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Samenvatting

Alma V. de Groot

Young salt marsh on Schiermonnikoog.



Kwelders

Kwelders zijn begroeide buitendijkse gebieden die onder invloed van de zee opslibben.
Ze liggen boven de gemiddelde hoogwaterlijn en worden dus maar af en toe over-
spoeld. Ze komen voor op plaatsen waar het zeewater relatief rustig is en de bodem
hoog genoeg ligt, zodat fijnkorrelig sediment, slib, kan bezinken en planten kunnen
groeien. De planten remmen de watersnelheid verder af en bevorderen daarmee het
bezinken van slib. In Nederland komen kwelders voor aan de Waddenzeezijde van de
Waddeneilanden en langs de vastelandkust van Friesland en Groningen, en in de
Ooster- en Westerschelde waar ze schorren worden genoemd. Aan de landwaartse zijde
zijn ze meestal begrensd door een duin of dijk. In de kwelder ontwikkelt zich een
kreeksysteem dat zorgt voor de aan- en afvoer van zeewater en sediment. Door varia-
ties in afstand tot de dichtstbijzijnde kreek of de kwelderrand, en door hoogtever-
schillen ontstaan ruimtelijke verschillen in opslibbingsnelheid en eventueel
sedimentsamenstelling.

Dit proefschrift gaat over kwelders die op eilanden voorkomen. Deze kwelders
bestaan uit een laag fijn sediment (klei, silt en soms fijn zand) van enkele centimeters
tot enkele tientallen centimeters dikte, bovenop een dik zandpakket. Dit zandpakket
vormt meestal de kern van het eiland en helt af van de duinen naar het wad.

Kwelders zijn van groot belang voor zowel biodiversiteit als kustbescherming, het
laatste omdat de kwelder een deel van de golven breekt voordat deze de dijk bereiken.
Vanwege dit belang wordt veel onderzoek gedaan naar hoe kwelders ontstaan en zich
verder ontwikkelen en in hoeverre ze bestand zijn tegen bijvoorbeeld zeespiegelstijging.

Vraagstelling

Veel van het in de literatuur beschreven onderzoek aan kwelders betreft de opslibbing
over periodes van dagen tot enkele jaren. Over de middellange termijnontwikkeling
(10 – 100 jaar) van kwelders en de ruimtelijke patronen in opslibbing is minder
bekend. Verder zijn de gangbare methoden om opslibbing te bepalen (bijvoorbeeld
met boringen, sedimentvallen of hoogtemetingen) behoorlijk arbeidsintensief en tijd-
rovend. Het doel van mijn proefschrift is daarom: meer inzicht te verschaffen in de
ontwikkeling van eilandkwelders, door het ruimtelijk karakteriseren van kweldersediment
door middel van een combinatie van bestaande en nieuwe meettechnieken.

Natuurlijke gammastraling van sediment

De meettechniek die ik in dit onderzoek introduceer, maakt gebruik van de natuurlijke
radioactiviteit van sediment. De meeste sedimenten bevatten van nature een lage
concentratie radioactieve elementen, die een constante, geringe hoeveelheid gamma-
straling uitzenden. Deze radionucliden zijn 40K, 232Th en 238U, met soms het antropo-

Samenvatting

198



gene 137Cs. Met gevoelige apparatuur kan deze straling worden gemeten. De activi-
teitsconcentraties van de natuurlijke radionucliden blijken samen te hangen met
bijvoorbeeld de herkomst en korrelgrootte van het sediment. Dit gegeven is eerder op
enkele plaatsen langs de Nederlandse kust succesvol gebruikt, waarbij een groot aantal
datapunten in het veld (in-situ) in korte tijd kon worden gemeten.

Omdat op kwelders verschillen in korrelgrootte aanwezig zijn (zand – klei) en
mogelijk ook verschillen in herkomst van het sediment, lijkt deze techniek veelbelo-
vend om kwelderopslibbing in-situ te karakteriseren. Om tot een succesvolle toepas-
sing te komen, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: 1) zijn er variaties in
gammastraling, 2) zo ja, waaraan zijn deze variaties gerelateerd, en 3) heeft het meten
van gammastraling voordelen ten opzichte van bestaande methoden? Op deze vragen
probeer ik in dit proefschrift een antwoord te geven.

In dit onderzoek gebruik ik drie typen detector (Hoofdstuk 2):
● de Scintrex GIS-5 detector voor het bepalen van telsnelheden in het veld (een maat

voor de totale stralingsintensiteit, wat een afgeleide is van de activiteitsconcen-
traties);

● een HPGe detector voor gedetailleerde bepaling van de activiteitsconcentraties van
de radionucliden in sedimentmonsters;

● de PANDORA detector, die zowel totale telsnelheid als de activiteitsconcentraties
van de genoemde radionucliden kan meten in het veld, maar een stuk groter en
zwaarder is dan de Scintrex GIS-5 detector.

