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BEZOEK DE POINT6-TENT OP HET KERKPLEIN IN NES 

EN PROFITEER VAN MOOIE AANBIEDINGEN!
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De Wereld Onder Ameland

Slik en Zand zijn natuurlijke elementen van het 

Waddengebied en fraai ‘ontsloten’ (dus waarneembaar 

en voelbaar) op Ameland. De sedimentdynamiek 

(continue processen van transport, afzetting en erosie van 

sedimenten) vormt de grondslag van de Werelderfgoed-status van de 

Wadden. Onder de oppervlakte van het eiland en onder de bodem 

van de Wadden- en Noordzee toont ook de ondergrond van het 

Waddengebied een fraai palet van natuurlijke ontwikkelingen in tijd en 

ruimte. Zo kan het ontstaan van het Waddengebied en van Ameland 

worden afgelezen uit de afwisseling van - onder meer - slik en zand 

in de relatief ondiepe ondergrond. In de diepere ondergrond zien we 

dat verder terug in de tijd ook continue natuurlijke processen hebben 

plaatsgevonden.

Ik zie ernaar uit om u te vertellen over de ontwikkeling in tijd

(op tijdschalen van 100en miljoenen jaren en millennia tot decennia 

en maanden en dagen) en ruimte (van Den Helder tot Esjberg met 

focus op Ameland en van diepten van kilometers tot de toppen van de 

duinen).

Hessel Speelman

Geowetenschapper

Vice-voorzitter Waddenacademie
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Wagenborg Passagiersdiensten BV

Voor de totstandkoming van het evenement gaat tevens onze dank uit
naar: de terreinbeheerders op Ameland, Horeca Nes, Beach Ameland,
’t Koaikershuus  en alle vrijwilligers die mee hebben geholpen dit 
evenement mogelijk te maken.

Opmaak en design: Island House Design, Nes Ameland 
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t6 De zevende editie Tussen Slik en Zand

Sporteiland organiseert voor het zevende jaar op rij het wandelevenement 

Tussen Slik en Zand. Het evenement combineert sportieve activiteit met 

natuurbeleving en natuureducatie op een plek die uniek is in de wereld. 

Samen met de verschillende natuurpartijen; de Waddenvereniging, 

Natuurcentrum Ameland en Staatsbosbeheer willen wij mooie wandelroutes 

combineren met educatie over belangrijke natuur- en cultuurwaarden op en 

om Ameland.  Het avondprogramma in het Natuurcentrum, de wandelexpo 

en de straatmuziek in het centrum van Nes bieden de deelnemers een 

“totaal”programma voor een heerlijke dag of weekeinde op Ameland.

Naast het wandelevenement Tussen Slik en Zand organiseert Sporteiland 

vier andere aansprekende sportevenementen op Ameland waarbij de 

natuur en de natuurlijke elementen van het eiland een belangrijke rol spelen. 

Sportbeleving en natuurbeleving gaan hierbij hand in hand.

Cross Duathlon Ameland
Offroad run - bike - run in januari. www.crossduathlon.nl 

MTB Ameland
Mountainbike evenement in maart. www.mtbameland.nl 

Tri-Ambla
Cross Triathlon in september. www.tri-ambla.nl

Ameland AdventureRun,
Hardloopevenement in december.

www.adventurerun.nl

Point6 en de zevende editie Tussen Slik & Zand

Denkend aan Ameland zien wij veel sportieve, actieve mensen en mooie 

natuur in combinatie met een prettige atmosfeer. Wij zijn trots dat Point6 

hoofdsponsor is van de zevende editie van Tussen Slik & Zand.

Daarom wilden we, naast onze sponsoring, iets speciaals toevoegen aan

het evenement. En dat is gelukt! Samen met de organisatie Sporteiland

bedachten we iets dat de deelnemers zeker bij zal blijven. Elke deelnemer

ontvangt namelijk na de finish een paar heerlijke Tussen Slik en Zand Point6

-wandelsokken om deze tijdens de komende wandeling te kunnen gebruiken.

U zult  veel plezier beleven aan de sokken. Alle Point6-sokken worden van

superieure kwaliteit Nieuw-Zeelandse Merino wol gemaakt. De ‘compact

spun’-techniek maakt Point6-sokken slijtvaster, reduceert pillen of rullen en

voorkomt jeuken, schuren of lubberen Tip: Was de sokken voor het eerste

gebruik!

