De geschiedenis van de Wadden
Hoe is het Waddengebied gevormd en welke invloed hee de mens hier de afgelopen eeuwen op gehad?
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Geschiedenis van de Wadden

Centrale vraag

Hoe is het Waddengebied gevormd en welke invloed hee de mens hier de
afgelopen eeuwen op gehad?

Niveau

Leerjaar 2/3 - aardrijkskunde

Duur

1 lesuur

Werkvorm

Individueel of tweetallen

Begrippen

Baggeren, erosie, ge jden, kustafslag, sedimenta e, zandsupple e

Wat ga je doen?

Je verdiept je in de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied. Eerst bekijk
je de natuurlijke processen die de Wadden vormen. Vervolgens maak je een
jdlijn van menselijke ingrepen en de gevolgen hiervan op het Waddengebied.

Wat heb je nodig?

Bosatlas van de Wadden (BW)
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Opdracht 1 - Het ontstaan van het Waddengebied
Zo’n 10.000 jaar geleden begon de vorming van de Nederlandse kust zoals die er vandaag de dag ligt. De
ijskappen van de laatste ijs jd smolten weg en de zeespiegel van de Noordzee steeg weer. Er vormden
strandwallen op de grens van land en water. In de branding sedimenteerde zand. Eerst lagen er langs de
westkust van Nederland losse strandwallen met zeegaten ertussen. Het gebied achter de strandwallen,
aan de oostzijde, overstroomde bij vloed en viel droog bij eb. Net zoals bij de Waddenzee nu. Uiteindelijk
sloten langs de westkust de strandwallen aaneen tot een duinenrij.
De Waddeneilanden zijn nog al jd strandwallen met zeegaten ertussen. Er werd in het Waddengebied te
weinig zand aangevoerd om de strandwallen te laten sluiten tot een duinenrij. Dit kwam onder andere
door de overheersende (meest voorkomende) windrich ng. In West-Nederland werd het zand tegen de
kust aangeblazen. In Noord-Nederland werd het zand meer langs de kust gevoerd.
De combina e van ge j, wind en water maken dat het zand in de Waddenzee aldoor in beweging is. Er
komt nieuw zand bij uit de Noordzee dat sedimenteert in de Waddenzee. Tegelijker jd is er erosie.
Geulen en zandplaten verplaatsen steeds een beetje. Zelfs de Waddeneilanden ‘wandelen’ langzaam met
de stroom mee langs de kust. Omdat er meer zand bij komt uit de Noordzee dan er het gebied weer uit
gaat komen de wadplaten langzamerhand steeds wat hoger te liggen. Of de s jging voldoende zal zijn om
de zeespiegels jging bij te houden weten we niet.

1.1 Bekijk de kaarten op BW 24-25. Wat is de overheersende windrich ng die hierboven omschreven
wordt? Kies uit: zuidwestenwind – noordwestenwind – oostenwind – noordoostenwind.
1.2 De Waddeneilanden wandelen met de ge jdestroom mee. Bekijk op BW 24 kaart 1 in welke rich ng
de ge jdenstroom loopt. Leg in twee zinnen uit in welke rich ng de eilanden wandelen. Kijk goed naar de
Noordzeezijde van de eilanden, bijvoorbeeld van Terschelling op foto 1 BW 26. Gebruik in je antwoord de
woorden ge jdenstroom, wind, westpunt en oostpunt. (Voor Texel gaat het om zuidwestpunt en
noordoostpunt, maar dit hoe niet in je antwoord te staan).
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Opdracht 2 - Tijdlijn van het landschap
Het Waddengebied is gevormd door natuurlijke processen. Het is een dynamisch gebied, wind en
stroming verplaatsen zand en zorgen voor veranderingen door de eeuwen heen. Maar menselijke
ingrepen brengen ook veranderingen aan in het Waddengebied.
2.1 Vul de jdlijn van de geschiedenis van de Wadden in. Het jaartal / de periode en waar de informa e
in de Bosatlas van de Wadden te vinden is, zijn gegeven. Zoek op:
- welke menselijke ingrepen of ac viteiten er plaatsvonden of -vinden.
- welke gevolgen deze ingrepen hadden of hebben op het Waddengebied.

Ingreep

Gevolgen

Kijk op…

Vanaf 1100

BW 34-35

16e eeuw

BW 36-37

1630

BW 38-39

1932

BW 140-141

Vanaf 1950

BW 135

(>sinds 1989)
Vanaf 1986

BW 82-83

Sinds 1990

BW 135

Toekomst

BW 28-29
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