Het onderzoek is voornamelijk uitgevoerd op het eiland Schiermonnikoog (NL). Op
dit eiland zijn kwelders van verscheidene ouderdom aanwezig, waardoor de lange
termijnontwikkeling van de kwelder gereconstrueerd kan worden (Hoofdstuk 2).
Sommige van de metingen zijn herhaald op Terschelling (NL) en Skallingen (DK) om
na te gaan of de resultaten generiek of specifiek voor Schiermonnikoog zijn.

Gammastraling op Schiermonnikoog

De invloed van watergehalte
Sediment op en om kwelders vertoont aanzienlijke variaties in dichtheid en waterge-
halte, zowel in ruimte als in tijd. Eerst is onderzocht of deze variaties invloed hebben
op de stralingseigenschappen die in het veld gemeten worden (Hoofdstuk 3).
Daarvoor is het stralingstransport in de bodem gemodelleerd met Monte Carlo simu-
laties. Eerst is het sedimentvolume bepaald dat wezenlijk bijdraagt aan de response van
een detector. De gemeten straling is afkomstig uit de bovenste laag van de bodem,
waarbij de maximale diepte afhankelijk is van de dichtheid van het sediment en de
afstand tot de detector. Op Waddeneilanden is die laag maximaal tussen de veertig en
zestig centimeter dik.
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De dichtheid van het sediment heeft geen invloed op de gedetecteerde straling
zolang het watergehalte niet verandert. Met toenemend watergehalte neemt de
gemeten stralingsintensiteit evenredig af, wat op een eiland als Schiermonnikoog tot
een onderschatting van een factor drie van de activiteitsconcentraties kan leiden.
Daarom is het belangrijk dat in-situ metingen worden gecorrigeerd voor watergehalte.
Dit is een eenvoudige correctie als het watergehalte bekend is door bijvoorbeeld het
nemen van monsters.

Gammastraling op het gehele eiland
Om uitspraken te kunnen doen over mogelijke nabije brongebieden van het kwelder-
sediment, zijn gammastralingseigenschappen gemeten op de kwelder en op het gehele
eiland, zowel in-situ als van sedimentmonsters in het laboratorium (Hoofdstuk 4).
Daarbij liepen de activiteitsconcentraties bijna een orde van grootte uiteen, zodat aan
de eerste voorwaarde voor toepassing van de methode is voldaan. De activiteitscon-
centraties zijn voornamelijk gerelateerd aan de korrelgrootte van het sediment
(voorwaarde 2). Het sediment valt te onderscheiden in twee groepen: een grofkorrelige
groep met relatief lage activiteitsconcentraties (korrelgroottes voornamelijk >125 µm)
en een fijnkorrelige groep (voornamelijk <125 µm) met hogere activiteitsconcentra-
ties. Op een oude duinboog na zijn er geen aanwijzingen gevonden voor verschillen in
sediment-herkomst op het eiland. De drie natuurlijke radionucliden zijn onderling
goed gecorreleerd. Dit betekent dat de totale telsnelheid gebruikt kan worden voor het
karakteriseren van sediment als fijn- of grofkorrelig, mits de ruimtelijke variaties in
137Cs niet te groot zijn. Dit resultaat is toegepast door het wad onder Schiermonnik-
oog te karteren op korrelgrootte door middel van in-situ gammastraling met de
PANDORA detector. Het gevonden korrelgroottepatroon komt overeen met veldob-
servaties en andere publicaties. Omdat in dezelfde tijd veel meer datapunten konden
worden verzameld dan met traditionele metingen, heeft de methode hier duidelijk een
meerwaarde (voorwaarde 3). Tijdens het analyseren van de data werd een veel
consistenter resultaat behaald dan voorheen, door het aantal vrijheidsgraden in de
analyse van het gammastralingspectrum (Full-Spectrum Analysis) te reduceren.

Toepassing van gammastraling op de kwelder
De relatie tussen de dikte van de laag kwelderafzettingen en in-situ gammastraling is
onderzocht in Hoofdstuk 5. Het doel was om de gammastraling te gebruiken voor het
karteren van de laagdikte, gebaseerd op het gegeven dat de toplaag hogere activiteits-
concentraties heeft dan de onderliggende zandlaag. Met toenemende dikte van de
toplaag stijgt de in-situ gammastraling op een niet-lineaire manier, en vlakt af bij een
toplaagdikte van ongeveer 40 cm. Dit gedrag kan worden weergegeven in een vereen-
voudigd analytisch twee-lagenmodel, dat het uitzenden en absorberen van
gammastraling in de zandlaag en de toplaag beschrijft.