Rest ons alle deelnemers veel plezier te wensen tijdens deze zevende editie

van Tussen Slik & Zand. Wij verheugen ons nu al op het  feit dat alle 

wandelaars zich letterlijk aan de slogan kunnen houden: “Walk with Point6”.

Veel wandelplezier!

Victor Benard &

Wynand van Poortvliet
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vlies tussen water en licht

bodem voor de hemel

ver en stil

Ogen op een kier

als mosselschelpen

zo staan we aan de kust

de mateloze ruimte

het licht

het majesteitelijk vlakke water

we zuigen het op 

als wintervoorraad

voor donkere dagen

Tekst: Bowe Roodbergen - Afbeelding: Ellen Floris

www.elbowworks.nl

Spoorzoeken in het werelderfgoed

Ga mee op ontdekkingstocht tijdens u wandeling tussen Wad en Noordzee. 

Het rijke bodemleven op de Waddenzee is de verborgen schat van het

werelderfgoed en de fossielen op het Noordzeestrand ontsluieren prachtige 

geheimen van geschiedenis van dit gebied. Welke dieren zitten er allemaal 

in verstopt in de waddenbodem, welke bijzondere planten komt u tegen 

in de kwelders, is het barnsteen of een stuk hout wat u tegenkomt op 

het strand? Elke vondst vertelt een eigen verhaal over wat het gebied zo 

bijzonder maakt. Neem uw vondsten mee of maak er een foto van en krijg 

antwoord op u vragen tijdens uw wandeling. De werelderfgoedgidsen van 

de Waddenvereniging staan onderweg en aan het eind van de wandeltocht 

op 21 oktober voor u klaar om vragen te

beantwoorden en de geheimen te ontrafelen. 
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Bescherming Waddenzee door werelderfgoedstatus.
Waddenzee Werelderfgoed 

De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld. Natuurlijke 

processen verlopen ongestoord langs het hele gebied. 

In 2009 werd de Waddenzee van Nederland en Duitsland aan de lijst van 

werelderfgoederen van UNESCO toegevoegd – in 2014 gecomplementeerd 

met het Deense deel - vanwege de wereldwijd unieke geologische en 

ecologische waarden. Nergens anders op de aarde is er zo’n dynamisch 

landschap met een veelvoud aan leefgebieden, gevormd door de wind en 

de getijden. 

De biodiversiteit van de hele wereld is afhankelijk van de Waddenzee, die 

ruimte biedt aan meer dan 10 000 soorten planten en dieren, die zich 

continu aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Bovendien, de 

buitengewone productiviteit aan biomassa trekt 10 tot 12 miljoen trekvogels 

aan die hier hun tocht onderbreken. 

Om de bescherming van de Waddenzee te verzekeren, hebben Nederland, 

Duitsland en Denemarken hun krachten reeds meer dan 30 jaar geleden 

gebundeld om dit onvervangbare ecosysteem te bewaren voor het welzijn 

van de huidige en toekomstige generatie.

Er is een plek waar hemel en aarde het toneel delen

Waddenlandschap - jong en oorspronkelijk
Het waddengebied is nog jong. Het is ontstaan na de laatste ijstijd zo’n

7000 jaar geleden, maar ook nu nog worden zandplaten en duinen in

snel tempo gevormd en afgebroken. De dynamiek van het gebied is

uniek. Je komt er nog landschappen tegen in alle fases van ontwikkeling. 

Zelfs vandaag de dag kun je met eigen ogen zien en meemaken hoe 

landschappen in de ijstijd ontstonden.

Waddenrijkdom - wonderlijk dynamisch
De Waddenzee laat op heel eigen wijze zien hoe natuur, planten en

dieren zich steeds maar weer aanpassen aan de dagelijks wisselende

omstandigheden op het wad. Daar waar zoet rivierwater zich mengt met 

het zoute zeewater en processen als het getij, wind en het afzetten van 

zand en slik nog voorkomen, vind je vernuftig aangepaste planten en dieren. 

Door haar vele gezichten biedt de Waddenzee aan een wonderlijke variëteit 

van planten en dieren een plek om te leven, te broeden, te zogen, op te 

groeien, te ruien of te rusten.

