
De Waddenzee in beweging
Bas Borsje

In en op de bodem van de Waddenzee bevinden zich organismen, wel-
ke elk op een bepaalde manier hun leefomgeving aanpassen. Op een 
kleine schaal weten we dat deze organismen een significante invloed 
hebben op de sterkte van de bodem en zodoende op het transport 
van bodemmateriaal en bodemsamenstelling. Echter, de effecten op 
bijvoorbeeld een estuarium-schaal van deze biologische activiteiten 
zijn niet bekend. Daarnaast vertoont de biologische activiteit ook een 
variatie in de tijd, waarvan het effect evenmin bekend is. Deze beide 
effecten kunnen van groot belang zijn voor het opstellen van aanbe-
velingen voor het beheer en behoud van verschillende estuaria. Het 
doel van dit onderzoek is dan ook om de effecten van de biologie op 
het sediment transport en bodemsamenstelling te bepalen voor de 
Westelijke Waddenzee gedurende een jaar

Invloed van organismen 
op hun leefomgeving
Organismen zijn bio-ingenieurs, 
welke grofweg in twee groepen 
ingedeeld kunnen worden: bio-
stabilisators en bio-destabilisa-
tors. Bio-stabilisators bevinden 
zich op het sediment, houden het 
sediment vast en beschermen zo-
doende het sediment tegen erosie. 
Een voorbeeld van bio-stabilisa-
tors zijn algenmatten, welke voor-
komen in de ondiepe delen van 
de Waddenzee (Figuur 2). Bio-

destabilisatie wordt veroorzaakt 
door de gravende activiteiten van 
organismen in de bovenste laag 
van het sediment (Figuur 3). Er 
bestaat een seizoensvariatie in de 
hoeveelheid organismen (uit-
gedrukt in biomassa). De bio-
stabilisators bereiken de hoogste 
biomassa in het voorjaar, terwijl 
bio-destabilisators in het najaar 
de hoogste biomassa bereiken. 
Als gevolg hiervan is stabilisatie 
dominant gedurende het voor-
jaar, terwijl in najaar voorname-
lijk destabilisatie optreedt van de 
bodem.

Model aanpak
Om de biologische activiteit te 
koppelen aan de fysische pro-
cessen in de Waddenzee, is een 
model opgezet binnen het num-
erieke modelleerprogramma 
Delft3D. De waterbeweging is ge-
modelleerd op basis van de bodem-
ligging, het getij en de windrichting 

en windsterkte voor het jaar 1998. 
Op basis van deze waterbeweging 
kan het sedimenttransport in de 
Waddenzee berekend worden. 
Sediment wordt namelijk getrans-
porteerd wanneer de bodemschuif-
spanning veroorzaakt door de wa-
terbeweging boven een bepaalde 
kritieke waarde komt. De snelheid 
waarmee het sediment erodeert 
is vastgelegd in de erosie-co-
ëfficiënt. Door het uitzakken van 
sediment in de waterkolom, kan 
vervolgens zwevend sediment 
ook weer sedimenteren, waardoor 
de verdeling van sediment in de 
ruimte wordt bepaald. Aangezien 
biologische activiteit voornamelijk 
plaatsvindt in een omgeving waar 
fijn sediment (slib) bevindt en het 
transport van fijn sediment van 
belang is voor het onderwater-
klimaat (doorzicht) in de verschil-
lende  estuaria is alleen het trans-
port van fijn sediment gemodel-
leerd.
Voor de Waddenzee blijken 
microphytobenthos, het nonnetje 
(Macoma balthica) en het wad-
slakje (Hydrobia ulvae) represen-
tatieve organismen te zijn met 
stabiliserende en destabiliserende 
werking. Microphytobenthos 
zijn organismen welke algen-
matten vormen (Figuur 2) terwijl 

