2. Procesgebaseerde modellering (Delft3D-model);
3. Semi-empirische modellering;
4. Integrale beschouwing en rapportage.
Het procesgebaseerde DELFT3D-model is in staat de waterbeweging, sedimenttransporten, bodemligging
en bodemsamenstelling in detail te simuleren. Aangezien dit model is gebaseerd op fundamentele fysische
principes, is het generiek inzetbaar. Dit maakt dit model geschikt voor het verkrijgen van inzicht in de
relevante fysische processen, het onderzoek van het effect van bodemdaling op deze processen en het
simuleren van de invloed van bodemdaling op de morfologische ontwikkeling van platen en geulen in de
Waddenzee op de tijdschaal van jaren tot enkele decennia. In deze taak zullen we de kracht van de
bestaande Delft3D (bewezen bruikbaarheid) en nieuwe D-FLOW FM (ruimtelijk detailniveau, kortere
rekentijden) software combineren om een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van de
onderzoeksvragen.
Deze taak bestaat uit de volgende onderdelen:
a) Updaten software. Hierbij wordt nagegaan of de gehanteerde software de relevante state-of-the-art
kennis, zoals uit de bureaustudie volgt, bevat. We voorzien geen nieuwe ontwikkelingen en verwachten te
kunnen volstaan met het combineren van bestaande functionaliteiten uit de verschillende
softwarepakketten.
b) Modelopzet. Deze activiteit bestaat onder meer uit het maken van het rekenrooster, het afleiden van
modelranden en het genereren van de modelbodem voor het gekoppelde golf- en waterbewegingsmodel,
waarbij het laatste ook het sedimenttransport en de morfologie bevat. Het model zal de invloed van wind,
golven en getij meenemen. Verder zal er gerekend worden met een zand- en een slibfractie.
Om in detail de ontwikkelingen van de Ballastplaat te kunnen simuleren zal hier het rekenrooster ca. 100 x
100 m fijn zijn. Buiten dit interessegebied zal het rooster minder fijnmazig kunnen zijn, om rekentijd
beperkt te houden. Het model zal worden afgeregeld en gevalideerd op basis van de veldwaarnemingen
van waterstanden, golfhoogtes, stroomsnelheden, bodemontwikkeling en bodemsamenstelling, en
eventueel andere relevante metingen.
c) Berekeningen effect bodemdaling op waterbeweging en sedimenttransporten. In deze berekeningen
worden wel de waterbeweging en sedimenttransporten bepaald, maar wordt de modelbodem niet
aangepast tijdens de simulaties. Door dit te doen voor verschillende startbodems (met en zonder daling
door zoutwinning) en verschillende modelinstellingen wordt inzicht verkregen in de gevoeligheid van het
model, de relevante fysische processen en hoe deze worden beïnvloed door de bodemdaling. Deze
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“morfostatische” berekeningen hebben als voordeel dat ze niet heel veel rekentijd nodig hebben, omdat de
bodem wordt “vastgehouden”.
d) Morfologische scenarioberekeningen. Dit betreft berekeningen om het effect van de bodemdaling op de
ligging en samenstelling van de wadplaten, de Ballastplaat in het bijzonder, te bepalen. Om de rekentijd te
beperken, zal er gewerkt worden met een gereduceerd golf- en windklimaat dat representatief is voor de
morfologische ontwikkeling van de Waddenzee. Een tweede versnelling bereiken we door het toepassen
van een morfologische factor waarmee de berekende bodemontwikkeling wordt vermenigvuldigd. Op deze
wijze kunnen we met een procesgebaseerd model op het gewenste ruimtelijke detailniveau het effect van
bodemdaling op de relatieve lange-termijn (jaren tot enkele decennia) bestuderen. De door te rekenen
scenario’s zullen bestaan uit een combinatie van (verwachte) zeespiegelstijging en bodemdaling als gevolg
van de zoutwinning in lijn met de uitgevoerde MER studie.
Verder wordt er een aantal sommen voorzien waarbij de modelinstellingen worden gevarieerd om de
modelgevoeligheid te onderzoeken, wat bijdraagt aan het bepalen van de bandbreedte van de
morfologische voorspellingen. De effecten van bodemdaling door zoutwinning worden beschouwd door de
resultaten van simulaties met en simulaties zonder bodemdaling met elkaar te vergelijken.
Opmerkingen (auteur dezes):
1) Onderdeel 3 (semi-empirische modellering) is overbodig.
2.11 Deltares 30 januari 2014; Brief met antwoord op vragen van Waddenvereniging
Met verwijzing naar uw emails, d.d. 17 januari 2014 en 30 januari 2014, geef ik u hierbij de reactie van
Deltares op uw vragen.
Op verzoek van de Waddenvereniging heeft Deltares een onderzoeksvoorstel gemaakt, gericht op het in
detail modelleren van de Ballastplaat om de lokale effecten van bodemdaling door zoutwinning in kaart te
brengen (zie offerte d.d. 9 december 2013, kenmerk 1209150-000-ZKS-0005).
Dit onderzoeksvoorstel bouwt voort op de resultaten van de MER-studies, waarin geen detailuitspraken zijn
gedaan over de Ballastplaat.
Deltares kan geen uitspraak doen over het effect van bodemdaling door zoutwinning voordat de
voorgestelde studie is afgerond. De benodigde feitelijke en kwantificeerbare detailinformatie ontbreekt op
dit moment.
2.12 Rijksoverheid mei 2015; Beslissing op bezwaar
Bij besluit van 2 september 2014, kenmerk DGNR-RREj14040193, heb ik aan Frisia Zout BV (hierna: Frisia)
op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet) een vergunning verleend voor het winnen
van zout onder de Waddenzee.
In deze brief vindt u mijn beslissing op de bezwaarschriften van:
1. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, de Landelijke Vereniging tot behoud van de
Waddenzee en de Vereniging Natuurmonumenten in Nederland (hierna: Vogelbescherming e.a.), en
2. De Waddeneilanden.
Aan het einde van deze brief staat hoe u beroep kunt aantekenen tegen dit besluit. Tenslotte vindt u als
bijlage bij deze beslissing een opsomming van de belangrijkste wettelijke regels die voor mijn beslissing van
belang zijn.
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Beslissing
Ik verklaar de bezwaren van de Waddeneilanden ongegrond, de bezwaren van de Vogelbescherming e.a.
deels gegrond en deels ongegrond. Hierna kunt u lezen op grond van welke overwegingen ik tot deze
beslissing ben gekomen.
Overwegingen
1. Effecten op abiotische kenmerken (sedimentatie) (paragraaf 2 bezwaarschrift)
De Vogelbescherming e.a. zijn het niet eens met de conclusie in de ‘Passende beoordeling’ dat de
abiotische kenmerken niet veranderen en dat daardoor de zoutwinning dus ook niet raakt aan de
instandhoudingsdoelen van het gebied. De Vogelbescherming e.a. bestrijden met name dat de
sedimentatie de bodemdaling meer dan bijhoudt. Om verschillende redenen wordt dit betwijfeld:
a. Sedimentatie als stabiele ontwikkeling
De Vogelbescherming e.a. stellen dat sedimentatie geen vast gegeven is en wijzen op de periode 19781982, waarin juist geen sprake was van sedimentatie, maar van erosie.
Hierover merk ik op dat in paragraaf 2.4.1 van het (bij de ‘Passende beoordeling’ gevoegde)
achtergrondrapport 'Meegroeivermogen en gebruiksruimte in de getijdebekkens Vlie en Marsdiep' (tabblad
4) wordt ingegaan op de veranderingen in sedimentvolume. Ook de dieptegegevens van 1978 - 1982 zijn
verwerkt in figuur 2.16, die eveneens is opgenomen in paragraaf 2.4.1 van dit rapport. Anders dan de
Vogelbescherming e.a. ben ik met Frisia van mening dat in dit rapport terecht is uitgegaan van de trend in
de ontwikkeling van het sedimentvolume, omdat dit als een betrouwbaarder gegeven kan worden
beschouwd dan de sprongen van punt op punt.
b. Sedimentatie vooral in diepere delen en actualiteit gegevens
De Vogelbescherming e.a. voeren aan dat sedimentatie vooral optreedt in de diepere delen van de
kombergingsgebieden Marsdiep en Vlie en dat de gegevens voor de hypsometrische curves in het hiervoor
reeds aangehaalde achtergrondrapport 'Meegroeivermogen en gebruiksruimte in de getijdebekkens Vlie en
Marsdiep' niet actueel zijn.
Ook Frisia ondersteunt de stelling dat het grootste volume aan sedimentatie na de afsluiting van de
Zuiderzee in 1932 is opgetreden in de diepere delen van de Waddenzee, maar daarnaast wordt wel
opgemerkt dat ook op de droogvallende platen substantiële sedimentatie is opgetreden. De oppervlakte
aan droogvallende platen is daardoor fors toegenomen in beide zeegaten. Dit is uit de genoemde
hypsometrische curves af te lezen door de oppervlakte bij het niveau van GLW van de twee curves te
vergelijken. De grootste aaneengesloten oppervlakte droogvallende platen is juist in de nabijheid van de
pleistocene bodemdaling gevormd, bij de Vlakte van Oosterbierum. De sedimentatie van platen en hogere
delen van platen is bijvoorbeeld zichtbaar in de kaarten die zijn gepresenteerd door Elias e.a.
Gelet op hetgeen is opgenomen in figuur 2.16 van het hiervoor vermelde achtergrondrapport
'Meegroeivermogen' heb ik geen reden om aan te nemen dat niet de meest actuele informatie is gebruikt.
Voor het vergroten van de leesbaarheid van de figuur met hypsometrische curves is gekozen voor twee
curves. Hiervoor is gebruik gemaakt van een relatief recente bodem met de meeste gebiedsdekking en
zonder controverse over de gebruikte inwinmethode (1998).
Op dit punt concludeer ik dan ook dat ik geen reden heb om op basis van hetgeen de Vogelbescherming
e.a. naar voren hebben gebracht te twijfelen aan de conclusies omtrent de sedimentatie, zoals deze zijn
opgenomen in paragraaf 5.2 van de ‘Passende beoordeling’.
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c. Ballastplaat
De Vogelbescherming e.a. voeren aan dat in het concessiegebied, en dan vooral op en rond de Ballastplaat,
tussen 1988 en 2004 vrijwel geen sprake was van sedimentatie noch van erosie. De Ballastplaat is met
andere woorden een stabiele wadplaat. Deze lokale dynamiek, of beter gezegd, het gebrek daaraan, is ten
onrechte niet als uitgangspunt genomen.
Ten aanzien van de Ballastplaat heeft Frisia in reactie op mijn aanvullingsverzoek van 6 december 2013
uitgelegd waarom de sedimentaanvoer voldoende is om met zekerheid te kunnen concluderen dat (lokale)
bodemdaling aan de oppervlakte van de Ballastplaat door de zoutwinning niet zal optreden, zowel op de
korte als op de lange termijn. Tevens heeft Frisia uiteengezet dat de sedimentsamenstelling niet zal
veranderen door de pleistocene bodemdaling. Ik volsta op dit punt dan ook met een verwijzing hiernaar.
Van de zijde van Frisia is verder nog aangevoerd dat de omstandigheid dat een wadplaat niet erg
veranderlijk is in de loop van de jaren, niet betekent dat er geen sprake is van sedimentdynamiek. Ook in
stabiele gebieden in de Waddenzee is veel sediment in beweging. Ook op plekken waar de hoogteligging
gelijk blijft, is veel sediment (zand en slib) in beweging, door het getij, de golven en de interactie met de
(bodem)dieren. Dat geen verandering in de hoogte plaatsvindt, betekent dat er een balans is: er wordt net
zoveel sediment aangevoerd als er wordt afgevoerd. Een klassieke beschrijving van deze dynamiek van het
waddensysteem kan bijvoorbeeld worden aangetroffen in het Waddenboek (Abrahamse, 1964). Door de
geleidelijke bodemdaling door de zoutwinning wordt ieder getij een klein deel van het aangevoerde
sediment afgezet in het gebied. De balans tussen het aangevoerde en het afgevoerde sediment verschuift
enigszins door de beïnvloeding van het lokale dynamische evenwicht door de bodemdaling, zodat er sprake
is van aanvoer. Anders dan de Vogelbescherming e.a. concludeer ik dan ook dat de lokale natuurlijke
stabiliteit niet is genegeerd.
d. Het tempo van sedimentatie in de bodemdalingsschotel.
De bodemdaling door zoutwinning laat zich volgens de Vogelbescherming e.a. niet zonder meer vergelijken
met bodemdaling door zandwinning. Verder zou de berekening in paragraaf 6.1.3 van het
achtergrandrapport 'Tijdelijke effecten' niet deugen. Voor wat betreft de hoogteligging van de bodem van
de Waddenzee wordt in de ‘Passende beoordeling’ onder andere verwezen naar het achtergrondrapport
'Tijdelijke effecten van zoutwinning op de ecologische waarden in de Waddenzee'. In paragraaf 6.1.3 van
dit achtergrondrapport wordt ingegaan op de vraag of de sedimentatie voldoende snel verloopt. In deze
paragraaf is vermeld dat voor beantwoording van deze vraag gebruik is gemaakt van het rapport 'Integrale
Bodemdalingsstudie Waddenzee', van Oost e.a." Per abuis is vermeld dat dit rapport uit 1999 dateert uit
1998. De analogie met de zandwinputten is in dit rapport afgeleid uit een groot aantal zandwinputten op
zeer verschillende locaties in de Waddenzee. Er is een onderscheid gemaakt tussen hoge en lage platen en
geulen, en niet alleen gebruik gemaakt van laaggelegen platen. Daarom is de formule van Oost e.a.
toepasbaar op de bodemdalingsschotel aan de westzijde van de Ballastplaat. Dat betekent dat de
resultaten van die berekeningen bruikbaar zijn om aan te tonen dat de snelheid waarmee de bodemdaling
door zoutwinning optreedt, wordt bijgehouden door de sedimentatie.
Voor wat betreft de berekening in paragraaf 6.1.3 van het achtergrondrapport 'Tijdelijke effecten' merk ik
op dat de Vogelbescherming e.a. er ten onrechte van uitgaan dat er daadwerkelijk van bodemdaling aan
het wadoppervlak sprake is.
De berekeningen zijn opgenomen om aan te tonen dat de snelheid waarmee sedimentatie kan plaatsvinden
voldoende groot is om de snelheid van bodemdaling bij te houden. Deze berekeningen beschrijven dus niet
de situatie zoals die zich in de Waddenzee zal voordoen. In de Waddenzee zal direct een vereffening
optreden van de pleistocene bodemdaling, zodat deze niet merkbaar en meetbaar aanwezig is aan de
wadbodem.
De berekeningen betreffen een theoretische situatie, waarbij de bodemdaling na een jaar is beschreven als
een ronde zandwinput in de plaat.
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Als de berekening wordt uitgevoerd voor de opvulling over een periode van 20 jaar dient het niet
opgevulde deel aan het einde van jaar 1 (zijnde 37.435 m3) te worden opgeteld bij de bodemdaling van jaar
twee (van 750.000 m3). De optelsom van de beide getallen dient dan als input voor de berekening van het
daaropvolgende jaar. De uitkomst van die berekening wordt dan weer opgeteld bij het
bodemdalingsvolume van het daaropvolgende jaar, waarna de berekening wordt herhaald voor de
volledige periode van bodemdaling. Het resterende volume na afloop van 20 jaar bodemdaling bedraagt
dan 47.988 m3. Dit volume is veel kleiner dan het in het bezwaarschift berekende volume. Dit resterend
volume vormt geen afname van bestaand plaatareaal, maar vormt de reden dat de van nature optredende
groei van plaatareaal in dit deel van de Waddenzee door de zoutwinning vertraagd plaatsvindt.
Gelet op het voorgaande kan ik de conclusie in paragraaf 2.5 (p. 6) van het bezwaarschrift van de
Vogelbescherming e.a., inhoudende dat de ‘Passende beoordeling’ geen duidelijkheid biedt over de mate
waarin de zoutwinning leidt tot aantasting van de lokale natuurlijke kenmerken, niet volgen. Van strijd met
artikel 199 van de Nb-wet en artikel 3:2 van de Awb acht ik dan ook geen sprake. Over de verwijzing naar
het advies van Deltares merk ik tenslotte op dat de door de Vogelbescherming e.a. geciteerde opmerking
van Deltares de afbakening van haar advies betreft. Deltares heeft het achtergrondrapport
'Meegroeivermogen en gebruiksruimte in de getijdebekkens Vlie en Marsdiep' beoordeeld. De lokale
effecten zijn niet beschreven in dit achtergrondrapport, maar in het achtergrondrapport 'Tijdelijke effecten
van zoutwinning op de ecologische waarden in de Waddenzee', dat Deltares niet heeft beoordeeld.
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3. AANVULLENDE ANALYSE VAN SEDIMENTVOLUMES EN ZANDBALANS VAN MARSDIEP EN VLIE
3.1 Inleiding
Hoofdstuk 3 is een beknopte samenvatting van Appendix B, waarin een uitgebreide analyse staat van de
beschikbare data (volumes van platen en geulen) van het Marsdiepbekken en het Vliebekken zoals
uitgevoerd door de auteur dezes in aanvulling op de (beperkte) analyses van Arcadis. Tevens is in Appendix
B een uitgebreide zandbalans gegeven van de buitengebieden van het Marsdiep en het Vlie.
De data zijn deels overgenomen uit de Arcadis-rapporten en deels uit andere beschikbare
stukken/rapporten. Daarbij ligt de nadruk vooral op de volumes van de voor de vogels belangrijke platen in
het binnengebied van het Marsdiepbekken en het Vliebekken.
Tenslotte wordt vermeld dat er in Appendix A een samenvatting is gegeven van de zandbalans van de
kustzone met zeegaten in het gehele waddengebeid, zoals opgesteld door Deltares (1995a) voor de periode
1978 tot 1990.
Uit de beschikbare data kunnen al belangrijke conclusies worden getrokken voor de gevolgen van
bodemdaling door zoutwinning.
De resultaten uit Hoofdstuk 3 zijn ook invoer voor de aanvullende berekeningen in de Hoofdstukken 4 en 5.
3.2

Analyse van waargenomen volumegegevens

Rijkswaterstaat (2005) heeft de bodempeilingen (beneden +1 m NAP) van 1933 en 2004 met elkaar
vergeleken. In deze periode is er ook zandwinning uitgevoerd. Tabel 3.2.1 toont de waargenomen
sedimentatie in het Marsdiep en in het Vlie volgens Rijkswaterstaat (2005). De ‘echte’ sedimentatie kan
worden verkregen door het zandwinningsvolume erbij op te tellen.
Van Geer (2007) heeft een analyse gemaakt van de sedimentatie/erosie van de platen en geulen in het
Vlie- en Marsdiepbekken ten opzichte van het Gemiddeld Laagwatervlak, dat in de tijd en ruimte varieert.
Dit vlak stijgt met de zeespiegelstijging mee. De resultaten ten opzichte van GLW en ten opzichte van 1933
zijn gegeven in Tabel 3.2.2. Indien de volumes constant zijn, dan is er in elk geval een sedimentatie gelijk
aan de opgetreden zeespiegelstijging.
Bekken
Marsdiep
Vlie

Sedimentatie
volumes
ten opzichte van NAP
190 106 m3
185 106 m3

Zand
winnnings
volume
50 106 m3
30 106 m3

Totaal
240 106 m3
215 106 m3

Totale sedimentatie
375 106 m3
80 106 m3
455 106 m3
Tabel 3.2.1 Waargenomen sedimentatievolumes volgens Rijkswaterstaat (2005); periode 1933 tot 1997
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Bekken

Marsdiep platen (opp. 125 km2)
Marsdiep geulen (opp. 575 km2)
Vlie platen
Vlie channels

(opp. 275 km2)
(opp. 400 km2)

Sedimentatie
volumes
ten opzichte
van GLW
-7 106 m3
100 106 m3
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Zeespiegel
stijgings
volume

Zand
winnings
volume

Totaal ten
opzichte van
1933

16 106 m3
74 106 m3

50 106 m3

233 106 m3

36 106 m3
52 106 m3

30 106 m3

349 106 m3

74 106 m3
157 106 m3

Totaal
324 106 m3
178 106 m3
80 106 m3
582 106 m3
Tabel 3.2.2 Waargenomen sedimentatievolumes volgens Van Geer (2007); periode 1933 tot 1998
Vlie bekken
Op basis van de Tabellen 3.2.1 en 3.2.2 bedraagt het waargenomen sedimentatievolume plus het
zandwinningsvolume in het Vliebekken ca. 215 tot 349 miljoen m3 (280±30% miljoen m3) over een periode
van 65 jaar of 4,3 miljoen m3/jaar of 6,4 mm/jaar. Het waargenomen sedimentatievolume zonder het
zandwinningsvolume is 3,8 miljoen m3/jaar.
De morfologische ontwikkeling van de platen in het Vliebekken in de periode 1933 tot 1998 ten opzichte
van GLW kan worden gekarakteriseerd als (zie Tabel 3.2.3):
• jaarlijkse toename van het plaatvolume van 1,13 miljoen m3/jaar; geschat jaarlijkse
zandwinningsvolume van 0,17 miljoen m3/jaar; totale toename van plaatvolume van 1,3 miljoen
m3/jaar;
• gemiddelde plaathoogte van 0,5 m; de plaathoogte boven GLW varieert tussen 0,44 and 0,56 m
(0,5±0.05 m; 10% variatie);
• toename van plaatoppervlak van 215 tot 335 km2 of 1,85 km2 per jaar; gemiddeld plaatoppervlak is
275 km2;
• maximum toename van de plaathoogte van 10 mm/jaar (2%) in de periode 1982 tot 1988;
• maximum afname van de plaathoogte van -12 mm/jaar (2%) in de periode 1972 tot 1977;
• maximum toename van het plaatoppervlak van 12 km2/jaar (4%) in de periode 1972 tot 1977;
• maximum afname van het plaatoppervlak van -5 km2/jaar (2%) in de periode 1977 tot 1982.
675 km2 (gemiddelde waarde in periode 1933 tot 1998)
275 km2
400 km2
Sedimentatie 1933-1998
74 106 m3 of 1,13 106 m3/jaar
4,1 mm/jaar
157 106 m3 of 2,42 106 m3/jaar
6,1 mm/jaar
6
3
6 3
Zandwinning 1933-1998
30 10 m of 0,45 10 m /jaar
0,7 mm/jaar
Tabel 3.2.3
Sedimentatie en zandwinning in Vlie bekken volgens Van Geer (2007)
Sedimentatie en
zandwinning

Vlie:
Platen:
Geulen:
Platen:
Geulen:

De sedimentatiewaarden in mm/jaar (Tabel 3.2.3) zijn kunstmatige waarden verkregen door het
sedimentatievolume te delen door het gemiddelde plaatoppervlak (275 km2) over de periode 1933 tot
1998. Deze sedimentatiewaarde is geen maat voor de vertikale groei van de platen.
De ‘echte’ vertikale groei (volgens de data van Van Geer 2007) van de platen is ca. 0,6 mm/jaar. Het
plaatvolume neemt vooral toe door horizontale groei (toename plaatoppervlak).
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Figuur 3.2.1 toont het verloop van het volume van de platen, geulen ten opzichte van GLW in het
binnengebied en het verloop van het volume van de buitendelta van het Vliebekken (onnauwkeurigheid
van ca. 30%). De berekende evenwichtsvolumes (zie vergelijking 3.11, 3.12 en 3.13 van Appendix B) zijn
ook aangegeven. Hieruit blijkt:
• afname van het volume van de buitendelta van 120 miljoen m3 over 70 jaar of 1,8 miljoen m3/jaar;
• geleidelijke toename van het plaatvolume van 75 miljoen m3 over 65 jaar of 1,1 miljoen m3/jaar;
• geleidelijke afname van het geulvolume (sedimentatie) van 157 miljoen m3 over 65 years of 2,1
miljoen m3/jaar; het geuloppervlak neemt geleidelijk af en de geuldiepte neemt geleidelijk toe
(smallere, maar diepere geulen).
De jaarlijkse sedimentatie van het Vliebekken is ca. 5 mm/jaar volgens Rijkswaterstaat (2005). Dit is groter
dan de jaarlijkse stijging van de zeespiegel (2 mm/jaar).
Volgens de data van Van Geer (2007) hebben de platen een extra (ten opzichte van de huidige
zeespiegelstijging) jaarlijke groei van 4 mm/jaar en de geulen hebben een extra groei van 6 mm/jaar. 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. 0,7 mm/jaar (15%) groter.
1.00E+10

Volume (m3)

Vlie basin
Tidal channels

1.00E+09

Outer Delta
1.00E+08

Tidal flats/shoals

Measured volumes tidal flats
Measured volume tidal channels
Measured volume outer delta
Equilibrium volume tidal flats
Equilibrium volume tidal channels
Equilibrium volume outer ebbdelta

1.00E+07
0
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Figuur 3.2.1
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Waargenomen volumedata van Vliebekken 1933 tot 1998

Rijkswaterstaat (1980) heeft de sedimentatie van het waddengebied langs de Friese kust geanalyseerd (een
strook van 25 km lang en 3 km breed grenzend aan de kust; totaal 8 vakken met een oppervlak van 3x3
km2). 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 19721978.
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 daarna weer ca. 28 mm per jaar. De verminderde sedimentatie na 1975 wordt toegeschreven
aan het feit dat na 1972 geen baggerspecie meer is gestort in dit gebied.
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Marsdiepbekken
Op basis van de Tabellen 3.2.1 en 3.2.2 bedraagt het waargenomen sedimentatievolume in het
Marsdiepbekken plus het zandwinningsvolume ca. 240 miljoen m3 (240±20% miljoen m3) over een periode
van 64 jaar of 3,8 miljoen m3/jaar of 5,4 mm/jaar. Het waargenomen sedimentatievolume zonder
zandwinningsvolume is 3 miljoen m3/jaar.
Figuur 3.2.2 toont het verloop van het volume van de platen, geulen ten opzichte van GLW in het
binnengebied en het verloop van het volume van de buitendelta van het Marsdiepbekken
(onnauwkeurigheid van ca. 50%). De berekende evenwichtsvolumes (zie vergelijking 3.11, 3.12 en 3.13 van
Appendix B) zijn ook aangegeven. Hieruit blijkt (zie ook Tabel 3.2.4):
• afname van volume van de buitendelta van 200 miljoen m3 over 70 jaar of ca. 3 miljoen m3/jaar;
• nagenoeg constant plaatvolume over 64 jaar;
• geleidelijke afname van het geulvolume (sedimentatie) van 100 miljoen m3 over 64 years of 1,5
miljoen m3/jaar.
De jaarlijkse sedimentatie van het gehele Marsdiepbekken in de periode 1933 tot 2003 bedraagt 5 mm/jaar
(Volgens Rijkswaterstaat 2005) en is groter dan de jaarlijkse zeespiegelstijging van 2 mm/jaar. Volgens de
data van Van Geer (2007) kunnen de platen de stijging van de zeespiegel net bijhouden. Er is geen
significante extra groei (ten opzichte van de huidige zeespiegelstijging). De geulen vertonen wel een extra
groei van 2,7 mm/jaar. Indien wordt aangenomen dat het zandwinningsvolume gelijk over de platen en
geulen is verdeeld, is de ‘echte’ sedimentatie van de platen en geulen nog groter.
Marsdiep: 700 km2 (gemiddelde waarde tussen 1933 en 2000)
Platen:
125 km2
Geulen:
575 km2
Platen:
-7 106 m3 of -0,11 106 m3/jaar
-0,9 mm/jaar
6
3
6
3
Geulen: +100 10 m of 1,55 10 m /jaar
2,7 mm/jaar
Zandwinning 1933-1997
50 106 m3 of 0,8 106 m3/jaar
1,1 mm/jaar
Tabel 3.2.4
Sedimentatie en zandwinning in Marsdiepbekken volgens Van Geer 2007
Sedimentatie
en
zandwinning
Sedimentatie 1933-1997

1.00E+10

Volume (m3)

Marsdiep basin
Tidal channels

1.00E+09

Outer Delta

1.00E+08

Tidal flats/shoals

Measured volume tidal flats
Measured volume tidal channels
Measured volume outer delta
Equilibrium volume tidal flats
Equilibrium volume tidal channels
Equilibrium volume outer ebbdelta

1.00E+07
0
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3.3 Sedimentbalans van Marsdiep en Vlie
In Appendix B is een uitgebreide analyse gegeven van de getijstroomsnelheden en zandtransporten in de
zeegaten van het Marsdiep en het Vlie. Rijkswaterstaat heeft in beide zeegaten stroommetingen
uitgevoerd en gerapporteerd. In het Vlie zijn er in 1976 ook zand- en slibtransportmetingen uitgevoerd en
gerapporteerd.
De gemeten getijstroomsnelheden van het Marsdiep zijn gebruikt om de zandtransporten te berekenen en
op basis daarvan het netto zandtransport door het zeegat te bepalen.
Tevens zijn er schattingen gemaakt van de netto zandtransporten over de randen van de balansgebieden
op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken.
De volumeveranderingen in de balansgebieden zijn geschat op basis van het vergelijken van de beschikbare
bodempeilingen tussen 1933 en 2000.
Op basis van alle beschikbare gegevens is een zandbalans gemaakt voor het buitengebied van het Marsdiep
en het Vlie.
Marsdiep
De zandbalans van het buitengebied van het Marsdiep is (Figuur 3.3.1):
Zeegat:
Zuid; brandingszone -8/+3 m:
Zuid; vooroeverzone -20/-8 m:
Noord; brandingszone -8/+3 m:
Noord; vooroeverzone -20/-8 m:
Netto zandaanvoer over -20 m:
Totale erosie van buitendelta en kust:

-3,8 miljoen m3/jaar uit het balansgebied door de keel
+0,3 miljoen m3/jaar naar het balansgebied (Deltares 1995b)
+1,0 miljoen m3/jaar naar het balansgebied (Deltares 1995b)
+0,2 miljoen m3/jaar naar het balansgebied
-0,7 miljoen m3/jaar uit het balansgebied
0 (Deltares 1995a)
-3,0 miljoen m3/jaar

Ter plaatse van de noordrand van het balansgebied wordt verondersteld dat het netto langstransport in de
brandingszone van de orde 0,2 miljoen m3/jaar is en naar het zuiden is gericht als gevolg van de
afschermende werking van de buitendelta waardoor de golfaanval vanuit het zuidwesten sterk wordt
gereduceerd. De zandbalans van Deltares (1995a) geeft een groter zuidwaarts langstransport van 0,4
miljoen m3/jaar (zie Figuur 2.1 van Appendix A). De totale zandaanvoer van de aangrenzende
kustgebieden naar het balansgebied is ca. 0,8 miljoen m3/jaar.