Waddenleven - zeldzaam gevarieerd
Het rijkdom aan leven in de Waddenzee is uitzonderlijk. Je vindt er niet

alleen veel vaste bewoners, maar ook veel bezoekers. Ieder jaar maken

maar liefst 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied.

En wist je dat er zo’n 10.000 verschillende planten en dieren op het land 

en in het water leven? Zo’n enorme variatie als in de Waddenzee vind je 

nergens ter wereld!

Bron: www.waddenzeewerelderfgoed.nl
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g Routebeschrijving 25-18-11 km

Start - Kerkplein Nes – van der Stratenweg – Molenweg  

S11: Splitsing 11 km, Molenweg. Zie voor vervolg bij A

Natuurcentrum – Strandweg – Klonjes – Binnenduingebied – Kweekbos – 

Briksduinen –Stuifdijk – Zwanewaterduinen -  Nesserduinen - Strand

V1: Verzorgingspost Beach Ameland

Strand – Sjoerd – Strandweg Nes – Nesserbos – Kaapsduunpad –

Strand –’t Strandhuys – Strandweg Buren – Klein Vaarwaterweg

V2: Verzorgingspost Klein Vaarwater 

S11 & 18: Splitsing 11 km en 18 km route.
Zie voor vervolg B

Boekepad – Oostbos – Burenblinkert – Kooistuifdijk – Neerlands Reid – 

Kooiduinen –  ‘t Koaikershuus

V3: Verzorgingspost ‘t Koaikershuus 

Kooiplaats – Zwartwouderweg – Oude Grazingweg – Waddendijk

V4: Verzorgingspost CamelBak, Burensteiger

Burensteiger – Oude Steiger – Reeweg – Van Heeckerenstraat - Kerkplein

A) Vervolg route 11 km
Molenweg – Vleijen – Nesserbos – 

Aansluiting 25 en 18 km route

B) Vervolg route 11 & 18 km  

Klein Vaarwaterweg – Zuidergrieweg – 

Reeweg – Aansluiting 25 km route bij V4

Zie de uitvouwkaart achterin 
voor de routes, afstanden en 
interessante locaties.
Op de volgende pagina’s vindt 
u hiervan de beschrijvingen.

Calamiteiten
Bel bij calamiteiten 
eerst 112, daarna
06-23265369

Deelname is geheel 
op eigen risico en 
voor eigen verant-
woordelijkheid.



2. Zuidwal Vulkaan 
Een eigen vulkaan.

Ons platte Nederland, waar een kleine heuvel al heel bijzonder is, heeft een 

heuse vulkaan op haar grondgebied: de Zuidwal Vulkaan. Helaas ligt deze op 

ruim 2 km diepte onder de 

Waddenzee, ten zuidwes-

ten van het eilandje Griend. 

Je vaart er overheen als 

je richting Terschelling of 

Vlieland reist. De vulkaan 

is gevormd in het Jura 

tijdperk (200-145 miljoen 

jaar geleden) tijdens een 

van de gebergtevormende 

periodes in die tijd. Conti-

nenten en platen schuiven 

en botsen dan tegen el-

kaar of duiken onder elkaar 

waardoor de aardkorst omhoog komt.

De vulkaan is ontdekt door het Franse petrochemische bedrijf Elf. Zij voer-

den seismologisch onderzoek uit in de Waddenzee op zoek naar gas.

Door de boringen kwamen stukken steen naar boven die na determinatie 

van vulkanische oorsprong bleken te zijn. Nader onderzoek wees uit dat 

het om een vulkaan ging van ca. 1000 meter hoog en een grondoppervlak 

van ongeveer. 15 km groot. De temperatuur op die diepte is hoger dan in 

het omliggende gebied: geen ca 100°C maar 135°C. Dat zijn naweeën uit de 

tijd dat de vulkaan actief was. We hoeven niet te vrezen dat de vulkaan ooit 

nog tot uitbarsting komt, hij is in rust. Een gevoelig kompas meet nog wél 

dat er een, weliswaar kleine, afwijking is in het aardmagnetisch veld in de 

omgeving van de vulkaan. 
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DE WERELD ONDER AMELAND 
Het thema van Tussen Slik en Zand 2017 is ‘De wereld onder Ameland. 

