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Al een tijdje leefde bij de redactie van Grondboor & Hamer het idee een 
dubbelnummer te wijden aan moderne technieken in de aardwetenschap-
pen. Het liefst zou dit rondom een centraal thema moeten zijn, maar het 
bleek niet mee te vallen een geschikt onderwerp te vinden. Toen was daar 
het Marker Wadden project, de ontwikkeling van nieuwe natuur in het 
Markermeer. Vooral het voorbereidende werk trok onze aandacht, omdat 
er in deze fase door Boskalis een groot aantal sedimentkernen zijn 
genomen. Hierdoor verwachtte men een beter inzicht te krijgen in de 
samenstelling van de ondergrond en daarnaast, zoals bij ieder project in de 
Nederlandse bodem, te zien of in het gebied archeologisch belangrijke 
locaties aanwezig waren. 
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De kernen zijn voor aardwetenschappers een buitenkans om de jongste geschie-
denis van het gebied in groot detail te kunnen bestuderen. Hoe zag het gebied 
er uit in het Pleistoceen? Was de invloed van riviersystemen  te zien? Wanneer 
vond de eerste mariene doorbraak plaats? Wat was het effect van de Afsluitdijk 
op het milieu? Al dit soort vragen konden mogelijk beantwoord worden door 
de kernen met behulp van moderne technieken te analyseren. Dit dubbelnum-
mer wil dit laten zien, te beginnen met een beschrijving van onze huidige 
kennis van zaken, het boorproces zelf en vervolgens een scala aan technieken 
om de sedimentmonsters te dateren, uit elkaar te pluizen en te interpreteren.

Het Marker Wadden project is gestart als initiatief van Natuurmonumenten. 
In het Markermeer wordt een serie eilanden aangelegd met de verwachting 
dat de leefbaarheid van het gebied weer grotendeels wordt hersteld. In 2016 is 
gestart met de eerste fase: de aanleg van vijf eilanden. Uiteindelijk moet er een 
grote archipel ontstaan van in totaal 10.000 hectare (Afb.1); het  is daarmee een 
van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa.

Het Markermeer is in 1976 ontstaan met aanleg van de Houtribdijk tussen 
Enkhuizen en Lelystad. Daarvoor maakte het gebied deel uit van het IJsselmeer 
en voor 1932 vormde het een deel van de Zuiderzee. Het Markermeer heeft 
nauwelijks natuurlijke oevers en is niet verbonden met de zee of een rivier, zoals 
voorheen de IJssel. Op veel plaatsen heeft zich op de bodem een dikke sliblaag 
afgezet die niet bevorderlijk is voor een rijk bodemleven. Het slib is ook de 
oorzaak van vaak troebel water, eveneens een slechte zaak voor het leven in het 
meer. Op satellietbeelden (Afb. 2) is het verschil in waterkwaliteit tussen het 
Markermeer en de rest van het IJsselmeer goed te zien.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat na aanleg van de dijk het Markermeer 
zou worden ingepolderd tot Markerwaard. Na dertig jaar gesteggel werd in 

2006 uiteindelijk een streep door dit 
plan gehaald. Voor het ecosysteem 
was dit al aan de late kant; het slib dat 
zich voor de komst van de dijk verder 
door het IJsselmeer kon verspreiden, 
lag als een deken op de bodem van 
het meer en verstikte daar het leven. 
Vanwege het troebele water drong 
het zonlicht nauwelijks in het water 
door, zodat planktonische micro-
organismen, die zonlicht nodig 
hebben voor hun fotosynthese, snel 
achteruit gingen. Juist deze organis-
men staan aan het begin van de 
voedselketen en hun neergang zal het 
hele ecosysteem beïnvloeden. Op de 
bodem levende organismen als schelp-
dieren en waterplanten hebben be-
langrijke functies: ze dienen als 
voedsel voor vissen en watervogels 
en bewaken ook de waterkwaliteit. 
Vooral de mossels zijn uitstekende 
fi lteraars. Wegvallen van de bodem-
fl ora en fauna heeft daarom geleid 
tot een fl inke ineenstorting van het 
ecosysteem.

Met de aanleg van een serie eilanden 
met zand, klei en slib hoopt men de 
leef baarheid van het gebied te her-
stellen. Het slib wordt vastgelegd. 
Er komen natuurlijke oevers met 
paaiplaatsen voor vissen, lagunes en 
zandige ondiepten. Ook wordt het 
natuurlijke evenwicht onder water 
hersteld. De dikke sliblaag wordt rond 
de eilanden verwijderd en gebruikt 
om een voedselrijk wetland te ont-
wikkelen. Mosselbanken kunnen zich 
zo herstellen en het fi jnste slib uit het 
water fi lteren. Daarnaast kunnen de 
waterplanten zich weer vestigen, 
zodat er voedsel voor vissen en 
watervogels aanwezig is. Langzamer-
hand zal het ecosysteem zich naar 
verwachting weer herstellen.

Aan de hand van de sedimentkernen 
zullen we het proces van Pleistocene 
dekzanden, rivierafzettingen, de 
ontwikkeling van de Zuiderzee en 
later het IJsselmeer volgen. De ont-
wikkeling van de Marker Wadden is 
de volgende – door de mens gecre-
eerde – stap in de geschiedenis van 
het gebied.

We willen naast alle auteurs in het 
bijzonder Boskalis bedanken voor het 
ter beschikking stellen van de kernen 
en Natuurmonumenten voor de 
noodzakelijke informatie over het 
ontstaan van dit project.

AFBEELDING 2. | De satellietopname laat duidelijk het verschil tussen het 
Markermeer en de rest van het IJsselmeer zien (Wikimedia Commons).

AFBEELDING 1 LINKERPAGINA. | Het Markermeer met de geprojecteerde Marker Wadden 
(visualisatie Boskalis).


