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Dynamische kustecosystemen op 
de Waddeneilanden



• Stroming van zoet en zout oppervlakte- en 
grondwater

• Sedimentatie en erosie van zand en slib
• Verstuiving van zand
• Ecosysteembouwers en zelf-organisatie

Sturende dynamische processen



Stroming van 
zoet en zout 
oppervlakte- en 
grondwater



Sedimentatie en erosie van zand en slib



Verstuiving van zand
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Ecosysteembouwers 
en zelforganisatie



Hoofdelementen :
1. Eilandkop 
2. Duinboog complex 
3. Washover complex
4. Eilandstaart 
5. Strand en vooroever

Natura2000 op modeleiland



Dynamiek in en naast oude 
duinlandschappen leiden 
veelvuldig tot ecologische 
verjonging



XX X

Op deze eilandkop leiden langdurige 
veranderingen op landschapsschaal tot 
voortdurende ecologische verandering



Wisselende condities en grove, snelle veranderingen
• Nu eens nat, dan weer droog,
• Nu eens zout dan weer zoet,
• Nu eens stromend water dan weer stagnerend,
• Nu eens stuivend, dan stabiel
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“Natuurlijke” processen aan de 
zuidzijde van de Slufter op 
Texel



Oeverzwaluwen in
geërodeerde steilwanden

Grijze
duinen

Zoutkommen, zilte 
grasland en en zoete 
duinvalleivegetaties

Zoete 
pioniervegetaties 
met 
Krielparnassia en 
1000-guldenkrui
d

                  :
Periodieke 
stroomgeulen 
bij storm tij

Zoute pioniervegetatie





Peter Herman



Kroonpolders

Noordvaarder

Eilandkop TERSCHELLING



Noordvaarder sinds ca.1860 voortdurend in beweging evenals 
de ecologie :
• Veel stuivend zand vanuit kale zeerepen/stuifdijken
• Voortdurende opbouw en afbraak van Zout-zoet overgangen 
• Maar ook bosontwikkeling, grijze duinen en zelfs veenvorming 

aan de rand Groene strand  
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Noordsvaarder



1990-2000

2000-2015





Snelle en grote morfologische veranderingen
samengaand met ecologische ontwikkelingen 

Huidige situatie



Situatie 1959

Huidige situatie 

Reconstructies Ab Grootjans

stuivende duinen

onbegroeid strand

vergrast duin

zandige kopjes in kwelder

jonge kwelder

oude lage kwelder

vergraste kwelder

knopbiesvegetatie



Dynamiek van zoetwaterbellen op 
strand en vooroever ….. 





stuivende duinen

onbegroeid strand

vergrast duin

zandige kopjes in kwelder

jonge kwelder

oude lage kwelder

vergraste kwelder

knopbiesvegetatie

Vlieland Kroonspolders and 
Vliehors







Borkum DuitslandVeel invloed getij en wind  …….
trage ecologische veranderingen







Zeer snelle ontwikkeling van de begroeiing na aanleg 
stuifdijk (1937) :
• eerst leidend tot snelle ontwikkeling begroeiing m.n. 

aangestuurd vanuit het waddensysteem, daarna tot 
grote betekenis voor broedvogels en overtijende 
vogels

• ten noorden van stuifdijk ontwikkelt zich een door 
de Noordzee aangestuurd zandig systeem : 
Cupido’s polder





Cupido’s Polder



De natuur op de Waddeneilanden is overal  en altijd 
onderweg van een vroegere naar een toekomstige 

verschijningsvorm 

De essentie van 
natuurlijke dynamiek

Daarbij :
• verdwijnen en verschijnen kenmerkende 

soorten om de beurt en voortdurend en …
• loopt een statische beschrijving van de 

natuur altijd achter de feiten aan !



Uitgangspunten :
• Aansluiten bij de natuurlijke processen  van 

eilandkoppen, washovercomplexen en 
eilandstaarten,

• Versterken van de bijbehorende gradiënten 

Dynamische natuurbeheer 
op de Waddeneilanden is 
een kwestie van 
procesbegeleiding



Uitgaan van natuurlijke sturende abiotische processen :
• “incidentele” aanlanding van grote zandplaten afgewisseld met forse 

erosie 
• aanzienlijke zandverplaatsingen door verstuiving
• frequente overstromingen van zout water
• veel opslag en afstroming van zoet water in en vanuit 

duinmassieven
Ruimte geven aan bijbehorende “diepe” ecologische gradiënten :
• van zout naar zoet,
• van nat naar droog,
• van kalkrijk naar zuur,
• zand naar slib 

…. leiden tot kansen voor een telkens veranderend mozaïek van  
soortenrijke droge duinen, duinvalleien, kwelders en natuurlijke 
duinstruwelen en –bossen.

Landschapsecologische 
aanknopingspunten voor de 
procesbegeleiding op eilandkoppen



Uitgaan van natuurlijke sturende abiotische processen :
• Langdurige perioden van sedimentatie en erosie wisselen elkaar af
• aanzienlijke zandverplaatsingen, meer door hydrodynamische dan door 

eolische processen
• doorwerking naar achterland van sedimentatie/erosie, verstuiving en  

overstroming van zout water hangt af van aan- of afwezigheid van 
gesloten stuifdijken

Ruimte geven aan bijbehorende “diepe” ecologische gradiënten :
• van zout naar zoet,
• van nat naar droog,
• van zand naar slib
• van kalkrijk naar kalkhoudend  

…. leiden tot kansen voor een telkens veranderend mozaïek van groene 
stranden, lage droge duinen, kleinschalige duinvalleivegetaties, 
kwelders en natuurlijke duinstruwelen.

Landschapsecologische 
aanknopingspunten voor de 
procesbegeleiding op eilandstaarten