Ameland’ in het perspectief van de geologische ontwikkeling van het Wad-

dengebied en de invloed die dit heeft op de huidige natuur en cultuurwaar-

den.

1. De reis van Nederland 
Nederlanders zijn een reislustig volkje. Het land waar we op wonen kan er 

trouwens ook wat van. Nederland heeft ook een indrukwekkende wereldreis 

gemaakt. Miljoenen jaren geleden lag de plaat waar ons land uiteindelijk op 

is ontstaan bij het huidige Patagonië. Dat komt door de platentektoniek.

Ooit was er één groot continent, Pangea genaamd, omgeven door zee. 

Door ondergrondse bewegingen en stromingen is deze plaat in brokken uit-

een gevallen. Deze grote stukken zijn gaan ‘drijven’ op de vloeibare massa 

die onder het aardoppervlak aanwezig is. Zo is ook Nederland gaan drijven. 

Van Patagonië naar het huidige Brazilië, een oversteek over de Atlantische 

Oceaan bracht Nederland naar de huidige Sahara, Israël en langzaamaan 

kwam Nederland op de plek uit waar het land verder kon uitgroeien tot wat 

het nu is. Nederland heeft dus jarenlang op de warmere breedtegraden

gelegen. Het land zag er toen 

heel anders uit dan nu. Hoge en 

lage begroeiing, natte en droge 

omstandigheden en veenvor-

ming dat miljoenen jaren lang 

hebben gezorgd voor dikke 

veenpakketten waar uiteindelijk 

steenkool, aardolie en aardgas 

zich heeft kunnen vormen.

En dat winnen we tot op dag 

van vandaag, deels onder onze 

eigen Waddenzee. 
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3. Mochdyk 
De dijk waarover gelopen wordt is eigenlijk de grens waar de Waddenzee 

en de Noordzee elkaar ooit eens ontmoette. De dijk, Môchdyk, is rond 1808 

aangelegd om te voorkomen dat het eiland in tweeën zou breken. Met 

enige dwang hebben Amelander boeren met houten borden (Môchborden) 

en paardenkracht het zand bijeen geschoven tot een zanddijk. Erg stevig 

was die dijk niet en ze is dan ook verscheidenen keren doorgebroken.

Pas rond 1850 is het gelukt hier voorgoed het zee water te blokkeren.

Op hydrologische kaarten is nog steeds te zien dat er vroeger een slenk 

heeft gelopen. De Slenk zie je nog een beetje terug in het landschap als 

je op de Môchdyk staat en naar de Waddenzee kijkt. Hoe hoog het water 

vroeger kon komen is terug te vinden bij de waterput langs het Westerpad. 

Daar staat een paal die aangeeft hoe hoog het water daar vroeger heeft 

gestaan.

4. Bewoners onder Ameland
In de avonduren worden ze vaker gezien, maar op de vraag of er konijnen

zijn op Ameland, kunnen we volmondig ja zeggen. Ze verraden hun aan-

wezigheid in de duinen vaak al aan het zand wat voor hun holen ligt.

En die holen liggen vaak op de prachtigste locaties in de duinen met een 

perfect uitzicht. In de schemering worden de konijnen actief. Zij dragen bij 

aan de kalere duinen. Ze houden van halfopen landschappen en zijn gek 

op zandige bodems waarin ze makkelijk kunnen graven. Konijnen zijn heel 

honkvast, ze hebben een groot gangenstelsel met veel gangen en kamers. 

Een hol wordt door een familie van ongeveer tien dieren bewoond.

Binnen de familie bestaat een rangorde, eentje voor de mannelijke en een-

tje voor de vrouwelijke dieren. Oudere vrouwtjes mogen in het midden van 

de kolonie een hol graven terwijl de jongere dieren naar de rand worden 

gedreven. Zo ontstaat een ‘ondergrondse camping’ met bij de uitgangen 

over de duinen. Ideaal om de omgeving af te scannen.. 