ONDERZOEK

Fig. 1 - De Westelijke Waddenzee

Fig. 2 (boven), 3 (links) en 4 (rechts)
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het nonnetje en het wadslakje 
in de bovenste paar centimeter 
van de bodem het sediment om-
woelen. Deze beide organismen 
zijn erg klein (Figuur 4), maar ko-
men in grote hoeveelheden voor in 
de Waddenzee (honderden orga-
nismen per vierkant meter).
Op basis van metingen in de Wad-
denzee is de ruimtelijke verdeling 
van de organismen bepaald. Deze 
ruimtelijke verdeling blijkt samen 
te hangen met de inundatieduur. 
In het model is de ruimtelijke ver-
deling gebaseerd op de gemid-
delde diepte van de Waddenzee 
ten opzichte van Mean Sea Level 
(MSL), uitgedrukt in diepte zones. 
Diepte zone 2 is bijvoorbeeld het 
gebied met een waterdiepte tus-
sen 1 en 2 meter MSL. 
Voor een waterdiepte groter dan 
3 meter MSL is geen biologische 
activiteit gemodelleerd. In deze 
gebieden (de inlaten en de geulen 
van de verschillende getijde bek-
kens) is de biomassa namelijk ge-

ring. Zoals al eerder genoemd ver-
toont de biologische activiteit niet 
alleen een variatie in de ruimte, 
maar ook in de tijd. 
De koppeling tussen het trans-
port van fijn sediment en biolo-
gische activiteit is aangebracht in 
het model door de biomassa van 
de organismen te koppelen aan 
de sterkte van het sediment. De 
transporteerbaarheid van het se-
diment is immers afhankelijk van 
de kritieke bodemschuifspanning 
en de erosie-coëfficiënt. Door een 
afhankelijkheid op te stellen van 
beide parameters op basis van de 
grootte van de biomassa organis-
men kan de link tussen biologie 
en sediment transport gelegd wor-
den.
Het relatieve verschil in de kri-
tieke bodemschuifspanning en 
erosie-coëfficiënt is weergegeven 
in Figuur 6 en 7. Een waarde gelijk 
aan één betekent in beide gevallen 
geen verandering ten opzicht van 
de situatie zonder biologische in-

vloeden. Echter een waarde groter 
dan één van de relatieve kritieke 
bodemschuifspanning komt over-
een met een hogere kritieke bo-
demschuifspanning, ofwel gesta-
biliseerd sediment. Voor de erosie 
-coëfficiënt geldt de omgekeerde 
relatie, aangezien gestabiliseerd 
sediment minder snel erodeert 
en zodoende een relatief lagere 
erosie-coëfficiënt heeft voor gesta-
biliseerde gebieden. Voor gede-
stabiliseerde gebieden is daarom 
de relatieve kritieke bodemschuif-
spanning kleiner dan één, en de 
relatieve erosie-coëfficiënt groter 
dan één. De afhankelijkheid van 
de kritieke bodemschuifspanning 
en erosie-coëfficiënt gerelateerd 
aan de biomassa van organismen 
is gebaseerd op metingen in de 
Deense Waddenzee, aangezien 
voor de Nederlandse Waddenzee 
niet voldoende meetgegevens be-
staan.

Observaties in Waddenzee
In Figuur 8 is de werkelijke hoe-
veelheid fijn sediment weergege-
ven in de bodem. In deze figuur 
zijn tevens de gestabiliseerde ge-
bieden (rode polygonen) en ge-
destabiliseerde gebieden (groene 
polygonen) weergegeven. Twee 
interessante biologische invloe-
den zijn zichtbaar op basis van de 
gegevens in Figuur 8. Ten eerste 
geldt dat de hoeveelheid fijn sedi-
ment in de gestabiliseerde gebie-
den erg laag is, uitgezonderd voor 
de gestabiliseerde gebieden nabij 
het vaste land. Daarnaast blijkt 
de hoeveelheid fijn sediment net 
buiten de gedestabiliseerde ge-
bieden geconcentreerd te zijn (zie 