0.7

0.2

0

3.8
Erosion -3.0

-20 m NAP

1.0
Figuur 3.3.1

0.3

Zandbalans van buitengebied Marsdiep (in miljoen m3 per jaar)
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Vlie
De zandbalans van het buitengebied van het Vlie is (Figuur 3.3.2):
-2,8 miljoen m3/jaar uit het balansgebied door de keel
+0,5 miljoen m3/jaar naar het balansgebied (Deltares 1995b)
+1,0 miljoen m3/jaar naar het balansgebied (Deltares 1995b)
+0,1 miljoen m3/jaar naar het balansgebied
-0,7 miljoen m3/jaar uit het balansgebied
0 (Deltares 1995a)
-1,9 miljoen m3/jaar

Zeegat:
Zuid; brandingszone -8/+3 m:
Zuid; vooroeverzone -20/-8 m:
Noord; brandingszone -8/+3 m:
Noord; vooroeverzone -20/-8 m:
Netto zandaanvoer over -20 m:
Totale erosie van buitendelta en kust:

Ter plaatse van de noordoostrand van het balansgebied wordt verondersteld dat het netto langstransport
in de brandingszone van de orde 0,1 miljoen m3/jaar is en naar het zuidwesten is gericht als gevolg van de
afschermende werking van de buitendelta waardoor de golfaanval vanuit het zuidwesten sterk wordt
gereduceerd. De zandbalans van Deltares (1995a) geeft een iets groter langstransport van 0,2 miljoen
m3/jaar (zie Figuur 2.2 van Appendix A). Het langstransport in de vooroeverzone tussen de -8 en -20 m
NAP dieptelijnen is gesteld op 0,5 miljoen m3/jaar. Deze waarde is wat kleiner dan de waarden van 0,6 tot
1,2 miljoen m3/jaar die worden genoemd door Deltares (1995 a, zie Tabel 1.1 van Appendix A).
De totale zandaanvoer van de aangrenzende kustgebieden naar het balansgebied is ca. 0,9 miljoen m3/jaar.

0.5
-20 m NAP
0.1
0

Erosion -1.7

1.0

2.8
0.5

Figuur 3.3.2

Zandbalans van buitengebied Vlie (in miljoen m3 per jaar)
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Conclusies

Uit een nadere analyse van de beschikbare meetgegevens van het Marsdiepbekken en het Vliebekken in de
periode van 1933 tot 2000 met zeespiegelstijging van ca. 1,7 tot 2 mm/jaar blijkt het volgende:
Marsdiep:

Sedimentatie in het bekken (met zandwinning 0,8 miljoen m3/jaar) ≅ 3 miljoen m3/jaar
Sedimentatie van de platen ten opzichte van GLW ≅ 0 mm/jaar
Sedimentatie van de geulen ten opzichte van GLW ≅ 2,7 mm/jaar
Erosie van de buitendelta ≅ 3 miljoen m3/jaar
Netto zandtransport door de keel van het zeegat ≅ 3,8 miljoen m3/jaar
Netto slibtransport door de keel van het zeegat ≅ 0,8 miljoen m3/jaar

Vlie:

Sedimentatie in het bekken (met zandwinning 0,5 miljoen m3/jaar) ≅ 3,8 miljoen m3/jaar
Sedimentatie van de platen ten opzichte van GLW ≅ 4,1 mm/jaar
Sedimentatie van de geulen ten opzichte van GLW ≅ 6,1 mm/jaar
Erosie van de buitendelta ≅ 1,8 miljoen m3/jaar
Netto zandtransport door de keel van het zeegat ≅ 2,8 miljoen m3/jaar
Netto slibtransport door de keel van het zeegat ≅ 0,6 miljoen m3/jaar

De bodemdaling door zoutwinning bedraagt ongeveer 0,5 miljoen m3 per jaar (zie Hoofdstuk 5). Indien de
bodemdalingsput volledig op de platen met oppervlak van ca. 275 km2 in het Vliebekken zal optreden, dan
neemt het plaatvolume met 0,5 miljoen m3 per jaar af. Dit is equivalent met ca. 1,8 mm/jaar (bij uitsmering
van het bodemdalingsvolume over het gehele platengebied). De platen van het Vlie hebben een
sedimentatie van ca. 4 mm/jaar ten opzichte van GLW; dus ca. 4 mm/jaar meer dan de huidige
zeespiegelstijging van ca. 2 mm/jaar (het GLW vlak stijgt mee met de zeespiegelstijging). In het Vliegebied is
dus voldoende extra ruimte voor bodemdaling.
In het Marsdiepgebied is er geen netto sedimentatie van de platen ten opzichte van GLW. Er is dus ook
geen extra ruimte beschikbaar voor bodemdaling door zoutwinning.
Bovengenoemde data zullen in de Hoofdstukken 4 en 5 worden gebruikt als invoer voor aanvullende
berekeningen.
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4. AANVULLENDE BEREKENING VAN PLAAT EN GEULVOLUMES IN MARSDIEP EN VLIE
4.1 Inleiding
Zeespiegelstijging leidt tot verdieping van de Waddenzee, waardoor de stroomsnelheden afnemen en de
Waddenzee als zandvang gaat werken. Bij de huidige zeespiegelstijging van ca. 18 tot 20 cm per eeuw kan
voldoende sediment vanuit de Noordzee worden aangevoerd om de zeespiegelstijging te volgen en een
dynamisch evenwicht in stand te houden. Ook kweldergroei leidt tot een extra zandvraag van de Noordzee.
Door kweldergroei als gevolg van afzetting van fijn sediment in luwe delen langs de Waddenzeekust neemt
zeer geleidelijk de komberging in de Waddenzee af en dientengevolge nemen ook de stroomsnelheden in
de geulen af. Ook dit leidt tot afzetting van zand in de geulen die zich aanpassen aan de situatie met een
kleiner getijprisma. Beide processen spelen al vele eeuwen een rol in de Waddenzee en de gevolgen voor
de Noordzeekust zijn al lang zichtbaar in de vorm van zich landwaarts verplaatsende waddeneilanden en
kustachteruitgang. Sinds 1990 wordt de Noordzeekust in Nederland dynamisch gehandhaafd door de
kustachteruitgang te suppleren met zand uit de Noordzee.
De grote schaal-ontwikkeling van de platen en geulen in de Waddenzeebekkens onder invloed van
getijdewerking en zeespiegelstijging
kan worden gesimuleerd met behulp van grote schaal
gedragsmodellen. Veldgegevens van de plaat- en geulvolumes zijn daarbij nodig om de modellen af te
regelen, zodat de historische ontwikkelingen goed kunnen worden weergegeven.
Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van een aantal aanvullende berekeningen met het gedragsmodel SEDBOX.
Deze berekeningen zijn uitgevoerd door de auteur dezes om de berekeningsresultaten van het
gedragsmodel ASMITA, zoals gerapporteerd door Arcadis, beter te kunnen beoordelen.
4.2 Eerdere sedimentatieberekeningen van Arcadis met ASMITA-model voor Marsdiep en Vlie
Het ASMITA-model beschrijft de uitwisseling van sediment tussen een aantal elementen van het
kustsysteem. Deze elementen zijn de droogvallende platen, de geulen en de buitendelta. De buitendelta
wisselt sediment uit met de aangrenzende kust die niet als een afzonderlijk element is opgenomen. De drie
elementen samen vormen één getijdebekken met de bijbehorende buitendelta.
Het ASMITA-model is gecalibreerd met behulp van de waargenomen sedimentatie in het Marsdiep- en
Vliebekken in de periode 1933 tot 2000. Daarna is het model gebruikt om de effecten van bodemdaling te
voorspellen bij gelijke zeespiegelstijging van 1,7 mm/jaar (zoals in de in de periode 1933 tot 2000).
Figuur 4.2.1 toont de berekende volumes voor het Marsdiep weergegeven voor scenario 1C (bodemdaling
met een snelheid van 0,72 106 m3/jaar over een periode van 21 jaar, 50% onder de platen en 50% onder de
geulen). De resultaten zijn vergeleken met die in de situatie zonder zoutwinning.
Het Marsdiep is, vergeleken met het Vlie, betrekkelijk ver van het opgelegde evenwicht verwijderd. Door
afname van het geulvolume en toename van het plaatvolume beweegt het bekken echter geleidelijk in de
richting van het opgelegde evenwicht. Zoutwinning vertraagt dit proces tijdelijk, op lange termijn is het
effect verdwenen.
De resultaten van de ASMITA-berekeningen (Rapport: Meegroeivermogen en de gebruiksruimte in de
getijbekkens Vlie en Marsdiep Waddenzee; A2062) laten zien dat het plaatvolume tijdens de zoutwinning
afneemt, maar dat na het beëindigen van de zoutwinning dit volledig hersteld. Het onderste paneel
(linksonder) laat ook zien dat in het Marsdiep de maximale plaatafname ca. 1 tot 2 106 m3 over 21 jaar is.
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Figuur 4.2.1
Berekende volumes voor Bodemdalings-Scenario 1C
Marsdiep (links): constante getijslag, zeespiegelstijging 1,7 mm/jaar
Vlie (rechts):
variërende getijslag 2,3 mm/jaar, zeespiegelstijging 1,7 mm/jaar
Het onderste paneel laat ook zien dat ongeveer 20 jaar na de zoutwinningsperiode het volume van de
platen vrijwel op de oorspronkelijke groeilijn ligt. Aan het eind van de berekende periode, dat is 2100, is het
sedimentvolume van de platen ca. 0,6% kleiner en is het watervolume van de geulen 0,6% groter dan
volgens de oorspronkelijke groeilijn.
Een dergelijk klein verschil valt binnen de variatie in de sediment- en watervolumes die van nature
optreedt, bijvoorbeeld onder invloed van de 18,6-jarige cyclus in het getij. De ontwikkeling van het
sedimentvolume van de buitendelta met en zonder zoutwinning komt overeen, zodat inderdaad
geconstateerd kan worden dat nauwelijks effect op de buitendelta optreedt.
Figuur 4.2.1 toont ook de berekende volumes van de buitendelta, de geulen en de platen van het Vlie in de
periode van 1998 t/m 2100 voor het Scenario (1C). De ASMITA-berekeningen voor het Vlie laten een
afname van het geulvolume in de komende 100 jaar zien waardoor de geulen geleidelijk naar het
opgelegde evenwicht bewegen. Ook door toename van het plaatvolume beweegt dit naar het opgelegde
evenwicht. De platen groeien sneller dan de toename van het evenwichtsvolume en zullen daarom in de
toekomst (bij ongewijzigde condities) steeds verder in de buurt van de evenwichtssituatie geraken.
Zoutwinning vertraagt deze natuurlijke beweging naar evenwicht enigszins. Dit effect is echter tijdelijk. Aan
het eind van de berekende periode is het effect van zoutwinning op het geul- of plaatvolume minder dan
1%. Dus ook met bodemdaling blijft het plaatvolume groeien, al is de groei minder dan zonder
bodemdaling.
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4.3 Sedimentatieberekening met SEDBOX-model voor Marsdiep en Vlie in bestaande situatie
4.3.1 Inleiding
In aanvulling op de ASMITA-berekeningen van Arcadis zijn er in deze studie een aantal berekeningen
gemaakt met het vergelijkbare SEDBOX-model. Ook dit gedragsmodel is gebaseerd op de
sedimentuitwisseling tussen de verschillende deelgebieden van een getijdebekken: buitendelta, keel,
platen en geulen van het binnengebied. Een gedetailleerde beschrijving van het SEDBOX-model is gegeven
in Appendix A. In tegenstelling tot het ASMITA-model maakt het SEDBOX-model geen gebruik van de
evenwichtsrelaties voor de platen en geulen gerelateerd aan het getijprisma. Verder is het netto transport
door de keel constant verondersteld in de tijd. De netto zandtransporten op de randen (keel) van de
zeegaten Marsdiep en Vlie zijn afzonderlijk bepaald zonder ijking met behulp van de plaat- en geulvolumes
in de binnengebieden.
Het SEDBOX-model is afgeregeld (zie Appendix A) met behulp van een uitwisselingscoëfficiënt voor de
platen en geulen op basis van de waargenomen volumes van de platen en geulen in het Marsdiepbekken
en het Vliebekken in de periode van 1933 tot 2000. Berekeningen met bodemdaling zijn alleen gemaakt
voor het Vliebekken omdat het winvergunningsgebied bijna volledig in het Vliebekken ligt.
4.3.2 Sedimentatieberekening met SEDBOX-model
Het afgeregelde SEDBOX-model is gebruikt om de ontwikkeling van de plaat- en geulvolumes in het
Marsdiep- en Vliebekken te berekenen. Tabel 4.3.1 geeft een overzicht van de gebruikte invoergegevens.
Parameter
H= gemiddelde getijslag (m)
B= breedte van zeegat beneden NAP (m)
Across-section= doorsnede van dwarsprofiel in keel zeegat beneden NAP (m2)
Abasin = oppervlak van getijbekken op niveau van GLW (m2);
gemiddelde waarde over 1933 tot 2000
Aflats = oppervlak van platen op niveau van GLW (m2)
gemiddelde waarde over 1933 tot 2000
Achannels = oppervlak van getijgeulen (m2)
Aouterbasin = oppervlak van buitenbekken (m2)
Aebbdelta= oppervlak van buitendelta (m2)
Acoast= oppervlak van de kustzone (m2)
Vs,flats,t=0 = sediment volume (m3) van platen tussen GLW en GHW op t=0 (1933)
Vw,channels,t=0= water volume (m3) van geulen beneden GLW op t=0
Vs,ebbdelta,t=0 = sediment volume (m3) van buitendelta op t=0 (1933)
δminimum = minimum laagdikte van buitendelta (m)
Tsand,i= netto zandtransport door de keel van zeegat (in m3/jaar; import +)
Tfines,i= netto slibtransport (< 63 µm) door de keel van zeegat (in m3/jaar;
import +)
Tsand,ob = netto zandtransport van kust naar buitendeltagebied (in m3/jaar)
αchannel = coëfficiënt evenwichtsvolume geulen
αdelta
= coëfficiënt evenwichtsvolume buitendelta
γ1 = calibratie coëfficiënt sedimentuitwisseling met platen (-)
γ2 = calibratie coëfficiënt sedimentuitwisseling met kust (-)
Tabel 4.3.1 Invoergegevens van getijbekkens Marsdiep en Vlie, Waddenzee
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Marsdiep
1.5 - 1.7
3000
50000
700 106

Vlie
1.8 - 2.0
7000
78000
675 106

125 106

275 106

575 106
150 106
80 106
20 106
42,6 106
2370 106
650 106
2
3,8 106
0,8 106

400 106
150 106
80 106
20 106
105 106
1270 106
470 106
2
2,8 106
0,6106

0,8 106
0,0000087
0,0066
1,2
0,25

0,9 106
0,0000087
0,0066
1,8
0,15
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Het netto zandtransport door elk zeegat (Marsdiep en Vlie) is constant in de tijd. Het netto slibtransport (<
50 µm) door elk zeegat is constant in de tijd en ca. 20% van het netto zandtransport.
Het netto zandtransport van de Noordzeekust naar het buitendeltagebied is constant in de tijd.
De netto zandtransporten door de zeegaten Marsdiep en Vlie zijn afzonderlijk bepaald zonder ijking met
behulp van de plaat- en geulvolumes in de binnengebieden.
Figuur 4.3.1 toont de gemeten en berekende volumes van het Vliebekken over 100 jaar vanaf 1933.
De gemeten sedimentvolumes van de platen nemen toe in de tijd (sedimentatie). De geulvolumes nemen
af in de tijd (sedimentatie). De gemeten sedimentvolumes van de buitendelta nemen geleidelijk (erosie) af
van 470 106 m3 tot 350 106 m3 of een afname van ca. 2 miljoen m3 per jaar (Elias 2006; Elias et al. 2012;
Deltares 2012).
1.00E+10
Computed volume tidal flats
Computed volume tidal channels
Measured volumes tidal flats
Measured volume tidal channels
Computed volume outer delta
Measured volume outer delta
Equilibrium volume tidal flats
Equilibrium volume tidal channels
Equilibrium volume outer ebbdelta
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Tidal channels
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Gemeten en berekende volumes van platen en geulen in Vlie; zeespiegelstijging= 2 mm/jaar

Het gedrag van de platen en geulen tussen 1933 en 2000 kan redelijk door het SEDBOX-model worden
gesimuleerd op basis van de invoerdata in Tabel 4.3.1 en een zeespiegelstijging van 2 mm/jaar. De
toename van de plaatvolumes in de meest recente periode tussen 1980 en 2000 wordt enigszins
onderschat, maar de berekende waarden liggen wel in het onzekerheidsgebied van de meetwaarden.
De berekende verdeling van de netto import van sediment door het zeegat van het Vlie hangt af van de
grootte van de watervolumes boven de platen en geulen in het binnengebied. Het plaatoppervlak (275 km2)
is ca 40% van het totale oppervlak van het getijdebekken. Als gevolg hiervan wordt ca. 30% van de
sedimentimport afgezet op de platen. Dit percentage neemt langzaam af in de tijd tot ca. 28% in 2100.
He berekende plaatvolume neemt toe van 105 106 tot 138 106 m3 tussen 1933 en 2000 of een jaarlijkse
toename van 0,48 106 m3/jaar. De gemeten toename van de platen is 1,15 106 m3/jaar.
In de berekeningen groeien de platen als één geheel. Dit betekent niet dat alle platen in hetzelfde tempo
zullen groeien. Lokaal kunnen er afwijkingen optreden. Sommige platen kunnen ook erosie vertonen.
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He berekende volume van de geulen neemt af van 1270 106 tot 1168 106 m3 tussen 1933 en 2000 of een
jaarlijkse afname van 1,5 106 m3/jaar. De gemeten afname van de geulen is 2,4 106 m3/jaar.
Figuur 4.3.1 geeft ook de berekende volumes voor een groter en een kleiner netto import van zand door
het zeegat (2,8 ± 1 miljoen m3/jaar). Het plaatvolume neemt meer toe bij een groter zandimport van 3,8
miljoen m3/jaar en minder bij een kleiner zandimport van 1,8 miljoen m3/jaar.
Tabel 4.3.2 geeft het overzicht van de gemeten en berekende jaarlijkse volumeveranderingen in het
Marsdiep- en Vliebekken voor de periode tussen 1933 en 2000. Tabel 4.3.2 geeft ook de resultaten van het
ASMITA-model (Arcadis).
De sedimentatie volgens het SEDBOX-model is het grootst voor een lage zeespiegelstijging van 1,7
mm/jaar. De berekende waarden liggen in het variatiegebied van de gemeten waarden voor het Marsdiep.
De berekende waarden zijn aanzienlijk lager dan de gemeten waarden voor het Vliebekken. Bij de
afregeling van het SEDBOX-model is gekozen voor een conservatieve (veilige) toename van de groei van de
platen.
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de waargenomen groei van de plaatvolumes in
het Marsdiep en in het Vlie in de periode 1933 tot 2000 op redelijke wijze kan worden gesimuleerd met het
SEDBOX-model uitgaande van een constant netto import van sediment door de keel van de zeegaten.
Arcadis (2010) heeft twee berekeningen voor het Vlie gemaakt: met vaste en met variërende getijslag. De
ASMITA-resultaten geven een iets grotere plaatgroei voor het Vlie. Ook deze resultaten zijn goed in
overeenstemming met de gemeten waarden.
Bekken

Gemeten
sedimentatie
1933 - 2000

Berekende jaarlijkse sedimentatie 1933-2000
ASMITA -Arcadis
SEDBOX
SEDBOX
zeespiegelstijging
zeespiegelstijging
zeespiegelstijging
1,7 mm/jaar
1.7 mm/jaar
2 mm/jaar
0
0,055 106
0,019 106
3
3
m /jaar
m /jaar
m3/jaar

Jaarlijkse volume
0 tot 0,5 106
verandering van
m3/jaar
platen in Marsdiep
Jaarlijkse volume
1 tot 1,4 106
0,75-1,1 106
0,55 106
0,48 106
verandering van
m3/jaar
m3/jaar
m3/jaar
m3/jaar
platen in Vlie
Tabel 4.3.2
Gemeten en berekend volumeveranderingen van platen in Marsdiep en Vlie; 1933 tot 2000
Bekken

Jaarlijkse
veranderingen
in het volume
van de platen
in Marsdiep
Jaarlijkse
veranderingen
in het volume
van de platen
in Vlie

Tabel 4.3.3

3

Berekende jaarlijkse Sedimentatie + of Erosie - (in m /jaar)
ASMITA- Arcadis
SEDBOX
SEDBOX
SEDBOX
zeespiegelstijging
1,7 mm/jaar
1,7 mm/jaar
2 mm/jaar
3 mm/jaar na 2020
(2 mm/j tot 2020)
6
6
6
6
0,032 10
0,063 10
0,032 10
-0,088 10
3
3
3
3
m /jaar
m /jaar
m /jaar
m /jaar
(sedimentatie)
(sedimentatie) (sedimentatie)
(erosie)
6

0,4-0,75 10
3
m /jaar
(sedimentatie)

6

0,48 10
3
m /jaar
(sedimentatie)

6

0,41 10
3
m /jaar
(sedimentatie)

SEDBOX
4 mm/jaar na 2020
(2 mm/j tot 2020)
6
-0.21 10
3
m /jaar
(erosie)

6

0,15 10
3
m /jaar
(sedimentatie)
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Tabel 4.3.3 geeft de berekende jaarlijkse volumeveranderingen volgens het SEDBOX-model in de periode
2020 tot 2100 bij een zeespiegelstijging tussen 1,7 en 2 mm/jaar. Na 2020 zijn ook waarden van 3 en 4
mm/jaar toegepast, waarbij er tot 2020 een waarde van 2 mm/jaar is gebruikt. De resultaten van ASMITAArcadis en SEDBOX bij een zeespiegelstijging van 1,7 mm/jaar zijn vergelijkbaar. ASMITA is alleen toegepast
voor een zeespiegelstijging van 1,7 mm/jaar.
In het Vliebekken neemt het plaatvolume volgens het SEDBOX-model ook nog toe bij een zeespiegelstijging
van 3 mm/jaar na 2020. Er is een omslag naar een afnemend plaatvolume bij een zeespiegelstijging van ca.
3,5 mm/jaar.
In het Marsdiepbekken treedt deze omslag al op bij een zeespiegelstijging van ca. 2,5 mm/jaar na 2020,
omdat de plaatgroei in het Marsdiep minder groot is.
4.4 Sedimentatieberekening met SEDBOX-model voor Vliebekken met bodemdaling
4.4.1 Inleiding
De grote bestaande morfologsiche dynamiek in de Waddenzee maakt het voorspellen van de precieze
effecten van bodemdaling op een bepaalde plaats in het binnengebied zeer moeilijk. Deze dynamiek zorgt
er voor dat de bodem in de actieve delen tot meters per jaar op en neer kan gaan (met name door
verplaatsing van de plaat- en geulranden). Dit is meestal veel groter dan de optredende jaarlijkse
bodemdaling (maximaal 5 tot 10 cm per jaar) als gevolg van de zoutwinning. Vooral ter plaatse van de
actieve plaat- en geulranden zullen de bodemdalingseffecten al vrij snel door de morfologsichje dynamiek
worden uitgesmeerd over een groter gebied. Dit geldt veel minder voor de vrij statische hoge plaatdelen.
Bodemdaling door zoutwinning zal op de hoge plaatdelen een groter effect hebben dan op de lage
plaatdelen en ter plaatse van de actieve geulen.
De meest ongunstige situatie is die waarbij de bodemdaling volledig op de Ballastplaat is gelegen
(Noordelijke ligging, zie Hoofdstuk 5). Daarom zal alleen deze situatie met het SEDBOX model worden
bestudeerd.
Op basis van de getij-analyse in Appendix 3 (Section 2.1.1) wordt verondersteld dat de getijslag en het
getijvolume in het Vliebekken niet veel zullen veranderen in de komende 25 jaar. Ook de getij-asymmetrie
in het zeegat zal niet veel veranderen, waardoor de aanname van een constante sedimentimport geldig
blijft voor de komende 25 jaar.
Volgens Arcadis (2013) bedraagt het totale bodemdalingsvolume 12,2 miljoen m3. Bij een winningsperiode
van 25 jaar is het jaarlijkse bodemdalingsvolume ca. 480.000 m3/jaar in het platengebied van het Vlie. Deze
waarde is toegepast tussen 2020 en 2045 (periode van 25 jaar) om de effecten van bodemdaling te
bepalen. De genoemde waarden kunnen iets afwijken van de definitieve waarden uit het winningsplan van
Frisia (2015).
4.4.2 Resultaten van SEDBOX-model
Tabel 4.3.3 geeft al een indruk van de jaarlijkse groei van de platen bij verschillende waarden van
zeespiegelstijging na 2020. Zolang de groei van het plaatvolume groter is dan het jaarlijkse
bodemdalingsvolume, zal het plaatvolume ook in de toekomst blijven toenemen.
Figuur 4.4.1 toont het berekende plaatvolume in het Vlie. Bij een zeespiegelstijging van 2 mm/jaar zal het
plaatvolume nog maar zeer licht stijgen (met ca. 0,02 miljoen m3/jaar) tijdens de winningsperiode van ca.
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25 jaar. Na de beëindiging van de bodemdaling zal het plaatvolume weer langzaam gaan groeien (met ca.
0,4 miljoen m3/jaar) naar de ‘oude’ waarden zonder bodemdaling (op een tijdschaal van orde 100 jaar). In
werkelijkhied zal dit mogelijk sneller verlopen (orde 25 jaar) door lokale vereffening van de
bodemdalingsput met zand uit de geulen.
Deze berekeningsresultaten kunnen op eenvoudige wijze worden verklaard door het volgende voorbeeld.
Bij een zeespiegelstijging van 2 mm/jaar hebben de platen (met oppervlak van 275 km2) in het Vlie ca.
0,002x275 106= 0,55 miljoen m3 sediment per jaar nodig om mee te kunnen groeien met de
zeespiegelstijging. Uit de SEDBOX-berekeningen blijkt dat de platen in het Vlie ca. 30% krijgen van de totale
sedimentimport van 3,4 miljoen m3/jaar. Dus ca. 0,3x3,4 106 = 1 106 m3/jaar is beschikbaar voor de platen,
waarvan 0,55 miljoen m3/jaar nodig is om de zeespiegelstijging te compenseren. Er blijft dus 0,45 miljoen
m3/jaar over voor plaatgroei bij een zeespiegelstijging van 2 mm/jaar.
Dit volume is ongeveer gelijk aan het bodemdalingsvolume van 0,48 miljoen m3/jaar (bodemdaling volledig
op de platen). Het bodemdalingsvolume kan dus net worden gecompenseerd bij een zeespiegelstijging van
2 mm/jaar. In deze situatie blijft het plaatvolume in het Vlie ongeveer gelijk tijdens de
zoutwinningsperiode. Deze situatie wordt nog gunstiger als maar 50% van het bodemdalingsvolume onder
de platen ligt (en 50% onder de geulen) in het Vlie.
Wel is het zo dat het plaatvolume aan het einde van de bodemdalingsperiode ca. 12 miljoen m3 lager is dan
in de situatie zonder bodemdaling. Dit is ca. 8% van het totale plaatvolume van 150 miljoen m3 in het
Vliebekken. Het gaat dus om een duidelijke vermindering van de plaatgroei door bodemdaling. Dit verlies
aan groei wordt in de latere jaren weer langzaam ingelopen.
Bij een zeespiegelstijging van 3 mm/jaar na 2020 neemt het plaatvolume eerst licht af tijdens de periode
met zoutwinning en dus bodemdaling. Na afloop van de winningsperiode neemt het plaatvolume weer toe.
Bij een zeespiegelstijging van 4 mm/jaar na 2020 neemt het plaatvolume geleidelijk af, ook na de
winningsperiode. De omslag van toename naar afname van het plaatvolume treedt op bij een
zeespiegelstijging van ca. 3,5 mm/jaar na 2020.
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Opgemerkt moet worden dat de gedragsmodellen ASMITA en SEDBOX de platen als één grote plaat
behandelen, waarop sedimentatie en erosie kan plaatsvinden. In werkelijkheid bestaat het plaatgebied uit
vele individuele platen, waarvan sommige platen zullen sedimenteren en andere platen zullen eroderen.
Door geulmigratie, seizoensverschillen in waterbeweging (golven, open afwaaiing, dood- en springtij) en
seizoensverschillen per jaar (meer of minder storminvloed) vertoont het waddengebied van nature
aanzienlijke fluctuaties, die van dezelfde orde kunnen zijn als de effecten van bodemdaling.
Met de gedragsmodellen kan niet worden aangegeven welke platen zullen eroderen en welke zullen
sedimenteren. Wel kan worden verwacht dat de meerderheid van de platen zal groeien. Dit betekent dat
bodemdaling op een bepaalde plaats in het platengebied niet per definitie volledig door sedimentatie zal
worden gecompenseerd. Indien de bodemdalingsschotel (deels) is gesitueerd in een gebied met erosie, zal
dit van invloed zijn op de opvulsnelheid van de bodemdalingsput. Vooral op de zeer hoge delen van de
platen, waar de stroomsnelheden en zandtransporten laag zijn, zal ook de opvulsnelheid relatief laag zijn.
Deze effecten worden in Hoofdstuk 5 nader bestudeerd.
4.5

Kritische zeespiegelstijging

4.5.1 Definitie
In de Waddenzee vindt van nature sedimentatie plaats. Dit betekent dat er zand en slib wordt afgezet op
de zeebodem. Als gevolg hiervan kan een zekere mate van zeespiegelstijging (de kritische
zeespiegelstijging) door de Waddenzee worden bijgehouden. Dit wordt het meegroeivermogen van de
Waddenzee genoemd.
Het meegroeivermogen van de Waddenzee is gedefinieerd als: Het natuurlijke vermogen van een
kombergingsgebied, uitgedrukt in mm/jaar over het hele gebied, om de relatieve zeespiegelstijging op
lange termijn bij te houden terwijl het geomorfologisch evenwicht en de sedimentbalans in stand blijven.
De sedimentatie die in de Waddenzee plaatsvindt, kan ook de effecten van andere ontwikkelingen
wegwerken, zoals de daling van de bodem door het winnen van delfstoffen. De Waddenzee heeft dus een
zelfherstellend vermogen. Het zelfherstellend vermogen van de Waddenzee is afhankelijk van de snelheid
waarmee de zeespiegel stijgt. Naarmate de zeespiegel sneller stijgt, is er voor de aanpassingen daaraan
meer sediment nodig en resteert er steeds minder sediment om de effecten van andere ingrepen teniet te
doen.
De afhankelijkheid van het zelfherstellend vermogen van de Waddenzee van de snelheid waarmee de
zeespiegel stijgt, wordt uitgedrukt in de ‘gebruiksruimte’.
In eerder onderzoek in het kader van bodemdaling door gaswinning (blz. 6 van Oost et al., 1998) wordt een
kritische zeespiegelstijging van 4,5 ± 1,5 mm/jaar gehanteerd. Dit geeft een ondergrens van 3 mm/jaar.
4.5.2 Eerder onderzoek van Arcadis
Arcadis (2010) heeft met drie verschillende benaderingen gerekend aan de gerealiseerde sedimentatie, de
kritische snelheid voor de zeespiegelstijging en het omslagpunt in de sedimentbalans. Hierbij zijn steeds
conservatieve, voorzichtige waarden gehanteerd, om te komen tot een realistische ondergrens van het
meegroeivermogen (de kritische zeespiegelstijging).
De sedimentbalansen volgens de berekeningsmethode van Oost et al. (1998) zijn voor de getijdebekkens
van het Vlie en het Marsdiep aangepast. Uit de sedimentbalansen volgt dat bij een
zeespiegelstijgingssnelheid van meer dan 5 mm/j de sedimentvraag van de Waddenzee het
sedimentaanbod uit de kustzone overtreft, zie Figuur 2.3.2. Dit is de ondergrens, met een maximale
sedimentvraag in de Waddenzee en een minimaal sedimentaanbod vanuit de kust en zonder rekening te
houden met de herverdeling van sediment tussen buitendelta, getijgeulen en wadplaten. Het gerealiseerde
langjarige gemiddelde meegroeivermogen is gebaseerd op de analyse van het sedimentvolume in de
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getijdebekkens van het Vlie en Marsdiep in de periode van 1932 tot 2004 en het volume dat voor
zandwinning is onttrokken.
Numerieke modelsimulaties met het ASMITA-model, waarin de onttrekking van zand niet is opgenomen en
ook niet is gecorrigeerd in de gebruikte sedimentvolumes, geven een kritische zeespiegelstijging voor het
getijdebekken van het Vlie van 5,9 mm/j en voor het getijdebekken van het Marsdiep van 4,8 mm/j.
Vanwege het ontbreken van de onttrekking van zand zijn deze waarden voor de kritische zeespiegelstijging
lager dan het werkelijke meegroeivermogen.
Op basis van de sedimentbalansen en de ASMITA-simulaties is bepaald dat de ondergrens van het
meegroeivermogen 5 mm/jaar is voor de grote getijdebekkens Vlie en Marsdiep in de westelijke
Waddenzee. De ondergrens van 5 mm/jaar voor het meegroeivermogen is volgens Arcadis bepaald op
conservatieve, voorzichtige wijze.
Op basis van een aantal geologische studies concludeert Arcadis dat zeespiegelstijgingen tot 6 mm/jaar
kunnen worden bijgehouden door deze bekkens van de Waddenzee.
4.5.3 Aanvullend onderzoek
Bij de door Aracadis afgeleide warde van de kritische zeespiegelstijging is geen rekening gehouden met de
netto hoeveelheid zand dat door het betreffende zeegat kan worden vervoerd. In Hoofdstuk 3 van dit
rapport is de netto zandimport door het Marsdiep geschat op 3,8 miljoen m3/jaar en door het zeegat van
het Vlie op 2,8 miljoen m3/jaar. Deze waarden kunnen worden gebruikt als het netto zandaanbod afkomstig
van buiten de getijdebekkens. Daar moet nog het netto slibtransport bij worden opgeteld. Dit geeft (zie ook
Tabel 4.3.1):
Marsdiep:
Vlie:

netto zandtransp.=3,8 106; slibtransp. 0,8 106; netto sedimentimport= 4,6 106 (±30%) m3/jaar.
netto zandtransp.=2,8 106; slibtransp. 0,6 106; netto sedimentimport= 3,4 106 (±30%) m3/jaar.