5. Barnsteen 
Barnsteen..., eigenlijk is het niet meer dan versteende hars van naaldbomen. 

Toch heeft en had het door de eeuwen heen een mythische aantrekkings-

kracht. Al sinds de Steentijd wordt het beschouwd als een kostbare half-

edelsteen. Maar waar komt deze halfedelsteen vandaan? Bij de transport-

wijze van barnsteen naar ons land speelt de zee een belangrijke rol. Het feit 

dat barnsteen drijft op koud zeewater heeft tot gevolg dat deze zwerfsteen 

over grote afstanden getransporteerd kan worden door koude golfstromin-

gen. Vooral bij stormachtig weer wordt barnsteen geërodeerd, verspoeld en 

afgezet langs de kust. De beste vindplaats voor barnsteen is dan ook langs 

de kusten van de Waddeneilanden na stormen in het voorjaar. Barnsteen is 

oud, heel erg oud, het Scandinavische landijs heeft vooral tijdens de ijstijden 

van het vroeg, midden- en laat-Pleistoceen barnsteen uit de ondergrond 

opgenomen en verplaatst als keileem laag onder de gletsjer (240.000-

130.000 jaar geleden). In de Noordzee zijn vondsten van barnsteen bekend, 

waarschijnlijk aangevoerd door landijs en smeltwaterrivieren in het midden-

Pleistoceen (470.000-420.000 jaar geleden).

Ook tegenwoordig kan barnsteen zich nog verheugen op een zekere mate 

van populariteit.

Zo wordt het nog 

altijd verwerkt in

sieraden en wordt 

het gebruikt in ver-

schillende medicijnen. 

Daarnaast wordt 

barnsteen sinds de 

19e eeuw gebruikt 

in vernis of lak voor 

bijvoorbeeld violen.
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6. Ontstaan Waddengebied
Het Wad van het heden dankt haar bestaan aan ‘t verleden.

In de laatste ijstijd (110.000 -10.000 jaar geleden) was het gebied een grote 

ondiepe zee, overdekt met ijs. Toen het ijs verdween, volgde een mild en 

zacht klimaat en de zeespiegel steeg. 

Zand en grind, achtergelaten door het ijs kwamen neer langs de ondiepe 

kust. Obstakels als stuwwallen en keileemlagen beïnvloedden de stroming 

en werden op deze manier bepalend voor hoe de kust zich zou vormen.

Na de laatste ijstijd,( zo’n 10.000 jaar geleden) begon de temperatuur weer 

te stijgen en opnieuw 

smolt het ijs. Smelt-

water vanuit het 

noorden kwam met 

grote kracht tegen de 

drooggevallen kust 

die toen bestond uit 

een vrijwel aaneen-

gesloten duinenrij, de 

strandwallen. 

Door de grote kracht, 

braken deze in stuk-

ken en de geulen werden groter en langer. Met hulp van flinke stormen, 

kwamen de geulen elkaar tegen, een proces dat gedurende de duizenden 

jaren die volgden doorging.

De Waddenzee groeide de afgelopen 2000 jaar uit tot een echte zee.

Zo’n 1000 jaar geleden werd de Waddenzee verbonden met de Nede-

rlandse Zuiderzee en tegelijkertijd definitief gescheiden van het vaste land.

Nu, anno 2017 is het niet alleen onze trots, maar vormt het internationaal 

een uniek gebied, dat sinds 2009 de Werelderfgoed status heeft.
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7. Plantenleven in het zand 
De groeiomstandigheden voor planten op een eiland zijn zeer zwaar.

Wind, zout water en zandige grond zijn niet de ideale omstandigheden voor 

een plant. Maar toch op de kwelders en op het strand worden er planten

gespot. Dit zijn met recht pioniersplanten te noemen. Zij hebben zich aan-

gepast aan de schrale en barre omstandigheden. Ze kunnen de bodem 

heel snel bedekken, ze kiemen snel, groeien snel en bloeien ook snel.

Ze vormen veel en licht zaad wat zich makkelijk verspreid. Het duinviooltje 

en zandblauwtje is gek op een zandige ondergrond. Hoe meer voeding 

daar in de grond gaat komen hoe slechter deze plantjes zullen groeien.

Dus die vind je met name terug op open kale plekken in de duinen.

Maar ook op het strand zijn planten waar te nemen. De eerste plantjes die 

gaan groeien zijn biestarwegras en zeeraket. Ze hebben wel voedsel nodig 

maar dat vinden ze op plaatsen waar de vloedlijn, organisch materiaal van 

planten, dode vogels, zeewier e.d. met een laagje zand is overstoven.