Fig. 5 - Dieptezones in de Waddenzee
Fig. 6 - Relatieve waarde kritieke bodem-

schuifspanning (>1 = stabilisatie)
Fig. 7 - Relatieve waarde erosiecoëfficient

(<1 = stabilisatie)
Fig. 8 - Fijn sediment in de bodem
(groen is instabiel, rood is stabiel)

Fig. 9 - Hoeveelheid stof in de waterkolom, gecombineerd met gem. waterdiepte
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bijvoorbeeld de grote hoeveelheid 
fijn sediment bij de Afsluitdijk). 
Beide observaties zullen worden 
gebruikt om de modelresultaten 
te evalueren.
Tevens is de hoeveelheid 
zwevende stof gemeten in de Wad-
denzee gedurende het jaar 1998, 
en zodoende kan de modellering 
van de zwevende stof geëvalueerd 
worden. De hoeveelheid gemeten 
zwevende stof is weergegeven in 
Figuur 9. De locaties van de me-
tingen zijn weergegeven in Figuur 
10. Opvallend is de grote variatie 
in de gesuspendeerde sediment 
concentratie in het jaar. Deze vari-
atie lijkt onafhankelijk te zijn van 
de gemiddelde waterdiepte (MSL) 
op de verschillende locaties (groe-
ne lijn).

Resultaten
De invloed van de biologische ac-
tiviteit op het sediment transport 
en bodemsamenstelling zijn weer-
gegeven in Figuur 11 en 12. Bei-
de figuren laten de invloed zien 
tijdens een storm-conditie. Een 
waarde groter dan één betekent 
in beide gevallen een toename van 
de hoeveelheid sediment in de 
waterkolom/bodem ten opzichte 
van de situatie zonder biologische 
activiteit.
Op basis van de biologische in-
vloed op de hoeveelheid sediment 
in de waterkolom blijkt dat elk ge-
tijdebekken op een andere manier 
beïnvloedt wordt. Hierop wordt 
later terug gekomen. Daarnaast 
geldt dat de hoeveelheid sedi-
ment in de bodem toeneemt voor 
de gebieden net buiten de gede-
stabiliseerde gebieden, en afneemt 

in de gestabiliseerde gebieden. 
Dit modelresultaat komt overeen 
met de observatie in de Wadden-
zee, zoals besproken in de vorige 
sectie. Daarnaast geldt echter ook 
dat de hoeveelheid sediment in de 
bodem in de gestabiliseerde gebie-
den in de Waddenzee aanzienlijk 
toeneemt (factor 2), terwijl juist de 
hoeveelheid fijn sediment in de 
bodem voor deze gebieden laag is 
(Figuur 8). Dit leidt tot de conclu-
sie dat de stabiliserende werking 
van microphytobenthos in het 
model overschat wordt.
Elk getijdebekken wordt op een 
andere manier beïnvloedt door de 
biologische activiteit. Het verschil 
in de hoeveelheid zwevende stof 
voor de situatie met biologische 
activiteit en zonder biologische ac-
tiviteit is weergegeven in Tabel 1. 
In deze tabel is het verschil weer-
gegeven per kwartaal. Er geldt 
bijvoorbeeld voor het eerste kwar-
taal van 1998 dat de hoeveelheid 
zwevende stof in het Marsdiep 
2,5% hoger is voor de situatie met 
biologische activiteit, vergeleken 
met de situatie zonder biologische 
activiteit. 
De invloed van de biologische 
activiteit op de hoeveelheid zwe-
vende stof lijkt voor een deel 
samen te hangen met de gemid-
delde waterdiepte in de verschil-
lende getijde bekkens. Zo blijkt 