Met behulp van Figuur 2.3.2 geeft dit een kritische zeespiegelstijging van ca. 3,5 (±50%) mm/jaar voor
beide bekkens. Deze waarden hebben betrekking op het gehele bekken zonder onderscheid te maken
tussen platen en geulen.
Uit de resultaten van het SEDBOX-model (met bodemdaling) voor het plaatvolume in het Vliebekken blijkt
een kritische zeespiegelstijging van ca. 3,5 mm/jaar, zie Figuur 4.4.1. Bij een grotere zeespiegelstijging zal
het plaatvolume in het Vlie gaan afnemen.
Uit de plaatmetingen van het Marsdiep in de periode 1933 tot 1997 (Tabel 3.2.4) blijkt dat de platen van
het Marsdiep maar net de huidige zeespiegelstijging kunnen volgen. Daar is dus geen extra ruimte voor
bodemdaling.
Op grond van deze bevindingen wordt in dit rapport geconcludeerd dat de door Arcadis gebruikte waarde
van 5 mm/jaar als kritische zeespiegelstijging voor het Marsdiep en het Vlie aan de hoge kant is (eerder een
bovengrens dan een ondergrens).
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Conclusies

Op basis van het geschatte netto sedimenttransport door de zeegaten (aanbod van sediment) met
bijbehorende onzekerheid van ca. 30% kan met Figuur 2.3.2 worden bepaald wat de kritische
zeespiegelstijging is. Dit geeft een kritische zeespiegelstijging van ca. 3,5 (±50%) mm/jaar voor beide
bekkens. Deze waarde heeft betrekking op het gehele bekken zonder onderscheid te maken tussen platen
en geulen. Deze waarde is aanzienlijk lager dan de waarde van 5 mm/jaar aangenomen door Arcadis
(2010).
Het gedrag van de platen en geulen in het Vlie tussen 1933 en 2000 met een zeespiegelstijging met ca. 2
mm/jaar kan redelijk door het SEDBOX-gedragsmodel worden gesimuleerd op basis van het geschatte netto
sedimentimport door de zeegaten. De toename van het plaatvolume in het Vlie in de meest recente
periode tussen 1980 en 2000 wordt enigszins onderschat, maar de berekende waarden liggen wel in het
onzekerheidsgebied van de meetwaarden. Ook het gedrag van de platen en geulen in het Marsdiep tussen
1933 en 2000 kan vrij redelijk worden weergegeven met het SEDBOX-model
Met het gedragsmodel SEDBOX (en ook ASMITA) kan niet worden aangegeven welke individuele platen
zullen sedimenteren en welke platen eventueel zullen eroderen. Wel kan worden verwacht dat de
meerderheid van de platen zal groeien.
Uit de resultaten van het SEDBOX-model voor het plaatvolume in het Vliebekken in de situatie met
bodemdaling (ca. 0,5 miljoen m3/jaar over 25 jaar) op de platen en de huidige zeespiegelstijging van ca. 2
mm/jaar blijkt dat het plaatvolume als geheel nog licht zal stijgen (vertraagde groei) met ca. 0,02 miljoen
m3/jaar (equivalent met 0,07 mm/jaar; plaatoppervlak van 275 km2) tot aan het einde van de
winningsperiode van ca. 25 jaar. Daarna zal het plaatvolume verder groeien met ca. 0,4 miljoen m3/jaar
(equivalent met 1,5 mm/jaar).
De berekende kritische zeespiegelstijging bedraagt ca. 3,5 mm/jaar. Bij een grotere zeespiegelstijging zal
het plaatvolume in het Vlie gaan afnemen. Bij een zeespiegelstijging tussen 2 en 3,5 mm/jaar blijven de
platen in meer of mindere mate groeien, zij het dat de groei is vertraagd.
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5

AANVULLENDE BEREKENING SEDIMENTATIE IN BODEMDALINGSPUT OP DE BALLASTPLAAT

5.1

Inleiding

Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van aanvullende berekeningen voor een bodemdalingsput in het
studiegebied op en nabij de Ballastplaat in de omgeving van Harlingen. De berekeningen zijn uitgevoerd
met het eenvoudige sedimentatiemodel SEDPIT van de auteur dezes. Dit model bevat meer fysische
processen dan het door Arcadis gebruikte empirische model om het sedimentatiegedrag van een
bodemdalingsput te berekenen.
5.2

Aanpak Arcadis

Een belangrijke vraag is: kan er wel voldoende sediment naar achterin het bekken worden vervoerd en
afgezet in de bodemdalingsput?
Arcadis heeft geen gedetailleerd morfologisch rekenmodel toegepast om deze vraag te beantwoorden.
Het argument hiervoor is dat de bodemdaling erg klein is ten opzichte van de variaties in de nauurlijke
dynamiek, waardoor er geen zinnige conclusies kunnen worden getrokken.
Arcadis stelt: “De realistische ontwikkeling is niet doorgerekend met een numeriek model, omdat de kleine
verlaging van de wadbodem geen onderscheidende modelresultaten zal genereren. De modeluitkomsten
zullen bij een realistisch scenario namelijk niet merkbaar verschillen van die bij de uitgangssituatie”.
In plaats daarvan geeft Arcadis een kwalitatieve beschouwing over sedimenttransporten achterin het
getijbekken en een empirische berekening gebaseerd op eerder waargenomen sedimentatie in een aantal
zandwinputten in de Waddenzee (Rijkswaterstaat 1979).
Kwalitatieve beschouwing Arcadis
Het onderliggende denkmodel voor de grootschalige morfologische ontwikkeling volgens het gebruikte
ASMITA-model veronderstelt dat het gehele sedimentdelend systeem in staat is om de stijgende zeespiegel
en (natuurlijk of menselijke) verstoringen van het evenwicht op te vangen. Hierin is een onderliggende
aanname dat de fysische sedimenttransporten in staat zijn om in het gehele getijdebekken voldoende
sedimentatie en erosie te genereren om de evenwichten tussen de waterbeweging (het getijprisma) en het
watervolume van de geulen en het sedimentvolume van de platen in stand te houden. Voor de grote
getijdebekkens van de westelijke Waddenzee betekent dit dat er tot achterin de bekkens sediment moet
kunnen worden getransporteerd, zodat ook daar de droogvallende platen mee kunnen groeien met de
stijgende zeespiegel.
Volgens Arcadis wordt er voldoende sediment naar achterin het bekken vervoerd. De argumenten hiervoor
zijn:
• stroomsnelheden achterin zijn orde 0,3 tot 0,4 m/s; dit is voldoende in combinatie met
golfwerking;
• de Vlakte van Oosterbierum bij de Waddenzeedijk is na de afsluiting van de Zuiderzee steeds
ondieper geworden door sedimentatie, zodat het nu bij laagwater droogvalt.
Empirische berekening Arcadis
Om een kwantitatieve uitspraak te doen over de snelheid waarmee de sedimentatie ter plaatse van de
bodemdalingsschotel kan plaatsvinden, wordt er gebruik gemaakt van observaties en afgeleide relaties
voor de opvulsnelheid van zandwinputten (Oost et al.,1998). Volgens dit onderzoek kan de snelheid
waarmee zandwinputten worden opgevuld met sediment, worden benaderd door:
Vput,t = Vput,o e-t/τ, met τ= karakteristieke responsietijd voor het opvullen van een zandwinput.
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Figuur 5.2.1 toont de τ-waarde van t als functie van het putvolume Vo en het aanstroomoppervlak A voor
een aantal geulen en zandwinputten in de Waddenzee (Oost et al., 1998). De τ-waarde voor de curve van
de geulen (onderste curve in Figuur 5.2.1) kan worden weergegeven als:
τ = 0,00294 (Vo/Ao) +0,00000094 (Vo/Ao)2
met: Vo= volume van put op t=0 en A= α O h = aanstroomoppervlak op t=0, O = omtrek van
aanstroomgebied, h= waterdiepte, α= coëfficiënt= 0,5 om te corrigeren voor de beperkte aanstroomtijd op
droogvallende platen.
De beschikbare relaties worden toegepast om te berekenen hoe groot de responsietijd τ is voor een
bodemdalingsschotel zoals die in een jaar ontstaat. Daarna wordt de τ-waarde gebruikt om te berekenen
met hoeveel sediment de bodemdalingsschotel is gevuld. Om een veilige en conservatieve berekening uit
te voeren, is er een schotel gekozen met een bodemdalingsvolume dat overeenkomt met de jaarlijkse
bodemdaling in de gehele schotel, die overal een maximale daling vertoont. Als deze ondiepe schotel een
responsietijd heeft die veel kleiner is dan een jaar, dan kan de schotel volledig worden gevuld. In dat geval
kan worden geconcludeerd dat er voldoende lokaal meegroeivermogen is om de bodemdaling te
vereffenen.

Figuur 5.2.1

τ-waarde als functie van het putvolume Vo en het aanstroomoppervlak A.

Figuur 5.2.2

Bodemdalingsschotel
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De gebruikte waarden zijn:
• jaarlijks bodemdalingsvolume van Vo=750.000 m3 in combinatie met de maximale daling van 5
cm/j;
• schotel (Figuur 5.2.2) met een straal R van 2176 m en omtrek van 13.670 m; O=2πr= 13665 m en
• gemiddelde aanstroomhoogte van h= 1 m.
Dit geeft: Ao=6833 m, Vo/Ao=110 en τ= 0,334 jaar. Dit is dus ruim minder dan de periode van 1 jaar waarin
de bodemdaling plaatsvindt. Met deze waarde kan worden berekend dat er na 1 jaar nog 5% (=37.435 m3)
resteert van de oorspronkelijke verstoring van 750.000 m3 en dat is het equivalent van een
bodemverlaging van 2,5 mm in de gehele schotel. Deze relatief grote, ondiepe schotel kan dus in ieder
geval 95% van de bodemdaling volgen.
In werkelijkheid vindt de maximale bodemdaling van 5 cm/j slechts in een klein centraal deel van de schotel
plaats. De aanpassing van een minder diepe schotel zal dus sneller plaatsvinden.
Bij het uitvoeren van de berekeningen is uitgegaan van een relatie voor de opvulling van zandwinputten op
de platen in de Waddenzee. Deze zandwinputten hebben een veel langere responsietijd dan
zandwinputten in geulen. Voor het deel van de bodemdalingsschotel dat in de geulen ligt is ook uitgegaan
van de langzame aanpassingen zoals die zijn afgeleid voor de platen. In werkelijkheid zal in ieder geval voor
dit deel van de bodemdalingsschotel de opvulling sneller plaatsvinden.
Samenvattend wordt geconcludeerd dat de sedimentatie in de bodemdalingsschotel de bodemdaling kan
volgen, ook wanneer deze in het diepste deel van de schotel met een snelheid van 5 cm per jaar
plaatsvindt.
Opmerkingen (auteur dezes):
1) De door Arcadis gebruikte methode is een zeer groffe methode zonder veel fysica waarbij volledig op
empirische gegevens wordt vertrouwd. Een dergelijke methode kan eigenlijk alleen worden toegepast als de
bodemdalingsput binnen het oorspronkelijke databestand ligt (interpolatie). De data en de formule van τ
zijn geldig voor sedimentatie in relatief diepe zandwinputten. De τ-parameter beschrijft vooral de beginfase
van het sedimentatieproces. De bodemdalingsput is echter een zeer ondiepe put ten opzichte van de
waterdiepte naast de put. Arcadis heeft niet aangetoond dat de gebruikte τ-parameter ook geldt voor een
zeer ondiepe put. Een ondiepe put kan worden gezien als een diepe put die bijna vol is in de eindfase (dus
aan het einde van de e-macht). De nauwkeurigheid van de e-macht loopt dan sterk terug.
De gebruikte methode vertegenwoordigt niet de beste wetenschappelijke kennis.
2) Bovengenoemde formules zijn niet correct toegepast. De parameter A moet zijn A0.5 met A= πR2 =
bovenoppervlak van de verstoring/putschotel (zie blz. 213 Oost et al. 1998). Arcadis heeft A=2πR opgevat
als de omtrek van de verstoring. Het misverstand is ontstaan omdat de parameter A0.5h abusievelijk door
Oost et al. is aangeduid als ‘aanstroomoppervlak’ en de definitie van de parameters op blz 213 staat, terwijl
de figuur 5.4 op blz. 176 staat.
Arcadis gebruikt A=2πR=6,28R in plaats van A0.5= (πR2)0.5 =1,77 R. De parameter A is dus 4x te groot gekozen
door Arcadis. Indien dit juist is, dan geldt voor de bodemdalingsput op de Ballastplaat τ = 1,32 in plaats van
0,33. Met deze waarde kan worden berekend dat er na 1 jaar nog ca. 25% (=190.000 m3) resteert van de
oorspronkelijke verstoring van 750.000 m3. Dit getal van 190.000 m3 is veel groter (factor 5) dan de waarde
genoemd door Arcadis.
Op grond van het bovenstaande is het onzeker/onduidelijk hoe het empirische verband precies moet worden
toegepast. Er kan dus niet met zekerheid worden geconcludeerd dat een bodemdalingsput op het hoge deel
van de Ballastplaat volledig wordt gevuld in een jaar.
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Sedimentatie met SEDPIT-model

Om de grootte van de jaarlijkse sedimentatie in de bodemdalingsschotel te kunnen inschatten, zijn er in
deze studie een aantal berekeningen uitgevoerd met het SEDPIT-model (zie Appendix B). Dit model
berekent de sedimentatie van zand en slib in een gebied met verdiepte bodem (put), waar lagere
stroomsnelheden optreden omdat de waterdiepte groter is dan buiten de put. Het SEDPIT-model bevat alle
relevante fysische processen betreffende sedimentatie en is op grond daarvan aanzienlijk minder grof dan
het door Arcadis gebruikte empirische model. Echter, het is geen verfijnd model zoals het
procesgebaseerde DELFT3D-model.
De zandfractie beweegt zich voornamelijk in de onderste zone van de waterkolom onder invloed van golven
en stroming. In ondiepe gebieden met veel golfwerking kan het zand tot aan het wateroppervlak worden
opgewoeld. Het zandtransport bestaande uit bodem- en suspensietransport wordt door het SEDPIT-model
berekend op de bovenstroomse rand van de put.
De gemiddelde slibconcentratie in de Waddenzee varieert aanzienlijk, ook jaargemiddeld. De ‘range’ loopt
van ca. 30 tot 150 mg/l zwevend materiaal (Dankers et al., 2009) met een gemiddelde (over de gehele
Waddenzee) van ca. 80 mg/l water. Een zeer groot deel van het slib in de bodem zit ‘verstopt’ tussen het
zand, veelal verdeeld tussen de poriën of meer geconcentreerd in dunne sliblenzen. Daarnaast is veel van
het slib niet uniform over het waddengebied tot afzetting gekomen. Het aandeel slib neemt over het
algemeen toe met de afstand tot het zeegat en de geulen.
Het slibtransport wordt berekend met behulp van de opgegeven slibconcentraties (invoerdata) op de
bovenstroomse rand van de put. De sedimentatie in het SEDPIT-model hangt af van de bezinksnelheid van
het sediment, de putafmetingen en de ‘bulk’dichtheid van het gesedimenteerde sedimentmengsel (zand en
slib). Het SEDPIT-model is eerst gebruikt om de waargenomen sedimentatie in een tweetal zandwinputten
te simuleren en te calibreren.
5.4

Sedimentatieberekening met SEDPIT-model voor zandwinputten in de Waddenzee

5.4.1 Analyse van gemeten sedimentatie in zandwinputten
Rijkswaterstaat (1979) heeft de morfologische ontwikkeling van een aantal zandwinputten in de
Waddenzee onderzocht. De belangrijkste resultaten voor een vijftal zandwinlokaties zijn vermeld in Tabel
5.4.1. De lokaties zijn getoond in Figuur 5.4.1.

Terschellinger wad
Griend

Kikkertgat

Oosterbierum
Boontjes

Figuur 5.4.1

Lokatie van zandwinputten in de Waddenzee
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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.
Lokatie

Putopper
2
vlak (m );
gemid
delde put
diepte
(m)
175000
(420x420)

Maxi
mum
stro
ming

Sedi
ment

Sedimentatie

(m/s)
0,5

(µm)
125

(m )
440000 na 3,2 jr
640000 na 8,1 jr

3

1. Boontjes
Marsdiepbekken
(zw Harlingen)
L.B.= -2,5 m NAP
4
2. Oosterbierum
200000
0,5100
90000 na 0,17 jr
Vliebekken
(450x450) 0,7
225000 na 0,47 jr
520000 na 0,86 jr
(geul in verlengde
2,75
540000 na 2,23 jr
van oostmeep;
500 m uit kust)
L.B.= -1,5 m NAP
3. Griend
46000
0,4
125
38000 na 0,28 jr
Vliebekken
(215x215)
113000 na 1,48 jr
(zuidrand; 500 m
129000 na 2,41 jr
noord van geul)
6,5
140000 na 3,33 jr
L.B.=-0,2 m NAP
164000 na 4,42 jr
4. Kikkertgat
76000
0,6100
155000 na 0,33 jr
(plaat-geulrand
(275x275) 0,8
210000 na 0,56 jr
ver in Borndiep)
230000 na 0,73 jr
L.B.=-0,6/-3 m
6
5. Terschellinger wad
T1, 200 m uit kust
14000
0,3125
120000 na 15 jr
L.B.=-0,6 m NAP
(120x120) 0,4
10
T3, 300 m uit kust
20000
0,3125
120000 na 13 jr
L.B.=-0,3 m NAP
(140x140) 0,4
9,5
T4, 300 m uit kust
20000
0,3125
130000 na 13 jr
L.B.=-0,7 m NAP
(140x140) 0,4
7,5
T5, 300 m uit kust
13000
0,3125
140000 na 13 jr
L.B.=-0,7 m NAP
(115x115) 0,4
12
T6, 300 m uit kust
37000
0,3125
165000 na 11 jr
L.B.=-0,1 m NAP
(190x190) 0,4
7,3
L.B.= lokale bodem; jr=jaar; maximum stroming tijdens gemiddeld tij

Tabel 5.4.1
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-

0,5
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0,01
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0,1

-

0,6
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0,01
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40-60

0,1

-

0,4
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0,1
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De berekende sedimentconcentraties ter plaatse van de zandwinputten in de luwte van het Terschellinger
wad zijn relatief laag (5 tot 10 mg/l), omdat de golfwerking daar zeer beperkt is. De sedimentatie verloopt
daar traag (jaren). De berekende concentraties (zand+slib) lopen op tot ca. 260 mg/l ter plaatse de
wadlokaties bij de Friese kust (Oosterbierum en Kikkertgat) waar veel golfwerking is (lage wal bij
zuidwestenwind). De sedimentatie in de verschillende zandwinputten kan worden samengevat, als volgt:
• 0,5 tot 1 m per jaar in geulen met slib en weinig golfwerking (Boontjes geul);
• 0,5 tot 1 m per jaar in ondiepe plaatgebieden met slib en weinig golfwerking (Terschellinger wad);
• 1 tot 2 m per jaar in ondiepe plaatgebieden met beperkt slib en veel golfwerking (Griend);
• 3 tot 6 m per jaar in ondiepe geulen met veel slib en veel golfwerking (Kikkertgat en Oosterbierum).
5.4.2 Sedimentatieberekening met SEDPIT-model voor twee zandwinputten
De gegevens van twee zandwinputten in het Vliebekken: Griend en Oosterbierum zijn gebruikt om het
SEDPIT-model te calibreren. De invoerdata van de twee zandwinputten zijn gegeven in Tabel 5.4.2.
Invoerparameters

Zandwinput Griend

vloed; eb
Stroomsnelheden tijdens vloed en eb bij gemiddeld 2 uur met 0,1;
0
tij (m/s)
2 uur met 0,2;
0
2 uur met 0,4;
0
Getijwaterstanden tijdens vloed en eb bij gemiddeld 2 uur met 0,2;
0
tij (m)
2 uur met 0,4;
0
2 uur met 0,8;
0
Slibconcentratie (kg/m3)
0,05
Gemiddeld jaarlijkse golfhoogte en periode (m)
0,25; 6
Waterdiepte buiten put tot NAP (m)
0,2
Putdiepte ten opzichte van lokale bodem (m)
6,5
Putbreedte en lengte (m)
215; 215
Zanddiameters d50, d90 (m)
0,000125; 0,00025
Percentage slib in bodem (-)
0,8
Dichtheid water en sediment (kg/m3)
1020; 2650
Bezinksnelheid slib en zand (m/s)
0,0005; 0,012
Bodemruwheid (m)
0,01
Bulkdichtheid sediment in bodem
automatisch
Calibratiefactor zandtransport
Tabel 5.4.2
Invoergegevens van SEDPIT-model

0,6

Zandwinput
Oosterbierum
vloed;
2 uur met 0,1 ;
2 uur met 0,3;
2 uur met 0,6;
2 uur met 0,3;
2 uur met 0,6;
2 uur met 0,9;
0,07
0,25; 6
1,5
2,75
450; 450
0,0001; 0,0002
0,8
1020; 2650
0,0005; 0,009
0,01
automatisch

eb
0,1
0,2
0,4
-0,3
-0,6
-0,9

0,6

Figuur 5.4.2 toont het waargenomen en berekende sedimentatievolume in de zandwinput ter plaatse van
Oosterbierum achterin het Vliebekken. Deze zandwinput was gelegen in een ondiepe geul nabij de kust van
Oosterbierum. De lokale bodem buiten de put is ca. -1,5 m NAP. Dit is ca. 0,2 m beneden LAT. De gebruikte
slibconcentratie is 70 mg/l over de volledige duur van 1 jaar. De put loopt in een tijdsbestek van ca. 1 jaar
weer vol met sediment. De calibratiewaarde van de zandtransportformule is 0,6 (standaardwaarde= 1). De
gebruikte zandtransportformule geeft dus ca. 40% te hoge waarden. Dit is in rekening gebracht door alle
zandtransporten met 0,6 te vermenigvuldigen.
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Figuur 5.4.3 toont het waargenomen en berekende sedimentatievolume in de zandwinput aan de zuidrand
van de Griendplaat ongeveer halverwege het Vliebekken. Deze zandwinput was gelegen langs de ondiepe
plaatrand aan de zuidkant van de Griendplaat. De lokale bodem buiten de put is ca. -0,2 m NAP.
De gebruikte slibconcentratie is 50 mg/l over de volledige duur van 5 jaar. De calibratiewaarde van de
zandtransportformule is 0,6 (standaardwaarde= 1). In de beginfase verloopt de berekende sedimentatie
wat te langzaam en in de latere fase wat te snel.
De resultaten van de uitgevoerde simulaties zijn voldoende betrouwbaar om het SEDPIT-model te kunnen
toepassen voor het berekenen van de sedimentatie in de bodemdalingsput in de Ballastplaat. Op basis van
de twee calibratieberekeningen wordt de onnauwkeurigheid van het model geschat op ca. 30%.
Sedimentatie volume (m3)
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500000
400000
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200000

Berekende sedimentatie
Gemeten sedimentatie
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Maximaal putvolume
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Figuur 5.4.2

Sedimentatie in zandwinput Oosterbierum

Sedimentatie volume (m3)
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Figuur 5.4.3

Sedimentatie in zandwinput Griend
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Sedimentatieberekening met SEDPIT-model voor bodemdalingsput op Ballastplaat

5.5.1 Algemeen
De bodemdalingsschotel ligt voor een groot deel in het gebied van de Ballastplaat (Vliebekken). Het totale
plaatoppervlak in het Vlie is ca. 275 km2. De Ballastplaat in het Vlie heeft een geschat oppervlak van ca. 50
km2 (5000 ha; ca. 20% van het totale plaatoppervlak in het Vlie). De hoogte van de Ballastplaat varieert van
ca. 0,5 m boven LAT (-0,8 m NAP) aan de randen tot ca. 1,5 m boven LAT (+0,2 m NAP) in het centrum van
de plaat.
Volgens Arcadis (2013) bedraagt het totale bodemdalingsvolume (Vb) ca. 12 miljoen m3 over een periode
van (N) 20 tot 30 jaar. Het oppervlak (Ab) van de bodemdalingsschotel bedraagt ca. 20 km2.
De gemiddelde jaarlijkse bodemdaling is dan: δb= Vb/(NAb) = 12 106/(25x20 106) = 0,025 m/jaar.
De bodemdalingsschotel is geschematiseerd tot een vierkante ondiepe put met lengte Lb= (Ab)0.5 = (20)0.5 =
4,4 km en diepte δb= 0,024 m. Het putvolume is ca. 480.000 m3/jaar. In werkelijkheid zal de jaarlijkse
bodemdaling variëren van 0 aan de rand van de put tot ca 0,05 m in het midden van de put.
Volgens de winvergunningsaanvraag van Frisia (2015) bedraagt het volume van de bodemdalingskom ca. 11
miljoen m3. De maximale zoutwinningssnelheid ligt tussen 1,35 en 1,56 miljoen ton/jaar of 0,62 en 0,72
miljoen m3/jaar (bij een soortelijke gewicht van 2,16 ton/m3 voor zout).
Bij de berekeningen is uitgegaan van een gemiddeld bodemdalingsvolume van 0,48 miljoen m3/jaar. Bij
hogere waarden kunnen de berekeningsresultaten lineair worden verhoogd.
Figuur 5.5.1 toont het winvergunningsgebied met daarin twee mogelijke posities van de
bodemdalingsschotel (rode cirkels):
A. 100% in de Ballastplaat (noordelijke ligging).
B. 50% in de Ballastplaat en 50% in de aangrenzende geulen (zuidelijke ligging);

Noordelijke
ligging
3 km
Wingebied

Zuidelijke
ligging

Figuur 5.5.1

Bodemdalingsschotel ter plaatse van Ballastplaat
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5.5.2 Bodemdalingsput geheel op de Ballastplaat (P1 en P2); noordelijke ligging
Bij een noordelijke ligging is de bodemdalingsput met een diameter van ca. 4400 m volledig op de
Ballastplaat gesitueerd. De put wordt in twee helften (P1 en P2, zie Figuur 5.5.2) verdeeld met een diepte
0,025 m.
De helft P1 met een oppervlak van ca 10 km2 (lang 2200 m, breed 4400 m) ligt op het hoge deel van de
plaat en wordt over de plaat aangestroomd tijdens vloed. De lokale bodem is verondersteld te liggen op 0,3 m NAP. De maximale waterstand ten opzichte van NAP is 0,9 m. De maximale waterdiepte tijdens vloed
is dan 1,2 m. Tijdens eb is de plaat droog. De maximale stroomsnelheid is ca 0,4 m/s. De slibconcentratie is
aangenomen op 100 mg/l (constant over het getij). De stroomsnelheid en de slibconcentratie zijn de
belangrijkste parameters voor de sedimenttransporten.
De helft P2 met een oppervlak van ca 10 km2 (lang 2200 m; breed 4400 m) ligt op het lage deel van de plaat
en wordt vanuit de geul aangestroomd tijdens vloed, zie Figuur 5.5.2. De lokale bodem is verondersteld te
liggen op -0,5 m NAP. De maximale waterstand ten opzichte van NAP is 0,9 m. De maximale waterdiepte
tijdens vloed is dan 1,4 m. Tijdens eb is de plaat droog. De maximale stroomsnelheid is 0,6 m/s. De
slibconcentratie is aangenomen op 100 mg/l (constant over het getij).
De invoerdata voor de bodemdalingsput op de Ballastplaat voor dagelijkse en stormcondities zijn gegeven
in Tabel 5.5.1. Tijdens vloed staat er water, terwijl de plaat droog is tijdens laagwater, zie Figuur 5.5.3.
Tijdens storm is er een waterstandsverhoging van 1 m verondersteld. De stroomsnelheden zijn verhoogd
tot maximaal 1 m/s. De golfhoogte is verhoogd tot Hs= 0,75 m met periode van 7 s. De slibconcentraties zijn
verhoogd tot 200 mg/l.