Aan de wadkant is het zeekraal een mooi voorbeeld van een pioniersplant. 

Dit is het eerste plantje wat zich prima weet te vestigen in de zoute om-

standigheden. Zeekraal wordt niet hoger dan 30 cm. De bladeren zijn klein 

en schubachtig waardoor het lijkt dat de plant bladloos is. In deze periode 

van het jaar is de zeekraal niet fis groen meer maar kleurt het meer rood. 
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8. Dwarsprofiel boringen NAM, gesteenten en
aardlagen 
Dwarsprofiel onder Ameland (afbeelding boringen NAM)

Onder Noord-Nederland en ook onder Oost-Ameland wordt gas gewon-

nen. Dat kan vanwege de bijzondere opbouw van de aardlagen sinds het 

Carboon van 250 miljoen jaar geleden (steenkool laag onderin de tekening 

hieronder). Uit deze steenkoollaag ontsnapt aardgas naar boven. Dit verza-

meld zich in een rode zandsteen laag erboven (Rotliegend zand). Daarna 

kan het niet verder omdat de dikke zoutlaag van 1 km dit gas niet doorlaat. 

Boven het zout vinden we nog 1 km krijt en 1 km zand met klei en stenen. 

Bij gaswinning wordt door die lagen geboord tot in de Rotliegend laag en 

kan het gas door het boorgat naar boven ontsnappen.



10. Dynamische geologie, kijkje in de toekomst
(bron: KNMI). 

Hoe Ameland er in de nabije toekomst uitziet hangt vooral af van de 

zeespiegel. Als die veel meer gaat stijgen de komende 100 jaar dan de 

normale 20 cm zal dat grote gevolgen hebben voor Ameland. Maar hoe 

groot zal de wereldgemiddelde zeespiegelstijging zijn in 2100? Volgens het 

IPCC (klimaatpanel van de Verenigde Naties) zal de zeespiegel gedurende 

de 21e eeuw wereldwijd met 26 tot 82 centimeter stijgen (2081-2100 t.o.v. 

1986-2005).

Dit is het gevolg van:

- de uitzetting van het zeewater

- het smelten van gletsjers en

 kleine ijskappen

- het gestage slinken van de

 grote ijskappen op Groenland

 en Antarctica

- toenemende sneeuwval op

 Antarctica

- afkalving aan de randen van

 de Groenlandse en de West-

 Antarctische ijskap

- minder opslag van water op

 land.

Met hoeveel zeespiegelstijging krijgt Nederland waarschijnlijk te maken in de 

21e eeuw? Want regionale veranderingen in zeespiegel kunnen sterk afwij-

ken van het wereldgemiddelde. Maar toch houden KNMI’06 scenario’s voor 

de Nederlandse situatie rekening met een zeespiegelstijging van 35 tot 

85 centimeter in 2100 ten opzichte van het niveau van 1990. De stijging is 

afhankelijk van de stijging van de atmosfeer temperatuur. Daarnaast moeten 

we in ons land nog rekening houden met bodemdaling.
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9. Vogeltrek
De Waddenzee is een getijdengebied. De droogvallende platen bestaan 

uit verschillende gradaties zand en slik waardoor er diverse bodemdieren 

voorkomen. Deze bodemdieren hebben zich zo goed aan de omstandig-

heden aangepast dat er dan ook heel veel van voorkomen. Zo kun je op 

een vierkante meter wel 70.000 wadslakjes of 70 wadpieren tegenkomen. 

Vogels weten dat maar al te goed. Zodra het water zakt, strijken ze neer 

op de drooggevallen platen en doen ze zich te goed aan al wat het wad te 

bieden heeft. 

Vooral trekvogels profiteren van deze eigenschappen van de Waddenzee.

’s Zomers zijn er diverse vogelsoorten te vinden in de poolgebieden:

Taymir, Lapland, Groenland en Noord-Canada. Als de jongen groot genoeg 

zijn om de tocht naar het zuiden te ondernemen, gaan ze op pad. Uit al die 

gebieden vliegen de vogels richting de Waddenzee. Als een soort trechter 

komen hier miljoenen vogels langs tijdens hun trek naar het zuiden.

