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Een goed beeld van de droogvalduur van de wadplaten helpt in het onderzoek naar onder 

andere vogelgedrag, algengroei en de hoeveelheden afgezet zand en slib op de bodem, in 

relatie tot de zeespiegelstijging. Op de website van Walter vind je kaarten waarop je in één 

oogopslag ziet welke wadplaten droogvallen tijdens eb. Maar wat zie je dan eigenlijk precies? 

Wat groeit en leeft op deze platen? Lees nog even verder voor wat interessante 

achtergrondinformatie. 

 

Een uniek leefgebied 

Wadplaten zijn kenmerkend voor de Waddenzee. Deze zandige en soms weidse afzettingen langs de 

geulen staan onder water met hoogwater, maar vallen droog tijdens laagwater. Dit verschijnsel biedt 

een uniek leefgebied voor organismen die zich in deze wisselende omstandigheden kunnen handhaven. 

  

Onderzoek en monitoring 

Er groeien veel algen en de wadplaten kennen een hoge dichtheid van bodemdieren. Vogels profiteren 

van het droogvallen door het voedsel dat dan te vinden is op de wadplaten. Voor onderzoek naar 

algengroei en het gedrag van vogels is het dan ook belangrijk om te weten hoeveel tijd per dag de 

platen droogvallen, de zogenaamde droogvalduren. 

 

De droogvalduur 

De droogvalduur van een wadplaat is afhankelijk van de hoogteligging en de waterbeweging. De 

kaarten op de website tonen de droogvalduren die aan de hand van een model berekend zijn. De 

donkerroodgekleurde wadplaten staan tussen de 85- en 100% van de tijd droog. Terwijl 60% van de 

wadplaten in het Marsdiep slechts tussen de 0- en 10% van de tijd droogliggen. De verdeling in de 

Zoutkamperlaag is weer net anders met een relatief groot oppervlak dat tussen de 30- en 50% van de 

tijd droog ligt. 

  

De dreiging van een stijgende zeespiegel 

Voor toekomstige scenario’s van zeespiegelstijging is belangrijk om te monitoren of de 

sedimentaanvoer (zand en slib) voldoende is om de platen op te hogen in gelijke tred met de 

https://www.walterwaddenmonitor.org/tools/wad/


zeespiegelstijging. Zou die aanvoer onvoldoende zijn, dan komen de platen uiteindelijk permanent 

onder water te staan. Dit heeft grote gevolgen voor de ecologie, en vormt dan ook een actueel 

onderwerp van veel studies. 