Vloed

P1
P2
4400 m
Vloed
4400 m

Figuur 5.5.2

Noordelijke bodemdalingsschotel ter plaatse van Ballastplaat
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Figuur 5.5.3

Dwarsdoorsnede over Ballastplaat met bodemdalingsput P2

Invoerparameters

Puthelft P1
Dagelijks
Stroomsnelheden tijdens
vloed; eb
vloed en eb bij gemiddeld
2 uur met 0,1;
0
tij (m/s)
2 uur met 0,3;
0
2 uur met 0,4;
0
Getijwaterstanden tijdens
2 uur met 0,3;
0
vloed en eb bij gemiddeld tij
2 uur met 0,6;
0
(m)
2 uur met 0,9;
0
3
Slibconcentratie (kg/m )
0,1
Relatieve golfhoogte γ=Hs/h (-) 0,3
Golfperiode (s)
6
Waterdiepte buiten put (m)
0,3 tot NAP
Lokale Bodem op
-0,3 m NAP
Putdiepte ten opzichte van 0,025
lokale bodem (m)
Putbreedte en putlengte
4400; 220
Zanddiameters d50, d90 (mm)
0,125; 0,25
0,1; 0,2
Percentage slib in bodem (-)
0,8
Dichtheid water en sediment 1020; 2650
(kg/m3)
Bezinksnelheid zand (m/s)
0,012; 0,009
Bezinksnelheid slib (m/s)
0,005

Storm
vloed; eb
0,2;
0,2
0,6;
0,4
0.8;
0,6
0,3; -0,3
0,6; -0,6
0,9; -0,9
0,2
0,8
7
1,3
L.B op
-0,3 m NAP
0,025

Puthelft P2
Dagelijks
vloed; eb
0,2;
0
0,4;
0
0,6;
0
0,3;
0
0,6;
0
0,9;
0
0,1
0,3
6
0,5
L.B. op
-0,5 m NAP
0,025

Storm
vloed; eb
0,3 ; 0,2
0,8;
0,6
1.0;
0,8
0,3; -0,3
0,6; -0,6
0,9; -0,9
0,2
0,8
7
1,5
L.B. op
-0,5 m NAP
0,025

4400; 2200
0,125; 0,25
0,1; 0,2
0,8
1020; 2650

2200; 4400
0,125; 0,25
0,1; 0,2
0,8
1020; 2650

2200; 4400
0,125; 0,25
0,1; 0,2
0,8
1020; 2650

0,012; 0,009 0,012; 0,009
0,005
0,005

0,012; 0,009
0,005

Bodemruwheid (m)
0,01
0,01
0,01
0,01
Bulkdichtheid sediment in automatisch
automatisch automatisch automatisch
bodem
Calibratiefactor zandtransport 0,6
0,6
0,6
0,6
Table 5.5.1
Invoergegevens van SEDPIT-model; noordelijke ligging van put Ballastplaat
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De resultaten van de sedimentatieberekeningen met het SEDPIT-model voor dagelijkse en stormcondities
zijn gegeven in Tabel 5.5.2. Er zijn verschillende parameterwaarden gebruikt om de mogelijke variaties af te
schatten. Het zand zal volledig bezinken in de lange, ondiepe put. Het slib met een geringe bezinksnelheid
van 0,5 mm/s zal niet volledig bezinken.
Uit de resultaten blijkt:
P1: dagelijkse sedimentatie = 200 ± 30% m3/dag; percentage slib varieert tussen 50% en 90%.
P1: stormsedimentatie
= 5000 ± 20% m3/dag; percentage slib is 0%.
P2: dagelijkse sedimentatie = 650 ± 20% m3/dag; percentage slib varieert tussen 0% en 40%.
P2: stormsedimentatie
= 14000 ± 20% m3/dag; percentage slib is 0%.
Uitgaande van 360 dagen met normale condities en 5 dagen met zware stormen, bedraagt de totale
jaarlijkse sedimentatie:
P1: 360x200+5x5000 = 100.000 ± 30% m3/jaar; 40% van de maximale putvolume van ca. 240.000 m3/jaar.
P2: 360x650+5x14000= 300.000 ± 20% m3/jaar; 100% van de maximale putvolume van ca. 240.000 m3/jaar.
Het jaarlijkse aanbod van fijn sediment en zand op de rand van de put P1 is van de orde 2,2 miljoen m3/jaar
(dus een grote dynamiek). Daarvan komt er jaarlijks maar ca. 5% in de put terecht. De ‘trapping efficiency’
van het suspensietransport in een ondiepe put van 0,025 m is zeer gering. Dit wordt snel groter bij een
diepere put (10% bij putdiepte van 0,05 m; 20% bij putdiepte van 0,1 m).
De sedimentatielaag in put P1 met een begindiepte van 0,25 m is ca. 0,011 m na 1 jaar. De aanvoer van
zand en slib is dus niet voldoende om de puthelft P1 te vullen.
De aanvoer van zand en slib is net voldoende om de puthelft P2 te vullen, als wordt uitgegaan van de
ondergrens van 240.000 m3/jaar (20% variatie van de invoerparameters).
Uitgaande van een totale onnauwkeurigheid (variatie+modelonnauwkeurigheid) van 50%, bedraagt de
ondergrens van het berekende sedimentatievolume in put P2 ca. 150.000 m3/jaar. Dit is ca. 30% lager dan
het maximale putvolume van 240.000 m3/jaar.
Tijdens windstil weer wordt er relatief veel slib in de put afgezet. Zonder golven kan zand niet of nauwelijks
door de lage vloedstroomsnelheden worden vervoerd.
Tijdens stormcondities bezinkt er alleen fijn zand. Het slib kan dan niet bezinken. Zeer waarschijnlijk zal het
eerder bezonken slib voor een deel weer worden opgewoeld en afgevoerd door de stormgolven.
Tijdens de zomerperioden met weinig wind zal het in de put P1 bezonken sedimentmengsel voor een
belangrijk deel (60% tot 70%) bestaan uit slib. Aan de randen van de put P1 zal voornamelijk zand worden
afgezet door bodemtransport. Op de lange termijn zal het percentage zand toenemen tot ca. 70% en het
percentage slib afnemen tot 30%, omdat er tijdens stormen weer veel slib zal worden uitgespoeld.
Gemiddeld over het jaar zal het in de put P1 en P2 bezonken sedimentmengsel bestaan uit ca. 70% zand en
30% slib conform de oorspronkelijke bodemsamenstelling.
Voor put P1 is er ook een lange termijn berekening gemaakt, zie Tabel 5.5.3.
Na 1 jaar bedraagt de sedimentatie in de put ca. 0,011 m. Er resteert dan 0,025-0,011=0,014 m.
In jaar 2 komt er weer 0,025 m bij door bodemdaling waardoor de beginsituatie weer een put is met diepte
van 0,025+0,014=0,039 m. De jaarsedimentatie is dan 0,019 mm, waardoor er 0,039-0,018=0,02 m resteert
wat een nieuwe beginsituatie geeft van 0,025+0,02=0,045 m in jaar 3.
Dit resulteert uiteindelijk in een evenwichtssituatie na 6 jaar waarbij er jaarlijks een beginput is met een
diepte van ca. 0,05 m en een jaarlijkse sedimentatie van ca. 50% van het beginvolume van de put (0,025 m).
Aan het eind van de winperiode van 20 of 30 jaar resteert er dan een restput P1 van ca. 0,025 m diep met
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een volume van ca. 240.000 m3, die in ca. 3 tot 5 jaar na het beëindigen van de zoutwinning weer zal
worden opgevuld.
Bij een verlaging (onnauwkeurigheid) van de sedimenttransporten op de randen met 50% zal er minder
sedimentatie in de put zijn. De berekende diepte van de restput P1 wordt dan ca. 0,055 m (bovengrens) in
plaats van 0,025 m (gemiddeld).
Invoerparameters

zand d50=0,125 mm; cslib= 0,10 kg/m3;
zand d50=0,100 mm; cslib= 0,10 kg/m3;
zand d50=0,125 mm; cslib= 0,05 kg/m3;
zand d50=0,125 mm; cslib= 0,15 kg/m3;
zand d50=0,125 mm; cslib= 0,10 kg/m3;

γ=Hs/h=0,3
γ=Hs/h=0,3
γ=Hs/h=0,3
γ=Hs/h=0,4
γ=Hs/h=0,2

Put P1
Dagelijkse
sedimentatie
(m3/dag)
zand slib
totaal
70
170 240
85
170 255
70
80
150
130
0
130
25
200
225

Put P2
Dagelijkse
sedimentatie
(m3/dag)
zand
slib
totaal
515
175
690
610
175
785
515
85
600
805
0
805
290
215
505

Invoerparameters

Put P1
Put P2
Storm sedimentatie
Storm sedimentatie
(m3/dag)
(m3/dag)
zand
slib totaal zand
slib
totaal
3
3990
0
3990
12660
0
12660
zand d50=0,125 mm; cslib= 0,20 kg/m ; γ=Hs/h=0,8
3
4650
0
4650
14000
0
14000
zand d50=0,100 mm; cslib= 0,20 kg/m ; γ=Hs/h=0,8
3
2590
0
2590
8800
0
8800
zand d50=0,125 mm; cslib= 0,15 kg/m ; γ=Hs/h=0,6
5700
0
5700
17200
0
17200
zand d50=0,125 mm; cslib= 0,30 kg/m3; γ=Hs/h=1.0
Tabel 5.5.2
Sedimentatievolumes voor bodemdalingsput P1 en P2 geheel op de Ballastplaat
Jaar

Putdiepte aan het
begin van het jaar
(cm)
2,5
2,5+1,4=3,9
2,5+2,0=4,5
2,5+2,3=4,8
2,5+2,4=4,9
2,5+2,5=5,0
2,5=2,5=5,0
2,5=2,5=5,0

Sedimentatielaag
in put berekend
met SEDPIT
(cm)
1,1
1,9
2,2
2,4
2,4
2,5
2,5
..

Putdiepte aan het
eind van het jaar
(cm)
1,4
2,0
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
..

1
2
3
4
5
6
7
8
....
25
2,5+2,5=5,0
2,5
2,5
Tabel 5.5.3
Lange termijn sedimentatie in ondiepe bodemdalingsput P1 op de Ballastplaat
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5.5.3 Bodemdalingsput half op de Ballastplaat (P3); zuidelijke ligging
Bij een zuidelijke ligging van de bodemdalingsput in het winvergunningsgebied ligt de put voor 50%
(puthelft P3) op de Ballastplaat en voor 50% (puthelft P4) in het geulengebied bij de Pollendam zuidelijk van
de Ballastplaat.
Het deel P3 van de put op de Ballastplaat heeft een oppervlak van 10 km2 (lengte=2200 m en breedte=4400
m) en ligt op het lage deel van de Ballastplaat (lokale bodem op -0,5 m NAP). Deze situatie is vergelijkbaar
aan put P2. Tijdens vloed staat er water, terwijl de plaat droog is tijdens eb. De maximale stroomsnelheid
tijdens vloed is ca 0,6 m/s.
De invoerdata voor de bodemdalingsput op de Ballastplaat voor dagelijkse en stormcondities zijn
vergelijkbaar aan de waarden gegeven in Tabel 5.5.1.
De resultaten van de sedimentatieberekeningen met het SEDPIT-model voor put P3 voor dagelijkse en
stormcondities zijn vergelijkbaar aan de waarden gegeven in Tabel 5.5.2.
De aanvoer van zand en slib is net voldoende om het putdeel op de Ballastplaat te vullen als wordt
uitgegaan van de ondergrens van 240.000 m3/jaar (20% variatie van de invoerparameters).
Uitgaande van een totale onnauwkeurigheid (inclusief modelonnauwkeurigheid) van 50%, bedraagt de
ondergrens van het berekende sedimentatievolume ca. 150.000 m3/jaar. Dit is ca. 30% lager dan het
maximale putvolume van 240.000 m3/jaar.

P3
Vloed
Vloed

P4

4400 m

4400 m

Figuur 5.5.4

Zuidelijke bodemdalingsschotel ter plaatse van Ballastplaat
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5.5.4 Bodemdalingsput half in geulengebied (P4); zuidelijke ligging
Bij een zuidelijke ligging van de bodemdalingsput in het winvergunningsgebied ligt de put voor 50% in het
geulengebied (vaargeul langs Pollendam) zuidelijk van de Ballastplaat. Het deel P4 van de put in het
geulengebied heeft een oppervlak van 10 km2 (lengte=4400 m en breedte=2200 m).
De invoerdata voor de bodemdalingsput voor dagelijkse en stormcondities zijn gegeven in Tabel 5.5.4. De
lokale bodem ligt op ca -1,5 m NAP. De maximale waterstand ten opzichte van NAP is 0,9 m. De maximale
waterdiepte tijdens vloed is dan 2,4 m. De maximale stroomsnelheid is ca. 0,6 m/s tijdens vloed en 0,5 m/s
tijdens eb. De slibconcentratie is aangenomen op 100 mg/l (constant over het getij).
Invoerparameters

Puthelft P4
Dagelijks condities
Stormcondities
vloed; eb
vloed; eb
Stroomsnelheden tijdens vloed en eb bij gemiddeld 2 uur met 0,1;
0,1
2 uur met 0,3 ; 0,2
tij (m/s)
2 uur met 0,4;
0,3
2 uur met 0,8;
0,6
2 uur met 0,6;
0,5
2 uur met 1.0;
0,8
Getijwaterstanden tijdens vloed en eb bij gemiddeld 2 uur met 0,3; -0,3
2 uur met 0,3; -0,3
tij (m)
2 uur met 0,6; -0,6
2 uur met 0,6; -0,6
2 uur met 0,9; -0,9
2 uur met 0,9; -0,9
3
Slibconcentratie (kg/m )
0,1
0,2
0,3
0,8
Relatieve golfhoogte γ=Hs/h (-)
Golfperiode (s)
6
7
Waterdiepte buiten put tot NAP (m)
1,5
2,5
Lokale bodem op -1,5 m NAP
Putdiepte ten opzichte van lokale bodem (m)
0,024
0,024
Putbreedte en lengte (m)
2200; 4400
2200; 4400
Zanddiameters d50, d90 (mm)
0,125; 0,25
0,125; 0,25
0,100; 0,2
0,100; 0,2
Percentage slib in bodem (-)
0,8
0,8
3
Dichtheid water en sediment (kg/m )
1020; 2650
1020; 2650
Bezinksnelheid slib en zand (m/s)
0,0005; 0,012
0,0005; 0,012
0,0005; 0,009
0,0005; 0,009
Bodemruwheid (m)
0,01
0,01
Bulkdichtheid sediment in bodem
automatisch
automatisch
Calibratiefactor zandtransport
0,6
0,6
Table 5.5.4
Invoergegevens van SEDPIT-model; puthelft P4 in geulengebied zuidelijk van Ballastplaat
De resultaten van de sedimentatieberekeningen voor put P4 met het SEDPIT-model voor dagelijkse en
stormcondities zijn gegeven in Tabel 5.5.5. Er zijn verschillende parameterwaarden gebruikt om de
mogelijke variaties af te schatten.
Uit de resultaten blijkt:
• dagelijkse sedimentatie = 750 ± 30% m3/dag;
• stormsedimentatie
= 6000 ± 20% m3/dag.
Uitgaande van 360 dagen met normale condities en 5 dagen met zware stormen, bedraagt de totale
jaarlijkse sedimentatie: 360x750 + 5 x 6000= 300.000 ± 30% m3/jaar.
Dit is meer dan het maximum putvolume van ca. 240.000 m3/jaar.
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De aanvoer van zand en slib is net voldoende om de bodemdalingsput P4 te vullen, als wordt uitgegaan van
de ondergrens van 240.000 m3/jaar (20% variatie).
Uitgaande van een totale onnauwkeurigheid (variatie+modelonnauwkeurigheid) van 50%, bedraagt de
ondergrens van het berekende sedimentatievolume ca. 150.000 m3/jaar. Dit is ca. 30% lager dan het
maximale putvolume van 240.000 m3/jaar.
Invoerparameters
zand d50=0.125 mm; cslib= 0,10 kg/m3; γ=Hs/h=0,3
zand d50=0,100 mm; cslib= 0,10 kg/m3; γ=Hs/h=0,3
zand d50=0.125 mm; cslib= 0,05 kg/m3; γ=Hs/h=0,3
zand d50=0.125 mm; cslib= 0,15 kg/m3; γ=Hs/h=0,4
zand d50=0.125 mm; cslib= 0,10 kg/m3; γ=Hs/h=0,2

Dagelijkse sedimentatie
(m3/dag)
zand
slib
totaal
610
170
780
690
75
765
615
75
690
1000
0
1000
315
205
520

Invoerparameters

Storm sedimentatie
(m3/dag)
zand
slib
totaal
3
5100
0
5100
zand d50=0,125 mm; cslib= 0,20 kg/m ; γ=Hs/h=0,8
5500
0
5500
zand d50=0,100 mm; cslib= 0,20 kg/m3; γ=Hs/h=0,8
3
3360
0
3360
zand d50=0,125 mm; cslib= 0,15 kg/m ; γ=Hs/h=1,0
3
7200
0
7200
zand d50=0,125 mm; cslib= 0,30 kg/m ; γ=Hs/h=0,6
Tabel 5.5.5
Sedimentatievolumes voor bodemdalingsput P4 in geulengebied zuidelijke Ballastplaat
5.6

Conclusies

Om een indruk te krijgen van de sedimentatie in een geschematiseerde bodemdalingsput op de Ballastplaat
is het eenvoudige sedimentatiemodel SEDPIT, gebaseerd op fysische sedimentatieprincipes, toegepast.
Aangetoond is dat dit model de sedimentatie in twee vroegere zandwinputten in ondiep water in de
Waddenzee kan simuleren met een totale onnauwkeurigheid (inclusief randvoorwaarden) van ca. 30%. Dit
model voorspelt dat de sedimentatie in een bodemdalingsput op het hoge deel van de Ballastplaat
onvoldoende is om de jaarlijkse bodemdaling van orde 25 mm/jaar over een gebied van ca. 10 km2 te
kunnen vereffenen. Het jaarlijkse tekort in de beginperiode van de bodemdaling is van de orde 10 mm/jaar
over een oppervlak van ca. 10 km2. Dit is veel meer dan de jaarlijkse zeespiegelstijging.
Bij een noordelijke ligging van de bodemdalingsschotel zal er over de winningsperiode van ca. 25 jaar een
ondiepe put (restput) op het hoge deel van de Ballastplaat ontstaan met een diepte van ca. 0,025 m
(tijdsberekening) over een oppervlak van 10 km2 (1000 ha; ca. 20% van de totale Ballastplaat van 5000 ha).
De dalings/stijgingssnelheid van het getij op de Ballastplaat is ca. 5 mm per minuut. De restputdiepte van
0,025 m is equivalent met een dalings/stijgingsduur van ca. 5 minuten.
Tijdens stijgend water zal er dus minimaal een oppervlak van 1000 ha gedurende 5 minuten minder
beschikbaar zijn op de Ballastplaat.
Tijdens dalend water zal er een laag water (van 20 tot 30 mm) in de put kunnen blijven staan dat via
infiltratie door de bodem zal moeten worden afgevoerd. Bij aanwezigheid van slib in de bodem is de
doorlatendheid relatief gering en zal het infiltratieproces langzaam verlopen (ca. 20 tot 30 mm/uur voor
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kleihoudend zand; www.eijkelkamp.com). Dus, de droogvaltijd van ca. 1000 ha van de Ballastplaat wordt
met ca. 2 uur per dag verminderd bij aanwezigheid van een ondiepe put van ca. 25 mm diep.
Gedurende 8 uur per etmaal is de waterstand lager dan -0,3 m NAP. Het hoge deel van de Ballastplaat
boven -0,3 m NAP (1 m boven LAT) omvat ca. 5000 ha. De totale droogvaltijd van dit hoge deel van de
Ballastplaat is dus ca. 8 uur per etmaal. Dus, op ca. 20% (1000 ha) van de Ballastplaat zal de droogvaltijd
met ca. 25% worden verminderd van 8 tot 6 uur, als er een ondiepe put aanwezig is waaruit het water via
infiltratie in de bodem zal moeten worden afgevoerd.
Na het beëindigen van de zoutwinning zal het nog ca. 3 tot 5 jaar duren voordat de put (met diepte van
0,025 m; volume=250.000 m3) op het hoge deel van de Ballastplaat weer volledig is opgevuld met
sediment.
Bij een zuidelijke ligging van de bodemdalingschotel zal de jaarlijkse sedimentatie in een put op het lage
deel van de Ballastplaat en in het geulengebied zuidelijk van de Ballastplaat naar verwachting wel
voldoende zijn om de bodemdaling jaarlijks te vereffenen.
Bij een middenligging (meest waarschijnlijke winningssituatie) van de bodemdalingsschotel zal er op het
hoge deel van de Ballastplaat een restput met een diepte van orde 0,01 m kunnen ontstaan. In dit geval zal
op ca. 20% van de Ballastplaat de droogvaltijd met ca. 10% per etmaal worden verminderd.
Het sedimentatiemateriaal komt uit de directe omgeving van de bodemdalingsschotel en zal daar een
vermindering van de jaarlijkse groei van de platen veroorzaken.
Onzekerheden
Op basis van de verificatie van het SEDPIT-model aan de meetgegevens van de zandwinputten (zie 5.3)
bedraagt de nauwkeurigheid van dit model ca. 30%. De totale onnauwkeurigheid inclusief de
onnauwkeurigheid van de randvoorwaarden wordt geschat op ca. 50%.
Bij verlaging van de sedimenttransporten op de randen van de put met 50%, neemt de diepte van een
restput met noordelijke ligging (P1) toe van ca. 0,025 m (gemiddeld) tot ca. 0,055 m (bovengrens).
De diepte van een restput met middenligging neemt toe van ca. 0,01 m (gemiddeld) tot ca. 0,025 m
(bovengrens).
Opgemerkt moet worden dat de bodemdalingsschotel is geschematiseerd tot een ondiepe put met een
vlakke bodem die door sedimentatie als geheel omhoog gaat. In werkelijkheid zal de put vanuit de randen
door bodemtransport langzaam worden opgevuld terwijl de opvulling door suspensief transport verder weg
van de randen langzamer zal verlopen. Ter plaatse van de randen kunnen er kleine erosiekuiltjes ontstaan
door lokale effecten (intree- en uittreestromingen). De bodem van de schotel zal dus een onregelmatig
patroon met kuilen en bulten (vertikale variatie van ca. 0,05 tot 0,1 m ten opzichte van schotelbodem)
vertonen.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op basis van een analyse van eerder onderzoek van Arcadis en nieuw aanvullende onderzoek worden de
volgende conclusies (van de auteur dezes) gegeven.
6.1

Beoordeling van Arcadis-onderzoek/rapporten

1. De opsomming van het zandaanbod en de zandvraag voor het Marsdiep- en het Vliebekken (zie Figuur
2.3.2) geeft onvoldoende inzicht in de zandbalans van deze getijdebekkens, omdat de netto
zandimportcapaciteit van de zeegaten niet is beschouwd. Bovendien is het zandaanbod te groot geschat
omdat er is uitgegaan van de maximale kustachteruitgang van 8 m/jaar (blz 69 van Rapport ’Meegroeien
en de gebruiksruimte...’; Arcadis 2010), die slechts hier en daar is opgetreden. De gemiddelde waarde van
de langjarige kustachteruitgang van ca. 4 m/jaar geeft een betere schatting van de kustachteruitgang langs
de aangrenzende kusten en het daarmee samenhangende zandaanbod.
2. Op basis van het overzicht van het maximale zandaanbod en zandvraag (zie Figuur 2.3.2) is de kritische
zeespiegelstijging (maximale zeespiegelstijging die de platen kunnen volgen of meegroeivermogen) gesteld
op 5 mm/jaar voor het Marsdiep- en het Vliebekken. Dit getal vertegenwoordigt een soort theoretische
bovengrens gebaseerd op een kustachteruitgang van 8 m/jaar (constant in plaats en tijd). Het is geen
realistische waarde, omdat de netto zandimportcapaciteit van de zeegaten niet in de beschouwing is
meegenomen. Bij een dergelijke waarde van 5 mm/jaar gaat er ca. 5,5 miljoen m3/jaar sediment door het
zeegat van het Marsdiep en ca. 4,8 miljoen m3/jaar door het zeegat van het Vlie. Er is geconcludeerd dat
het bruto sedimenttransport voldoende is om deze hoeveelheden te transporteren. Niet de bruto
transporten, maar de netto transporten zijn bepalend voor de hoeveelheid sediment die per saldo naar
binnen kan worden getransporteerd. De netto sedimentimporten door de zeegaten Marsdiep en Vlie zijn
niet onderzocht.
Het meegroeivermogen van de bekkens is beschouwd zonder onderscheid te maken in het
meegroeivermogen van de platen en geulen. Uit de meetgegevens blijkt dat de platen in het Marsdiep net
de huidige zeespiegelstijging van ca. 2 mm/jaar kunnen volgen. Daar is dus geen extra ruimte beschikbaar
voor bodemdaling. De platen in het Vlie vertonen wel veel extra groei bovenuit de huidige
zeespiegelstijging.
3. Op basis van resultaten van het ASMITA-model wordt geconcludeerd dat de kritische zeespiegelstijging
ca. 4,8 mm/jaar is voor het Marsdiepbekken en ca. 5,9 mm/jaar voor het Vliebekken. Met bodemdaling
door zoutwinning ligt de maximale zeespiegelstijging die de platen kunnen volgen voor het Vlie tussen de
5,9 en 6,2 mm/jaar en voor het Marsdiep tussen 4,8 en 5,1 mm/jaar, afhankelijk van het aangenomen
scenario. Volgens de ASMITA-berekeningen is de zeespiegelstijging die de platen kunnen volgen mét
bodemdaling dus groter dan zónder bodemdaling. Dit onlogische resultaat is het gevolg van de respons van
het model op de verstoring. De modelresultaten worden in belangrijke mate bepaald door de opgelegde
(door de modelgebruiker opgelegd) evenwichtsvolumes. De evenwichtsvolumes zijn door ijking bepaald.
De ijking voor het Vliebekken is niet correct, omdat de door Arcadis gebruikte sedimentvolumes van de
buitendelta van het Vlie toenemen in de periode van 1933 tot 2000, wat niet in overeenstemming is met
onderzoeksgegevens van Deltares (vergelijk Figuur 2.3.5rechts en Figuur 3.2.1).
De gepresenteerde resultaten van het ASMITA-model geven geen inzicht in de netto sedimentimport die
nodig is om de uitwisseling van sediment tussen de buitendelta en de platen en geulen in het binnengebied
te bewerkstelligen. Deze informatie uit het ASMITA-model is niet opgenomen in de rapporten, waardoor
niet kan worden beoordeeld of de netto sedimentimporten volgens het ASMITA-model realistisch zijn. Op
deze wijze gepresenteerd, is het ASMITA-model een ‘blackbox’ zonder terugkoppeling naar de fysische
zandtransporten.
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4. Om een kwantitatieve uitspraak te doen over de snelheid waarmee de sedimentatie ter plaatse van de
bodemdalingsschotel op de Ballastplaat kan plaatsvinden, wordt er gebruik gemaakt van observaties en
afgeleide relaties voor de opvulsnelheid van zandwinputten. Volgens deze gegevens kan de snelheid
waarmee zandwinputten worden opgevuld met sediment, worden benaderd door: Vput,t = Vput,o e-t/τ, met τ=
karakteristieke responsietijd voor het opvullen van een zandwinput.
De beschikbare relaties zijn door Arcadis toegepast om te berekenen hoe groot de responsietijd τ is voor
een bodemdalingsschotel zoals die in een jaar ontstaat. Daarna wordt de τ-waarde gebruikt om te
berekenen met hoeveel sediment de bodemdalingsschotel is gevuld. Om een veilige en conservatieve
berekening uit te voeren, is er een schotel gekozen met een bodemdalingsvolume dat overeenkomt met de
jaarlijkse bodemdaling in de gehele schotel, die overal een maximale daling van 5 cm/jaar vertoont. Als
deze ondiepe schotel een responsietijd heeft die veel kleiner is dan een jaar, dan kan de schotel volledig in
een jaar worden gevuld. In dat geval kan worden geconcludeerd dat er voldoende lokaal
meegroeivermogen is om de bodemdaling te vereffenen. De door Arcadis berekende waarde is: τ= 0,334
jaar. Dit is dus ruim minder dan de periode van 1 jaar waarin de bodemdaling plaatsvindt. Met deze waarde
kan worden berekend dat na 1 jaar ca. 95% van de aangenomen bodemdalingsput is gevuld met sediment.
In werkelijkheid vindt de maximale bodemdaling van 5 cm/jaar slechts in een klein centraal deel van de
schotel plaats. De aanpassing van een minder diepe schotel zal dus sneller plaatsvinden volgens Arcadis.
Deze methode is volgens de auteur dezes een zeer groffe methode zonder veel fysica waarbij volledig op
empirische gegevens wordt vertrouwd. Een dergelijke methode kan eigenlijk alleen worden toegepast als
de bodemdalingsput binnen het oorspronkelijke databestand ligt (interpolatie). De data en de formule van
τ zijn geldig voor sedimentatie in relatief diepe zandwinputten, waarbij het sedimentatieproces in de
beginfase relatief snel verloopt. Er is niet onderzocht of de gebruikte formule ook geldt voor een ondiepe
bodemdalingsput op het hoge deel van de Ballastplaat waar de stroomsnelheden relatief laag zijn (< 0,4
m/s volgens waterbewegingsmodel van Arcadis). De gebruikte formule geeft geen inzicht of er bij dergelijke
lage stroomsnelheden wel voldoende sedimenttransport kan optreden. Arcadis toont wel aan dat de lokale
bodemschuifspanningen groter zijn dan de kritieke waarden bij begin van beweging.
Bovengenoemde functie voor τ is niet correct toegepast door Arcadis, waardoor de berekende waarde van
τ veel te klein is (factor 4). Daardoor is de berekende sedimentatie ook veel te hoog (factor 5).
6.2

Resultaten van aanvullend onderzoek

1. Uit een nadere analyse van de beschikbare meetgegevens van het Marsdiep en het Vliebekken in de
periode van 1933 tot 2000 met een zeespiegelstijging van ca. 2 mm/jaar blijkt het volgende:
Marsdiep:

Sedimentatie in het bekken (met zandwinning 0,8 miljoen m3/jaar) ≅ 3 miljoen m3/jaar
Sedimentatie van de platen ten opzichte van GLW ≅ 0 mm/jaar
Sedimentatie van de geulen ten opzichte van GLW ≅ 2,7 mm/jaar
Erosie van de buitendelta ≅ 3 miljoen m3/jaar
Netto zandtransport door de keel van het zeegat ≅ 3,8 miljoen m3/jaar
Netto slibtransport door de keel van het zeegat ≅ 0,8 miljoen m3/jaar

Vlie:

Sedimentatie in het bekken (met zandwinning 0,5 miljoen m3/jaar) ≅ 3,8 miljoen m3/jaar
Sedimentatie van de platen ten opzichte van GLW ≅ 4,1 mm/jaar
Sedimentatie van de geulen ten opzichte van GLW ≅ 6,1 mm/jaar
Erosie van de buitendelta ≅ 1,8 miljoen m3/jaar
Netto zandtransport door de keel van het zeegat ≅ 2,8 miljoen m3/jaar
Netto slibtransport door de keel van het zeegat ≅ 0,6 miljoen m3/jaar
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Het geschatte netto sedimenttransport door de zeegaten is in goede overeenstemming met de
waargenomen jaarlijkse sedimentatie in het bekken en is groter dan de waargenomen jaarlijkse erosie van
de buitendelta, omdat er ook sediment wordt geërodeerd van de aangrenzende kustdelen.
De platen in het Marsdiep kunnen net de huidige zeespiegelstijging volgen (geen extra groei). De platen in
het Vlie vertonen aanzienlijke groei bovenuit de huidige zeespiegelstijging. Zonder zandwinning zou de
sedimentatie in de bekkens hoger zijn geweest.
2. Op basis van het geschatte netto sedimenttransport door de zeegaten (werkelijke aanbod van sediment)
met bijbehorende onzekerheid van ca. 30% kan worden bepaald wat de kritische zeespiegelstijging is
(Figuur 2.3.2). Dit geeft een kritische zeespiegelstijging van ca. 3,5 (±30%) mm/jaar voor beide bekkens.
Deze waarde heeft betrekking op het gehele bekken zonder onderscheid te maken tussen platen en geulen.
Deze waarde is aanzienlijk lager dan de waarde van 5 mm/jaar aangenomen door Arcadis (2010).
3. Het gedrag van de platen en geulen in het Vlie tussen 1933 en 2000 met een zeespiegelstijging van ca. 2
mm/jaar kan redelijk door het SEDBOX-gedragsmodel worden gesimuleerd op basis van het geschatte netto
sedimentimport door het zeegat. De toename van het plaatvolume in het Vlie in de meest recente periode
tussen 1980 en 2000 wordt enigszins onderschat, maar de berekende waarden liggen wel in het
onzekerheidsgebied van de meetwaarden. Ook het gedrag van de platen en geulen in het Marsdiep tussen
1933 en 2000 kan vrij redelijk worden weergegeven met het SEDBOX-model.
Met het gedragsmodel SEDBOX (en ook ASMITA) kan niet worden aangegeven welke individuele platen
zullen sedimenteren en welke platen eventueel zullen eroderen. Wel kan worden verwacht dat de
meerderheid van de platen zal groeien.
4. Uit de resultaten van het SEDBOX-model voor het plaatvolume in het Vliebekken in de situatie met
bodemdaling (ca. 0,5 miljoen m3/jaar over 25 jaar) op de platen en de huidige zeespiegelstijging van ca. 2
mm/jaar blijkt dat het plaatgebied als geheel nog licht zal stijgen (vertraagde groei) met ca. 0,02 miljoen
m3/jaar (equivalent met 0,07 mm/jaar; plaatoppervlak van 275 km2) tot aan het einde van de
winningsperiode van ca. 25 jaar. Daarna zal het plaatvolume verder groeien met ca. 0,4 miljoen m3/jaar
(equivalent met 1,5 mm/jaar).
De berekende kritische zeespiegelstijging bedraagt ca. 3,5 mm/jaar (Figuur 4.4.1). Bij een grotere
zeespiegelstijging zal het plaatvolume in het Vlie gaan afnemen. Bij een zeespiegelstijging tussen 2 en 3,5
mm/jaar blijven de platen in meer of mindere mate groeien, zij het dat de groei is vertraagd. De kritische
zeespiegelstijging van 3,5 mm/jaar is gelijk aan de eerdergenoemde waarde onder punt 2.
5. Om een indruk te krijgen van de sedimentatie in een geschematiseerde bodemdalingsput op de
Ballastplaat is het eenvoudige sedimentatiemodel SEDPIT, gebaseerd op fysische sedimentatieprincipes,
toegepast. Aangetoond is dat dit model de sedimentatie in twee vroegere zandwinputten in ondiep water
in de Waddenzee kan simuleren met een onnauwkeurigheid van ca. 30%. Dit model voorspelt dat de
sedimentatie in een bodemdalingsput op het hoge deel van de Ballastplaat onvoldoende is om de jaarlijkse
bodemdaling van orde 25 mm/jaar over een gebied van ca. 10 km2 te kunnen vereffenen. Het jaarlijkse
tekort in de beginperiode van de bodemdaling is van de orde 10 mm/jaar over een oppervlak van ca. 10
km2. Dit is veel meer dan de jaarlijkse zeespiegelstijging.
Bij een noordelijke ligging van de bodemdalingsschotel zal er over de winningsperiode van 25 jaar een
ondiepe put (restput) op het hoge deel van de Ballastplaat ontstaan met een totale diepte van ca. 0,025 m
(tijdsberekening) over een oppervlak van 10 km2 (1000 ha; ca. 20% van de totale Ballastplaat).
Rekeninghoudend met alle onzekerheden is de maximale diepte van de restput ca. 0,055 m (bovengrens).
Op ca. 20% (1000 ha) van de Ballastplaat zal de droogvaltijd met ca. 25% worden verminderd van 8 tot 6
uur, als er een ondiepe put van 0,025 m (gemiddeld) aanwezig is waaruit het water via infiltratie in de
bodem zal moeten worden afgevoerd (infiltratietijd van ca. 1 uur; 2x per etmaal).
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Na het beëindigen van de zoutwinning zal het nog ca. 3 tot 5 jaar duren voordat de put (met diepte van
0,025 m; volume=250.000 m3) op het hoge deel van de Ballastplaat weer volledig is opgevuld.
Bij een zuidelijke ligging van de bodemdalingsschotel zal de jaarlijkse sedimentatie in een bodemdalingsput
op het lage deel van de Ballastplaat en in het geulengebied zuidelijk van de Ballastplaat naar verwachting
wel voldoende zijn om de bodemdaling jaarlijks te vereffenen.
Bij een middenligging (meest waarschijnlijke winningssituatie volgens het door Frisia ingediende
winningsplan 2015) van de bodemdalingsschotel zal er op het hoge deel van de Ballastplaat een restput
met een diepte van orde 0,01 m kunnen ontstaan. Rekeninghoudend met alle onzekerheden is de
maximale diepte van de restput ca. 0,025 m (bovengrens).
Uitgaande van een restputdiepte van 0,01 m (gemiddeld) zal op ca. 20% (1000 ha) van de Ballastplaat de
droogvaltijd met ca. 10% per etmaal worden verminderd.
Het is zeer de vraag of de aanwezigheid van een lokale put met diepte van ca. 0,01 tot 0,025 m (afhankelijk
van de ligging van de bodemdalingsschotel) kan worden vastgesteld met de voorgestelde hoogtemetingen
(DGPS; lopend over het wad), omdat de nauwkeurigheid van deze metingen ca. 0,03 m bedraagt.
6.3

Beantwoording vragen van Waddenvereniging/Vogelbescherming/Natuurmonumenten

De Waddenvereniging heeft eerder een aantal vragen geformuleerd met betrekking tot de uitgevoerde
studies. Deze vragen zijn overgenomen uit de verschillende stukken.
Rapport: Passende beoordeling van Arcadis
Er wordt gesteld dat de natuurlijke sedimenttransportprocessen door de zoutwinning niet veranderen en
dat dankzij deze natuurlijke processen de bodemdalingsschotel die onder invloed van de zoutwinning
ontstaat, continu door sedimentatie zal worden opgevuld.
Vraag:
1) Klopt deze stelling en wordt het gestelde met voldoende wetenschappelijke onderbouwing onomstotelijk
naar de huidige stand van de wetenschap bewezen door de achterliggende rapporten en nadere stukken?
Indien ja, gaat deze stelling dan ook op voor zowel het kombergingsgebied Marsdiep en kombergingsgebied
Vlie? Geldt dit meer specifiek ook voor elk afzonderlijk deel van het kombergingsgebied Vlie en het
Marsdiep, waaronder de hooggelegen Ballastplaat?
Antwoord:
De stelling is gedeeltelijk onjuist. Een bodemdalingsput op het hoge deel van de Ballastplaat zal niet volledig
door sedimentatie worden opgevuld. Er zal een restput met diepte van ca. 0,025 m aanwezig zijn tijdens de
winningsperiode en nog kort daarna. Het opvulsediment komt uit de directe omgeving van de put waardoor
daar minder groei zal zijn. Een bodemdalingsput op het lage deel van de plaat en in de geul zuidelijk van de
plaat zal wel volledig door sedimentatie worden gevuld.
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de afname aan wadplaten door zoutwinning en de 'natuurlijke
toename', waarbij sedimentatie in de Waddenzee als een stabiele ontwikkeling wordt gezien. Doordat de
toename in het plaatareaal groter is dan de afname veroorzaakt door zoutwinning zou er volgens de
‘Passende beoordeling’ geen effect zijn.
Vraag 1):
Klopt de stelling uit de ‘Passende beoordeling’ dat de berekende sedimentatiesnelheid op
kombergingsniveau in de Waddenzee als een stabiele ontwikkeling kan worden gezien en wordt dit correct
gemotiveerd door achterliggende rapporten? Is dit vervolgens voldoende om de bodemdaling op
kombergingsniveau in zowel het Marsdiep als het Vlie bij te houden?
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Heeft het hanteren van verschillende oppervlakten voor de kombergingen Vlie en Marsdiep gevolgen voor
de gebruiksruimte binnen het kombergingsgebied Marsdiep en Vlie? (De gehanteerde oppervlakten zijn voor
het Vlie en het Marsdiep respectievelijk 632 en 590 km2 in het ontwerpbesluit en 668 en 712 km2 in de MER).
Antwoord 1):
Het platengebied in het Vliebekken heeft voldoende sedimentatie om de bodemdaling te compenseren bij
een zeespiegelstijging tot ca. 3,5 mm/jaar. De geconstateerde variatie van het beschikbare oppervlak (in de
diverse stukken/rapporten) heeft hierop geen noemenswaardige invloed.
In het platengebied van het Marsdiepbekken is er geen extra ruimte voor bodemdaling door zoutwinning.
De platen kunnen daar net de huidige zeespiegelstijging van 2 mm/jaar bijhouden.
Vraag 2):
Past de zoutwinning bij hantering van deze beide gebruikte oppervlakten, op zichzelf en in cumulatie met
andere volumevergrotende activiteiten (gaswinning, schelpenwinning, vaargeulonderhoud) nog steeds op
elk moment van de vergunde termijn binnen de gebruiksruimte van de afzonderlijke kombergingen?
Antwoord 2):
Wel voor het Vliebekken, niet voor het Marsdiepbekken
Vraag 3):
Is met zekerheid uit te sluiten dat er lokale effecten optreden in de vorm van afname of verlaging van
bestaande wadplaten, voor zowel de wadplaten in het kombergingsgebied Marsdiep als die in het
kombergingsgebied Vlie? Is met wetenschappelijke zekerheid onomstotelijk uit te sluiten dat er
veranderingen in hoogteligging, oppervlakte of sedimentsamenstelling op zullen treden?
Antwoord 3):
Nee, een bodemdalingsschotel op het hoge deel van de Ballastplaat in het Vliebekken zal jaarlijks niet
volledig worden gevuld. De sedimentsamenstelling ter plaatse van de bodemdalingsschotel zal niet
wezenlijk veranderen.
Vraag 4):
Kan de stelling van de natuurorganisaties worden onderschreven dat vanwege het feit dat in de ‘Passende
beoordeling’, de aanvullende stukken daarbij, het MER, de onderliggende stukken daarbij en de overige
stukken niet duidelijk wordt gemaakt wat de gemiddelde verlaging in de bodemdalingsschotel zelf is - er
wordt immers uitgegaan van een gemiddelde daling van het “invloedsgebied”/kombergingsgebied - het niet
vaststaat dat op de Ballastplaat geen sprake zal kunnen zijn van een netto-bodemdaling? Indien ja,
betekent dit dat niet uitgesloten kan worden dat de Ballastplaat verminderd beschikbaar zal zijn ten
gevolge van zoutwinning (in omvang en/of in tijd) als foerageergebied voor wadvogels?
Antwoord 4):
Het kan niet worden uitgesloten dat er op het hoge deel van de Ballastplaat een ondiepe restput aanwezig
zal zijn tijdens de zoutwinningsperiode en nog kort daarna (3 tot 5 jaar)
In het rapport ‘Passende beoordeling’ en onderliggende stukken wordt ook geconstateerd dat ten gevolge
van de bodemdaling en sedimentatie, er geen veranderingen zullen optreden in de samenstelling van de
bodem en de bodemstructuur.
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Vraag 1):
Kan op basis van de in de stukken geleverde onderbouwing met wetenschappelijke zekerheid worden
uitgesloten dat er op geen enkel moment een verandering in samenstelling van de bodem en de
bodemstructuur op zal treden?
Antwoord 1):
Op basis van de aanwezige informatie kan worden geconcludeerd dat de sedimentsamenstelling ter plaatse
van de bodemdalingsschotel niet wezenlijk zal veranderen.
Beslissing op Bezwaarschrift mei 2015
EZ is van mening dat de bodemdaling door zoutwinning in voldoende mate wordt ondervangen door
sedimentatie. Deze informatie is volgens EZ met name gebaseerd op de snelheid waarmee in de jaren '70
zandwinputten in de Waddenzee zich weer opvulden.
Vraag 1):
Is de stelling van de natuurorganisaties te onderschrijven dat de sedimentatie i.v.m. bodemdaling door
zoutwinning zich niet zonder meer kan laten vergelijken met de sedimentatie i.v.m. bodemdaling door
zandwinning, omdat de zandwinning in de jaren '70 gebeurde op en bij laaggelegen platen, terwijl de
Ballastplaat een stabiele hooggelegen wadplaat is die maar gedurende een korte tijdspanne per getij
overstroomt? Is de studie van de opvulling van zandwinputten 1 op 1 te gebruiken voor het bepalen van de
opvulsnelheden van de bodemdalingsschotel door de zoutwinning, gezien het andere volume en de vorm
van de bodemdaling (denk bijvoorbeeld aan het feit dat er bij zandwinning in één keer een diepe put wordt
gemaakt, terwijl er bij zoutwinning sprake is van een geleidelijk proces)?
Antwoord 1):
De waargenomen sedimentatie in de zandwinputten kan niet 1 op 1 worden gebruikt voor de sedimentatie
in een bodemdalingsput op het hoge deel van de Ballastplaat, omdat de bodemdalingsput een zeer ondiepe
put betreft op een droogvallende plaat.
Vraag 2):
Is de stelling van de natuurorganisaties in het bezwaarschrift correct, waarbij wordt gesteld dat de
berekening die in paragraaf 6.1.3 van het achtergrondrapport 'Tijdelijke effecten' is opgenomen en die zou
moeten aantonen dat hooguit sprake is van een gering tijdelijk effect van de bodemdaling, niet deugt? Dit,
omdat is verzuimd om de duur van de bodemdaling in de berekening te betrekken.
Antwoord 2):
Indien de duur van de bodemdaling wordt meegenomen, dan nog is er sprake van een gering tijdelijk effect.
Vraag 3):
Is er ook iets te zeggen over de periode waarin die opvulling plaatsvindt? Oftewel als er sprake is van een
na-ijleffect, hoe lang duurt dat dan?
Antwoord 3):
De tijdsduur van opvulling van een ondiepe restput op het hoge deel van de Ballastplaat is van de orde 3 tot
5 jaar.
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Vraag 4):
Is de aanname en berekening van de natuurorganisaties in het bezwaarschrift correct waarbij uitgaande
van een bodemdaling gedurende een periode van 20 jaar, er ieder jaar een tekort van 37.435 m3 zou
optreden. Cumulatief is er dan na twintig jaar sprake van een tekort van 748.700 m3. Of is de berekening
van EZ in de reactie op het bezwaarschrift correct waarin EZ tot de conclusie komt dat het volume van de
bodemdaling na 20 jaar 47.988 m3 bedraagt?
Antwoord 4):
Nee, deze aanname is niet correct. Het cumulatieve effect is veel minder omdat er relatief meer
sedimentatie zal optreden in een diepere put. Er ontstaat een evenwicht na 5 tot 10 jaar.
EZ hanteert bij haar besluitvorming een gebruiksruimte (meegroeivermogen minus het deel hiervan dat
dient ter compensatie van de stijgende zeespiegel) van 5 mm per jaar. Het oorspronkelijk in het kader van
de PKB (derde nota Waddenzee) geaccepteerde meegroeivermogen voor grote kombergingen zoals Vlie en
Marsdiep bedroeg 3 mm/jaar.
Vraag 1):
Kan op grond van de voorliggende stukken voldoende en correct gemotiveerd worden dat het verhogen van
het meegroeivermogen verantwoord is en dat daarbij nog steeds uitgegaan wordt van een ‘worst-case’
scenario?
Antwoord 1):
Op grond van de voorliggende stukken kan niet worden gemotiveerd dat het verhogen van het
meegroeivermogen verantwoord is. De aangenomen waarde van 5 mm/jaar is aan de hoge kant voor het
Vlie en aan de zeer hoge kant voor het Marsdiep.
Advies van Deltares aan de Minister van EZ over het achtergrondrapport ‘Meegroeivermogen’
Deltares stelt dat eventuele lokale effecten op grond van het rapport ‘Meegroeivermogen’ niet beoordeeld
kunnen worden, omdat dit rapport geen informatie bevat over lokale effecten. De offerte van Deltares
‘Effecten op wadplaten van bodemdaling door zoutwinning’ bevestigt dit standpunt, evenals de brief van
prof. dr. ir. Z.B. Wang van Deltares van 30 januari 2014 aan de Waddenvereniging.
Vraag 1):
Kan de bovengenoemde conclusie van Deltares dat op basis van de door Frisia aangeleverde stukken geen
uitspraken kunnen worden gedaan over de lokale effecten van zoutwinning, waaronder in het speciaal de
effecten op de Ballastplaat, op basis van uw ‘expert judgement’ en eventuele beschikbare
wetenschappelijke stukken worden bevestigd?
Antwoord 1):
De mening van Deltares kan worden onderschreven. Op basis van de informatie gegeven door Frisia kan
geen goede uitspraak worden gedaan over locale effecten van zoutwinning ter plaatse van de Ballastplaat.
De gebruikte empirische methode voor de bepaling van de sedimentatie in een bodemdalingsput op de
plaat bevat te weinig fysische processen en is daardoor veel te grof en te onnauwkeurig.
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Samenvattende conclusie en aanbevelingen

Samenvattend kan op grond van bovenstaande bevindingen niet zonder meer worden geconcludeerd dat
de jaarlijkse sedimentatie voldoende is om de jaarlijkse bodemdaling door zoutwinning op alle plaatsen in
het wingebied te compenseren/vereffenen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er bij zoutwinning onder het
meest hoge deel van de Ballastplaat geleidelijk een ondiepe bodemdalingsput zal ontstaan die lange tijd
aanwezig zal zijn (iets langer dan de duur van de winningsperiode). Voorzichtigheid is dus geboden. Temeer
daar de jaarlijkse bodemdaling door zoutwinning (orde 25 mm/jaar) aanzienlijk groter is dan de
bodemdaling door gaswinning (orde 6 mm/jaar, zie Sectie 1.1).
Omdat het gebruikte sedimentatiemodel SEDPIT (van de auteur dezes) geen verfijnd procesmodel
gebaseerd op een continue waterbeweging is, wordt aanbevolen om verder onderzoek uit te voeren met
een gedetailleerd morfologisch-zandtransportmodel (DELFT3D-model). Met dit model kan een meer
nauwkeurige schatting wordt gemaakt van de opvulsnelheid van een put op het hoge deel van de
Ballastplaat.
Ook Deltares (zie Sectie 2.11) is van mening dat alleen onderzoek met een gedetailleerd model kan
uitwijzen wat de lokale effecten zijn van bodemdaling door zoutwinning. Deltares (zie Sectie 2.10) heeft
een uitgebreide offerte gemaakt voor het uitvoeren van dergelijk onderzoek.
Arcadis heeft ook de beschikking over het DELFT3D-model en is gekwalificeerd om dergelijke geavanceerde
berekeningen uit te voeren.
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Appendix A:
Analyse van zandbalans in kustzone en buitendeltas van de waddeneilanden volgens Deltares 1995
1. Inleiding
Deltares (1995a) heeft een balansmodel van de kustzone van de waddeneilanden gemaakt op basis van een
analyse van de beschikbare bodemliggings- en kustlijngegevens in de periode 1978 tot 1990.
Een overzicht van de verzamelde kenmerken van de verschillende zeegaten is gegeven in Tabel 1.1.
Bij het Friesche Zeegat (tussen Ameland en Schiermonnikoog) is rekening gehouden met de aanwezigheid
van de Engelsmanplaat. Dit 'eiland' verdeelt het stroomgat in twee afzonderlijke delen, namelijk het
Pinkegat en de Zoutkamperlaag.
Zeegat
Marsdiep
(NH-Texel)
Eijerlandse gat
Texel-Vlieland)
Vlie
(Vlieland-Tersch.)
Borndiep
(Tersch.-Ameland)
Friese Zeegat
(Ameland-Schier)
-Pinkegat
-Zoutkamperlaag
Zeegat
Marsdiep
(NH-Texel)
Eijerlandse gat
Texel-Vlieland)
Vlie
(Vlieland-Tersch.)
Borndiep
(Tersch.-Ameland)
Friese Zeegat
(Ameland-Schier)
-Pinkegat
-Zoutkamperlaag

Tabel 1.1

Breedte

Getij
prisma
6 3
(10 m )
1050

Getij
slag
(m)
1,4

Geuldiepte

(km)
3

Lengte
kustlangs
(km)
18

3

10

160

1,6

19

7

15

880

1,8

45

2,5

15

430

2,0

28

7,5

15

(3)
(4,5)

(8)
(7)

Sediment d50
(mm)
0,22-0,20
0,20-0,195
0,195-0,19
0.19-0,17

0,17-0,16

(m)
50

2,2

Bekkenoppervlak,
Delta-oppervlak
2
(m )
680, 110
160
27
720
110
310
50
290, 50

100
200

16
20

Langstransport
-7 tot -20 m
6
3
(10 m /jaar)
NH: 0,9
(zone=8,5 km)
TX: 0,2
(zone=8,0 km)
VL: 0,6
(zone=9,0 km)
TS: 1,2
(zone=14 km)
AL: 0.6
(zone=6,5 km)
(zone=12 km)

Sedimentvraag
1965-1990
6
3
(10 m /jaar)
5±0,8

Kustsuppleties
1978-1993
6
3
(10 m /jaar)
NH:
0,33

0,7±0,2

Tx-noord: 1,1

3,6±0,5

Tersch:

0,13

1,2±0,2

Am:

0,33

Overzichtstabel parameters Waddeneilanden

0,25±0,05
1,2±0,6

2. Langstransport (zand)
Figuur 2.1 geeft het berekende langstransport (golf- en getijgedreven) boven de -7 m NAP lijn. Het
berekende langstransport geeft op Ameland een waarde tussen de 0,4 en 0,7 miljoen m3/jaar boven het
NAP-7m-niveau. Dit Iijkt qua orde-grootte redelijk overeen te komen met waarden uit eerdere
onderzoeken. Gaande van west naar oost Iijkt het voornamelijk golfgedreven langstransport toe te nemen
van 0,3 miljoen m3/jaar op de noordrand van Texel tot 0,6 miljoen m3/jaar bij de noordrand van
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Terschelling. Tussen Terschelling en Schiermonnikoog is de transportcapaciteit vrijwel constant rond de
0,6 miljoen m3/jaar. De transporten aan de zuidrand zijn systematisch lager als gevolg van de afschermende
werking van de buitendeltas. Aan de zuidrand van Texel is het transport zelfs negatief -0,4 miljoen m3/jaar
(zuidwaarts).
Tabel 1.1 geeft ook de geschatte langstransporten in de zone tussen de -7 m en -20 m dieptelijnen.

Figuur 2.1

Jaarlijkse langstransport van zand boven -7 m NAP ter plaatse van Waddeneilanden

3. Sedimentvraag
Voor elk bekken is de zandvraag geschat. De zandvraag wordt bepaald door een vijftal oorzaken, te weten
zeespiegelstijging, bodemdaling door zout- en gaswinning, afsluiting Zuiderzee en Lauwerszee,
zandwinning en de oppervlakte-afname door verlanding. Een overzicht van de netto sedimentvraag (zand
en slib) per vloedkom in de periode 1965 tot 1990 is gegeven in de Tabel 1.1. Deze waarden zijn
gebaseerd op de informatie uit andere studies. Uitgaande van een slibpercentage van 20% tot 30% zal
de effectieve zandvraag ca. 70% tot 80 % van de in de tabel gegeven waarden betreffen.
Het feitelijke landwaartse transport door een zeegat wordt weliswaar in sterke mate bepaald door de
grootte van de aanwezige vraag, maar zal niet per definitie gelijk zijn aan deze waarde. Bij een zeer grote
vraag kan het immers zo zijn dat de toelevering van deze hoeveelheid vanuit de kust niet voldoende snel
kan plaatsvinden. Het geleverde transport blijft in dat geval (tijdelijk) achter bij de aanwezige vraag.
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4. Kustlijnveranderingen
Figuur 4.1 geeft de waargenomen kustlijnveranderingen in geschematiseerde vorm (na middeling over de
vaklengte en over de tijd). De bovenste figuur geeft de verschuiving van de kustlijn en de onderste figuur
geeft de verschuiving van de -7 m dieptelijn. Het gearceerde gebied geeft de variatie per vak. De
kustlijnveranderingen variëren in de meeste vakken tussen -5 en +5 m/jaar. Alleen rondom het Marsdiep is
de kustrecessie aanzienlijk groter (tussen -5 en -10 m/jaar).

Figuur 4.1

Kustlijnveranderingen in de periode 1978 tot 1990

5. Zandbalans
Op basis van bovenvermelde gegevens is een zandbalans van het hele waddengebied opgesteld. De
kustzone is aan de zeezijde begrensd door de -20 m dieptelijn en aan de landzijde door de duintoplijn.
Het verlies van zand uit het systeem door landwaartse overstuiving over de duintop is gesteld op een
jaarlijks netto verlies van 2 m3/m/jaar. Uitgaande van een 75 km lange duinkust gaat het hierbij dus om
een totaal verlies van 0,15 miljoen m3/jaar.
Het jaarlijkse dwarstransport over de -20 m dieptelijn in landwartse richting is conform Deltares 1995b
gesteld op 5 m3/m/jaar in landwaartse richting. Uitgaande van een in plaats en tijd uniforme
toelevering gaat het voor de 150 km lange buitengrens hierbij dus om een bron van 0,75 miljoen
m3/jaar.
Figuur 5.1 geeft de zandbalanswaarden. De bovenste figuur geeft de erosie- en sedimentievolumes per vak
in miljoen m3/jaar. Erosie (0,8 tot 2,5 miljoen m3/jaar) treedt op ter plaatse van alle buitendeltagebieden
met uitzondering van het Eijerlandse Gat waar sedimentatie optreedt van ca 0,4 miljoen m3/jaar. De
onderste figuur geeft de ingaande en uitgaande netto jaarlijkse zandtransporten op de randen van het
balansgebied.
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Zandbalans van het Waddengebied volgens Deltares 1995
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Appendix B: SEDBOX -model for tidal inlets Marsdiep and Vlie, Wadden sea, The Netherlands
1.

4

Physical processes of sandy tidal inlet systems
1.1 Introduction
1.2 Hydrodynamics
1.3 Sediment transport
Analysis of two tidal inlet systems of western Wadden Sea: Marsdiep and Vlie tidal basins
2.1 Description of Marsdiep and Vlie tidal basins of Wadden sea
2.2 Net sand transport trough inlets
2.3 Sand balance of outer basins Marsdiep and Vlie
Schematization of tidal inlet system and application of SEDBOX-model
3.1 System schematization
3.2 Model equations
3.3 Measured and computed sediment volumes Marsdiep basin
3.4 Measured and computed sediment volumes Vlie basin
Overall evaluation

1

Physical processes of sandy tidal inlet systems

1.1

Introduction

2.

3.

This study focusses on the sediment balance of two large-scale tidal inlets (Marsdiep and Vlie) of the Dutch
Wadden Sea based on the analysis of measured volume data (Chapter 2) and the use of a sediment box
model for tidal inlets (SEDBOX-TI model; Chapter 3).
This latter model is a simple mass balance model for tidal inlets, which can be used to simulate the
exchange of sediments between the morphological elements of a tidal inlet system.
A sand-dominated tidal inlet system consists of various different sedimentary subsystems being the
shoreface, the barrier island, inlets and deltas, back-barrier basin and the mainland, see Figure 1.1.
Barrier islands-Lagoon coasts comprise approximately 15% of the total coastline of the world. Barrier
islands p r o t e c t low-lying coastal plains and back-barrier basins against storms. Classic examples are
the sandy Atlantic and Gulf coasts of the U.S.A., where barrier islands are found along more than
60% of the coastline. Similar barrier islands can be found along the south-east coast of India. Examples
of barrier islands in Europe are the Frisian Islands and Wadden Sea coasts along the North Sea.