Sommigen overwinteren hier, velen trekken door naar Spanje, West- of zelfs 

Zuid-Afrika. Feilloos navigeren de vogels langs de kust tot ze bij ons unieke 

Waddengebied komen om zich tegoed te doen aan de vele pieren, slakjes, 

garnalen en andere bodemdieren. Een groot wegrestaurant waar het goed 

opvetten is. 
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11. Delfstoffenwinning 
Door de reis die Nederland heeft gemaakt over de aardbol is er in die 

miljoenen jaren tijd veel veenvorming opgetreden waardoor zich dikke 

lagen steenkool, aardolie en aardgas hebben kunnen vormen. Deze lagen 

bleken interessant om naar boven te halen voor onze brandstofvoorziening. 

De Noordzee staat vol boorplatforms en ook in de Waddenzee waren er 

uitgebreide plannen om naar gas te boren. Uiteindelijk is alleen het Zuidwal 

platform in bedrijf genomen eind jaren ‘80 en andere platforms konden zich 

er, mede door verzet van de Waddenvereniging, niet vestigen. Er wordt wel 

vanaf de vaste wal schuin naar gas geboord. De afspraken zijn dat er met 

de hand aan de kraan wordt geboord. Als er sprake is van bodemdaling 

wat te wijten is aan deze boringen, moet er gestopt worden.

De Waddenzee is een kwetsbaar gebied. Door de sedimentafzettingen, 

getijdenstromingen en continue veranderende omstandigheden is bo-

demdaling moeilijk te meten. De zoutlagen zijn te danken aan het feit 

dat Nederland lang ter hoogte van het oostelijk Middellandse Zee-gebied 

heeft gelegen. Door de warmte was er veel verdamping gedurende lange 

periodes, zo hebben zich de zout-lagen kunnen ontwikkelen. Ook zoutwin-

ning kan ertoe leiden dat de bodem gaat dalen. Het is maar zeer de vraag 

of de natuurlijke sedimentatie in de Waddenzee dit tempo kan bijhouden. 

Als dat niet het geval is kunnen de wadplaten verdrinken. En dat heeft weer 

verstrekkende gevolgen voor de miljoenen vogels die hier komen opvetten 

tijdens hun lange reis van noord naar zuid. 

12. Bewoners onder het Wad
De Waddenzee is een uniek getijdengebied. Twee keer per etmaal is het

zee en even zo vaak weer land. Maar dan wel een bijzonder soort land.

Je krijgt er wel vieze voeten van, maar over dit stuk bodem van de zee 

kun je lopen. Alle leven in de wadbodem is aangepast aan de bijzondere 

omstandigheden die droogvallen en overstromen met zout water met zich 

mee brengen. En gek genoeg zijn het juist deze extreme omstandigheden 

die ervoor zorgen dat het leven in en op de wadbodem ongekend rijk is.

Zo leeft de grootste populatie ter wereld van de wadpier in de Waddenzee.

En daarnaast nog heel veel andere bijzondere diersoorten die verborgen 

zijn in de bodem. Wat dacht je van de gestippelde dieseltreinworm of de 

zeepissebed.

Door deze rijkdom worden tientallen soorten wadvogels aangetrokken

die voor een groot deel afhankelijk zijn van deze voedselbron. Meer dan

10 miljoen wad- en watervogels bezoeken de Waddenzee gedurende de

vogeltrektijden in het voor- en najaar of om te overwinteren.
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13. Morphodynamiek Waddenzee 
De Waddenzee is een natuurlijk Werelderfgoed omdat je hier kunt zien hoe 

het leven op aarde is ontstaan. De krachten die in het verleden het gebied 

hebben gevormd, zijn tot op de dag van vandaag voelbaar, zichtbaar en 

merkbaar. De getijdenstroom, wind en water zorgen voor continu veran-

derende vormen in het landschap. Je kunt met eigen ogen zien hoe 

zandplaten aangroeien en afbrokkelen en hoe geulen veranderen van koers. 

Langs de randen van het wad groeien kwelders aan en worden door harde 

golven en wind weer meegenomen door de zee. Niet alleen de dynamiek 

maakt de Waddenzee zo bijzonder. In het gebied zijn ook voorbeelden te 

zien van de continue ecologische veranderingen. Dieren en planten moeten 

zich staande houden in een extreem ecosysteem: droog en nat, warm en 

koud, hoog en laag, zoet en zout. De aanpassing van flora en fauna aan de 

omgeving én andersom is uniek. Dit zorgt voor een bijzondere wisselwer-

king tussen plant, dier en landschap. De planten en dieren die zich staande 

weten te houden in dit dynamische landschap doen dit zó goed dat ze er 

massaal voorkomen, zoals wadslakjes, allerlei soorten pieren en diverse 

schelpdieren. 