Langs enkele transecten met een oplopende dikte van de toplaag zijn zowel de in-
situ activiteitsconcentraties en stralingsintensiteit als de laagdikte gemeten, dat laatste
met een kleiguts. Met het twee-lagenmodel werd daarna uit de in-situ gammastraling
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de radiometrische laagdikte bepaald. Voor de gemeten transecten verschillen de radio-
metrische gemeten en met de kleiguts bepaalde laagdiktes vaak een factor twee of
meer. Daarnaast zijn de onzekerheden in de radiometrische laagdiktebepaling aanzien-
lijk groter dan bij de handmatige bepaling. De eerste oorzaak van deze onzekerheden
zijn variaties in de samenstelling van het sediment binnen de toplaag. Een tweede
oorzaak is de één-dimensionale schematisatie in het twee-lagenmodel, waarin onder
andere geen rekening wordt gehouden met de verandering van de vorm van het
gemeten spectrum als functie van de dikte van de toplaag. Vanwege de grote onzeker-
heden is deze vorm van de radiometrische methode niet geschikt om opslibbing op de
schaal van enkele jaren of minder te meten (voorwaarde 3), maar kan eventueel wel
geschikt zijn om snel een indruk van een gebied te krijgen.

Kwelderontwikkeling

Zandlaagjes
Om verder inzicht in de kwelderontwikkeling te krijgen is gebruik gemaakt van
boringen met een kleiguts (Hoofdstuk 6). Een deel van de variatie in de samenstelling
van de toplaag wordt gevormd door zandlaagjes en zandbijmenging. Dit zand is
afgezet tijdens omstandigheden die ruwer waren dan gemiddeld. De overgang tussen
de onderliggende zandlaag en de kwelderafzettingen geeft een beeld van de omstan-
digheden waaronder de kwelder is ontstaan. Het ruimtelijke patroon van de zandbij-
menging in deze overgang geeft aan dat kwelders onder zowel kalme als iets ruwere
omstandigheden kunnen ontstaan. De mate van dynamiek is gerelateerd aan de helling
van het onderliggende zandpakket en daarmee afstand tot de kwelderrand, in combi-
natie met beschutting door duinen en stuifdijken.

Later in de ontwikkeling van de kwelder kan tijdens stormen zand worden afgezet,
resulterend in zandlaagjes. Deze afzettingen zijn vrij lokaal en zijn neergelegd door
overstromende kreken, golven aan de wadrand, verstuiving en “washovers” (door-
braken vanuit de Noordzee). De ouderdom van de zandafzettingen komen vrij goed
overeen met gemeten hoogwaterstanden. Daaruit blijkt dat op Schiermonnikoog
stormen waarin zand wordt afgezet ongeveer eens in de tien jaar voorkomen, waarbij
vooral op relatief jonge kwelders zand wordt afgezet. Alleen langs de kwelderrand en
de kreken is het milieu zo dynamisch dat tijdens de hele levensduur van de kwelder
zand kan worden afgezet. Op Schiermonnikoog levert de totale hoeveelheid zand
ongeveer tien procent van het totale sedimentbudget van de slibrijke kwelder. De
bijdrage van (op het moment in de belangstelling staande) washovers aan het sedi-
mentbudget van de slibrijke kwelder is in de orde van één tot twee procent.

Ruimtelijke patronen in opslibbing
Evenals de samenstelling van het sediment is ook de sedimentatiesnelheid op kwelders
niet overal gelijk. Het gevolg hiervan is ruimtelijke patronen in de dikte van de
toplaag. Op Schiermonnikoog zijn meer dan 10.000 metingen van de toplaagdikte
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verzameld op verscheidene ruimtelijke schalen. Met behulp van geostatistiek (vario-
grammen) zijn hiermee de patronen in toplaagdikte op deze schalen geïdentificeerd
(Hoofdstuk 7). Zoals bekend uit de literatuur volgt de dikte van de toplaag in grote
lijnen de helling in de onderliggende zandlaag en neemt toe naarmate de kwelder
ouder wordt. Naast dit algemene gedrag ontstaan echter patronen in opslibbing van
allerlei afmetingen in en naast elkaar, die grotendeels onafhankelijk zijn van patronen
in de onderliggende zandlaag of de huidige topografie. Naarmate de kwelder zich
verder ontwikkelt, veranderen deze patronen vaak in zowel grootte als structuur.

De complexiteit van de ruimtelijke patronen heeft implicaties voor het opschalen
van kleinschalige metingen naar een groter gebied. Bij het opschalen introduceren de
ruimtelijke patronen namelijk extra onzekerheid in de opslibbingswaarden. Vanwege
de complexiteit van de patronen is de ruimtelijke onzekerheid moeilijk te kwantifi-
ceren. Daarom is het aan te raden om opslibbingsmetingen te spreiden over het gehele
gebied waarover een uitspraak gewenst is, waarbij dan automatisch ook de gradiënt in
de onderliggende zandlaag meegenomen wordt.

Samenvatting

202



Samenvatting

203