Figure 1.1

Tidal inlet system
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Hydrodynamics

The morphology of inlets is mainly influenced by the tide-induced and wave-induced
processes and the basin geometry. The wave field does not directly affect the inlet channel.
As long as the basin length is small compared to the tidal wave length, the water level inside and
outside the basin will rise and fall more or less simultaneously and the hydraulic gradients along
the inlet will be relatively small. B e c a u s e t h e tidal wave propagates in shallow water and through
the tidal inlet, the wave will be deformed (shoaling) and higher harmonics are generated. Changes in
amplitude and phase of the tidal components in the inlet and in the back-barrier basin will result in
asymmetry of the tidal wave with significant differences of the duration of the falling and rising tidal
stages.
The deformation of the tidal wave will also affect the peak flood and ebb velocities in the inlet
channel and the associated transport rates. Generally, the flood period of the tidal cycle in the inlet
channel is characterized by a relatively high current velocity of short duration, whereas the ebb
period has a relatively low velocity of longer duration. Thus, the inlet channel generally is flooddominated (peak flood velocity > peak ebb velocity) in meso-tidal conditions. The channels in the
outer delta may be flood- or ebb-dominated depending on the channel size, location and direction in
relation to tidal wave parameters. Residual currents are important for the net transport
directions, particularly for fine sediments.
Shoaling and breaking of wind-generated waves at the outer edge of the ebb delta will result in waveinduced oblique currents enhancing the flood tidal currents and retarding the ebb currents. Wave
penetration through the inlet depends on the inlet geometry and the strength of the tidal currents.
The maximum wave height in the inlet is of the order of 1 t o 2 m during storms.
1.3

Sediment transport

The Sediment transport patterns due to waves and currents are:
• generation of littoral drift along the adjacent coasts;
• supply of sediment to the inlet by wave and tide-induced forces via the flood
channels; sediment is also supplied over the delta by onshore-directed shoaling
waves;
• import of sediment through the inlet by the currents and by-pass of sediments along the
delta edge and across the delta by wave- and tide-induced currents (mainly in downdrift
direction);
• deposition of imported sediments on the flats and in the channels of the flood-tidal delta.
The net import of sediment by the back-barrier basin is caused by the following mechanisms:
• tidal asymmetry and distortion; the peak flood velocities are relatively large over a shorter
duration, whereas the peak ebb velocities are relatively small over a longer duration
resulting in a net landward transport due to the non-linear relationship between velocity
and transport;
• reduction of wave energy in the direction of the tidal inlet; the sediment transport capacity
decreases for decreasing wave energy; the transport capacity on the seaward side is larger
than that on the landward side of the inlet for the same flow velocity;
• presence of a small overdepth of the channels of the basin, because the water depths are
lagging behind with respect to sea level rise;
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•

fine particles show a settling-lag behaviour; a fine particle needs some time to reach the
bottom after the flow velocity has reduced below the critical flow velocity; after each tidal
cycle it is deposited more inland until it is deposited at a location where the flow velocity is
too small to erode the particle;
• silt and clay particles show a scour-lag behaviour; these particles have a larger critical flow
velocity for erosion than for deposition; after each tidal cycle the particle will be deposited more
inland until the flow velocity is too small to erode the particle.
The inlet acts as a blockade for the littoral drift. The alongshore wave-induced currents generated
along the updrift coast are blocked by the in and outgoing channel currents. Net import of sediment
by the back-barrier basin will result in erosion of adjacent shorelines/beaches and a reduction of
the sediment volume of the outer delta. The bed material composition of the bed surface generally
shows distinct patterns: coarser sediments in the inlet channel, less coarse materials in the interior
flood channels and fine sediments in the shoal areas of the flood delta. This distribution suggests that a
sorting process is taking place as the sediments are transported landward; the coarser sediment and
shell fragments are deposited as the flood velocity slows down and the finer material is carried to the
shoal areas at further distance from the inlet. The bed materials of the bars and shoals of the ebb-tidal
delta are relatively coarse, because the finer sediments are winnowed by wave action and carried away to
the back-barrier basin by the tidal currents, where they are deposited.
2

Analysis of two tidal inlet systems of western Wadden Sea: Marsdiep and Vlie tidal basins

2.1

Description of Marsdiep and Vlie tidal basins of Wadden sea

2.1.1 Basin and tidal characteristics
The geographic situation of the Marsdiep and the Vlie basins is shown in Figure 2.1.1. Sediment volume
data are available for the period after closure of the Zuiderzee in 1932. The basic data for the situation
around the year 2000 (Van Geer 2007; Arcadis, 2010) are given in Table 2.1.1A.

Ameland
Terschelling

Vlieland

Texel

Vlie basin

Marsdiep
basin

Noord Holland
Figure 2.1.1

Closure dike 1932 (length 30 km)
‘Old’ Zuiderzee basin

Plan view of tidal basins with tidal divines of Dutch Wadden sea
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Parameter
Marsdiep
Vlie
H= mean tidal range (m)
1.5 - 1.7
1.8 -2.0
B= width of inlet below MSL (m)
3000
7000
Across-section= area of cross-section below MSL (m2)
50000
78000
2
6
Abasin = surface area of total tidal basin at level of MHW (m )
710 10
660 106
Aflats = surface area of inner tidal flats at level of MLW (m2)
130 106
335 106
2
6
Achannels = surface area of inner tidal channels (m )
580 10
325 106
Aouterbasin = surface area of outer basin (m2)
150 106
150 106
2
6
Aebbdelta= surface area of outer ebb delta (m )
100 10
80 106
Aouterchannels= surface are of outer channels (m2)
50 106
50 106
Table 2.1.1A Basic data (year 2000) of tidal basins Marsdiep and Vlie, Wadden Sea, The Netherlands

Vlie inlet

Section 1
Section 0

2

3

Marsdiep inlet
Figure 2.1.2

Tidal channels in Marsdiep en Vlie 2004

Before closure the tidal range (Den Helder) of the Marsdiep inlet was about 1.1 m, which increased to
about 1.35 m shortly after closure. The tidal prism of the Marsdiep basin showed an increase by about 25%
after closure (Battjes 1961 and Table 2.2.1). The present tidal prism of the Marsdiep basin is about 1000
106 m3. The tidal prism of the Vlie basin was fairly constant after 1933. The present tidal prism of the Vlie
basin also is about 1000 106 m3. The wet cross-section (below MSL) of both inlets is of the order 50,000 to
80,000 m2. In the past between 1933 and 2000 the tidal prism of the Marsdiep basin was fairly constant at
a value of about 1000 106 m3 despite a significant sedimentation of about 200 106 m3 in the basin.
The tidal range at Den Helder was approximately constant at 1.35 m between 1933 and 1982
(Rijkswaterstaat 1985). The tidal range at Harlingen at the end of the basin increased slightly from 1.76 m
in 1933 to about 1.86 m at 1982, see Table 2.1.1B. The increase of HW was larger than the increase of LW.
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The tidal propagation in the inner basins of the Wadden sea is influenced by three basic mechanisms:
shoaling (funnelling) due to the decrease of the total cross-sectional area of the main channels in landward
direction; tidal damping due to bottom friction and tidal reflection due to basin geometry.
The cross-sectional area of the main channels (see Figure 2.1.2) of the Marsdiep basin can be roughly
described by:
A= Ao e-βx with Ao= area cross-section at throat ≅ 50000 m2, β=1/L, L= converging
length scale ≅ 20 km, yielding β=0.00005. Other measured values for the Marsdiep basin (see Figure 2.1.2)
are: A1= 35000 m2 at 10 km from throat, A2= 25000 m2 at 15 km from throat, A3= 15000 m2 at 25 km from
the inlet throat. The area of these sections can be described by an exponential function with L≅ 20 km.
Assuming linear friction in a funnel-type basin (Van Rijn 2011), the tidal range as function of distance from
the inlet can be described by: H=Ho e-(-0.5β+µ)x with Ho= tidal range at inlet, β=1/L, µ= friction coefficient.
The tidal range in the basin will be approximately constant for β/2µ ≅ 1.
Tidal amplification (increase of tidal range) will occur for β/2µ > 1.
Tidal damping (decrease of tidal range) will occur for β/2µ < 1.
The friction coefficient is roughly µ =2 10-5 for a channel depth of h=10 m, µ =2.2 10-5 for h=5 m and µ =3.5
10-5 for h=3 m. The β-value is about 5 10-5. Thus: β/2µ ≅ 1.25 for h=10 m, β/2µ ≅ 1.1 for h= 5 m and β/2µ ≅
0.7 for h= 3 m . Hence, tidal amplication is dominant for channel depths larger than about 5 m. Tidal
damping will be dominant for very small channel depths (<3 m).
The values of Table 2.1.1B show that the tidal range in the Marsdiep basin increases slightly in landward
direction (tidal amplification), both in 1933 and in 1982. Based on this, it is concluded that the tidal
funnelling effect is dominant over the bottom friction effect. Futhermore, the tidal amplication in 1982 is
somewhat larger (about 5%) than in 1933 which can be explained by the observed sedimentation in the
channels (channel volume reduction of about 4% between 1933 and 1997). Most likely, the parameter β/2µ
is somewhat larger for 1982 than for 1933.
Similar effects will be valid for the Vlie basin where continuous sedimention of the flats and channels takes
place also.
Tidal parameters

Den Helder
1933
1982
HW (to NAP)
+0.48 m
+0.56 m
LW (to NAP)
-0.85 m
-0.81 m
Tidal range
1.33 m
1.37 m
Table 2.1.1B Tidal parameters of Marsdiep basin

Harlingen
1933
+0.77 m
-0.99 m
1.76 m

1982
+0.93 m
-0.93 m
1.86 m

The volume data of the flats, channels and outer delta of the Marsdiep and Vlie basins are given in Tables
2.1.2, 2.1.3 and 2.1.4. The volume data of the channels and flats include the effects of sand mining (about
50 106 m3 in Marsdiep basin en about 30 106 m3 in Vlie basin in the period 1933 to 1997/1998).
The sediment volume of the outer basin includes the ebb delta and the coastal zone between the -20 m
NAP and the 0 m NAP line. The proper definition of the outer delta volume in absolute values involves the
definition of the original seabottom without presence of the outer delta (inlet). The original seabottom can
be estimated from the adjacent seabottoms on both sides of the inlet. The volumes of the outer deltas of
Marsdiep and Vlie have been estimated by Deltares 1992, 1995a, 2012, Elias 2006 and Elias et al. 2012. The
values given in Table 2.1.4 have been estimated (by the present author) from the available data and the
bathymetry of the year 2000 (see Figures 2.2.2 and 2.2.4). The volume losses of the outer deltas plus
adjacent coasts are respectively: 4 million m3/year for Marsdiep and 2.2 million m3/per year for Vlie. The
volumes in 1933 and in 1975 have been obtained by using the annual volume losses given in Table 2.1.4.
The total erosion of the outer basins can be roughly subdivided in coastal erosion (25% to 35%) and ebb
delta erosion (75% to 65%). The annual coastal erosion volumes in the outer basins are respectively: about
1 million m3/year for Marsdiep and 0.4 million m3/year for Vlie (see Table 2.1.4).
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Years

Volume
Area of
Height of
Volume
Area
Depth
flats
flats
flats
Channels
Channels
Channels
above
above
below
below
MLW
MLW
MLW
MLW
(m3)
(m2)
(m)
(m3)
(m2)
(m)
6
6
6
6
1933 0
42.6 10
131.1 10
0.33
2370 10
558 10
4.25
1951 18 36.6 106
109.8 106
0.33
2262 106
579 106
3.91
6
6
6
6
1965 32 33.9 10
97.0 10
0.35
2258 10
592 10
3.82
1972 39 48.5 106
111.8 106
0.43
2224 106
577 106
3.86
6
6
6
6
1977 44 42.9 10
115.3 10
0.37
2226 10
573 10
3.88
1982 49 32.7 106
107.3 106
0.30
2275 106
581 106
3.91
6
6
6
6
1988 55 39.6 10
106.3 10
0.37
2278 10
582 10
3.91
1991 58 39.3 106
110.0 106
0.36
2254 106
579 106
3.89
6
6
6
6
1997 64 35.9 10
98.9 10
0.36
2270 10
590 10
3.85
Table 2.1.2 Volume data of tidal basin Marsdiep (Wadden Sea); Appendix G of Van Geer (2007)
Years

1933 0
1951 18
1965 32
1972 39
1977 44
1982 49
1988 55
1992 59
1998 65
Table 2.1.3

Volume
Area of
Height of
Volume
Area
Depth
flats
flats
flats
channels
Channels
Channels
below
above
above
below
MLW
MLW
MLW
MLW
(m3)
(m2)
(m)
(m3)
(m2)
(m)
6
6
6
6
105 10
216 10
0.49
1273 10
468 10
2.72
131 106
236 106
0.56
1227 106
446 106
2.75
6
6
6
6
118 10
238 10
0.50
1240 10
446 10
2.78
139 106
274 106
0.51
1214 106
406 106
2.99
6
6
6
6
145 10
323 10
0.45
1194 10
360 10
3.32
131 106
297 106
0.44
1234 106
380 106
3.25
6
6
6
6
153 10
307 10
0.50
1164 10
353 10
3.30
172 106
334 106
0.51
1139 106
323 106
3.52
6
6
6
6
179 10
335 10
0.53
1116 10
322 10
3.47
Volume data of tidal basins Vlie (Wadden Sea); Appendix G of Van Geer (2007)

Outer basin

Tidal
prism
(m3)
1018 106
1020 106
1019 106
1003 106
1007 106
1016 106
1008 106
1008 106
1010 106
Tidal
prism
(m3)
1080 106
1080 106
1120 106
1100 106
1110 106
1120 106
1080 106
1060 106
1060 106

Marsdiep
Vlie
Ebbdelta+coast Ebbdelta
Ebbdelta + coast
Ebbdelta
Area outer delta and basin (km2) 80; 150
80; 150
Sedimentvolume year 2000 (m3) 380 106
450 106
320 106
350 106
Sedimentvolume year 1975 (m3) 480 106
525 106
375 106
400 106
3
6
6
6
Sedimentvolume year 1933 (m ) 650 10
650 10
470 10
470 106
Total sediment loss (erosion m3) 270 106
200 106
150 106
120 106
6
3
6
3
6
3
in period 1933-2000
(4 10 m /yr)
(3 10 m /yr) (2.2 10 m /yr)
(1.8 106 m3/yr)
(Outer basin is defined between -20 m NAP and 0 m NAP in cross-shore direction)
Table 2.1.4 Volume data of outer delta plus adjacent coasts of Marsdiep and Vlie (Wadden Sea)
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260,000,000

Sedimentation (m3)

240,000,000
220,000,000
200,000,000
180,000,000
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000

Marsdiep basin

40,000,000

Vlie basin

20,000,000
0
0

10

20

40

30

1933

Figure 2.1.3

50

60

70

80

Time (years) after 1933

Sedimentation of Marsdiep and Vlie basins according to Rijkwaterstaat (2005)

Rijkswaterstaat (2005) has compared the bathymetries (below +1 m NAP) of 1933 and 2003, see Figure
2.1.3 and Table 2.1.5. The volume data of Rijkswaterstaat are based on the fixed NAP-level and are
reasonably accurate as it only involves the comparison of two bathymetries in a constant basin area. The
inaccuracy of this volume data is largely determined by the total inaccuracy of the bathymetry data, which
is of the order ± 0.1 m resulting in an inaccuray of ± 20% of the volume data obtained by substraction of
bathymetries.
The annual deposition volumes vary in the range of 2 to 4 106 m3/year for Marsdiep basin and 2.5 to 3.5 106
m3/year for Vlie basin:
Van Geer (2007) has determined the deposition and erosion volumes of the flats and channels with respect
to the plane of Mean Low Water (MLW), see Table 2.1.6. This requires the division of the total basin area
in subcompartments and the determination of the MLW-level in each subcompartment, which easily leads
to additional errors.
The deposition volumes of the flats and channels of Van Geer can be converted to a fixed datum of 1933
by using the sea level rise effect as follows (see Figure 2.1.4):
Vdeposition,channels = Vchannels,sea level rise + (Vchannels,1933 - Vchannels,1997) = Achannels ∆s + (Vchannels,1933 - Vchannels,1997)
Vdeposition,flats = Vflats,sea level rise + (Vflats,1997 - Vflats,1933) = Aflats ∆s + (Vflats,1997 - Vflats,1933)
with: V= volume, A= area and ∆s = sea level rise over 64 years = 0,002x64 =0,128 m.
Herein, a constant area of the channels and flats is used (see Table 2.1.6), but these values also vary in time
due variation of MLW. Furthermore, the variationof MLW also depends on long term tidal variations. These
effects will also introduce small errors.
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Bed profile 1997

Vflats,1997
MLW 1997

Vchannel,1997
Vflats,slr
Vchannel,slr
Vflats,1933
MLW 1933

Vchannel,1933
Bed profile 1933

Figure 2.1.4

Volume change due to shift of MLW level (same bottom profile)

Basin

Deposition volumes
with respect to NAP
190 106 m3
185 106 m3

Sand mining
volumes
50 106 m3
30 106 m3

Total true
deposition
240 106 m3
215 106 m3

Total deposition
375 106 m3
80 106 m3
Table 2.1.5 Measured deposition volumes of Rijkswaterstaat (2005); period 1933 to 1998

455 106 m3

Marsdiep
Vlie

Basin

Marsdiep flats
(area 125 km2)
Marsdiep channels (area 575 km2)
Vlie flats
Vlie channels

(area 275 km2)
(area 400 km2)

Deposition/Erosion Sea level rise
volumes
volume
with respect to
MLW
-7 106 m3
16 106 m3
6
3
100 10 m
74 106 m3

Sand mining
volumes
50 106 m3

Total true
deposition
with respect
to 1933
233 106 m3

74 106 m3
157 106 m3

30 106 m3

349 106 m3

36 106 m3
52 106 m3

Total
324 106 m3
178 106 m3
80 106 m3
Table 2.1.6 Measured deposition volumes of Van Geer (2007); period 1933 to 1998

582 106 m3

2.1.2 Volume data of Marsdiep basin
Based on the data of Tables 2.1.5 and 2.1.6, the observed deposition volume plus the sand mining volume
is about 240 million m3 over a period of 64 years or 3.8 ± 20% million m3/year or 5.4 ± 20% mm/year. The
observed deposition volume without the sand mining volume about 3 million m3/year.
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The morphological changes of the flats of the Marsdiep basin over period 1933 to 1997 with respect to
MLW (see Tables 2.1.2 and 2.1.7) are:
• annual decrease of the volume of the flats of about -0.11 million m3/year in period 1933 to 1997;
annual sand mining at the flats is estimated to be about 0.13 million m3/year; total annual change of
volume of the flats is almost zero (constant volume);
• mean height of the flats is 0.36 ± 0.06 m; variations between 0.30 and 0.43 m over 64 years;
• maximum increase of flat height of 17 mm/year (4%) in the period 1965 to 1972;
• maximum decrease of flat height of -14 mm/year (4%) in the period 1977 to 1982;
• mean area of flats is 115 km2 over period 1933 to 1997; variations between 97 and 130 km2;
• maximum increase of flat area of +2 km2/year (2%) in the period 1965 to 1972;
• maximum decrease of flat area -1.2 km2/year (1%) in the period 1933 to 1951.
Thus, the annual changes of the flats are of the order of 1% to 4% per year. The data of Table 2.1.2 shows a
rather constant value of the surface area of the flats of about 115 km2 (±15%) between 1933 and 1997.
The average deposition rates in mm/year (last column of Table 2.1.7) are artificial rates which are obtained
as the ratio of the deposition volume between 1933 and 1997 and the area involved. This latter area is
assumed to be constant (125 km2) over the period considered. The mean flat height increases from 0.33 m
to 0.36 m over 64 years. Thus, the real deposition rate of the flats is 0.5 mm/year. The channel depth
decreases from 4.25 m to 3.85 m or a deposition rate of 6.3 mm/year.
Marsdiep: 700 km2 (mean value of 1933 to 2000)
Flats:
125 km2
Channels: 575 km2
Flats:
- 7 106 m3 or -0.11 106 m3/year -0.9 mm/year
Channels: +100 106 m3 or 1.55 106 m3/year
2.7 mm/year
6
3
6 3
1933-1997
50 10 m or 0.80 10 m /year
1.1 mm/year
Sedimentation and dredging volumes in Marsdiep based on data of Van Geer 2007

Sedimentation
and
sand mining
Sedimentation 1933-1997

Volume (m3)

Sand mining
Table 2.1.7

1.00E+10

Marsdiep basin
Tidal channels

1.00E+09

Outer Delta
Measured volume tidal flats
Measured volume tidal channels
Measured volume outer delta

1.00E+08

Tidal flats/shoals
1.00E+07
0

1933

Figure 2.1.5
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40

Measured volume data of Marsdiep basin 1933 to 1997
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Figure 2.1.5 shows the volume data of the flats (to MLW) and channels (to MLW) of the inner basin and the
volume data of the outer delta of the Marsdiep basin. The computed equilibrium volume based on
Equations 3.11 to 3.13 are also shown. The inaccuracy of the volumes is of the order of 20% to 30%. The
following characteristics are given:
• decrease of the outer delta volume of about 200 million m3 over 70 years or about 3 million m3/year;
• almost no change of the area and volume of the flats;
• gradual decrease (sediment deposition) of the volume of the tidal channels of about 100 million m3
over 64 years or about 1.5 million m3/year.
The annual deposition rate (5.4 ± 20% mm/year) of the Marsdiep basin is larger than the annual sea level
rise of about 2 mm/year during the period 1933 to 2000.
2.1.3 Volume data of Vlie basin
Based on the data of Tables 2.1.3 and 2.1.6, the observed deposition volume plus the sand mining volume
is about 215 to 350 million m3 (280 ± 30%) over a period of 65 years or 4.3 ± 30% million m3/year or 6.4 ±
30% mm/year. The observed deposition volume without the sand mining volume is 3,8 million m3/year. It
is noted that the deposition volumes based on Van Geer (2007) are larger than those of Rijkswaterstaat
(2005).
The morphological changes of the flats of the Vlie basin with respect to MLW (see Table 2.1.3 and 2.1.8)
are:
• annual increase of the volume of the flats of about 1.13 million m3/year in period 1933 to 1998;
annual sand mining at the flats is estimated to be about 0.17 million m3/year; true increase of
volume of the flats is about 1.3 million m3/year;
• mean flat height of 0.5 m; flat height varies between 0.44 and 0.56 m (0.5±0.05; 10% variation);
• maximum increase of flat height of 10 mm/year (2%) in the period 1982 to 1988;
• maximum decrease of flat height of -12 mm/year (2%) in the period 1972 to 1977;
• increase of area of flats from 215 to 335 km2 or 1.85 km2/year; mean area of flats is 275 km2;
• maximum increase of flat area of +12 km2/year (4%) in the period 1972 to 1977;
• maximum decrease of flat area of -5 km2/year (2%) in the period 1977 to 1982.
Thus, the annual changes of the flats are of the order of 1% to 4% per year. The data of Table 2.1.3 shows a
gradual, but consistent increase of the surface area of the flats from about 215 to 335 km2 (increase of
55%) between 1933 and 1998 or 1.85 km2/year.
The average deposition rates in mm/year (last column of Table 2.1.8) are artificial rates which are obtained
as the ratio of the deposition volume between 1933 and 1998 and the area involved. This latter area is
assumed to be constant (275 km2) over the period considered. The mean flat height increases from 0.49 m
to 0.53 m over 65 years or 0.6 mm/year. Thus, the real vertical growth rate of the flats is 0.6 mm/year.
The mean flat height is not a very good indicator to identify the overall growth rate of the flats. Actually,
the surface area of the flats shows the largest growth rates. The flat height increases marginally; the flat
surface area increases significantly.
The channel depth increases from 2.72 m to 3.47 m over 65 years or a real erosion rate of -11.5 mm/year.
The channel depth increases significantly (erosion), but the channel area decreases even more. Hence the
channels become smaller, but deeper. Overall, the channels show deposition of about 157 106 m3 over 65
years or 2.4 106 m3/year (Table 2.1.8).
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Sedimentation
and
sand mining
Sedimentation 1933-1998
Sand mining
Tabel 2.1.8

1933-1998

Vlie:
Flats:
Channels:
Flats:
Channels:
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675 km2 (mean value of 1933 to 1998)
275 km2
400 km2
+ 74 106 m3 or 1.13 106 m3/year 4.1 mm/year
+157 106 m3 or 2.42 106 m3/year 6.1 mm/year
30 106 m3 or 0.45 106
0.7 mm/year

m3/year
Sedimentation and dredging volumes in Vlie basin based on the data of Van Geer (2007)

Figure 2.1.6 shows the volume data of the flats (to MLW) and channels (to MLW) of the inner Vlie basin
and the volume of the outer delta of the Vlie basin. The inaccuracy of the volumes is of the order of 30%.
The volumes of the flats maybe somewhat too large. Therefore, only lower error bars are shown. The
computed equilibrium volumes based on Equations 3.11 to 3.13 are also shown.
The following characteristics are given:
• decrease of the outer delta volume of about 120 million m3 over 70 years or about 1.8 million
m3/year;
• gradual increase of the volume of the flats of about 74 million m3 over 65 years or about 1.1 million
m3/year;
• gradual decrease (sediment deposition) of the volume of the tidal channels of about 157 million m3
over 65 years or about 2.1 million m3/year.
The annual deposition rate (6.4 mm/year) of the Vlie basin is much larger than the annual sea level rise of
about 2 mm/year during the period 1933 to 2000.
Volume (m3)

1.00E+10

Vlie basin
Tidal channels
1.00E+09

Outer Delta
1.00E+08

Tidal flats/shoals
Measured volumes tidal flats
Measured volume tidal channels
Measured volume outer delta
1.00E+07
0

1933

Figure 2.1.6
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Measured volume data of Vlie basin 1933 to 1998
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Net sand transport trough inlets

2.2.1 Marsdiep inlet
The historical development of the throat (Marsdiep) of the Texel inlet was studied by many researchers
(Battjes 1961, Sha 1989, Elias 2006). Table 2.2.1 shows the flood and ebb volumes over time based on
measured data of Rijkwaterstaat. The flood volume before the closure of the Zuiderzee in 1932 is
estimated to be about 700 106 m3 (Lorentz, 1926). The average flood volume after 1932 is about 900 106
m3, which means an increase of about 30%. Before closure the tidal wave in the Texel basin and the
Zuiderzee basin with a total area of about 4000 km2 was a damped propagating tidal wave with relatively
low values of the tidal range (order of 0.2 to 0.7 m) in the Zuiderzee and large phase differences between
the inlet and the southern boundary. After closure the area reduced to about 700 km2 and tidal wave
changed into a more reflecting type of wave with an almost simultaneous rise and fall of the water surface
over the entire basin. Furthermore the tidal range inside the basin increased considerably to about 1.8 m,
see Table 2.2.1. These changes resulted in a significant increase (30%) of the flood volume through the
Marsdiep inlet. The area of the cross-section remained approximately constant at a value of about 52000 ±
3000 m2 over the period 1900 to 2000.
Table 2.2.1 also shows that the ebb volume through the Marsdiep is, on average, slightly larger (10%) than
the flood volume. The difference amounts to about 100 106 m3 per tide, which can be partly explained by
the input of the fresh water volume into the Marsdiep basin coming from the IJsselmeer basin behind the
closure dike. The IJssel river discharges into the IJsselmeer basin with a mean discharge of about 300 m3/s
and peak values up to 2000 m3/s. Including the input of rainfall, the mean water input will be of the order
of 1000 m3/s, which yields a maximum volume of about 45 106 m3 over a tidal cycle of 12 hours. This
volume is discharged into the Wadden Sea at low tide (about 3 to 4 hours) when the Wadden Sea level is
below the IJsselmeer level of -0.2 m NAP in the summer. Hence, about 50% of the difference between the
ebb and flood volumes through the Marsdiep inlet can be explained by fresh water discharge into the
Wadden Sea through the closure dike. According to Battjes (1961), there is no net flow from the Vlie basin
to the Marsdiep basin, which is confirmed by the measured values of the flood and ebb volumes through
the Vlie throat (see Table 2.2.2) which are almost equal. According to Battjes (1961), the ebb volume of the
through the Marsdiep inlet is overestimated most probably due to errors in the vertical distribution of the
flow velocity profiles (limited number of measuring points over large water depth up to 30 m).
Tidal phase
2

Area cross-section (m )
Marsdiep
Tidal range (m)
3

Flood (m )
3
Ebb (m )

Before 1932
Lorentz 1926
50000 to
55000
1.2 (inlet)
0.2 (Urk)
0.4 (A’Dam)
6
700 10
-

1939
Battjes 1961
49000

1951
Battjes 1961
50000

1958
Battjes 1961
52000

1971
RWS 1982
54000

1997
RWS 1998
54000

1.4 (inlet)
1.8 (Harlingen)
6

6

860 10
6
910 10

890 10
6
1000 10

6

920 10
6
1010 10

Table 2.2.1 Measured flood and ebb volume for mean tide of Marsdiep inlet

6

950 10
6
1000 10

6

800 10
6
1100 10

Figure 2.2.1 shows measured water level and flow velocities in the Marsdiep inlet before and shortly after
the closure of the Zuiderzee basin in 1932 (Battjes, 1961). It is noted that the measured velocities before
1932 represent the flow velocity at a few metres below the water surface, wheras those in 1938 represent
depth-averaged velocities. The water level variations before and after closure are very similar; high water is
slightly higher and low water is slightly lower. However, the flow velocity variation has changed
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significantly. Before closure the flow velocity distribution is rather symmetric, whereas it is asymmetric
after closure. The ratio of the peak flood and peak ebb velocities after closure is about 1.25. In 1971 the
flow velocity distribution in the throat (Station 6, Figure 2.2.3B) is very similar to that shortly after closure
and the ratio of the peak flood and ebb velocities is still about 1.25. This change of the velocity distribution
has had a major impact on the erosion of the outer delta, which has reduced in volume from about 650 106
m3 in 1932 to about 450 106 m3 in 2000 or a decrease of about 3 million m3 per year. A larger velocity
asymmetry leads to more net erosion of the outer delta and adjacent coasts (less sediment is coming back).
This volume reduction is opposite to the equilibrium relationship of Walton and Adams (1976), see
Equation (3.13). According to this relationship, the outer delta volume should increase if the tidal prism
(flood volume) increases. The tidal prism of the Marsdiep inlet has increased from about 700 106 m3 to
about 900 106 m3 (before and after closure in 1932), which is an increase of almost 30%. However, the
measured volume of the outer delta shows a significant decrease of about 30%. Based on this, it is
concluded that the equilibrium relationship of Watson and Adams is not valid for the Marsdiep inlet, as
there is no unique relationship between the delta volume and the tidal prism. Basically, this relationship
should include a parameter expressing the asymmetry of the horizontal tide. The increase of the tidal
velocity asymmetry leads to an increase of the net import capacity of the inlet. More import of sand will
lead to erosion of the outer delta and the adjacent coasts.
The net import of sand through the Marsdiep (Figures 2.2.2 and 2.2.3A) inlet was computed earlier by Van
Rijn (Deltares 1995a) based on measured tidal velocities through the cross-section of the Marsdiep-channel
for the springtide of 29/30 March 1971 (Rijkwaterstaat 1982). On that date flow velocities have been
measured simultaneously in 8 stations (Rijkswaterstaat, 1982). The horizontal tide is asymmetric with
maximum flood velocities of about 1.8 m/s and maximum ebb velocities of 1.6 m/s, see Figure 2.2.3B. The
TRANSPOR-model (Van Rijn, 1993) was used to compute the sand transport rates. Assuming d50 = 0.0003 m,
d90 = 0.0005 m, ks = 0.05 m, Temperature = 15oc and Salinity = 30 promille, the sand transport rates were
computed, see Figure 2.2.3C.
The net import can be computed as: Tsand,inner basin = (1/ρbulk) Ntide ∑m (∑n (qs+qb) ∆t) ∆b
with: qb, qs= bed and suspended sand transport (kg/s/m), ρbulk= dry bulk density of sand (1650 kg/m3), ∆t=
time step trough the tidal cycle, ∆b= width of subsection, n= number of time steps over tidal cycle, m=
number of subsections over width of inlet, Ntide= number of tides during one year.
Integration over the width of the cross-section and over the flood and ebb phases of the tide yields:
• transport during (spring) flood phase of 6 hours = 21.000 m3;
• transport during (spring) ebb phase of 6 hours = 13.000 m3.
The transport rates during springtide are approximately 30% larger than those during mean tidal conditions
based on the nonlinear relationship between sand transport and flow velocity, giving (730 tides per year):
• yearly-integrated flood transport = 0.7 x 21.000 x 730 = 10.7 106 m3/year;
• yearly-integrated ebb transport= 0.7 x 13.000 x 730 = 6.6 106 m3/year.
Based on these results, the net yearly-integrated sand transport through the Marsdiep channel is of the
order of 4 million m3/year for mean tidal conditions. The computed net transport rate of 4 million m3 per
year should be considered with care because the representative sediment sizes in the cross-section of the
Marsdiep-channel are not known in sufficient detail. A median diameter of 300 µm was assumed but the
values in the deeper parts of the cross-section may be somewhat coarser (500 µm) leading to smaller
transport rates.
A realistic estimate of the net yearly-integrated sand transport rate through the Marsdiep-channel will be
about 4±1 million m3/year. Similar values are reported by Deltares 1995 and Elias 2006.
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Water level (m) to NAP and velocity (m/s)
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-0.8
-1
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Water level before closure 1932
Flow velocity before 1932
Water level in 1938 after closure 1932
Depth-averaged flow velocity in 1938 after closure 1932

-1.6

Figure 2.2.1

Measured water levels and flow velocities before and after closure (1932), Marsdiep inlet

Figure 2.2.2

Marsdiep inlet, Wadden Sea

Figure 2.2.3A

Plan view and cross-section Marsdiep 1971
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Figure 2.2.3B
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Measured water level and velocity, springtide 29/30 March 1971, Marsdiep channel
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Figure 2.2.3C
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Sand transport, station 2
Sand transport, station 3
Sand transport, station 4
Sand transport, station 5
Sand transport, station 6
Sand transport, station 7
Sand transport, station 8
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Computed sand transport rates, springtide 29/30 March 1971, Marsdiep channel

2.2.2 Vlie inlet
The width of the Vlie inlet (Figure 2.2.4) is about 7 km, which is much wider than the Marsdiep inlet (about
3 km). The Vlie inlet consists of a central main ebb channel and two smaller flood channels along the island
tips. The ebb-tidal delta extends 10 km seaward and roughly 10 to 15 km along the Vlieland and
Terschelling coasts. An almost linear erosion trend with erosion rates of 2 million m3/year over 65 years
dominated the Vlie ebb delta between 1933 and 2003 (Deltares, 2012). The present volume of the outer
delta of the Vlie is of the order of 350 106 m3. In the period 1933 to 2003 the shoal area (roughly bounded
by the -15 m contour) of the outer delta decreased from 140 km2 to 112 km2. The seaward edge of the
outer delta has moved landward.
During the last decades the pattern of channels and shoals of the outer delta is quite stable with the main
channel Vliestroom in the middle of the inlet and smaller channels along the island tips.
The net import of sand through the Vlie inlet can be estimated from measured data of Rijkswaterstaat
(1978).
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Rijkwaterstaat (1978) has carried out extensive flow and sediment transport measurements in the Vlie inlet
between the islands of Vlieland and Terschelling during April and June of 1976. The measurements were
performed in all three sandy channels (see Figure 2.2.4 left):
• Zuiderstortemelk (south channel A bordering island of Vlieland);
• Stortemelk (middle channel B);
• Boomkensdiep (north channel C bordering island of Terschelling).