Dit alles maakt de Waddenzee zo bijzonder. Daarom riep de UNESCO de 

Waddenzee uit tot Werelderfgoed in juni 2009. 

14. Waterlagen onder Ameland (zout,zoet & zilt) 
In en onder het duinzand van Ameland hangt zoet neerslag water.

Dit is een soort zoetwaterbel die op zout water drijft. Heel langzaam 

stroomt het neerslagwater ondergronds richting Noordzee en Waddenzee. 

Uit de duinen werd tot 1990 bij Hollum en bij Buren alle drinkwater voor 

Ameland opgepompt. Sinds 1990 komt het meeste drinkwater via een wad-

leiding van de vaste wal maar beide pompstations werken ook nog steeds. 

In principe valt er ruim voldoende water op Ameland om zelfvoorzienend te 

zijn maar momenteel wordt daarvoor teveel water via de polders naar het 

wad weggesluisd. Overigens is de zoete bovenlaag niet overal even dik en 

diep. In de polder bij Hollum is de zoete bovenlaag maar twee meter dik.

Dwarsdoorsnede onder Ameland ter hoogte van Buren.

Blauwe kleuren laten de zoete waterlaag zien die daar tot bijna 60 m diep 

reikt. Hieruit wordt ook drinkwater gewonnen. Rode kleuren zijn zout water.
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Strandweg 42  9163 gn  neS ameland - vincenzo@westcordhotels.nl

Zaterdagavond 20 oktober:
Na het wandelevenement Tussen 
Slik & Zand lekker bijkomen bij

het haardvuur met het duo
Beauty en de Vagebond
en aansluitend dineren in

Restaurant Vincenzo.
Entree gratis.

Ontdek, leer, beleef en doe op Ameland!

avo n t u u r l i j k  a m e l a n d



Beleef een spectaculaire reis
met de watertaxi. Supersnel
en wanneer u wilt. Watertaxi 
informatie en boekingen:
0900-9238 (� 0,70 p/g).

W A T E R T A X I  B.V.

Supersnel naar of van Ameland?

Postbus 70, 9163 ZM Nes (Am) 
Bezoekadres: Reeweg 4, Nes (Am) 
Internet: www.wpd.nl

R i x t  v a n  D o n i a s t r a a t  2 7 ,  N e s  A m e l a n d

WestCord Hotel Noordsee | Strandweg 42 9163 GN  Nes Ameland
tel: 0519 54 66 00 email: noordsee@westcordhotels.nl
web: www.westcordhotels.nl

Slaapt u volgend jaar 
ook bij ons?
www.westcordhotels.nl/tussen-slik-en-zand 
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Naar Buiten met Staatsbosbeheer.

Het is volop genieten in onze natuurgebieden. Prachtige 
wandel- en fietspaden zijn uitgezet in de buurt van Nes, Buren, 
Ballum en Hollum. Kamperen op camping de Middelpôlle  geeft 
de ultieme natuurbeleving, met uiteraard prima voorzieningen.
Doe mee met de zaagdagen in februari!
Kijk op ons weblog voor meer informatie. Of laat u informeren 
bij de informatiestand in Nes tijdens het
wandelevenement ‘Tussen Slik & Zand’.

Kom gerust eens langs bij
Staatsbosbeheer Ameland.

Ballumerweg 44
9163 GB Nes 
0519 542600
Website www.staatsbosbeheer.nl/ameland
Weblog www.staatsbosbeheerameland.wordpress.com

  
  

 Naar Buiten 
 
 Geniet van de Amelandse natuur op onze prachtige wandel- en fietspaden in de buurt van Nes, Buren, Ballum en Hollum. Wilt 

 u meer weten over Staatsbosbeheer Ameland kom dan gerust langs op ons kantoor of volg ons weblog. 
    
 Ballumerweg 44 | 9163 GB Nes | 0519 542600 
 www.staatsbosbeheerameland.wordpress.com 
 
 

  