dat voor een relatief diep getijde 
bekken (Marsdiep) door de bio-
logische activiteit een verhoging 
van de hoeveelheid zwevende 
stof gedurende het jaar wordt ver-
oorzaakt. Deze verhoging wordt 
veroorzaakt door het grote gede-
stabiliseerde gebied in dit getijde-
bekken ten opzichte van het gesta-
biliseerde gebied (Figuur 6 en 7). 
Daarnaast geldt dat voor een re-
latief ondiep getijdebekken juist de 
grote hoeveelheid gestabiliseerd 
gebied te leiden tot een verlaging 
van de hoeveelheid zwevende stof 
in de waterkolom. Daarnaast geldt 
ook dat de grootte van het getijde-
bekken een invloed heeft op het 
verschil in de hoeveelheid zwe-
vende stof, aangezien elke getijde-
bekken anders wordt beïnvloedt 
door de aanwezigheid van wind. 

Fig. 7 - Relatieve waarde erosiecoëfficient
(<1 = stabilisatie)

Fig. 8 - Fijn sediment in de bodem
(groen is instabiel, rood is stabiel)

Fig. 10 - De vier observatiepunten
in de Waddenzee

Fig. 11 - Toe- en afname van de hoeveelheid 
sediment in de waterkolom

Fig. 12 - Toe- en afname van de hoeveelheid 
sediment in de bodem

Tabel 1 - Biologische invloed op de sedimentconcentraties voor verschillende getijde-
bekkens. (Fig. 13) Rode cellen duiden op stabilisatie, groene op destabilisatie)
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De gemodelleerde zwevende stof 
concentratie blijkt in grote mate 
overeen te komen met de geme-
ten zwevende stof gehalte in de 
Waddenzee (Figuur 14). Vooral 
de geoptimaliseerde gestabiliseer-
de situatie (groene lijn) geeft een 
goede benadering van de 
metingen. De optimalisatie van de 
gestabiliseerde werking van mi-
crophytobenthos is uitgevoerd op 
basis van de conclusie getrokken 
uit Fig. 12

Conclusie
Op basis van het gepresenteerde 
onderzoek, blijkt dat de fijn sedi-
ment dynamiek in de Wadden-
zee niet enkel te voorspellen is op 
basis van fysische processen. Om 
een juiste voorspelling te kunnen 
doen van de fijn sediment dyna-
miek zullen ook de representa-
tieve biologische processen in het 
bewuste onderzoeksgebied ge-
modelleerd moeten worden. Om 
deze processen te kunnen bepalen 
dienen echter wel metingen uit-
gevoerd te worden naar de rela-
tie tussen de biologische activiteit 
en de sterkte van het sediment. 
Voor de Westelijke Waddenzee is 
in het kader van dit onderzoek al 
een aanzet gedaan om deze rela-
ties te kwantificeren, echter dit zal 
op een veel grotere schaal moeten 
plaats vinden om concrete aan-
bevelingen te kunnen doen voor 
het beheer en behoud van de ver-
schillende estuaria (Figuur 15-17). 

Interessant is het  verschil in in-
vloed van stabiliserende en desta-
biliserende organismen op de fijn 
sediment dynamiek. Destabilise-
rende organismen blijken voor-
namelijk invloed te hebben op 
de bodemsamenstelling (Fig. 8), 
terwijl stabiliserende organismen 
voornamelijk de variatie in het 
sediment transport veroorzaken 
(Fig. 14).

Samenvattend kan gezegd wor-
den dat dit onderzoek de invloed 
van biologie op de fijn gesuspen-
deerde sediment concentratie en 
fijn sediment verdeling laat zien 
op een estuarium-schaal. Het hui-
dige model is een stap voorwaarts 
in een beter begrip en modelering 
van de biologische activiteiten op 
een grote schaal in ruimte en tijd. 

Fig. 13 - Getijdebekkens in de Waddenzee

Fig. 14 - Vergelijking tussen gemetenen en gemodelleerde zwevende stofgehaltes 
in de Waddenzee. De groene lijn geeft de optimale gestabiliseerde situatie weer
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