B

C

A

Figure 2.2.4 Vlie inlet, Wadden Sea
The bed of the channels consists of sand in the range of 0.2 to 0.4 mm. Mud is only present at the flats and
shoals inside the basin. Figure 2.2.5 shows the cross-sections of the three main channels. The total area
below NAP is about 78000 m2.
Flow measurements in three stations (one station in the middle of each channel) have been done in the
period 6 to 14 April 1976. Flow and sediment transport measurements in 14 stations across the inlet have
been carried out in the period 14 to 18 june 1976 (springtide). The suspended sediment transport
measurements consisted of taking water samples at three points in the water column (0.5 m above local
bottom, at 1/3h and at 2/3h, h= local water depth). The concentrations of sand (> 50 µm) and fines (< 50
µm) were determined by filtration.
Figure 2.2.6 shows the depth-averaged flow velocities and the tidal water levels as function of time in three
stations (one station in each channel). The spring tidal range is about 2.2 m. The peak tidal velocities in the
south and north channel are about 1.4 m/s during flood and about 0.9 m/s during ebb flow. Both channels
are flood-dominated channels. The peak tidal velocities in the middle channel are about 1.25 m/s during
flood and about 1.3 m/s during ebb flow. Hence, the middle channel is a slightly ebb-dominated channel.
The peak flood flow (horizontal tide) is about 2 hours earlier than maximum high water.
The water volumes entering and leaving the basin through the inlet based on the measured data are shown
in Table 2.2.2. The total inflow and outflow volumes through the inlet during springtide are about 1250 to
1300 106 m3 (1050 to 1100 106 m3 during mean tide). The flood and ebb volumes are about equal
(difference < 3%), which means that there is almost no net flow across the tidal divines inside the basin. All
water entering the basin through the throat of the inlet, also leaves the basin through the throat. It can be
clearly seen (Table 2.2.2) that the middle channel is slightly ebb-dominated and that both side channels are
flood-dominated channels.
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The measured sediment transport data are given in Table 2.2.3. The data show that the middle channel
also is ebb-dominated for sand transport.
The net sand transport through the inlet is about 41 106 kg during the flood phase and about 33 106 kg
during the ebb phase of springtide, which means a net sand import of 8 106 kg during springtide. The net
sand import during mean tide is about 70% of that during springtide due to the nonlinearity of the sand
transport-flow velocity relationship, yielding a net import of about 5.5 106 kg or 3500 m3 during one mean
tidal cycle, using a bulk density of 1600 kg/m3 for sand.
The net annual sand import is 730 x 3500 m3= 2.5 ± 0.5 106m3/year (based on 730 tidal cycles per year).
The inflow of sand during the flood tides is about 0.7x(41 106/1600)x730 = 13 106 m3/year.
The outflow of sand during the ebb tides is about 0.7x(33 106/1600)x730 = 10.5 106 m3/year.
Thus, the net sand import is about 10% of the gross value of 23.5 106 m3/year.
In reality, the net import of sand will be somewhat larger as the suspended sand transport in the lower 0.5
m of the water column and the bed load transport were not measured.
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Measured water levels and flow velocities during springtide in June 1976, Vlie inlet
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Channel
South Channel A Zuiderstortemelk
Middel Channel B Stortemelk
North Channel C Boomkensdiep
Total
Table 2.2.2
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Water volume (m3) during springtide June 1976
Flood
Ebb
6
238 10
112 106
794 106
965 106
6
254 10
167 106

1286 106 m3
1244 106 m3
(≅1100 106 m3 at mean tide) (≅1050 106 m3 at mean tide)
Water volumes entering and leaving through the Vlie inlet, Wadden Sea

Channel

South Channel A
Zuiderstortemelk
Middle Channel B
Stortemelk

Effective
width of
channel
(m)
1000
3000

Mass of sand > 50 µm (kg)
during springtide
Flood
Ebb

Mass of fines < 50 µm (kg)
during springtide
Flood
Ebb

17 106
(17000 kg/m)
15 106
(5000 kg/m)

1 106
(1000 kg/m)
30 106
(10000 kg/m)

4 106
(4000 kg/m)
24 106
(8000 kg/m)

6 106
(6000 kg/m)
36 106
(12000
kg/m)
8 106
(8000 kg/m)
50 106 kg

North Channel C
1000
9 106
5 106
9 106
Boomkensdiep
(9000 kg/m)
(5000 kg/m) (9000 kg/m)
6
Total
41 10 kg
33 106 kg
40 106 kg
(values between brackest are masses per unit width)
Table 2.2.3 Sediment mass entering and leaving through the Vlie inlet during springtide, Wadden Sea

The transport data of the fines < 50 µm shows that the ebb transport is larger than the flood transport
(export of fines!), which is not in line with analysis results of bathymetry data giving relatively large
sedimentation values of fines in the Vlie basin. The gross transport value of fines is about 90 106 kg for
springtide, which is equivalent to an annual value of 0.7x730x90 106/1000 = 45 106 ton per year.
The flood-averaged and cross-section averaged concentration of fines can be determined as the ratio of the
mass of fines during flood and the flood volume, yielding a value of 40 106/1286 106= 0.3 kg/m3 or 30 mg/l,
which is a realistic value. Similarly, the ebb-averaged and cross-section averaged concentration of fines is
about 40 mg/l. The concentration of fines during conditions with maximum flow will be about 50 to 100
mg/l. As the measured concentrations are small, errors may easily occur during the filtration, drying and
weighing procedure. Furthermore, the sediment transport measurements were only done in 6 stations
across the wide inlet of 7 km. This may be the reason for small errors in the transport values of the fines.
Herein, it assumed that there is a net import of fines (< 50 µm) in the Vlie basin of the order of 1% of the
gross value of 45 106 ton/year, yielding about 0.45 106 ton/year or about 1 106 m3/year using a bulk density
of 0.45 ton/m3.
Figure 2.2.7 shows concentrations of fines in the Vlie basin just outside the entrance of the harbour of
Harlingen (Deltares 2013), which are in the range of 30 to 150 mg/l over a period of 10 years between 1986
and 1996. Dankers et al. (2009) also report a variation range of 30 tot 150 mg/l for the entire Wadden Sea.
A large part of the fines is present in the bed between the pores of the sand particles or concentrated in
thin mud layers. The percentage of fines/mud in the bed increases in landward direction and is largest near
the coasts of the mainland.
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Figure 2.2.7 Concentration of fines just outside harbour entrance of Harlingen, Wadden Sea
2.3

Sand balance of outer basins Marsdiep and Vlie

2.3.1 Sand supply from adjacent coasts
The outer basin of the tidal inlet Marsdiep is situated between between the coast of North-Holland and the
island of Texel. The outer basin of the tidal inlet Vlie is situated between the islands of Vlieland and
Terschelling. Both outer basins have an alongshore length scale of 15 to 20 km.
To better understand the supply of sand from the coasts on both sides of the inlets to the outer basins,
available coastal data is summarized in Table 2.3.1 (Deltares 1995a,b). The coastline changes represent
long term average values. Erosion dominates on both sides of the Marsdiep inlet despite regular sand
nourishments. The coasts on both sides of the Vlie inlet are rather stable. The associated coastal erosion
volumes (Verosion) can be quantified by the expression: Verosion = ∆yerosion hprofile Lsection,
with ∆yerosion= coastline changes (m/year), hprofile = profile height above the -8 m depth contour (m) and
Lsection= section length (m).
Areas on both sides
of inlets

Noord-Holland
1860-1990
(L=25km; hp=20m)
Texel middle section
1978-1990
(L=15km; hp=20 m)
Vlieland-middle
section 1978-1990
(L=10km; hp=20 m)
Terschelling-middle
section 1978-1990
(L=15km; hp=20 m)

Coastline
change
- erosion
+ accretion
(m/year)
-1

Sand
erosion
volume

-5

1.5 10

-1 west
+1 east

-0.1 10
to
6
0.1 10
0

+1 to +2

3

(m /year)
6
0.5 10
6

6

Sand
nourish
ment
3

(m /y)
6
0.5 10
6

Estimated longshore sand
transport in zone above
-8 m NAP
3

(m /year)
6
+0.2 to 0.5 10 northgoing

south:
north:

+0.5 10
6
+1.0 10

-0.2 10
6
+0.5 10

6

west:
east:

+0.4 10
6
+1.0 10

6

west:
east:

+0.5 10
6
+1.2 10

south:
north:

-0.3 10
6
+0.5 10

0

west:
east:
west:
east:

-0.1 10
6
+0.6 10

6

3

(m /year)
6
+0.5 to 1.0 10 northgoing

6

1.0 10

0.2 10

Estimated longshore sand
transport in zone between 8 m NAP and -20 m NAP

6

6

6

+ direction north to -east; - opposite direction
L= section length, hp= profile height above -8 m depth line, distance to inlet = 5 km
Table 2.3.1
Coastal data of North-Holland, Texel, Vlieland and Terschelling (based on Deltares 1995a,b)
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The maximum coastal erosion volume is about 1.5 million m3/year for the middle section of Texel. This
section was intensively nourished to compensate volume losses due to erosion. The erosion volumes at the
middle sections of the islands of Vlieland and Terschelling are minor to nil (1978 to 1990).
The last column of Table 2.3.1 shows the annual longshore transport rates of sand in the surf zone above
the -8 m depth line at the updrift and downdrift boundaries of the coastal sections. These values are in line
with earlier estimates (Deltares 1995a,b). Given the dominant influence of the waves from south-west
directions, the net annual longshore sand transport along the coast of North-Holland is to the north with a
maximum value of about 0.5 million m3/year near the Marsdiep inlet. The net annual longshore transport
along the islands of Texel, Vlieland and Terschelling is of the order of 0.5 million m3/year and is directed to
the north-east given the orientation of these islands. These values do occur at the most downwave
boundaries of the middle sections at these islands; these boundaries are assumed to be 5 km away from
the inlets. The net longshore transport at the upwave boundaries is assumed to be opposite to that at the
downwave boundaries, which is caused by the wave shielding effect of the outer delta. Only low waves
smaller than about 2 to 3 m can pass the shoals of the outer delta area. This effect is largest at the island of
Texel (opposite longshore transport of 0.3 million m3/year) and somewhat less at the islands of Vlieland
and Terschelling (0.1 to 0.2 million m3/year) because the upwave boundaries of these island are much more
exposed to the milder waves from the sector north-east. Based on this, the net annual longshore transport
values in the surf zone on both sides of the inlets are directed towards the inlet.
The estimated net longshore transport in the surf zone at both boundaries of the middle Texel section is
estimated to be about 0.8 million m3/year, which is in reasonable agreement with the observed erosion
volume of about 1.5 million m3/year. The estimated net annual longshore transport values at the islands of
Vlieland and Terschelling are much larger than the observed erosion volumes, which are quite small. This is
an indication that these islands are to a large extent supplied with sand carried by the dominant tidal flood
currents coming from the downdrift side of the outer deltas. The flood currents on the updrift side also
deliver sand to the outer deltas. It is assumed that the downdrift transport of sand by the flood currents is
about 50% of the updrift transport due to wave shielding effect.
The net tide-related sand transport in the shorefacre zone between -8 m and -20 m NAP at the updrift sides
of the inlets is estimated to be about 1 million m3/year.
The net annual sand transport from the south towards the outer delta can be estimated by:
Tsand,outerdelta= beff ∆teff Ntide qsand/ρbulk,
with beff = effective cross-shore width of outer delta (≅ 5000 m), ∆teff = effective tidal period with sand
transport (≅ 2 hours flood = 7200 s), Ntide= number tides per year (730), qsand= sand transport at peak tidal
flow with waves superimposed (in kg/s/m) and ρbulk = dry bulk density of sand (1600 kg/m3).
A tidal flood current of 0.4 to 0.5 m/s to the north at a depth of 15 m with waves of 2 m over a sand bed of
200 tot 300 µm generates a sand transport rate of about qsand ≅ 0.05 kg/s/m, see Figure 2.3.1.
This yields: Tsand,outerdelta= 0.75 million m3.
Hence, a net sand transport of about 0.5 to 1 million m3 per year into the outer basin from the shoreface
zone (between -8 m and -20 m NAP) is a realistic value.
The net annual sand transport rate leaving the basin at the northern boundary is assumed to be about 50%
to 70% of that entering the basin at the southern boundary, because the northern boundary is partly
sheltered from the waves by the presence of the ebb delta shoals, see Figure 2.2.2 right.
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Hs= 1 m, Tp= 7 s, D50= 0.3 mm
Hs= 2 m, Tp= 8 s, D50= 0.3 mm
Hs= 3 m, Tp= 9 s, D50= 0.3 mm
Hs= 1 m, Tp= 7 s, D50= 0.2 mm
Hs= 2 m, Tp= 8 s, D50= 0.2 mm
Hs= 3 m, Tp= 9 s, D50= 0.2 mm

Water depth= 15 m

0

0.1
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0.5

0.6
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0.8
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Current velocity (m/s)

1

Sand transport as function of current velocity and wave height, h= 15 m, D50=0.2; 0.3 mm

Figure 2.3.1

0.7
-20 m
NAP
0

0.2
-0.7

Erosion
-2.0

20 km

3.8
-0.3

1.0

Figure 2.3.2

0.3

Sand balance outer basin Marsdiep (sand transport values in million m3 per year)

2.3.2 Sand balance for outer basin Marsdiep
The sand balance of the Marsdiep outer basin is estimated to be (see Figure 2.3.2):
Throat:
-3.8 million m3/year out of outer basin
South; surf zone -8/+3 m:
+0.3 million m3/year into outer basin (Deltares 1995b)
South; shoreface zone -20/-8 m:
+1.0 million m3/year into outer basin (Deltares 1995b)
North; surf zone -8/+3 m:
+0.2 million m3/year into outer basin
North; shoreface zone -20/-8 m:
-0.7 million m3/year out of outer basin
Net cross-shore transport across -20 m:
0 (Deltares 1995a)
Total erosion of outer delta incl. coast:
-3.0 million m3/year
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The supply of sand from the adjacent coasts to the outer basin is about 0.8 million m3/year.
The total erosion volume includes the sand nourishment volumes which have been intensified after 1990.
The sediment balance of the Marsdiep outer basin yields a total erosion volume (coast+ebbdelta) of about
3 million m3/year, which is considerably smaller than the total erosion volume given by Elias et al. (2012).
They give a total erosion volume (mostly sand) of about 375 106/70= 5.3 million m3/year between 1935 and
2005. This latter value is much larger than the sedimentation volume (sand+fines) observed in the inner
Marsdiep basin: 240 106/65 = 3.5 million m3/year, see Table 2.1.5. Assuming a percentage of fines of about
25%, the sedimentation volume of the sand fraction of the inner Marsdiep basin is about 2.6 million
m3/year. This latter value is about 50% of the erosion volume of the outer basin given by Elias et al. (2012),
The relatively large values given by them may partly be caused by relatively large area of the outer basin
studied by Elias et al.
2.3.3 Sand balance for outer basin Vlie
The sand balance of the Vlie outer basin is estimated to be (see Figure 2.3.3):
Throat:
-2.8 million m3/year out of outer basin
South; surf zone -8/+3 m:
+0.5 million m3/year into outer basin
South; shoreface zone -20/-8 m:
+1.0 million m3/year into outer basin
North; surf zone -8/+3 m:
+0.1 million m3/year into outer basin
North; shoreface zone -20/-8 m:
-0.7 million m3/year out of outer basin
Net cross-shore transport across -20 m:
0 (Deltares 1995a)
Total erosion of outer delta incl. coast
-1.9 million m3/year
The supply of sand from the adjacent coasts to the outer basin is about 0.9 million m3/year.
The total erosion volume includes the sand nourishment volumes which have been intensified after 1990.
The sediment balance of the Vlie outer basin yields a total erosion volume (coast+ebbdelta) of about 1.9
million m3/year, which is in good agrement with the erosion value of 146 106/70= 2.1 million m3/year given
by Elias et al. (2012).
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0
-0.2
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1.0

-0.2
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0.5
Figure 2.3.3

Sand balance outer basin Vlie (sand transport values in million m3 per year)
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3

Schematization of tidal inlet system and application of SEDBOX-model

3.1

System schematization

A tidal inlet system can be subdivided in the following basic elements (see Figure 3.1.1):
• inlet throat;
• outer basin with adjacent coasts and offshore ebbdelta;
• Inner basin with tidal flats and channels.
A small harbour basin may be present in the inner basin and is therefore separately modelled.
The tidal inlet system is in a dynamic equilibrium if the volume of sediments entering the inner basin over
the tidal cycle is about the same as the volume of sediments leaving the inner basin. In that case the wet
cross-section of the throat and the inner channels are in dynamic equilibrium with the tidal water volumes
passing the cross-sections of the throat and channels. The volume of sediments accumulated in the
ebbdelta and in the tidal flats will be more or less constant in the dynamic equilibrium situation. Empirical
relationship are proposed in the Literature, which describe these ‘equilibrium’ volumes and cross-sections
as function of the tidal prism.
Ebb delta

Outer Basin

Adjacent coast

Inlet throat

Flats

Flats

Channels

Inner Basin

Harbour

MHW
MSL
H

Flats

MLW
Channels

Figure 3.1.1
3.2

Schematization of tidal inlet system

Model equations

It is assumed that:
• no mud can be deposited in the outer ebb delta due to the exposure to waves;
• sediment volume of the flats decreases due to sea level rise because MLW will be higher;
• sediment volume of flats increases due to increase of tidal range because MLW will be lower;
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• water volume of tidal channels increases due to sea level rise because MLW will be higher;
• water volume of tidal channels decreases due to increase of tidal range because MLW will be lower;
• sediment volume of outer ebb delta is defined as the volume of sediment above the plane through
the coastal profiles of the adjacent coasts outside the outer basin;
• sediment volume of outer ebb delta decreases due to sea level rise because the level of MSL will shift
upwards and the adjacent coastal profiles outside the outer basin will also shift upwards with sea
level rise;
• erosion of the ebb delta is reduced if the mean thickness of the ebb delta is smaller than 2 times the
minimum thickness (input value of about 2 m); if the ebb delta becomes gradually smaller, the
channels of the ebb delta will become wider and larger resulting in a reduction of the current
velocities and thus to less erosion; the erosion is larger for a higher thickness of the ebb delta than
for a lower thickness value: the mean thickness values of the Marsdiep and Vlie basins are in the
range of 5 to 6 m in 1933; the erosion of the coast will increase if the erosion of the outer delta is
reduced;
• sand and mud import through inlet throat is distributed (e-coefficients) over flats, channels and
harbour; mud (silt+lutum) is defined as the fraction smaller than 63 µm;
• net import capacity of sand through the throat of the inlet will be approximately constant in time and
is not influenced by internal and external effects (mining, sea level rise); only the division between
flats and channels is influenced by these effects; this is a very conservative and safe assumption;
• net import capacity of the outer basin (sediment supply to the outer basin) is assumed to be constant
in time; the net import is reduced slightly using a reduction coeficient (r = Vw,channel/P if Vw,channel <P);
the reduction is only applied if the channel volume of the inner basin is smaller than the tidal prism
volume (the channels are then so small that the ebb currents can erode more sediments resulting in
a larger ebb transport component); no reduction is applied if r > 1; examples: rvlie basin= 1.1 in 1933
and rmarsdiep= 2.1 in 1933.
The net import of sand is the difference of two large quantities; the flood and ebb transport components.
The flood transport through the throat mostly consists of sand eroded from the tidal channels just seaward
of the the throat, where the flood velocities are gradually accelerating towards the throat. Similarly, the
ebb transport through the throat mostly consists of sand eroded from the tidal channels just landward of
the throat, where the ebb velocities are gradually accelerating towards the throat. The eroded sand is
resupplied by sand from further away in the system.
The net import of sand will increase if the ebb velocities become smaller due to an overdepth of the
channels just landward of the throat. An overdepth of these channels may be the result of dredging
activities or due to the subsidence of the bed surface due to mining activities (gas, water or salt in deeper
soil layers). Generally, these activities are planned further away from the throat and thus it will take time
(decades) before the disturbing effects of dredging/mining can influence the depth of the main channels
just landward of the throat.
The assumption of an approximately constant import of sand limits the prediction horizon of the model to
about 30 years in the case of significant dredging and mining at the far end of the inner basin.
Dredging of sand from the channels of the inner basin will lead to less deposition on the flats. Similarly,
dredging from the flats of the inner basin will lead to less deposition in the channels.
The import of fines (smaller than 63 µm) through the throat largely depends on the supply from outside
regions. Fine sediments are almost absent in the bed of the throat and the adjacent main channels.
Most fine sediments are present in the tidal flats and in the smaller channels at the end of the basin.
Dredging of fines from the flats of the inner basin will immediately lead to a reduction of the ebb transport
component and hence to an increase of the net import of fines.
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Sea level rise and soil subsidence due to dredging and mining will generally lead to a slight increase of the
tidal prism and asymmetry and thus to a slight increase of the net sand import through the the inlet.
The time development of volumes of the subsystems are desribed by:
Vs,flats
= Vs,flats,t=o + eflats r Tsand,i + eflats Tfines,i - Aflats ∆s/1000 + Aflats 0.5 ∆H + Vex (3.1)
Tsand,ob - Aebbdelta ∆s/1000
+ Vex (3.2)
Vs,ebbdelta = Vs,ebbdelta,t=o - eebbdelta r Tsand,i +
Vw,channels = Vs,channels,t=o - echannels r Tsand,I - echannels Tfines,i + Achannels ∆s/1000 - Achannels 0.5 ∆H - Vex (3.3)
Vw,harbour = Vs,harbour,t=o - eharbour r Tsand,i - eharbour Tfines,i + Aharbout ∆s/1000 - Aharbour 0.5 ∆H - Vex (3.4)
(1 - eebbdelta) r Tsand,i - Acoast ∆s/1000
(3.5)
∆Ve,coast =
with:
Vs,flats
= sediment volume of tidal flats (sand and mud) between mean low water (MLW) and mean high
water (MHW);
Vs,ebbdelta = sediment volume of outer ebbdelta (sand) below mean sea level (MSL) with layer thickness δ;
Vw,channels = water volume of tidal channels of inner basin below MLW;
Vw,harbour = water volume of tidal harbour channels of inner basin below MLW;
Vexl
= sediment volume due to external dredging/mining (negative in m3/year) or dumping (positive);
∆Ve,coast = erosion volume of coast inside outer basin (to be compensated by nourishment);
Abasin
= surface area of total tidal basin at level of MHW (Abasin= Aflats+Achannels+Aharbour);
Aflats
= surface area of inner tidal flats at level of MLW;
Achannels = surface area of inner tidal channels;
Aharbour = surface area of inner harbour basin;
Aebbdelta = surface area of ebb delta;
Aouterbasin = surface area of outer basin;
Acoast
= surface area of coastal zone;
P
= tidal prism;
Tsand,i
= net transport of sand (> 63 µm) trough tidal inlet throat (inputvalue in m3/year; import +)
= net transport of fines (< 63 µm) trough tidal inlet throat (inputvalue in m3/year; import +)
Tfines,i
Tsand,ob = net transport of sand (> 63 µm) to outer basin (inputvalue in m3/year)
H
= tidal range (m);
∆H
= change of tidal range (m/year; + increase; - decrease);
∆s
= sea level rise (mm/year);
e
= exchange coefficient (eflats+echannels+eharbour = 1),
r
= coefficient related to ratio channel volume of inner basin and tidal prism volume.
The coefficients are described by:
= γ1 (Vw,flats/Vtotal)
eflats
eharbour = (Vw,harbour/Vtotal)
echannels = 1 - eflats - eharbours
eebbdelta = minimum (1-γ2, 0.5 δebbdelta/δebbdelta,minimum )
if Vw,channels/P ≤1
r
= Vw,channels/P
if Vw,channels/P ≥1
r
= 0.5Vw,channels/P
r
=1
if 1< Vw,channels/P >1
with:
γ1 = calibration coefficient for flats (input value, range 0.5 to 2);
γ2 = calibration coefficient for coast (input value, range 0.25 to 0.35);
= Vs,ebbdelta/Aebbdelta
= thickness of ebb delta;
δebbdelta
δebbdelta,minimum = minimum thickness of ebb delta (inputvalue ≅ 2 m);
Vw,flats
= Aflats H - Vs,flats
= maximum water volume above inner tidal flats;
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= Vw,channels + Achannels H
= maximum water volume of inner tidal channels;
= Vw,harbour + Aharbour H
= maximum water volume of inner tidal harbour;
= Vw,flats + Vw,channels,max + Vw,harbour,max

Equation (3.6) determines how much sediment from the net sediment import is carried onto the flats.
Equation (3.9) determines how much sand is eroded from the outer ebb delta and from the adjacent coast
and roughly varies between 0.5 and 0.75. If the mean thickness of the outer delta becomes smaller than
about 2 m, more sand is eroded from the coast and less sand is eroded from the ebbdelta.
Equation (3.10) yields that the net import of sand slightly increases if the channel volume of the inner basin
becomes larger than two times the tidal prism (situation with relatively deep channels) and slightly
decreases if the channel volume becomes smaller than the tidal prism (situation with relatively shallow
channels).
The equilibrium volumes are described by:
Vs,flats, equilibrium
= dflats,eq Aflats,eq = αf Aflats,eq H = (0.42 - 0.24 10-9Abasin)(1-0.000025 Abasin0.5) Abasin H (3.11)
(3.12)
Vw,channels,equilibrium = αc P1.57
1.23
(3.13)
Vs,ebbdelta,equilibrium = αd P
P = Abasin H - Vs,flats

(3.14)

with:
P
Aflats,eq
αf
αc
αd

= tidal prism of inner basin;
= (1-0.000025 Abasin0.5) Abasin = equilibrium area of flats for Wadden Sea basin (based on Renger and
Partenscky 1974, 1980);
= dflats,eq/H = (0.41 - 0.24 10-9Abasin) = relative flat height in the range of 0.2 to 0.4 for Wadden Sea
basin (based on Deltares 1992);
= calibration coefficient (≅ 0.0000087 for Wadden Sea basin based on Renger and Partenscky
1974, 1980; ≅ 0.000016 for the Wadden Sea based on Deltares 1992);
= calibration coefficient (≅ 0.0055 for exposed deltas to 0.0085 for sheltered deltas based on
Walton and Adams, 1976; ≅ 0.0066 for Wadden Sea based on Eysink 1990; Equation (3.13) is
questionable as the sediment volume of the ebb delta also depends on the asymmetry of the
tidal velocities in the inlet (see also Ridderinkhof et al. 2014).

The basic input values of the model are:
1. volumes (m3) of the flats, channels, harbour, basin at initial time (t=0);
2. surface areas (m2) of flats, channels, harbour, outer ebbdelta, outer channels (assumed to be
constant);
3. external volumes (dredging/mining or dumping volume) as function of time;
4. minimum thickness of outer ebb delta (≅ 2 m);
5. tidal range (m) and sea level rise (mm/year) as function of time;
6. net transport rates of sand and fines through the inlet (in m3/year);
7. net sand transport rate to outer basin (in m3/year from adjacent coasts);
8. calibration coefficient to modify the sediment exchange with the tidal flats;
9. calibration coefficient to subdivide the total erosion volume of the outer basin over the ebbdelta and
the coasts adjacent to the the inlet.
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The parameters for the Marsdiep and Vlie basins are given in Table 3.2.1.
It is noted that the SEDBOX-model can only be used for future predictions if it is shown that the observed
volume changes in the past can be explained by a constant import of sediment through the inlet and that
the net import of sediment remains approximately constant in the future situation.
Parameter
H= mean tidal range (m)
B= width of inlet below MSL (m)
Across-section= area of cross-section below MSL at inlet throat (m2)
Abasin = surface area of total tidal basin at level of MHW (m2);
mean value over 1933 to 2000
Aflats = surface area of inner tidal flats at level of MLW (m2)
mean value over 1933 to 2000
Achannels = surface area of inner tidal channels (m2)
mean value over 1933 to 2000
Aouterbasin = surface area of outer basin (m2)
Aebbdelta= surface area of outer ebb delta (m2)
Acoast = surface area of coastal zone (m2)
Vs,flats,t=0 = sediment volume (m3) of tidal flats (sand and mud) between mean
low water (MLW) and mean high water (MHW) at t=0 (1933)
Vw,channels,t=0= water volume (m3) of tidal channels of inner basin below MLW at
t=0
Vs,ebbdelta,t=0 = sediment volume (m3) of outer delta at t=0 (1933)
δminimum = minimum thickness of ebbdelta
Tsand,i= net transport of sand over tidal cycle trough tidal inlet throat
(in m3/year; import +)
Tfines,i= net transport of fines (<63 µm) over tidal cycle trough tidal inlet throat
(in m3/year; import +)
Tsand,ob = net transport of sand over tidal cycle from coasts to outer basin
(in m3/year)
αchannel = coefficient equilibrium volume channel
αdelta
= coefficient equilibrium volume outer delta
γ1 = calibration coefficient sediment for tidal flats (-)
γ2 = calibration coefficient sediment for coast of outer basin (-)
Table 3.2.1 Basic data of tidal basins Marsdiep and Vlie, Wadden Sea
3.3

Marsdiep
1.5 - 1.7
3000
50000
700 106

Vlie
1.8 - 2.0
7000
78000
675 106

125 106

275 106

575 106

400 106

150 106
80 106
20 106
42.6 106

150 106
80 106
20 106
105 106

2370 106

1270 106

650 106

470 106

2

3.8 10

6

2

2.8 106

0.8 106

0.6106

0.8 106

0.9 106

0.0000087
0.0066
1.2
0.25

0.0000087
0.0066
1.8
0.15

Measured and computed sediment volumes Marsdiep basin

3.3.1 Basic data
The basic data of the SEDBOX-model for the present siutation (Van Geer 2007) are given in Table 3.2.1.
The γ1-coefficient has been used to get the best agreement with measured volume data of the flats and
channels of the inner basin. The γ2-coefficient has been used to get the best agreement with measured
coastal erosion volumes (outer basin).
The net sand transport values passing the throat of both inlets are taken from the sand balance results (see
Section 2.3) and are not calibrated. These values are assumed to be constant over the period (1932 to
2000) after closure of the Zuiderzee. The net import value of fines is set to 20% of the net sand transport
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import for the Marsdiep basin and to 30% for the Vlie basin (based on Arcadis 2010). These values are also
constant over time.
As the volume data of the flats and channels include the effect of dredging, the dredging volumes are not
explicitly modelled.
3.3.2 Situation between 1933 and 2000
Figure 3.3.1 shows the measured and computed volumes of the Marsdiep basin as function of time
between 1933 and 2000; sea level rise is 2 mm/year. In 1932 the Zuiderzee basin was closed by a closure
dike. It can be seen that the measured sediment volume of the tidal flats and the measured water volume
of the tidal channels of the Marsdiep basin are fairly constant between 1933 and 2000.
The net sand transport through the inlet is set to 3.8 million m3/year.
The net transport of fines (< 50 µm) through the inlet is set to 0.8 million m3/year (about 20% of sand
transport).
The net import of sand into the outer basin from the North Sea coast is set to 0.8 million m3 per year
The behaviour of the measured volume of the flats, channels and outer delta between 1933 and 2000 can
be represented fairly well by the SEDBOX-model using the data given in Table 3.2.1 and sea level rise of 2
mm per year. The volumes of the flats are somewhat overestimated.
The subdivision of the net sediment transport through the inlet over the flats and channels is related to the
water volumes above the flats and channels. As the flats only cover about 20% of the total Marsdiep basin,
only 5% of the net sediment import is deposited on the flats of the Marsdiep basin. This percentage
increases slowly in time to about 6% in 2100. Most sedimentation takes place in the channels reducing the
water volume in the channels.
The computed volumes of the flats increase from 42.6 106 to 43.9 106 m3 between 1933 and 2000 or an
annual deposition of about 0.019 106 m3/year. The measured value is -0.11 106 m3/year (erosion!).
The computed volumes of the channels decrease from 2370 106 to 2145 106 m3 between 1933 and 2000 or
an annual deposition of about 3.35 106 m3/year. The measured deposition is 1.6 106 m3/year.
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Measured and computed volume data for Marsdiep basin; sea level rise= 2 mm/year
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The computed volumes of the flats and the channels inside the basin show a trend towards their
equilibrium values. The equilibrium values have not been calibrated. Compared to the equilibrium value,
the volume of the flats inside the basin is much too small. The volume of the channels is too large. The
equilibrium volumes of the outer delta are much too large, as the computed and measured volumes of the
outer delta move away from the equilibrium values (see also Section 2.2.1). It should be realized that the
‘true’ equilibrium volumes of the Marsdiep are unknown. The equilibrium values are represented by
empirical relationships (Equations 3.11, 3.12 and 3.13) which are based on the behaviour of various other
basins with an inaccuracy of the order of ±50%.
The net import of sand into the outer basin from the North Sea coast is assumed to be 0.8 million m3 per
year, see Section 2.3.2. This volume of sand is supplied (import of sand into the outer basin) by tidal
currents in combination with waves from the sea bed of the North Sea. The sand transport values at the
nothern side of the outer basin are smaller than those at the southern side, which is caused by the wave
shielding effect of the delta.
Figure 3.3.1 also shows the effect of smaller and larger sand import values trough the inlet (3.8 ± 1 million
m3/year). The flats grow more for a larger sand import of 4.8 million m3/year and less for a smaller sand
import of 2.8 million m3/year. Compared to the measured volume data of the flats, a net sand import of 2.8
million m3/year also is a very realistic estimate. However, the decease of the outer delta volume is less well
simulated. Using a net sand import of 4.8 million m3/year, the erosion of the outer delta is more severe.
The computed annual deposition volumes of the flats in the Marsdiep basin for the period 1933 to 2000 are
given in Table 3.3.1. Measured values are also shown. The deposition is largest for a sea level rise of 1.7
mm/year. The computed values are within the variation range of the measured values.
It is concluded that the measured volume development of the flats, channels and outer delta of the
Marsdiep basin over the period 1933 to 2000 can be reasonably well simulated using a constant net import
of sediment.
Basin

Measured
Computed annual Sedimentation 1933-2000
deposition
sea level rise
sea level rise
1933 to 2000
1.7 mm/year
2 mm/year
6
6
Annual change of volume
0 to 0.5 10
0.055 10
0.019 106
3
3
of flats in Marsdiep basin
m /year
m /year
m3/year
6
6
Annual change of volume
1 to 1.4 10
0.55 10
0.48 106
of flats in Vlie basin
m3/year
m3/year
m3/year
Table 3.3.1
Annual changes of volume of flats in Marsdiep and Vlie basins between 1933 and 2000
3.3.3 Future situation with increasing sea level rise
In Section 3.3.2 it has been shown that a constant import of sediment through the inlet throat can very well
explain the observed volume changes over a period of about 70 years in the past (1933 to 2000). The
SEDBOX-model can only be used for future predictions (over about 50 years or so) if the net import of
sediment through the inlet remains fairly constant during this period. This strongly depends on the future
tidal conditions in the Marsdiep basin. The tidal range and the tidal prism should remain fairly constant.
Based on the tidal analysis given in Section 2.1.1, it is assumed tha the tidal range and tidal prism will
remain fairly constant in the near future (coming 50 years) with limited sea level rise up to 5 mm/year.
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Four scenarios of future sea level rise have been used to compute the volumes of the flats, channels and
outer delta:
A. constant value of 1.7 mm per year between 1933 and 2100;
B. constant value of 2 mm per year between 1933 and 2100;
C. constant value of 2 mm/year between 1933 and 2020 and 3 mm/year between 2020 and 2100;
D. constant value of 2 mm/year between 1933 and 2020 and 4 mm/year between 2020 and 2100.
The sea level rise values of these scenarios are quite moderate and are of the same order of magnitude as
the annual sedimentation rates in the present situation. Hence, the reduction of the channel depths of the
Marsdiep basin will be similar as that in the present situation and thus the tidal characteristics will not
change much. Based on this, it is assumed that the SEDBOX-model can also be used for future predictions
with moderate sea level rise values up to 4 mm/year.
Scenario B with sea level rise of 2 mm/year yields a gradually increasing volume of the flats and a gradually
decreasing volume of the channels, see Figure 3.3.2.
Scenario A leads to somewhat larger deposition rates at the flats, see Table 3.3.2.
Scenario C leads to an increase of the volume of the flats up to 2020, but the volume of the flats slightly
decreases after 2020. The volumes of the channels and the outer delta are mot much affected.
Scenarion D leads to a significant loss of the volume of the flats after 2020 (gradual drowning of the flats).
In 2100 the volume of the flats is about 40% smaller than that in 2020. The volumes of the channels and the
outer delta are not so much affected.
The computed annual volume changes of the flats in the Marsdiep basin for the period 2020 to 2100 are
given in Table 3.3.2. Deposition changes to erosion for a sea level rise larger than 3 mm/year.
1.00E+10
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Equilibrium volume tidal channels
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Computed annual Sedimentation + or Erosion - (in m3/year); 2020-2100
Scenario A
Scenario B
Scenario C
Scenario D
sea level rise
1,7 mm/year
3 mm/year
4 mm/year
2 mm/year
1933-2100
1933-2100
after 2020
after 2020
Annual change of volume
0.063 106
0.032 106
-0.088 106
-0.21 106
3
3
3
of flats in Marsdiep basin
m /year
m /year
m /year
m3/year
(deposition)
(deposition)
(erosion)
(erosion)
Annual change of volume
0.48 106
0.41 106
0.15 106
-0.09 106
3
3
3
of flats in Vlie basin
m /year
m /year
m /year
m3/year
(deposition)
(deposition)
(deposition)
(erosion)
Table 3.3.2
Computed annual volume changes of flats in Marsdiep and Vlie basins; 2020 to 2100
Basin

Figure 3.3.3 shows the coastal erosion volume inside the outer basin (Marsdiep). The coasts on both sides
of the inlet will be much more exposed to wave attack when the outer ebb delta has become so small that
waves can penetrate more easily towards the coast. The annual coastal erosion volume strongly depends
on the net sand transport rate through the inlet (export for outer basin) and on the minimum value of the
thickness of the ebbdelta. This latter values is set to 2 m (input value). If this parameter is set to 0, no
additional coastal erosion will occur. In that case the erosion of the ebb delta will be more severe.
Most of the coastal erosion will occur on the updrift side of the inlet (coast of North-Holland, which is
defended by many groins).
If the net sand transport through the inlet is assumed to be 3.8 million m3/year, the coastal erosion volume
is about 1 million m3/year up to 2100 after which it increases to about 1.6 million m3/year in 2133. The
increase of sea level rise (3 mm/year or 4 mm/year after 2020) does not have much effect on this.
If the net sand transport through the inlet is assumed to be 4.8 million m3/year (large value), the coastal
erosion is about 1.2 million m3/year up to 2070 after which it increases 3 million m3/year in 2133 due to
reduction of the ebb delta volume and hence increased wave attack on the coast.
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Measured and computed sediment volumes Vlie basin

3.4.1 Situation between 1933 and 2000
The input data are shown in Table 3.2.1. Sea level rise is set to 2 mm/year.
The net sand transport through the inlet is set to 2.8 million m3/year.
The net transport of fines (< 50 µm) through the inlet is set to 0.6 million m3/year (about 20% of sand
transport).
The net import of sand into the outer basin from the North Sea coast is set to 0.9 million m3 per year
Figure 3.4.1 shows the measured and computed volumes of the Vlie basin as function of time (over 100
years from 1933).
The measured sediment volumes of the tidal flats show an increasing trend (deposition) between 1933 and
2000. Similarly, the measured volumes of the tidal channels show a decreasing trend (deposition) in the
same period.
The measured sediment volumes of the outer delta show a gradual decrease from 470 106 m3 to 350 106 m3
or a decrease of about 2 million m3 per year, see Table 2.1.4 (Elias, 2006).
It is noted that the measured volumes of the flats of the Vlie basin are based on the data of Van Geer
(2007, see Table 2.1.3). The measured volumes of the flats shown in Figure 3.4.1 may be somewhat too
large (30%). The volume data of Rijkswaterstaat (2005) suggests smaller deposition volumes for the Vlie
basin (see Tables 2.1.5 and 2.1.6). Therefore, only lower error bars are shown for the flats in Figure 3.4.1.
The behaviour of the volumes of the flats, channels and outer delta between 1933 and 2000 can be
represented fairly well by the SEDBOX-model using the data given in Table 3.2.1 and sea level rise of 2 mm
per year. The volumes of the flats are underestimated by the model, particularly after 1983.
The subdivision of the net sediment transport through the inlet over the flats and channels is related to the
water volumes above the flats and channels. As the flats cover about 40% of the total Vie basin, about 30%
of the net sediment import is deposited on the flats of the Vlie basin. This percentage decreases slowly in
time to about 28% in 2100.
The computed volumes of the flats increase from 105 106 to 137 106 m3 between 1933 and 2000 or an
annual deposition of about 0.48 106 m3/year. The measured value is 1.15 106 m3/year.
The computed volumes of the channels decrease from 1270 106 to 1168 106 m3 between 1933 and 2000 or
an annual deposition of about 1.52 106 m3/year. The measured deposition is 2.4 106 m3/year.
Sea level rise of 2 mm per year yields a volume of about 1.4 106 m3 per year. The computed volumes of the
flats increase by about 0.48 106 m3 per year. The computed volumes of the channels decrease by about
1.52 106 m3 per year. The sum of the sea level rise volume, the deposition volumes of the flats and the
channels is about (0.48+1.52+1.4) 106 m3, which is equal to the total net sediment import of 3.4 106 m3
(sand+mud) per year through the throat.
The computed volumes of the tidal flats move away from the ‘equlibrium’ value, which is an indication that
the ‘true’ equilibrium volume is much larger. Similarly, the computed volumes of the tidal channel move
away from the equilibrium values, which most likely are much too large.
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The net import of sand into the outer basin from the North Sea coast is assumed to be 0.9 million m3 per
year. This volume of sand is supplied (import of sand into the outer basin) by tidal currents in combination
with waves from the sea bed of the North Sea.
Figure 3.4.1 also shows the effect of smaller and larger sand import values trough the throat (2.8 ± 1
million m3/year). The flats grow more for a larger sand import of 3.8 million m3/year and less for a smaller
sand import of 1.8 million m3/year. Compared to the measured data, a net sand import of 3.8 million
m3/year also is a very realistic estimate. However, the decease of the outer delta volume is less well
simulated (too large decrease).
1.00E+10
Computed volume tidal flats
Computed volume tidal channels
Measured volumes tidal flats
Measured volume tidal channels
Computed volume outer delta
Measured volume outer delta
Equilibrium volume tidal flats
Equilibrium volume tidal channels
Equilibrium volume outer ebbdelta

Volume (m3)

Vlie basin

Tidal channels

1.00E+09

Outer Delta (excl. coast)

1.00E+08

Tidal flats/shoals

Net sand import = 1.8 M m3/year
Net sand import = 2.8 M m3/year
Net sand import = 3.8 M m3/year

1.00E+07
0

1933

Figure 3.4.1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Time (years)

Measured and computed volume data for Vlie basin; sea level rise= 2 mm/year

The computed annual deposition volumes of the flats in the Vlie basin for the period 1933 to 2000 are given
in Table 3.3.1. Measured values are also shown. The computed deposition is largest for a sea level rise of
1.7 mm/year. The computed values are somewhat smaller than the measured values (factor 2).
It is concluded that the measured volume development in the Vlie basin over the period 1933 to 2000 can
be reasonably well simulated using a constant net import of sand and fines.
3.4.2 Future situation with increasing sea level rise
Four scenarios of future sea level rise have been used to compute the volumes of the flats, channels and
outer delta:
A. constant value of 1,7 mm per year between 1933 and 2100;
B. constant value of 2 mm per year between 1933 and 2100;
C. constant value of 2 mm/year between 1933 and 2020 and 3 mm/year between 2020 and 2100;
D. constant value of 2 mm/year between 1933 and 2020 and 4 mm/year between 2020 and 2100.
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Scenario B yields a gradually increasing volumes of the flats and gradually decreasing volumes of the
channels, see Figure 3.4.2.
Scenario A yields somewhat larger deposition rates than that of scenario B, see Table 3.3.2.
Scenario C also leads to a smaller increase of the volumes of the flats up to 2100. The volumes of the
channels and the outer delta are mot much affected.
Scenarion D leads to a small loss of the volumes of the flats after 2020, but the volumes of the flats in 2100
still are much larger than in 1933.
The volumes of the channels and the outer delta are only slightly affected.
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The computed annual volume changes of the flats in the Vlie basin for the period 2020 to 2100 are given in
Table 3.3.2. Deposition changes to erosion for a sea level rise larger than 3.5 mm/year.
It can be concluded that the Vlie basin can much better follow the effecs of a significant increase of sea
level rise than the Marsdiep basin.
Figure 3.4.3 shows the coastal erosion volume inside the outer basin (Vlie). The coasts on both sides of the
inlet will be much more exposed to wave attack when the outer ebb delta has become so small that waves
can penetrate more easily towards the coast. The annual coastal erosion volume strongly depends on the
net sand transport rate through the inlet (export for outer basin) and on the minimum value of the
thickness of the outer ebb delta. This latter parameter is set to 2 m (input value). Most of this erosion will
occur on the updrift side of the inlet (northern tip of Terschelling, which is defended by many groins).
If the net sand transport through the inlet is assumed to be 2.8 million m3/year, the coastal erosion volume
is about 0.45 million m3/year up to 2050 after which it increases to about 1 million m3/year in 2133 due to
reduction of the ebb delta volume and hence increased wave attack on the coast. The increase of sea level
rise (3 mm/year or 4 mm/year after 2020) does not have much effect on this.
If the net sand transport through the inlet is assumed to be 3.8 million m3/year (large value), the coastal
erosion volume increases to about 1.9 million m3/year in 2133.
4

Overall evaluation

The sand balances of the Marsdiep and Vlie basins of the western dutch Wadden Sea have been studied
using measured volume data and model simulations for the period (1933 and 2000) after closure of the
Zuiderzee.
As an overall check of all results, the measured and computed volumes over the period 1933 to 2000 are
summarized and compared.
Table 2.1.5 shows the measured deposition volumes of Rijkswaterstaat (2005). These volumes are obtained
by comparing the bathymetries (below +1 m NAP) of 1933 and 2003. The ‘true’ total deposition can be
obtained by adding the sand mining volume in the period 1933 to 2000. This results in a ‘true’ total
deposition volume of about 455 106 m3 for both basins consisting of sand (>63 µm) and fines (<63 µm).
Table 2.1.6 shows the measured deposition volumes of Van Geer (2007). These volumes are obtained by
determing the volumes of the flats with respect to mean low water MLW. Similarly, the volumes of the
channels with respect to MLW have been determined. As the level of MLW gradually increases due to sea
level rise, the sea level rise volume above the flats and channels between MLW in 1933 and 2000 must be
added to the deposition volumes. The sand mining volumes must also be added to the volumes of Van
Geer (2007). The ‘true’ total deposition volume of sand and fines is 582 106 m3 for both basins with respect
to the datum of 1933. This latter value is somewhat larger (30%) than that of Table 2.1.5. The volumes of
the Marsdiep basin (total 240 106 m3) of Table 2.1.5 in good agreement with that (total 233 106 m3) of Table
2.1.6.
The volumes of the Vlie basin (total 349 106 m3) of Table 2.1.6 are about 50% larger than that (total 215 106
m3) of Table 2.1.5.
Table 4.1 shows the erosion volumes in the outer basin and coastal zone seawards of the Marsdiep and Vlie
inlets, which amounts to a total volume of 420 106 m3 (only sand). The long term average coastline
recession around the Marsdiep inlet is assumed to be in the range of 1 to 4 m/year (see Appendix A). The
long term average coastline recession around the Vlie inlet is assumed to be about 1 m/year (see Appendix
A).
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The erosion volume of 420 106 m3 is somewhat smaller (about 10%) than the total deposition volume of
455 106 m3 of the inner basins (Table 2.1.5).
Table 4.2 shows the computed sediment transport volumes through the Marsdiep and Vlie inlets during the
period 1933 to 2000, yielding a total volume (of sand and fines) of about 550 106 m3. This latter value is
about 20% larger than that (455 106 m3) of Table 2.1.5.
All values (sand and fines) of Tables 2.1.5, 2.1.6 and 4.2 are within the range of 455 tot 582 106 m3 (520 ±
60 106 m3) or within a variation range of about 15%, which is a very reasonable result. The total volume of
Table 4.1 is somewhat smaller (420 106 m3) as it only concerns the sand fraction. Based on this, it may be
concluded that the deposition volume of fines (<63 µm) for the two basins Marsdiep and Vlie is of the order
of 100 106 m3 (20% of the total).
The measured deposition volumes of the inner basins Marsdiep and Vlie can be fairly well simulated by the
SEDBOX-model using constant sediment transport rates through the inlets, which have been determined
independently without calibration.
It should be realized that the flats and channels are modelled as two large-scale volumes with sedimention
or erosion. In reality the flats and channels consist of many individual flats and channels, of which some
may show sedimentation while others may show erosion.
On the long term with relatively large sea level increase (5 to 10 mm/year) the import of sand may grow
somewhat as the inner channels will become deeper resulting in less flow resistance and larger flow
velocities and thus a larger tidal prism.
Basin
Marsdiep ebbdelta
Vlie ebbdelta
Coastline recession of 4 m at north side of Marsdiep inlet and 1 m at
south side of Marsdiep inlet over 67 years
(20 km, profile height=20 m)
Coastline recession of 1 m on both sides of Vlie inlet over 67 years
(20 km, profile height=20 m)
Total
Table 4.1

Erosion volumes
with respect to NAP
200 106 m3
120 106 m3
70 106 m3
30 106 m3

420 106 m3
Measured erosion losses (only sand) in coastal zone seaward of inlets; period 1933 to 2000

Basin

Net sand transport through inlet

Marsdiep during 67 years
(sand: 3.8 106 m3/year)
(fines: 0.8 106 m3/year)
Vlie during 67 years
(sand: 2.8 106 m3/year)
(fines: 0.8 106 m3/year)

255 106 m3

Net transport of fines through
inlet
54 106 m3

188 106 m3

54 106 m3

Total

443 106 m3

108 106 m3

Table 4.2

551 106 m3
Computed sediment transport through inlets; period 1933 to 2000
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Appendix C: SEDPIT-model for sedimentation in pits and channels
An EXCEL programme (SEDPIT) based on the trapping efficiency method is available to compute the
sedimentation in a channel, trench or pit for given flow, wave and sediment characteristics at the upstream
boundary (x=0 m), (Van Rijn, 2012).
The channel or pit is schematized (see Figure 1) into a rectangular cross-section with width B (normal to
main channel axis) and depth
d=h1-ho=depth below upstream bed level,
h1=flow depth in channel,
ho=flow depth outside channel and
length L (parallel to main channel axis),.

Figure 1

Definition sketch
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Schematization of sediment transport across channel
Assuming a rectangular cross-section with effective length L (see Figure 1) and using Qs=bqs (and Qs,o=boqs,o;
Qs,1=b1qs,1; o refers to upstream; 1 refers to channel), the reduction of the suspended sediment transport per
unit width (qs,x) after distance x is:
qs,x=(bo/b1)qs,o - [(bo/b1)qs,o - qs,1](1-e-Ax) = (bo/b1)qs,o (e-Ax) + qs,1(1-e-Ax)
with:
bo= streamtube width of approaching flow;
b1= streamtube width in channel,
qs,o= suspended transport capacity of approaching flow (per unit width),
qs,1= suspended transport capacity in channel (per unit width),
x= coordinate along streamtube, A=coefficient.
This approach has been frequently used to estimate the backfilling of relatively narrow navigation channels
and pipeline trenches. The trapezoidal cross-section is schematized to a rectangular cross-section making
intersections halfway the side slopes. The effective deposition length is the length between the intersection
points, yielding L= B/(sinα1).
The empirical coefficients can be improved by use of results from trial dredges or from observed deposition
rates in existing channels, trenches or pits.
Trapping efficiency according to Eysink-Vermaas (1983)
The suspended sediment transport in the channel after distance x is expressed as:
qs,x=(bo/b1)qs,o - [(bo/b1)qs,o - qs,1)] [1 - exp(-Aevx/h1)]
with:
Aev= 0.015(2ws/u*,1) [1+(2ws/u*,1)] [1+4.1(ks/h1)0.25]= coefficient
ks= bed roughness
Using x= B/sinα1, the backfilling rate (∆s) per unit channel length is (see Figure 1):
∆s= [(bo/b1)qs,o - qs,1] [1 - exp(-AevB/(h1sinα1))] sinα1
Trapping efficiency according to Van Rijn (1987)
Van Rijn (1987) has introduced two graphs, which can be used to determine the trapping efficiency of
suspended sediments from oblique and cross flow over an infinitely long channel. The graphs are based on
simulations using the SUTRENCH-model. The definition sketch is shown in Figure 1.
The trapping efficiency (es) is defined as the relative difference of the incoming suspended load transport (qs,o)
and the minimum suspended load transport in the channel (qs,1,minimum), as follows:
es= (boqs,o-b1qs,1,minimum)/(boqs,o)
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The basic parameters determining the trapping efficiency of a channel, are: approach velocity (vo), approach
angle (αo), approach depth (ho), approach bed-shear velocity (u*,o), particle fall velocity (ws), wave height (Hs),
channel depth (d), channel width (B), channel side slopes (tanγ) and bed roughness (ks).
In all, 300 computations have been made using:
- approach velocity vo= 1 m/s and approach water depth ho= 5 m,
- approach angles αo = 15o to 90o,
- channel depths d= 2 to 10 m,
- channel width (normal to axis) B= 50 to 500 m,
- particle fall velocity ws= 0.0021 to 0.036 m/s,
- bed roughness ks= 0.2 m.
The influence of the relative wave height (Hs/h) and relative bed roughness (ks/h) on the trapping efficiency
(es) is relatively small and has therefore been neglected. The error of the es-parameter is about 25% for an
error of the approach velocity of 20% (with Hs/h in the range of 0 to 0.3 and ks/h in the range of 0.02 to 0.06).
The trapping efficiency for αo = 90o (cross flow) can be roughly represented by:
es= 1-exp(-AvrLd/h12)
es= 0 for very fine sediment if Hs/h1>0.3 for fine sediments (clay, mud)

with:
Avr = 0.25[ws/εu*,1] [1+(2ws/εu*,1)]= coefficient,
L
= effective settling length,
D = h1-ho=channel depth,
h1 = flow depth in channel,
ε = 1+Hs/h1= enhancement factor related to waves for fine sediment (clay, mud); ε=1 for silt and sand,
Hs = significant wave height.
If the relative wave height inside the channel is larger than 0.3 (Hs/h1>0.3), it is assumed that very fine
sediments cannot be trapped.
The trapping efficiency es approaches zero for d approaching zero (no channel).
The sedimentation rate (∆S) per unit channel length immediately after dredging can be determined from:
∆S= (es qs,o + ebqb,o) sinαo
with:
es= trapping efficiency for suspended load,
eb= trapping efficiency (about 1) for bed load,
qs,o = incoming suspended load transport per unit width,
qb,o = incoming bed load transport per unit width.
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SEDPIT-model
Three sediment fractions are considered:
- clay with settling velocity ws,clay (input value),
- silt with settling velocity ws,silt (input value),
- sand with settling velocity ws,sand (input value).
The parameters L, B, h1 and ho are input values.
The width B is determined by the two mid-slope locations (Figure 1).
The representative tidal period is schematized into 6 blocks of 1 hour for flood and 6 blocks of 1 hour for
ebb. Computation over time is established by multiplying with the number of tides (input value; 2 tides per
day) considered.
The upstream transport rates are defined as:
- qs,o,clay= cclay,o vo ho,
- qs,o,silt= csilt,o vo ho,
- qs,o,sand based on approximation functions,
with:
vo= tidal flow velocity outside channel (input value in m/s),
ho= flow depth outside channel=hMSL+∆h, hMSL=water depth to MSL (input value),
∆h=tidal water level to MSL (input value),
co= depth-mean concentration upstream of channel (input values in kg/m3).
Calibration factors (input values) can be used to adjust the upstream sand transport.
The sedimentation ∆S (in kg) per fraction is computed as: ∆s= [(bo/b1)qs,o - qs,1] es ∆t L sinα1
with:
qs,o= equilibrium sediment transport at upstream boundary based on Van Rijn 2007, 2012,
qs,1= (v1/vo)3qs,o=equilibrium transport in channel/pit,
bo= width of streamtube at upstream boundary,
b1= width of streamtube in channel/pit,
es= trapping efficiency according to the methods of Van Rijn (2006) and Eysink-Vermaas (Van Rijn, 2006).
The effective sedimentation length is computed as:

Leff= B/sin(α1)

The velocity vector v1 is described by:

v1 = vo[(ho/h1)(sinαo/sinα1)]

The deflection angle α1 is described by:

α1= atan[(ho/h1)tan(αo)]

The streamtube width in the channel/pit follows from:

b1= vohobo/u1h1
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The total sedimentation mass is:

∆Stot= ∆Sclay+∆Ssilt+∆Ssand.

The total sedimentation volume is:

∆Stot, volume= ∆Stot/ρbulk.

The bulk density (ton/m3) is represented by:
- constant input value (in range of 0.4 to 1.5 ton/m3);
or by
- formula ρbulk= (∆Sclay/∆Stot)(0.415+0.43x0.255γ) + (∆Ssilt/∆Stot)(1.12+0.43x0.09γ) +(∆Ssand/∆Stot)(1.55),
with: γ= [{(T/(T-1))ln(T)}-1]= consolidation factor (T in years; γ=0 for period<1 year).
The deposition layer thickness is: ∆hs= ∆Stot, volume/(L B).
The new flow depth in the channel/pit at time t+∆t is: h1,t+∆t= h1,t-∆hs,t; the total sedimentation thickness can
not be larger than the maximum sedimentation thickness (d= h1-ho).
The sedimentation thickness values should be spread evenly over all tidal blocks, otherwise the number of
tides should be reduced. In the latter case the total computation period should be split into several runs.
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